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 ُّ ثَُو ٍَ األَْرِض  َٗ اِد  َٗ ب ََ ْصجَبٌح هللاُ ُُّ٘ر اىطَّ ٍِ َٖب  ْشَنبٍح فِٞ َِ ِٓ َم ِ٘ر

ِْ َشَجَرٍح  ٍِ ٌّٛ ُٝ٘قَُد  َمٌت ُدرِّ ْ٘ َٖب َم َجبَجخُ َمأََّّ ْصجَبُح فِٜ ُزَجبَجٍخ اىسُّ َِ اى

جَبَرَمٍخ  ٍُ 

َطْطُٔ  َْ ٌْ رَ ْ٘ ىَ ىَ َٗ َٖب ُِٝعُٜء  ْٝزُ ََل َغْرثٍَِّٞخ ََٝنبُد َز َٗ ْٝزٍَُّ٘خ ََل َشْرقٍَِّٞخ   َز

َْٝعِرُة هللاُ َّبٌر ٌُّ٘ر َعيَٚ ُّ٘ َٗ ِْ ََٝشبُء  ٍَ  ِٓ ِْٖدٛ هللاُ ىُِِْ٘ر  ٍر َٝ

 ٌٌ ٍء َعيِٞ ْٜ هللاُ ثُِنوِّ َش َٗ ثَبَه ىِيَّْبِش  ٍْ  (ٖ٘: النور) .األَ

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 ج  

 اإلهـــداء
 

 ةإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  روح والــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىر 
 

ـــــــــــــــــــ  أرواح   خـــــــــــــــــــوتي وأخـــــــــــــــــــواتي وأبنـــــــــــــــــــا يمإإل
 

ـــــــون ـــــــاس بحســـــــن صـــــــحبتي أمـــــــي الحن ـــــــ  أحـــــــق الن  إل
 

ـــــــــــــــ  والـــــــــــــــدت ـــــــــــــــونإل  والـــــــــــــــدة زوجـــــــــــــــي ...ي الحن
 

ــــــ  زوجــــــي العزيــــــز وشــــــريك دربــــــي ــــــوع طمــــــوحي  إل  وينب
 والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبي

 

ـــ   ـــا يم خـــوت  األعـــزا إإل ـــ وأبن  يوزوجـــاتيم ســـندي وعزوت
 

 
 لهم جميعا أهدي هذا البحث

 
 الباحثة      

 سييمة عبد الجواد جودة
 
 
 
 

 
 



 د  

 شكر وتقدير
 

ناػاز  نني عأعاأنعـ كتفضؿ عمي ك الحمد هلل الذم   يميػؽ  كثيػران  حمػدان  مى كتابة هذا البحػث كان
      : كبعػػػػػػدكر ػػػػػػكلم الماتبػػػػػػى عمػػػػػػى عبػػػػػػد  المصػػػػػػطفى كصػػػػػػمى اهلل ك ػػػػػػمـ , بابللػػػػػػم كعظػػػػػػيـ  ػػػػػػمطانم

ِْ  :قكلم تعالىمف  انطبلقان ألهؿ الفضؿ بفضمهـ ك  عترافان ا  ٌْ  ىَئِ ٌْ  َشَنْررُ ألَِزَٝدَُّّن
 (ُ)  

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

لكػؿ مػف كػاف عكنػان لػي فػي إناػاز  أرل مف كاابي أف أقدـ خالص شكرم كتقديرم كامتنػاني
تمامم عمى هذ  الصكرة التي أراك أف تككف مرضية   .عز كاؿ هلل هذا البحث كان

يف الرقػػػب المشػػػرؼ عمػػػى هػػػذ  صػػػالس ح ػػػلػػػدكتكر ا  ػػػتاذاأل األكقػػػاؼ كزيػػػربالشػػػكر  كأخػػػص   
ككثرة أشػاالم كلمػا ات ػـ بػم مػف  ػعة   لما قاـ بم مف قراءة كمتابعة كتكايم رغـ ضيؽ كقتم ,الر الة

بداء تكايهاتػم ال ػديدة لػي كمبلحظاتػم القيمػة حتػى ؛ الصدر كاألفؽ خػرج هػذا كالصبر عمى القراءة كان
 .لفضيمة أ اتذتي في لانة المناقشة أ قدـ الشكر البحث إلى النكر ك 

 .حفظم اهلل   بف شحدة يا يف                   ن يـ  /فضيمة الدكتكر

  .حفظم اهلل   عبد اهلل عاشكر                 عد بف / فضيمة الدكتكر
دمانم لمر ػػالة مػػف تكايهػػات لتفضػػمهـ مشػػككريف بقبػػكؿ مناقشػػة بحثػػي كأشػػكرهـ عمػػى مػػا  ػػيق

مػػف  ػػاندني كمػػا أتقػػدـ بعظػػيـ الشػػكر لكػػؿ  ,مػػا ي ػػهـ فػػي إثػػراء هػػذ  الدرا ػػة كيزيػػدها أهميػػة ػػديدة 
زكاػػي العزيػػز لمػػا بذلػػم لػػى مػػف م ػػاند  كدعػػـ بالشػػكر  كأخػػص ,باػػانبي أثنػػاء إعػػداد بحثػػي ككقػػؼ

ر المصػػادر األ ا ػػية مػػى تػػكفيع عمػػؿ ااهػػدان إذ  كأبػػكعمر ي الحبيػػب أخػػن ػػي أكال  ,كتشػػايم م ػػتمر
 .لمبحث

 ,البحػػػث خطػػػة عػػػدادإعدني فػػػي االػػػدكتكر يحيػػػي الػػػداني الػػػذم  ػػػإلػػػى  كمػػػا أتقػػػدـ بالشػػػكر
فاػػزاهـ اهلل عنػػي خيػػر  ,ك ا تف ػػار أك م ػػاعدةأكالػػدكتكر أحمػػد العمصػػي الػػذم لػػـ يبخػػؿ فػػي مشػػكرة 

ربكم عمى مرااعتم كالتأهيؿ التشراؼ كالشكر مكصكؿ إلى الدكتكر خميؿ حماد مدير عاـ اإل, الازاء
  .الماكية لهذ  الدرا ة

                                                 

 . ٕآية : كرة إبراهيـ   - ُ

 ُْٓٗرقػػـ:  ػػنف الترمػػذم  ِٓٓ/ْ  بػػاب فػػي شػػكر المعػػركؼ, تػػاب األ دبك :ُُْٖرقػػـ: داككد ي ػػنف أبػػ - ِ
 .حديث ح ف صحيس  كقاؿ الترمذم ّّٗ/ْباب ما ااء في الشكر لمف أح ف إليؾ  كتاب البر كالصمة

http://www.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?hflag=1&bk_no=390&pid=582564


 ه  

التػي هيػأت هػذا الصػرح العمػبلؽ كراعيػة العممػاء كما أتقدـ بالشكر لماامعػة اإل ػبلمية باػزة  
كأخػػػص بالػػذكر كميػػػة أصػػكؿ الػػػديف ممثمػػػة فػػي ق ػػػـ العقيػػدة كالػػػذم كػػػاف , لػػي شػػػرؼ االنت ػػاب إليهػػػا

 .لمقائميف عميم فضؿ نااح هذا الق ـ كا تمراريتم

كلكػػؿ  ,الاامعػػة اإل ػػبلمية باػػزة لػػى مكتبػػةإ ي ػػعني أيضػػان إال أف أتكاػػم بالشػػكر الازيػػؿكال 
تمامػمكػاف لهػػا دكر فػي م ػػاعدتي أيٌمػا م ػػ مكتبػة مػف اهلل الثػػكاب  ـفمهػػ, اعدة فػي إثػػراء هػذا البحػػث كان
 .العرفافك  كمني ازيؿ الشكر الازيؿ

 

 الباحثة      

 سييمة عبد الجواد جودة
 



 و  

 دمةــالمق
مد هلل نحمد  كن ػتعينم كن ػتافر   كنعػكذ بػاهلل مػف شػركر أنف ػنا ك ػيئات أعمالنػا مػف الح إف

إلػػم إال اهلل كحػػد  ال شػػريؾ لػػم كأف  كمػػف يضػػمؿ فػػبل هػػادم لػػم  كأشػػهد أف ال  يهػػد  اهلل فػػبل مضػػؿ لػػم
 .عبد  كر كلم ان محمد

أك مػف  ,ف ذك اتاػا  ليبرالػي حػركيقاؿ فػبل , في اآلكنة األخيرة كممة الميبرالية كالميبراليكف يتردد كثيران 
كتبني بعػض أبنػاء امػدتنا , لخطكرة هذا الفكر الهداـ القادـ مف الارب الكافر كنظران , ف الاددالميبراليي

العمػػـ مػػف أف يطمعػػكا  ةكالػػذم البػػد لطمبػػ, لػػم كمػػا يمقػػا  مػػف الػػدعـ البلمحػػدكد بكػػؿ أشػػكالم مػػف الاػػرب
كلعمم ؟ ا هي الردكد عميم؟ ككيؼ كما هي ال بؿ لمحاربتمكيتبينكا الحكـ الشرعي فيم كم, عمى أفكار 

اآلف بكثيػػػر مػػف ك ػػػائؿ اإلعػػبلـ مػػػف صػػحؼ كماػػػبلت  تحكمػػكفف ييمػػف المعمػػػـك أف هػػؤالء الميبػػػرالي
حيث  ,في محاربة اإل بلـ القكمييف كالبعثييف كاالشتراكييفك كهـ تااكزكا العممانييف , كقنكات فضائية

آذانان صاغية في عقكؿ  الميبراليةكلؤل ؼ كادت , تاريحم لئل بلـإف بعضهـ تااكز الشيكعييف في 
قاصػػػرم العقػػػكؿ مػػػف الػػػذيف انبهػػػركا , كضػػػعيفي اإليمػػػاف, كقمػػػكب بعػػػض أبنػػػاء الم ػػػمميف قميمػػػي العمػػػـ

زيػػػف لمشػػػباب , لػػػذا فاننػػػا ن ػػػتطيم أف نقػػػكؿ إف هػػػذا غػػػزك فكػػػرم, بػػػالارب كتقاليػػػد  كغشػػػيت بصػػػائرهـ
إال ب ػبب تػأثر كمػا هػذا كمػم , األخبلؽ كالػديفف لهـ االنفبلت مف ـ  كزياالن بلخ مف حضف اإل بل

 داخػػؿ األمػػة الهػػدؼ منػػم مشػػكهان  حتػػى أصػػبحكا يمثمػػكف فكػػران , ةالشػػباب بػػػ اليهػػكد كالنصػػارل كالمبلحػػد
إال أف هػػػذ  األفكػػػار , نهج اهلل ك ػػػنة نبيػػػم مػػػإبعػػػاد األمػػػة عػػػف عقيػػػدتها كربطهػػػا بفكػػػر بعيػػػد عػػػف 

تػػػتحطـ عنػػػدما تصػػػطدـ مػػػم المارك ػػػية كالعممانيػػػة الدخيمػػػة عمػػػى ديننػػػا  ػػػكؼ كالمػػػذاهب كالميبراليػػػة ك 
 باعتبارهمػاالقػرآف الكػريـ كال ػنة النبكيػة  ػكأف اهلل عز كاؿ قػد حبانػا بػ ,قكيةكال الصمبةعقيدة صخرة ال

 , لم لنف م كمعبكد لهػكا إ دعكا الناس كؿي : كألف الميبرالية مبدؤها العاـ هك ,الحصف الكحيد لهذ  األمة
عمػى شػيء  هػـكلػف يحا ػبهـ رب, فهـ أحرار في كؿ شئ فػي حيػاتهـ يعيشػكف كمػا يشػتهكف كيشػاءكف

كألف هػػذا كمػػم يقػػدح فػػي صػػمب عقػػاب  كالثػػكاب  ح ػػاب كال ال, كلػػيس بعػػد المػػكت شػػيء, فػػي الػػدنيا
 . كأخبلقيان  ديان كام الحقيقي لهؤالء المنحرفيف عقالعقيدة كاف مف الكااب عمى العمماء الكشؼ عف ال

(  الميبراليكف في العالـ اإل بلمي كمكقفهـ مػف اإل ػبلـ )  مف هنا كانت هذ  الر الة المكازة
كآثارها   كخطرها عمى ديننا  كمصادرها  لعمها تيؤتي ثمارها في تبصير الم مميف بحقيقة هذ  الدعكة

-بػػاذف اهلل -كالقضػػاء عميهػػا  كفضػػس ديعاتهػػا  كمقاكمتهػػا  حتػػى ن ػػارع فػػي التحصػػف منهػػا  المميتػػة
 .كهلل العزة كلر كلم كلممؤمنيف  كتعكد لنا العزة كما كانت  حتى نعكد إلى ديننا

 . أؿ اهلل مف فضمم التكفيؽ كاإلرشاد كال داد ن

 



 ز  

 أىمية الموضوع وأسباب اختياره
 : تبرز أهمية هذ  الدرا ة مف خبلؿ ما يمي

صػة لػػدل الشػػباب دكف معػػرفتهـ خابك  ,تفشػي النشػػاط  الميبرالػػي داخػؿ الماتمعػػات اإل ػػبلمية -ُ
   .بمخاطر  عمى العقيدة اإل بلمية

 .ة التيار الميبرالي في الكطف العربيأكظركؼ نش ,تطكر الفكر الميبرالي -ِ

 .الامكض الكبير الذم يحيط بالمصطمس  -ّ

 .ألف الميبرالية دعكة إلى اإللحاد كاالنحبلؿ مف كؿ ما هك أخبلقي  -ْ

 كتمميم الفكػر ,كاالنفبلت عمى الذات ,م خ هكية الماتمم كدكرهـ في بياف حقيقة الميبرالييف -ٓ
 .كتبصير الشباب الم مـ بأخطار أفكار الميبرالييف , كا تن اخم بدكف كعي الاربي

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

 : منيج البحث
عهػػػػا اكاقفهـ كاتبذكر مػػػػكذلػػػػؾ بػػػ النقػػػػدمالتحميمػػػي   المػػػػنهج فػػػػي هػػػذا البحػػػػثحثػػػػة البا اتبعػػػت
 . بالمناقشة كالنقد

 : البحثطريقة 

   اآليػػػات القرآنيػػػة بكضػػػعها بػػػيف  كتمييػػػز, تخػػػريج اآليػػػات القرآنيػػػة بػػػذكر ا ػػػـ ال ػػػكرة كرقػػػـ اآليػػػة  -ُ
 .  هبل ليف

كنقػػػؿ حكػػػـ العممػػػاء عميهػػػا  ,تبعػػػةمال األصػػػكؿالنبكيػػػة مػػػف مظانهػػػا ح ػػػب  األحاديػػػثتخػػػريج  -ِ
كتمييػػػز الحػػػديث النبػػػكل الشػػػريؼ بكضػػػعم بػػػيف  ,حػػػدهماأ فػػػي الصػػػحيحيف أك با ػػػتثناء مػػػا كرد

 . ) (هبلليف بهذا الشكؿ 

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

مف نفس المرام  سكعندما يتكرر االقتبا ,كتب بدكف طبعةا, النشرأك تاريخها أك دار , طبعة
 . اذكر ا ـ الكتاب كرقـ الصفحة فقط

كرقػػـ الاػػزء حػػاؿ , كتػػب المراػػم ال ػػابؽا ,بعػػد  مباشػػرة نف ػػم فػػي حالػػة االقتبػػاس مػػف الكتػػاب -ْ
 .كاكد  كرقـ الصفحة



 ح  

ذا ,فػػي التكثيػػؽ أثبتهمػػاكػاف لمكتػػاب محققػػاف فػاني  إذا -ٓ كتفػػي فػػي أمػف محققػػيف  أكثػػركػاف لػػم  كان
 . (آخركف) كتباك منهـ  األكؿ إلى باإلشارةالتكثيؽ 

ب بما اختصر ا ـ الكتأني ابعد ذلؾ ككاف ا مم مطكال ف نف م بفي حالة االقتباس مف الكتا -ٔ
 . ليم إشارة يفيد اإل

 .كرقـ الصفحة,  بؽ تخريام: كتبا, ى حديث مخرج  ابقان إلحالة في حاؿ اإل -ٕ

 .نصي مف كتاب معيف أضم االقتباس بيف عبلمتي تنصيص في حاؿ االقتباس ال -ٖ

أشػػػير إلػػػى ذلػػػؾ ,أك تمخػػػيص فكرتػػػم , أك اختصػػػار ,فػػػي حػػػاؿ التصػػػرؼ فػػػي الػػػنص األصػػػمي  -ٗ
 .انظر أك بتصرؼ : يبقكل

ا ػػـ المقػػاؿ  ذكػػرأني افػػ( االنترنػػت) فػػي حػػاؿ االقتبػػاس مػػف مقػػاالت شػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة -َُ
تكثيؽ منم بعد  مباشرة الكفي حاؿ  ,ريخ االقتباس كالمكقمكاد كتا إف كتاريخمكاد  إف مككاتب

 . كتفي بذكر ا ـ المقاؿأ, كفي حاؿ التكثيؽ منم بعد ذلؾ, كتب المرام ال ابؽا

 .كذلؾ في الحكاشي, قمت ببياف بعض المفردات الاريبة -ُُ

 :.كترتيب الفهارس ح ب ما يمي , كضم فهارس لآليات القرآنية كاألحاديث النبكية -ُِ

 .ات القرآنية بح ب ترتيب ال كراآلي -

 .النبكية بح ب كركدها في الر الة األحاديث  -      

اعتمدت عميها في هذا البحػث  ح ػب ترتيػب الحػركؼ  التيإثبات فهر ة المراام كالمصادر  -ُّ
 .الهاائية 

 : الدراسات السابقة

 : مثؿهـ لقد تناكؿ العديد مف العمماء بالبحث الميبرالية كفكر قديـ معاصر في كتب

 .عيد الدكيهس,الميبرالية الضائعة   -ُ

 .عيد الدكيهس, العمـ يرفض الميبرالية -ِ

 .الطيب بك عزة : نقد الميبرالية -ّ

 .عبد العزيز مصطفى كامؿ , معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية -ْ

 (.انترنت) العديد مف المقاالت التي تـ نشرها عبر شبكة المعمكمات الدكلية -ٓ



 ط  

حقيقػة الميبراليػة كمكقػؼ : "عبد الرحيـ صمايؿ ال ممي بعنكاف ل دكتكرا ر الة  كلقد كقفت عمى -ٔ
 . "منها اإل بلـ

ك ػأقـك بالبحػث فػي مكاضػيم اديػدة لػـ  اإل ػبلميالميبراليػة فػي العػالـ  عف  أتحدثكلكنني  
يػػاف كب األمػػةكآثػػارهـ عمػػى  ,المعاصػػرة األمػػةالػػدكتكر مثػػؿ مكقػػؼ الميبػػرالييف مػػف قضػػايا  إليهػػايتطػػرؽ 

بػػرز أالكقػػكؼ عمػػى ك  ,المعاصػػرة فػػي درا ػػتي هػػذ  ببيػػاف حقيقػػة الميبراليػػة قمػػتك  ,األمػػةخطػػرهـ عمػػى 
 م ػػتعينة بمػػف  ػػبقني فػػي هػػذا الماػػاؿ ,كمػػكاقفهـ العقديػػة اإل ػػبلميالشخصػػيات الميبراليػػة فػػي العػػالـ 
 .  الخ....,ء كالبراءالكال, الثقافة, التاريخ, الديف :ثكابت األمة مف ك أاتهد محاكلة أف أبيف مكاقفهـ

درا ة األكضاع التػي مػرت بهػا كتناكلت بالماهية الميبرالية تتبعت هذ   كما أنني في درا تي
كشػػؼ أبعادهػػا  تكحاكلػػ ,هػػا باعتبارهػػا حقيقػػة مكضػػكعية فػػي الكاقػػم المعاصػػرتهػػذ  الظػػاهرة ثػػـ تناكل

ثػـ  ,ها كالنتائج المترتبة عميهاآثارها ال مبية عمى الكطف العربي مم بياف خطكرت تكتامياتها ثـ تناكل
 .بياف حكـ الشرع فيها باألدلة القرآنية 

 . القبكؿ المافرة ك  كأراك مف اهلل, ف أ ات فمف نف ي كالشيطاف ان ك , تعالى فاف أح نت فمف اهلل
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 الفصل األول

 الميبرالية في العالم اإلسالمي

- : حثامبثبلثة كفيم 
 .الميبرالية نشأتيا وتطورىا: المبحث األول

 :كفيم ثبلثة مطالب
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 .المراحؿ التي مرت بها الميبرالية  :طمب الثالثالم
 .أسبابيا ومعالميا ومدى التناقض فييا ةالميبرالي :المبحث الثاني

 :كفيم ثبلثة مطالب

 .ظهكر الميبرالية في العالـ اإل بلمي  عكامؿ: المطمب األكؿ

 .معالـ الفكر الميبرالي: المطمب الثاني

 .تناقض الميبرالية: المطمب الثالث

 .التيارات الميبرالية في العالم اإلسالمي : لثمبحث الثاال

- : كفيم ثبلثة مطالب

 .المعاصر يبرز مفكرم التيار الميبرالأ: المطمب األكؿ

 .برز األحزاب الميبرالية المعاصرةأ: المطمب الثاني

 .م تقبؿ الميبرالية في العالـ اإل بلمي : المطمب الثالث
 

 الفصل الثاني

 الم وخطرىم عم  األمة اإلسالميةين من اإلسموقف الميبرالي

- : كفيم ثبلثة مباحث

 .موقف الميبراليين من اإلسالم : المبحث األول

- : كفيم خم ة مطالب

 .مكقفهـ مف الاانب العقدم: المطمب األكؿ

 .مكقفهـ مف الاانب التشريعي : المطمب الثاني

 .عي األخبلقي كاالاتما مكقفهـ مف الاانب: المطمب الثالث 

 .ال يا ي  مكقفهـ مف الاانب: المطمب الرابم 

 .االقتصادم  مكقفهـ مف الاانب: المطمب الخامس
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 .موقف الميبراليين من قضايا األمة : المبحث الثاني

- : كفيم ثبلثة مطالب 

 .مكقفهـ مف قضية فم طيف : المطمب األكؿ

 .مكقفهـ مف قضية العراؽ : المطمب الثاني

 .كقفهـ مف قضية أفاان تاف م: المطمب الثالث

 .خطر الميبراليين عم  األمة والمجتمع : المبحث الثالث

- : كفيم مطمباف

 .خطرهـ عمى الفرد الم مـ : المطمب األكؿ

 .خطرهـ عمى الماتمم اإل بلمي : المطمب الثاني

 

 الفصل الثالث

 نيج المقترح لمواجية الميبراليةالم

- : كفيم مبحثاف
 : العمما  واألمة في مواجية الميبرالية المبحث األول  دور

- : كفيم أربعة مطالب

 . دكر العمماء : المطمب األكؿ

 .دكر الحكاـ: المطمب الثاني

 .دكر المؤ  ات اإلعبلمية: المطمب الثالث 

 .دكر المؤ  ات العممية : المطمب الرابم 
 .الميبرالية والميبراليين منموقف اإلسالم : المبحث الثاني

 :ةالخاتم

 .كتتضمف أهـ النتائج كالتكصيات -ُ

.الفهارس -ِ
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 المبحث األول 
 تسميتيا ونشأتيا 

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

كغمػكض فػي الحركػات الميبراليػة التػي , لكاكد التباس في مفهػـك الميبراليػة, لهايتفقكا عمى تعريؼ كاحد 
 .الختبلؼ أفكار مفكرم الميبرالية ك , ار بعضهايكب رعة انه, الارب في نشأت

ف معناهػػػا أل, الميبراليػػػة فػػػي مفهػػػكـ ان التبا ػػػ هنػػػاؾإذ إف , غامضػػػان  تعتبػػػر الميبراليػػػة مصػػػطمحان ك 
, تعريؼ كاضػس كدقيػؽ لمفهػـك الميبراليػة ةف بمكر إ"  (ُ) كتأكيداتها تبدلت بصكرة ممحكظة بمركر ال نيف

 (ِ) ." يصبها الامكض ـما تكاد حركة ليبرالية ل كنادران  بؿ, ديـ الادكلػا عكربم, أمر صعب

 : الميبرالية لغة

أـ , هػؿ هػي مػأخكذة مػف كممػة ليبرتػي التػي معناهػا الحريػة" ليبرالػي "قد اختمػؼ فػي اشػتقاؽ كممػة ل
بػػي الميبراليػػة لػػيس لهػػا أصػػؿ لاػػكم اشػػتقاقي فػػي الم ػػاف العر ف (ّ).هػػي مػػأخكذة مػػف أصػػؿ إ ػػباني؟

كقػػػد نقمػػػت بأ ػػػمكب شػػػاع , تكتػػػب بحػػػركؼ عربيػػػة, فأصػػػمها التينػػػي تبعػػػا لنشػػػأتها الاربيػػػة األكلػػػى
 (ْ). كلػيس عمػى تعريػب معنػى الكممػة, يعتمد عمى تعريب كتابة حركؼ المفظػة المعنيػة, ا تخدامم

 : يرام فأصؿ الكممة

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

                                                 

مركػز التأصػيؿ لمدرا ػات  ,ُط ,عبد الرحيـ بف صػمايؿ ال ػممي ,حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها:  انظر  - ُ
 liberalism) ) The Wold Bookنقػػػػػبل عػػػػػف ,ُُّ, ُُُ, ـََِٗ -هػػػػػػَُّْ , كالبحػػػػكث

Encyclopedia ـََُِ, بػػػاريس –بيػػػركت , ِط  ,عكيػػػدات حمػػػدأتعريػػػب :  مك ػػػكعة النػػػد الفم ػػػفية ك ,ِ/ 
ِٕٔ . 

 , بيػػػػركت –لبنػػػػاف , ُط, كليػػػػد بػػػػف صػػػػالس الرميػػػػزاف:  الميبراليػػػػة فػػػػي ال ػػػػعكدية كالخمػػػػيج درا ػػػػة كصػػػػفية نقديػػػػة - ِ
الق ػػـ  ,( ـُٖٖٗ, ُمعهػػد اإلنمػػاء العربػػي ط: )عػػف المك ػػكعة الفم ػػفية العربيػػةنقػػبل ن , ُْ ,ـََِٗ -هػػػَُّْ
 .  ُُٓٓ /ِ,الثاني

-هػُّٕٗبيركت  -مؤ  ة الر الة, ُط ,يك ؼ القرضاكم ,متناأالحمكؿ الم تكردة ككيؼ انت عمى : انظر  - ّ
 . ُٓ, ـُٕٕٗ

  :مكقػػم مػػف , ـََُِ/ٓ/ُّ:تػػاريخ االقتبػػاس, نبيػػؿ شػػبيب ,التخمػػؼ الميبرالػػي الفم ػػفي عربيػػا كشػػططم:مقػػاؿ - ْ

www.midadulqalam.info . 
 .ar.wikipedia.org/wiki www :مف مكقم  طبعة كبدكف رقـ صفحةبدكف  :المك كعة الحرة كيكيبيديا -ٓ
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http://ar.wikipedia.org/wiki
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(ُ)".كالحر, النبيؿ, كتعني الشخص الكريـ"  سليبرا لي"لفظ الميبرالية إلى المفظ  البلتيني  -ِ
 

أم منهج فكرم  حػرٌية التػفػكػير: مصطمس التيني معنا  بالعربية (Liberalism): يالميبرالية ه  -ّ
      (ِ).في التعاطي مم األمكر

 : الميبرالية اصطالحاً       

ثـ : ذكر أهمهاأمصطمس الميبرالية لم عدة تعريفات أف , كالدرا ة تبيف مف  خبلؿ البحث   
 .لميبراليةم يعبر عف المعنى الحقيقي ذكر التعريؼ الذم أرل أنٌ أ

كيطالب , لتنظيـ ااتماعي ضركريان  يرل أف اإلاماع الديني ليس شرطان , مذهب  يا ي فم في -ُ
, كممار ػػػة العبػػػادة, آلراء الدينيػػػةا فال ػػػماح بحريػػػة التعبيػػػر عػػػك  ,بحريػػػة الفكػػػر لكػػػؿ المػػػكاطنيف

بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ حريػػػة , كتػػػؤمف بالحريػػػات الشخصػػػية, مكحقكقػػػ تعتػػػرؼ بحريػػػات الفػػػرد, فالميبراليػػػة
يؤكػػػد عمػػػى القبػػػكؿ بأفكػػػار , فهػػػي نظػػػاـ  مبنػػػي عمػػػى التعدديػػػة األيديكلكايػػػة, المعتقػػػد الػػػديني

(ّ). متعارضة مم أفكار المذهب تحتى كلك كان, اآلخريف
 

ككاماعػة مػػف , تهػدؼ لتحريػػر اإلن ػاف كفػػرد, كعػػي ااتمػاعي داخػػؿ الماتمػم مػذهب أك حركػة -ِ
كتتكيػػؼ الميبراليػػة ح ػػػب ظػػركؼ كػػػؿ , ال يا ػػية كاالقتصػػادية كالثقافيػػػة, ةقيػػكد ال ػػمطة الثبلثػػػ

كالمنطمػؽ الػرئيس فػي , إلى ماتمػم شػرقي محػافظ ,كتختمؼ مف ماتمم غربي متحرر, ماتمم
كحػػؽ  ,حػػؽ االختيػػارك  ,لػػم الحػػؽ فػػي الحيػػاة أكالن ك  ك األ ػػاسهػػك أف الفػػرد هػػ, الفم ػػفة الميبراليػػة

كلػػم أف , كحػػؽ التعبيػػر عػػف الػػذات بمختمػػؼ الك ػػائؿ, ال كمػػا يشػػاء لػػم, الحيػػاة كمػػا يشػػاء الفػػرد
 (ْ).  كفؽ ما يممى عميم أك يفرض عميميحيا كفؽ قناعاتم ال

 .المناف ة الحرةقـك عمى يك , مةػالفردية الكامؤكد عمى الحرية يمذهب اقتصادم رأ مالي  -ّ

                                                 

 . ُٖ, ـََِٗ -هػَُّْالرياض, ُط  ,الطيب بك عزة: نقد الميبرالية  -ُ
 .tomaar.www :مكقم مف , ـََِٗ/ّ/ُٓ :تاريخ االقتباس ,كديةػي ال عػهك تعريؼ الميبرالية ف ما: مقاؿ ِ -
المؤ  ػػة العربيػػة لمدرا ػػات   ,عبػػد الكهػػاب الكيػػالي: المك ػػكعة ال يا ػػيةك , ِٕٔ, مك ػػكعة النػػد الفم ػػفي: انظػػر -ّ

فران ػػػػيس : نهايػػػػة التػػػػاريخ كخػػػػاتـ البشػػػػرك , ٔٔٓ /ٓنػػػػاف لب –بيػػػػركت , دار الهػػػػدل كالنشػػػػر كالتكزيػػػػم, كالنشػػػػر
 .ْٓ ,ـُّٗٗ-هػُُّْ, مركز األهراـ ,ُط  ,حمد أميفأ ترامة ح يف ,فكككياما

 .بدكف رقـ صفحة  ,المك كعة الحرة ككيبيديا: انظر -ْ
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كترل الميبرالية أف الدكلة ال ينباي لها أف تتكلى الكظائؼ كال يحؽ لها التدخؿ في العبلقػات  
ف اإلن ػػػاف لػػػم الحػػػؽ فػػػي ممار ػػػة النشػػػاط أك , االقتصػػػادية التػػػي تقػػػكـ بػػػيف األفػػػراد كاألمػػػـ كالطبقػػػات
 (ُ). كقكانيف ال كؽ ,االقتصادم كالتبادؿ الحر عمى أ اس الممكية الخاصة

, أف نطبػؽ القػكانيف التػي اشػترعناها نحػف ألنف ػنا, الحريػة الحقػة: بػالقكؿ ة فالفبلبعض عرفها  -ْ
 (ِ) .د مف قدرة اإلن اف عمى أف يفعؿ ما يشاءػغياب العكائؽ الخاراية التي تح هيأك 

بكصػفم  ,اقتصػادية ك يا ػية ترتكػز عمػى أكلكيػة الفػرد فم ػفة بأنهػا: كقد عرفها الطيب بك عػزة  -ٓ
فمقكلة الحرية هي المقكلة المركزية التي  يحرص المذهب الميبرالي عمى إبرازها في , ا حران كائن

 (ّ).ككأنم هك كحد  الذم ينزع نحك الحرية كيحمـ بتا يدها , كنقد مخالفم, تحديد ذاتم
فػي تف ػير الكاػكد  :هي مامكعة مف األفكار اإللحادية التي تعكس رؤيػة ذات أبعػاد اعتقاديػم -ٔ

 كمػا يتصػكرها بعضػهـ -كلي ػت , فيها فهي شريعة أهكاء متقمبة اإلن اف حياة كدكرككظيفة ال
 (ْ).مامكعة مف القيـ اإلن انية التي تدكر حكؿ تقديس حرية الفرد كحقكؽ اإلن اف فقط  -

كخبلصة ذلؾ أننا لك نظرنا إلى التعريفات ال ابقة ناد أف هنػاؾ مامكعػة مػف العناصػر التػي  
 : ليكف كأشار إليها الباحثكف في هذا المااؿ كهياتفؽ عميها الميبرا

, كال يا ػػة, اإلن ػػاف ؿتػػدكر حػػك  كطريقػػة فػػي التفكيػػر, فم ػػفة اقتصػػادية ك يا ػػية كااتماعيػػة -ُ
 (ٓ).كاالقتصاد 

يػـك أف انطمقػت كػردة فعػػؿ , قامػت عميػم الميبراليػػة تػياأل ػػاس ال يكهػ, الحريػة المطمقػة لمفػرد -ِ
 .لفرد كالماتمم بشكؿ عاـكيامعها حرية ا, عمى قيكد الكني ة

ف تكػكف الدكلػة أكمطالبتها ب, رفض الميبرالية لتدخؿ الدكلة العميا في الشئكف الخاصة لؤلفراد -ّ
كعػػدـ تقييػػد هػػذ  الحقػػكؽ أك االعتػػداء , كأف تكػػكف ضػػامنة لحقػػكؽ األفػػراد, فػػي الحػػدكد الػػدنيا

 .عميها 

                                                 

                       ,ِٕٔ :مك ػػػػػػػػػػػػػكعة النػػػػػػػػػػػػػد الفم ػػػػػػػػػػػػػفيةك  ,بػػػػػػػػػػػػػدكف رقػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػفحة ,المك ػػػػػػػػػػػػػكعة الحػػػػػػػػػػػػػرة ككيبيػػػػػػػػػػػػػديا: انظػػػػػػػػػػػػػر -ُ
 .  ٓٓ, كخاتـ البشر خنهاية التاريك 

 :مػػػػػػػف مكقػػػػػػػم ,  ّ, كبػػػػػػػدكف تػػػػػػػاريخ, ةدكف طبعػػػػػػػبػػػػػػػ ,الػػػػػػػديف رأفػػػػػػػت صػػػػػػػبلح ,ك ػػػػػػػقط صػػػػػػػنـ الميبراليػػػػػػػة :انظػػػػػػػر -ِ
www.mus1lim.com. 

 .َِ :نقد الميبرالية: انظر -ّ
 .ّٕ, مامة البياف, بدكف رقـ طبعة ,عبد العزيز مصطفى كامؿ: معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية: انظر - ْ

د .أ,د إمػػاـ عبػػد الفتػػاح إمػػاـ.أ ,ترامػػة كتقػػديـ كتعميػػؽ ,اػػكف  ػػتيكرات مػػؿ ,أ ػػس الميبراليػػة ال يا ػػية:  بتصػػرؼ - ٓ
 .ٕ ,ـُٔٗٗ, مكتبة مدبكلي, بدكف رقـ طبعة ,ميشيؿ متياس

http://www.mus1lim.com/
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 ان اقتصػادي ان  يا ػي ان مػذهب ة تعنيأن الميبرالي وىو الراجح بعد دراسة مستفيضة ومتأنية يتضح 
عػدـ التقيػػد ك  ,تؤكػد عمػى الحريػػة الفرديػة المطمقػة فػػي اميػم ماػاالت الحيػػاة, غربػي المنشػػأ, ان ااتماعيػ

تكاػم  ػمكؾ  كال شػرع كال أخػبلؽ, فػبل ديػف يحكػـ, فاإلن ػاف تػابم لنف ػم كهػكا  ,أك قيػكد, بأم ضكابط
 .الخاراي الضاطتاـ مف كؿ أنكاع رر الكالتح, الحريات با ـفهي تعني االنفبلت , الفرد

عػدـ االعتػراؼ ك ألنها قائمة عمى التمرد عمى الديف ,مف كاك  العممانية  آخر مإف الميبرالية كا 
ف كانػػػػت ان ك  , تقاليػػػػد الماتمػػػػمك  العػػػػاداتك  كعػػػػدـ االعتػػػػراؼ بػػػػاألخبلؽ, بشػػػػرائعم كنصكصػػػػم المقد ػػػػة

فهػي  ,بحاة تقديس الحريػة, كعدـ اإلضرار باآلخريف, كحرية االعتقاد, متذرعة بالديمقراطيةالميبرالية 
 رلػيس كمػا يتصػكر كثيػ -كلػذا فالميبراليػة , عمى الػديف كمقد ػاتم التمرد حرية في الحقيقة قائمة عمى

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

ميبرالية كاأل اس الػذم تقػـك إف كظيفة ال" "مارنيت"ؾ ما قالم المفكر الاربي كمما يدلؿ عمى ذل 
كمػا ناػد  فػي الميبػرالييف المعاصػريف  (ِ)".تثبيت الحؽ الطبيعي في مكااهػة الحػؽ اإللهػي" عميم بأنم

 .المناهضة لمديف كالقيـ كاألخبلؽحيث تصدر منهـ األقكاؿ 

 :نشأة الميبرالية :المطمب الثاني
أف فم ػػػفتها  كذلػػػؾ, أكركبػػػا فػػػي مػػػف الصػػػعكبة تحديػػػد زمػػػف معػػػيف لنشػػػأة الميبراليػػػة خصكصػػػان 

, ليػػة فػػي الاػػربكلعػػؿ مػػف أهػػـ األ ػػباب  التػػي أدت إلػػى نشػػأة الميبرا, محػػددة ان كانتشػػارها أخػػذت أطػػكار 
الػػػذم انتشػػػر فػػػي , كالف ػػػاد االقتصػػػادم, كاال ػػػتبداد ال يا ػػػي, كالف ػػػاد االعتقػػػادم, االنحػػػراؼ الػػػديني

 كػػردة فعػػؿ عنيفػػة مػػدمرة عمػػى, فػػي أكركبػػا حيػػث نشػػأت الميبراليػػة, أكركبػػا فػػي القػػرف التا ػػم المػػيبلدم
  .كالممكية, كاإلقطاع ,الديف, ب بب انتهاكهـ القيـ اإلن انية با ـ, رااؿ الكني ة كمؤيديها ف اد

ككليػػدة ظركفػػم , إف الميبراليػػة هػػي بنػػت الاػػرب الم ػػيحي" :يقػػكؿ الػػدكتكر يك ػػؼ القرضػػاكم 
فعػػؿ لطايػػاف الكني ػػة الاربيػػة فػػي العصػػكر لقػػد كانػػت ردة , كمشػػكبلتم الخاصػػة بػػم كبأهمػػم كتاريخػػم

رهابهػػا لمفكػػر, كتاميػػدها لمعمػػـ, كت ػػمطها عمػػى الرقػػاب, الك ػػطى األكركبيػػة كاضػػطهادها لمعممػػاء , كان
 (ّ) ." كالكتاب المقدس, كبا ـ الم يس كاإلنايؿ, كبا ـ اهلل .كؿ ذلؾ با ـ الديف -كالمفكريف

ك ػطكتها عمػى  كة لمتحمػؿ مػف الكني ػة كقيكدهػافكانت الميبرالية ردة فعؿ تاػا  الكني ػة  كدعػ  
فمػػـ تعػػد لمكني ػػة , كالعمػػـ, حيػػث  ػػاد عصػػر التنػػكير, ها عمػػى حقكقػػمئكاعتػػدا  الفػػرد كتحكمهػػا بمصػػير 

                                                 

 :مكقػػػػممػػػػف  ,ُٖ ,حامػػػػد بػػػػف عبػػػػد اهلل العمػػػػي ,دليػػػػؿ العقػػػػكؿ الحػػػػائرة فػػػػي كشػػػػؼ المػػػػذاهب المعاصػػػػرة: انظػػػػر - ُ
www.saaid.net. 

 . ّٕ: كالميبراليةثكابت بيف اإل بلـ معركة ال - ِ

 .ُُٖ: الحمكؿ الم تكردة  - ّ
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عطػاء الحػؽ لؤلفػراد, كأصػبحت الكممػة لػدعاة الحريػة كاإلباحيػة , نامهػا كخػؼ  ,  طكتها كالهػركب , كان
 .مف كؿ قيد يمكف أف يكضم عمى الفرد 

 : د الدراسة تبين أن ىناك عدة أقوال في تاريخ نشأة الميبراليةو بع

 

 : القول األول

 اليكنػػػاف فػػػي  اػػذكر الميبراليػػػة إلػػػى ديمقراطػػٌي أثينػػػا فػػي كالمػػػؤرخيف  بعػػػض البػػاحثيف يراػػم  
لى الفم فة الركاقيػةك   الميبلد القرف الخامس قبؿ  أفكبيػاف ذلػؾ  فػي المراحػؿ األكلػى مػف الم ػيحية  ان

 الشػػهيرة( ـ.ؽِْٗ-ْٓٗ)ففػػي خطبػػة بػػركميس  الركاقيػػة دعػػكا إلػػى تقػػديس الحريػػة الفرديػػة فبل ػػفة 
صػػياغة لمبػػدأ دعػػا إلػػى   إ ػػبارطةالتػػي أٌبػػف فيهػػا قتمػػى أثينػػا  الػػذيف  ػػقطكا فػػي بدايػػة الحػػرب ضػػد 

عػػػػف أهميػػػػة الفػػػػرد كم ػػػػؤكليتم  كاضػػػػحان  تعبيػػػػران  اعبػػػػر فيهػػػػك  م ػػػػاكاة اميػػػػم المػػػػكاطنيف أمػػػػاـ القػػػػانكف 
اعػػػؿ الفػػػرد مقيػػػاس كػػػؿ شػػػيء  كشػػػارؾ ديمػػػكقريطس ( ـ.ؽ ّٗٗ-ْٖٓ)بركثػػػاغكراس ك  ,ةال يا ػػػي

  ف اإلن ػاففػابالتػالي ك قناعتم بأف القكانيف كالمؤ  ات هي مف صنم اإلن اف  ( ـ.ؽ َّٕ-َْٔ)
لئليمػػػاف بقػػػدرة  فػػػذان  نمكذاػػػان , كتعاليمػػػم ,فػػػي حياتػػػم ,(ـ.ؽ ّٗٗ-َْٕ) ػػػقراط  كػػػافك , كؿ عنهػػػاؤ  ػػػم

 (ُ).كانفتاح حرية بكؿ  لمنقد كالتدقيؽ, معتقداتاللضركرة إخضاع كأهميتم  ك , العقؿ
 : القول الثاني

 بػػدأ منػػذ القػػرف الرابػػم عشػػر" ليبرالػػي"الكتابػػات إلػػى أف ا ػػتخداـ مصػػطمس  فتػػذهب كثيػػر مػػ 
تشػير إلػى طبقػة " liber"كأنم كاف يحتمؿ معاني متعددة كدالالت شتى  فالكممة البلتينيػة   الميبلدم

أم " الكػػػػريـ"كالكممػػػػة كانػػػػت تػػػػرادؼ . حػػػػرار  أم أنهػػػػـ لي ػػػػكا فبلحػػػػيف مممػػػػككيف أك عبيػػػػدان الراػػػػاؿ األ
كفػػي المكاقػػؼ االاتماعيػػة كانػػت الكممػػة . لآلخػػريف يشػػةأك  ػػخي فػػي تقديمػػم لمعكنػػات المع" ليبرالػػي"

 (ِ). بدالالت الحرية كاالختيار كترتبط الكممة كثيران . أك ذا عقؿ كأفؽ فكرم رحب" متفتحان "تعني 
 : لقول الثالثا

ذكػػػػر بعػػػػػض البػػػػاحثيف أف الميبراليػػػػػة نشػػػػأت كػػػػػردة فعػػػػؿ عمػػػػػى االضػػػػطهاد الػػػػػديني الكن ػػػػػي   
مناهضػػة , حيػػث نشػػأت حركػػات فكريػػة, كاالضػػطهاد ال يا ػػي الػػذم كػػاف يمار ػػم الحكػػاـ با ػػـ الػػديف

قػػات التػػي كانػػت تعكػػس آمػػاؿ الطب, كفػػي تمػػؾ الفتػػرة كانػػت بػػدايات األفكػػار الميبراليػػة, لمت ػػمط الػػديني
مػػػف ك  ,كالتػػػي تتضػػارب مصػػػالحها مػػػم ال ػػػمطة الممكيػػة المطمقػػػة كاالر ػػػتقراطية, المتك ػػطة الصػػػاعدة

                                                 

 . ّ ,بدكف طبعة ,محمد قطب, مفردات الثقافة ال يا ية : بتصرؼ -ُ
 . ّ ,الثقافة تمفردا :انظر - ِ
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كفػػي بعػػػض , اإلصػػبلحك  ت ػػعى إلػػى التحػػػرر حيػػث كانػػػت األفكػػار الميبراليػػة أفكػػػاران , مػػبلؾ األراضػػي
الثػػكرات ك , كبيػػاف ذلػػؾ أف الثػػكرة االناميزيػػة فػػي القػػرف ال ػػابم عشػػر, تنػػادم بػػالتايير الثػػكرم األكقػػات

ف مػف أرغـ عمى الػ, كانت تحمؿ مقكمات ليبرالية, في أكاخر القرف الثامف عشر, األمريكية كالفرن ية
  .الرااس كهك المصطمس لـ ي تخدـ حينذاؾ بالمفهـك الفم في ال يا ي

كمػػم مػػركر الػػزمف أصػػبحت القػػكل كاالتااهػػات المذهبيػػة الاديػػدة فػػي كضػػعية قكيػػة اعمتهػػا 
كبػػديؿ , كتعمػػؿ عمػػى أ ػػمكب اديػػد فػػي التفكيػػر, ي طػػرح رؤل فكريػػة متما ػػكةأكثػػر حما ػػة كاػػرأة فػػ

أكركبػػػا   يبػػػدأ  عصػػػر التنػػػكير فػػػ ,كمػػػم مطمػػػم القػػػرف الثػػػامف عشػػػر, القػػػديـ البلهػػػكتيالكن ػػػي لمنظػػػاـ 
, كالبػدء فػي تشػكيؿ الدكلػة الحديثػة, مم  قكط النظاـ اإلقطاعي كخصكصان , الميبرالية ربظهكر األفكا

الثامف عشر كالتا م عشر في أكركبا هي  يففي القرن ةثكرة األمريكية كالثكرة الفرن يمف هنا تعتبر ال
 (ُ).البداية لتشكيؿ كاقم اديد لمفم فة الميبرالية

إف لفػػظ الميبراليػػة ظهػػر فػػي نهايػػة القػػرف : الطيػػب بػػكعزة يقػػكؿ صػػاحب كتػػاب نقػػد الميبراليػػة
فمصػػػطمس , الفكػػػرم كنظريتهػػػا ال يا ػػػيةعمػػػى رؤيػػػة مذهبيػػػة لهػػػا أ ا ػػػها التا ػػػم عشػػػر بكصػػػفم داالن 

 داالن  ظهر بكصفة  لفظان , لى ا تكائم في القرف التا م عشران تينى ك بلالميبرالية منذ أصمم االشتقاقي ال
ال يعني ذلؾ أف المحتكل الداللي لمفظ لـ يار صياغتم إال ك  ,عمى مذهب فكرم كاقتصادم ك يا ي

حيػػث , تراػػم إلػػى لحظػػات تاريخيػػة  ػػابقةة لميبراليػػة ذهبيػػبػػؿ إف الرؤيػػة الم, فػػي القػػرف التا ػػم عشػػر
رغػـ إف , كآدـ  ػميث, ككػانط, كلي ػن  ,كدفيػد هيػكـ كر ػك ,تبمكرت بفضؿ أعمػاؿ اػكف لػكؾ الفكريػة

 (ِ) .حينئذو لفظة الميبرالية لـ يكف قد ظهر 
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 ٛ 

  : دور مفكري الغرب في نشأة الميبرالية
نشػأت فػي القػرف الثػامف عشػر , بالميبراليػة ال يا ػية إف الميبرالية االقتصادية التي تقػرف دكمػان 

ثػـ ازدهػرت فػي القػرف التا ػم , آدـ  ػميث كمػالتكس كريكػاردك مػف حيث نادل بهػا بشػكؿ خػاص كػؿو 
ففػي ذلػؾ , كاػكف باتي ػت  ػام , اكف  تيكرات ميؿ, عمى أيدم نخبة مف االقتصادييف مثؿ ,عشر

  (ُ).التي دخمت بكتقة التطكر الصناعيالقرف أصبحت الميبرالية العقيدة الر مية لمدكؿ 

ف الميبراليػػػة بمفهكمهػػػا الم ػػػتقر ديمقراطيػػػة إذ إهنػػػاؾ ارتبػػػاط بػػػيف الميبراليػػػة كفكػػػرة الحريػػػة كال"
 (ِ)."ت تند إلى مفهكـ خاص لمحرية اتضحت معالمم بكام خاص ابتداء مف القرف ال ابم عشر

دفم األفكػار الميبراليػة ككانػت أ ػماء في  ,انامترا ـفي فرن ا أ قد  اهـ عصر التنكير  كاءن ف
ممػػا  ػػاهـ بػػدراات متفاكتػػة فػػي تأكيػػد هػػذ  التقاليػػد الميبراليػػة فػػي , منت ػػكيك ككندر ػػيم كفػػكلتير كهيػػكـ

ف كتابػػات اػػكف ا ػػتيكرات ميػػؿ عػػف مػػذهب أرغػػـ , دـ  ػػميثآكخاصػػة مػػم دافيػػد ك , شػػكمها المتكامػػؿ
تمقػػػي بعػػض الظػػبلؿ عمػػػى , ي أحيانػػا أخػػرلكتحبيػػذ  لػػػبعض أشػػكاؿ التػػدخؿ االشػػػتراك, حينػػاالمنفعػػة 

كحيػث كانػت نقطػة , ف كتاباتم كخاصة عف الحرية تمثؿ العمدة في الفكر الميبرالػياف, أفكار  الميبرالية
كمػػم ذلػػؾ يظػػؿ اػػكف لػػكؾ هػػك المؤ ػػس الحقيقػػي , البػػدء عنػػد هػػكبز إقػػرار حقػػكؽ األفػػراد كحريػػاتهـ

عنػػد لػػكؾ  بػػدأتحيػػث , رية بعػػد الثػػكرة االناميزيػػةكفػػي دفاعػػم عػػف الممكيػػة الد ػػتك , لممػػذهب الميبرالػػي
تعكد الاذكر الفكرية الميبرالية مػف خػبلؿ  إذ, كيظؿ هك الممثؿ الحقيقي لميبرالية, تظهر بشكؿ كاضس

, نامتػرا كفرن ػا كالكاليػات المتحػػدةإكخاصػة منػػذ القػرف ال ػابم عشػر فػػي , كتابػات الفبل ػفة كالمفكػريف
الفتػػػػرة منػػػذ نهايػػػة الحػػػػركب  إفكيمكػػػف القػػػكؿ  , قػػػرف التا ػػػم عشػػػػرنامتػػػرا خػػػػبلؿ الإكتطبيقاتهػػػا فػػػي 

ظهر فترات الحكـ الميبرالي كخاصة أ, ُُْٗ األكلىكحتى قياـ الحرب العالمية   ,ُُٖٓالنابميكنية 
 األحػراركاف تػداكؿ ال ػمطة بػيف حػزب  إذ, شكؿ حركات ليبرالية كقكمية في نشأتحيث   في انامترا

فػػي الحيػػاة  مػػؤثران  األحػػراركلقػػد ظػػؿ حػػزب , الميبراليػػة األفكػػارعػػف  ػػيطرة  كحػػزب المحػػافظيف تعبيػػران 
 .لعمؿاكتقدـ حزب  األكلىحتى نهاية الحرب العالمية , ال يا ية
التا ػم عشػر مػم القػرف  ,العصػر الػذهبي لمفكػر الميبرالػي فػي التطبيػؽ هػك إفيمكف القػكؿ  ك

  (ّ).ازدهار الثكرة الصناعية في انامترا 
كلد كنشأ فػي , مذهب فكرم غربي, الميبرالية في أصمها كنشأتها إف, القكؿ طيمكمف هنا ن ت

 شػهدتإذ  ,  أكاخر القػرف الثػامف عشػر فػي فرن ػاكفي , في القرف ال ابم عشر في انامترا , الارب

                                                 

 .  ٕٔٓ-ٔٔٓ /ٓ  ,المك كعة ال يا ية: انظر -ُ
 .َُ, ـُّٗٗ -هػُُّْ ,دار الشرؽ, ُط ,حاـز البببلكل ,الديمقراطية كالميبرالية قضايا كمشاكؿ -ِ

 .ُْ, ُِ, الديمقراطية كالميبرالية قضايا كمشاكؿ: انظر -ّ
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مامكعػػة مػػف  انتشػػارمػػم  انهيػػار النظػػاـ اإلقطػػاعي فػػي أكركبػػا ,التا ػػم عشػػر بػػا خػػبلؿ القػػرفك أكر 
  .إقرار الحريات لمشعكب منها هدؼالكاف  كالتي, دل بها الكثير مف الفبل فةالتي نا المبادئ

 
 :مصدر الفكر الميبرالي

نجمميـا فيمـا , إلـ  ثالثـة أقـوال الميبرالية األفكار في مصدر باحثينالعمما  وال اختمفت أقوال
  : يمي

إلصػػبلح الػػديني رل أف أكثػػر األفكػػار الميبراليػػة مصػػدرها حركػػة ابػػاحثيف كالمفكػػريف يػػأغمػػب ال -ُ
معتقػػدات المػػف  كانػػت فػػي األصػػؿ, كالػػذم ا ػػتمد مػػارتف لػػكثر مبادئهػػا مػػف قػػيـ, البركت ػػتانتي

  .فهايحر قامت باخفائها كتكلكف الكني ة , م يحيةال

كالممار ػػػات الديمقراطيػػػة فػػػي , أصػػػكلم إلػػػى الثقافػػػة اليكنانيػػػةك  إف الفكػػػر الميبرالػػػي تراػػػم اػػػذكر  -ِ
كهمػا  ,بيقػكرأك  فم ػفة أر ػطك كتحديػدان , ك ػطى كعصػر النهضػةالمدف اليكنانية في العصػكر ال

 (ُ).مارتف لكثر في دعكتم  همابفم فتاف تأثر 

 إلػى: عبػد العزيػز مصػطفى كامػؿ لميبراليػةاك  بػيف اإل ػبلـ صاحب كتػاب معركػة الثكابػت ذهبكي -ّ
 حركػةالنصرانية الممثمػة فػي ف المصدر لمفكر الميبرالي ليس ي أفعدـ صحة القكليف ال ابقيف 

بػؿ هنػاؾ قػرائف قكيػة عمػى , بيقػكرأالمتمثمػة فػي فكػر أر ػطك ك ال الفم فة اليكنانية  اإلصبلح ك
إف اليهكديػػػػة الصػػػػريحة بعقائػػػػدها كركحهػػػػا بعػػػػد التحريػػػػؼ كانػػػػت الحاضػػػػر األكبػػػػر فػػػػي الفكػػػػر 

مف دكف أف يمنم ذلػؾ دخػكؿ خمػيط مػف األحػبلـ المثاليػة لمنصػرانية القديمػة مػم , البركت تانتي
فػػي مككنػػات ذلػػؾ الفكػػر الػػذم انحػػدرت منػػم كتكلػػدت عنػػم , خياليػػة لمفم ػػفة اليكنانيػػةات حشػػط

 ـاالقتصػػاد أ ـ ػػكاء فػػي ال يا ػػة أ, فمميهػػكد دكر أ ا ػػي فػػي تر ػػيخ الفكػػرة الميبراليػػة, الميبراليػػة
إف الحريػة ال يا ػية لي ػت حقيقػة , فقد كرد في البركتكككؿ األكؿ لحكماء بني صػهيكف, الفكر

 (ِ).لاذب اآلخريف  كتككف طعمان , أف ت خر عند الضركرة بؿ فكرة ياب

ك ال نعاب عندما ندرؾ ": عائشة محمد ذلؾ بالقكؿ, كتاب اإل بلـ كالحزبية ةصاحبكتدعـ 
إف اليهػػكد الصػػهاينة كانػػت لهػػـ أيػػد خفيػػة فػػي إدخػػاؿ األفكػػار الحزبيػػة المارك ػػية كالعدميػػة كمػػف ثػػـ 

 (ّ)".اقم العربي اإل بلمي بعض األحزاب الكطنية كالقكمية إلى الك 
                                                 

 . َُ :الديمقراطية كالميبرالية قضايا كمشاكؿ ك ٓٓ, معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية:  انظر -ُ
 ,محمػػد خميفػػة التكن ػػي  ,بركتككػػكالت حكمػػاء صػػهيكف ك ٔٓ,  ركػػة الثكابػػت بػػيف اإل ػػبلـ كالميبراليػػةمع:  انظػػر - ِ

 .ُُِ, لبناف -بيركت ,يدار الكتب الكتاب العرب ,ْط, رامة عباس محمكد العقادت
 .  ُُ, ـُٕٗٗ -هػُِْٔ, طرابمس, ِط ,عائشة محمد: اإل بلـ كالحزبية - ّ



 ٔٓ 

مف الكاضس أف اليهػكد هػـ كراء كػؿ مػذهب فم ػفي يهػدؼ إلػى تقػكيض األديػاف كاألخػبلؽ  ك
شاعة الفكضى الفكرية فهـ ,  -إف لـ تكف لهـ اليد الطكلى في نشأة الميبرالية - كهـ, با ـ الحرية, كان

شاعة اإللحاد كالف ي تامكنها لتحقيؽ هدفهـ في تقكيض األديا  .اد الخمقيف كان

 : في الغربوتطورىا أىم األسباب التي أدت إل  ظيور الميبرالية 
با ػـ  , رااؿ الػديفالتي ارتكبت مف  األخطاءيبرالية في أكركبا كردة فعؿ عمى الم تنشألقد 

كنتياة لمظبلـ , كال يا ي يالبلهكتالارب الم يحي الصراع  إلفرازنتياة ااءت الميبرالية  إذ, الديف
لمعمػػـ  هػػااحتكار ب, كالحػػرب التػػي شػػنتها الكني ػػة عمػػى العمػػـ, األكركبػػيم الماتمػػم فيػػيعػػيش  الػػذم كػػاف
قامػػةتعػػذيبهـ ذلػػؾ بك , كالعممػػاء نتياػػة لمكثنيػػة التػػي كانػػت تعػػيش فيهػػا  أيضػػا نشػػأتك , محػػارؽ لهػػـال كان
 قصػاءكان النهضة  إلى في النهاية أدلمما , فك كنتياة لظمـ اإلقطاع الذم عانى منم األكركبي ,أكركبا

التي أدت إلى ظهكر الميبرالية في العالـ  لعكامؿما يأتي أهـ افيكيتبيف لنا , الحياةاكانب  الديف عف 
 . الاربي 

 :(القرن الرابع عشر الميالدي -القرن التاسع الميالدي): فساد النصرانية -أول

محػػاكـ يعنػػي االضػػطهاد كالقتػػؿ ك , تػػاريخ الكني ػػة  فػػي ذهػػف اإلن ػػاف الاربػػي الم ػػيحي إف
الكني ػػة مػػم فقػػد كقفػػت , ان مخكفػػ ان تاريخػػ, لقػػد كػػاف تػػاريخ الكني ػػة مػػم العمػػـ كالفكػػر كالحريػػة ,التفتػػيش

كمػػم الممػػكؾ كاإلقطػػاعييف , كمػػم اال ػػتبداد ضػػد الحريػػة, كمػػم الخرافػػة ضػػد الفكػػر, الاهػػؿ ضػػد العمػػـ
  (ُ).ضد الشعب

ف أكػاف ال بػد ك , ت الحيػاةف اد في اميم ماػاالبما يعانيم مف  تاريخ الكني ةكهذا يعني أف 
 أكال ػػائدة  ػػكاءن ال يا ػػية أك االاتماعيػػة  ألكضػػاعا صػػبلحإ, بحركػػات تحػػرر  مػػف هػػذا الظمػػـيكااػػم 

, نتياػػة قصػػكر فػػي المفػػاهيـ الدينيػػة, فكانػػت الميبراليػػة خطػػكة طبيعيػػة فػػي الفكػػر الاربػػي, االقتصػػادية
 . الحياة كفي اميم مااالت

 :النصرانية أهمها دمظاهر ف ا ن تعرض بعض أفكلنا 
 : اإلقطاعيالنظام  -ٔ

مػػف العبيػػد  اإلقطػػاعيحيػػث كػػاف يتكػػكف الماتمػػم , اإلقطػػاعتعػػيش فػػي ظممػػات  أكركبػػاكانػػت 
, المهػف كأصػحاب, عالتاػار كالصػناكرااؿ الديف كالانػكد النظػامييف كمعظػـ  ,كاألحرار األرضكرقيؽ 
, ان كااتماعيػ ان ك يا ػي ان اقتصػادي ان ظممػ منػاسيمثػؿ بالن ػبة ل, اإلقطػاعيفقد كاف النظػاـ , الفبلحيف كأخيرا
هػػك المالػػؾ كالبػػاقي , قانكنػػم إال فنك قػػا ال,  ػػمطتم إالال  ػػمطة , هػػك الحػػاكـ اإلقطػػاع أميػػركػػاف حيػػث 

                                                 

 . ُٓ, َٓ ,ـُٕٗٗ– هػُُْٕ ,مكتبة كهبة, ٕط ,يك ؼ القرضاكم  ,إل بلـ كاها لكاما :نظرا - ُ



 ٔٔ 

يفرض عميهـ الضرائب كما يشاء يتحكـ في , كعبيد أ يادعبارة عف ماتمم  األكركبيفالماتمم , عبيد
كالعشػػػكر  كاإلتػػػاكاتالكني ػػػة بفضػػػؿ الهبػػػات  بحتأصػػػقػػػد , خػػػص خصكصػػػياتهـأحيػػػاتهـ كحتػػػى فػػػي 
 (ُ).كاألمراء األباطرة أمبلؾفاقت  أمبلكها إفبؿ  اإلقطاعكالهدايا مف ذكات 

العشػكر التػي تابػى مػف  أمػكاؿكالكنػائس تنػاؿ حظهػا مػف  األديػرة فكثير مػ ": يقكؿ ديكرانت
 األمػكاؿهذا العمػؿ اليػدكم كتمػؾ  إلى باإلضافة - كلكف المؤ  ات الكهنكتية الكبيرة كانت, األبرشية

 كاإلشػراؼمػف الممػكؾ  مػف هػذ  المعكنػة األكبػرككانت تنػاؿ الاػزء , المعكنة المالية إلىفي حااة  -
كتراكمػػػت هػػػذ  الهػػػدايا حتػػػى .  اإلقطاعيػػػة اإليػػػراداتمػػػف  أنصػػػبة أك األرضعمػػػى صػػػكرة هبػػػات مػػػف 

أكركبا  فقد كاف ديػر فمػدا مػثبلن  في كأكبر ال ادة اإلقطاعييف ,أصبحت الكني ة أكبر مبلؾ األراضي
مػػف رقيػػػؽ  ألفػػػيفمػػؾ ت ػػانت اػػػكؿ يم"ككػػاف ديػػػر   مف قصػػكر الريػػػؼقصػػر صػػػاير  ُٓ, َََيمتمػػؾ

كهكػذا أصػبحت الكني ػة اػزءان   (ِ)." ػيدان لعشػريف ألفػان مػف أرقػاء األرض األرض  كاف الككيف فيتكر
  .تمكتها مف الشعب بهذ  األمكاؿ كاألمبلؾ الهائمة التي ام طاعيقمف النظاـ اإل

 : الضطياد المالي -ٕ

اليممكػػػػكف , ضػػػػريبة  ػػػػنكية أمػػػػكالهـشػػػػر عي  إليهػػػػايػػػػدفعكا  أف أتباعهػػػػافرضػػػػت الكني ػػػػة عمػػػػى 
كقػد فػرض البابػا يكحنػا الثػاني كالعشػركف , التهديد بالحرماف كغضب الػرب كطأةالتخمص منها تحت 

ألية كظيفػة  األكلىي دخؿ ال نة كه, األكلى ةضريبة ال ن ميت , ذلؾ ضريبة اديدة إلى باإلضافة
 (ّ).اإلابارالكني ة بطريقة  إلىيدفم  اإلقطاعية أكمف الكظائؼ الدينية 

مػػػػـ تشػػػػبم األكقػػػػاؼ كالعشػػػػكر نهػػػػـ الكني ػػػػة الاػػػػائم  كاشػػػػعها البػػػػال   بػػػػؿ فرضػػػػت الر ػػػػـك ف
كظمػت   كػالحركب الصػميبية كالمكا ػـ المقد ػة, ال يما في الحػاالت اال ػتثنائيةك كالضرائب األخرل  

 (ْ).كبذلؾ ضمنت الكني ة مكردان ماليان اديدان   ترهؽ بها كاهؿ رعاياها

 : اليبات -ٖ

كانػػػػت تحصػػػػؿ عميهػػػػا  إذ, مػػػػف مصػػػػادر دخػػػػؿ الكني ػػػػة آخػػػػر لقػػػػد شػػػػكمت الهبػػػػات مصػػػػدران 
كانػػت  حيػػث, البػػكر التػػي ا تصػػمحها الرهبػػاف األراضػػي أكالحكػػاـ  أك األفػػرادهبػػم مػػف  أك, بالكصػػية

                                                 

 . ِٕ, َٕ ,ـُّٗٗ -هػُُّْ ,دار الشركؽ, ٕط, محمد قطب  ,مذاهب فكرية معاصرة :انظر  -ُ
 ,بيػػػركت –لبنػػػاف ,  دار الايػػػؿ ,بػػػدكف رقػػػـ طبعػػػة ,ترامػػػة محمػػػد بػػػدراف ,كؿ كايريػػػؿ ديكرانػػػت: قصػػػة الحضػػػارة - ِ

 .  ِْٖ /ِ, ـُٖٗٗ -هػُُْٗ

    . ِْ ,مذاهب فكرية معاصرة: انظر -ّ

 ,عف تاريخ أكركبا فيشر نقبلن ,ُِْ ,دار الهارة, بدكف رقـ طبعة , فربف عبد اهلل  الحكالي: العممانية - ْ
 ِ /َّٖ  . 
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أك يهبهػػػا   مػػػف الهبػػػات التػػػي يقػػػدمها األثريػػػاء اإلقطػػػاعيكف لمتممػػػؽ كالريػػػاء الكني ػػػة تحظػػػى بػػػالكثير
 حيػث كانػت, فقػط األمػر كانت عبارة عف هبات في ظػاهر كلكنها, البعض بدافم اإلح اف كالصدقة

 حيػػث, هػذ  الهبػات يكتبهػػا النػاس قبػؿ مػكتهـكانػت إذ , كالترهيػػبكالتػكريط كالترغيػب  بػاإلحراجتؤخػذ 
كقػت  كما داـ الق يس حاضػران , عمى يد الق يسإال يكتبكا كصاياهـ أال الناس  فرضت الكني ة عمى

مػػف مالػػم  شػػيئان  الكصػييهػػب  أف, األقػػؿالكااػػب مػػف بػػاب المااممػة عمػػى  أصػبسفقػػد , الكصػػيةة كتابػ
غالبيػة  أفالكني ػة  إيػرادمػف  دكممػا زا, أك حتػى يتحاشػى غضػب الػرب, لمػذكؽ حتى اليكػكف ماافيػان 

 كتأكػػد, كالػػذم كػػاف يتػػكلى كتابػػة الكصػػايا هػػـ راػػاؿ الػػديف,  يعرفػػكف القػػراءة كالكتابػػةكػػانكا ال األهػػالي
, كاػب قيػاـ الق اك ػة بكتابػة الكصػاياأ, (ـُُْٖ –ـُُٗٓ)الكني ػة الثالػث  ابابػ أصػدر ذلؾ بقرار 

ال الكصايا يقم تحػت  لحدإأم فرد مف غير الق اك ة يقـك بكتابة  أفكما  ,غير قانكنية أصبحت كان
إذ انهالػػت التبرعػػات عمػػى   (ُ) كقػػد قكيػػت هػػذ  الػػدكافم بعػػد مهزلػػة صػػككؾ الافػػراف ف الكني ػػةحرمػػا

 ألنػم, يكمػا بعػد يػكـ األراضػيزادت هػذ   كقػد ,كبيػران كتضخمت ثركات رااؿ الديف تضخمان   الكني ة
ال ككػػػاف الػػػذيف , كني ػػػةممالػػػم ل أك أرضػػػمرض باػػػزء مػػػف أيكصػػػي كػػػؿ مالػػػؾ  أف المػػػألكؼكػػاف مػػػف 
قػد ف, األتقيػاء فلمم ػيحيييػدفنكا فػي مقػابر غيػر مخصصػم  أفكيمكف , إيمانهـذلؾ يشؾ في يفعمكف 

كمػا بػاع بعػض الػذيف , بقيػة حيػاتهـ إليػكائهـ نظيػران  ,األديػرة ألحػدكهب بعض الم نيف كؿ ما لػديهـ 
كمػػف , ليحصػػمكا عمػػى  نفقػػة الحػػرب, لمكني ػػة بػػثمف بخػػس أراضػػيهـلمحػػركب الصػػميبية  أنف ػػهـكهبػػكا 
, لمكني ػػة كبيػػران  دخػػبلن  يػػدر ككػػاف ذلػػؾ, لمكني ػػة أمبلكػػم اف يمػػكت دكف كرثػػة فتنقػػؿ كػػؿ مػػف كػػس النػػا

الكني ػة  أمػبلؾ أخػذت دكلقػ ,لمايػرالخاصة بالكني ة ال ياكز انتقالها  كاألمبلؾ األمكاؿ فأكيبلحظ 
, ضػػياعتمتمػػؾ عشػػرات ال, حتػػى صػػارت الكني ػػة الكبػػرل فػػي مدينػػة مػػا, يػػكـ بعػػد تػػزداد يكمػػان  كأمكالهػػا

 األراضػيتمتمػؾ ثمػث  تانامتػرا كانػكني ػة  فإ ,كقػد كرد فػي بعػض المصػادر, بأكممهػاكربما المدينػة 
كفي مممكة قشتالة امتمكت الكني ة ربم , الزراعية األراضيث مامتمكت ث ألمانياف كني ة أك , الزراعية
النػػاس بالكني ػػة فػػي كفػػر  لقػػد كانػػت ثػػركة الكني ػػة كعػػدـ رضػػاء النػػاس عنهػػا  ػػببان   ,األراضػػيهػػذ  

                                                 

ف المػػاؿ مػػمقابػػؿ مبمػػ   المػػذنب بذنبػػم العقػػاب عمػػى الخطايػػا بعػػد أف يعتػػرؼ هػػي اإلعفػػاء مػػف:  صػػككؾ الافػػراف - ُ
إذ يقػػـك البابػػا بطبػػم صػػككؾ الافػػراف كتكزيعهػػا عمػػى أتباعػػم ليبيعكهػػا لمنػػاس كالػػذيف يبيعػػكف أ ػػهـ كني ػػة يدفعػػم لم

شركات أك أكراؽ اليانصيب كبالصؾ فراغ تيرؾ ليكتب بم ا ـ الذم  ػيافر ذنبػم كبهػذا الصػؾ يافػر لمشػتريم مػا 
 ُِّ  , ـُّٗٗالنهضػة , َُط ,يحمد شمبأ ,مقارنة األدياف الم يحية: بتصرؼ.) تقدـ مف الذنكب كما تأخر

,ُِْ .) 
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كؿ قس كراهػب  يمػكت كلػم بعػض  أفالبعض  أعمنمكمف ذلؾ ما  ,اإللحاد أ بابمف  ان رئي ي ان ك بب
 (ُ).ف مثكا  الناراف, األمبلؾ

 : العمل المجاني أوخرة سُ ال -ٗ

مػػا يممكػػم بعػػض راػػاؿ الػػديف مػػف آالؼ ب الك , الكني ػػة بػػامتبلؾ اإلقطاعيػػات برقيقهػػا كتػػؼلػػـ ت
 بالعمؿ يكمػان  كفي مشركعاتها, العمؿ المااني في حقكلها رعاياها عمىك  تباعهااألرقاء  بؿ أرغمت أ

 فيمػا  ػمي   األ ػبكعفػي  أيػاـفيعمػؿ التع ػاء  ػتة , الكني ة أراضيفي  األ بكعفي  بالمااني كاحدان 
 ػخرة , ثػـ يعممػكف اليػـك ال ػابم يػـك الراحػة, كأل ػرهـليادكا خبز الكفاؼ لهػـ  (بالعمؿ األ بكعي ) 

بنػػػاء  فػػػي ككػػػانكا يعممػػػكف, الكا ػػػعة إقطاعياتهػػػاالعمػػػاؿ لقػػػاء زراعػػػة  أاػػػكرتػػػكفر  لكػػػي, الكني ػػػةفػػػي 
كا بالماػػػاف لمصػػػمحتها مػػػدة كيعممػػػ, ضػػػخكا ألكامرهػػػاير ككػػػاف عمػػػى النػػػاس أف , الكنػػػائس كاألضػػػرحة

 حػدهـ يخػدـ أكالد أحتػى أنهػـ  كػانكا عنػدما يناػب , كال ينالكف مقابػؿ ذلػؾ اػزاءن كال شػككران   محدكدة
  (ِ).األمير دكف مقابؿ 

 : األوقاف -٘

زراعيػػػة كا ػػػعة كتكقفهػػػا عمػػػى نف ػػػها لتنفػػػؽ منهػػػا عمػػػى  أراضو عمػػػى  ت ػػػتكليكانػػػت الكني ػػػة 
التي تقكـ بها ضد الممكؾ التأديبية الحركب  أك, كالكنائس كتاهيز الايكش لمحركب الصميبية األديرة

 (ّ).الخارايف عمى  مطانها  كاألباطرة

ذ لمكني ػة بػدعكل  أكقافػان باعتبارهػا , الزراعيػة األراضيم احات شا عة مف  الكني ة تمكتما كان
 أ ػرفت أنهػا إال, كبناء الكنائس كتاهيػز الحػركب الصػميبية األديرةتصرؼ عائداتها عمى  كاف  أنها

, دراػة ال تكػاد تصػدؽ إلػىالكني ػة فػي بعػض الػدكؿ  أراضػيحتػى كصػمت ن ػبة  األكقػاؼفي تممؾ 
الكني ػػػة تممػػػؾ  إف" : المصػػػمحيف أكائػػػؿكهػػػك مػػػف , "كيكمػػػؼ " يكقػػػد قػػػاؿ المصػػػمس الكن ػػػ

3

 مرااعػػػة  1
كاتهػـ راػاؿ الػديف , األكقػاؼهػذ   بالاػاءكطالػب , مف الباقي الباهظةالضرائب  كتأخذنامترا إ أراضى
 (ْ)."اهلل أتباعقياصرة ال  أتباع" بأنهـ

 
                                                 

محمػػػكد  ػػػعيد :  حضػػارة أكركبػػػا فػػي العصػػػكر الك ػػطى ك ّْ, ِْ :فكريػػػة بمػػذاه ك ُِْ ,العممانيػػػة: انظػػر - ُ
 . ُّّ, ُِّ, ـُٖٗٗ ,دار المعرفة الاامعية ,بدكف رقـ طبعة ,عمراف

شػرؼ أ:  كركبا فػي العصػكر الك ػطىتاريخ كحضارة أ ك ّْ: ةمذاهب فكرية معاصر  كُّْ ,العممانية : انظر - ِ
 . ّٓ, ـََِٖ, لبناف, ُط ,محمد صالس  يد

 .ِْ ,مذاهب فكرية معاصرة :انظر -ّ
 . ّْٔ ,ِّٔ/ ِ ,عف تاريخ أكركبا لفيشر نقبلن  ,ُُْ ,َُْ :العممانية - ْ
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 : العشـور -ٙ

فقػػػد فرضػػػت الكني ػػػة عمػػػى , لمكني ػػػة دخػػػبلن  كأكبرهػػػادر هػػػذ  المصػػػا أهػػػـكانػػػت ضػػػريبة العشػػػكر 
التهديػػد  كطػػأةاليممكػػكف الػػتممص منهػػا تحػػت , ضػػريبة  ػػنكية  أمػػكالهـشػػر يػػدفعكا لهػػا عي  أفعهػػا أتبا

تؤدم محصكلها  فأ األراضيتفرض عمى اميم  أكركباككانت قكانيف دكؿ , بالحرماف كغضب الرب
كبفضػمها كانػت  لؤل ػقؼشػر مػا تامعػم تر ػؿ عي  أبرشػية ككانػت كػؿ, قيمتػم نقػدا لمكني ػة مػا أك عينان 

كعشػػر مػػا يحصػػؿ   الكني ػػة تضػػمف حصػػكلها عمػػى عشػػر مػػا تامػػم األراضػػي الزراعيػػة كاإلقطاعيػػات
, كلػػـ يكػػف فػػي ك ػػم أحػػد أف يػػرفض شػػيئان مػػف ذلػػؾ, كأربػػاب الحػػرؼ غيػػر الفبلحػػيف, عميػػم المهنيػػكف

التػي تصػب فػي النهايػة فػي  األمػكاؿقػد لامػم اهػاز مع أكهكػذا نشػ, فالشعب خاضم تمقائيان ل ػطكتها
يعمنػػػكف تمػػػردهـ ككػػػراهيتهـ لاػػػامعي هػػػذ   كبػػػدءكا, األمػػػكاؿبهػػػذ   األهػػػاليحتػػػى ضػػػاؽ , كني ػػػة ركمػػػا

 (ُ).العشكر
 : الطغيان الديني -ثانياً 

كت ػػيطر , اعمتهػػا كالطػػاعكف الػػذم يممػػؾ كػػؿ لػػكاـز اال ػػتبداد ان لقػػد فرضػػت الكني ػػة أكضػػاع
, فهيمنػت عمػى الماتمػم مػف كػؿ نكاحيػم الدينيػػة, ح ػب هكاهػا ككفػؽ إرادتهػػاكت ػير  , عمػى كػؿ شػيء

كصػاية ال نظيػر , كفرضػت عمػى عقػكؿ النػاس كأمػكالهـ كتصػرفاتهـ, كال يا ية كاالقتصادية كالعممية
كلػػـ يكػػف ,  ػػيطرت الكني ػػة خػػبلؿ القػػركف الك ػػطى فػػي أكركبػػا عمػػى ماريػػات الحيػػاة العامػػة إذ, لهػػا

كحرمػػت كػػؿ تفكيػػر  ,فقػػد احتكػػرت الكني ػػة اميػػم ماػػاالت التفكيػػر, ء تمػػؾ الفتػػرةلمفػػرد دكر فاعػػؿ أثنػػا
كما كانت قكل النظػاـ اإلقطػاعي المتحالفػة مػم الكني ػة تقػدـ التاطيػة األمنيػة , يخالؼ تقاليد البابكية

ضػد أم فكػر تػرا  الكني ػة مخالفػا  دصكر االضػطهاحيث  اؿ هذا التحالؼ أبشم , لقرارات الكني ة
 (ِ).نت محاكـ التفتيش الاهاز التنفيذم لهذا التحالؼككا, لها

تقتصػػػر عمػػى شػػعائر التعبػػد كمشػػػاعر , لقػػد حكلػػت الكني ػػة ديػػػف اهلل المنػػزؿ إلػػى ركحانيػػات
 إالال يف ػػر   مار ػػت الكني ػػة  ػػمطانان ف , التبتػػؿ كالخشػػكع كأبعػػاد الاانػػب الػػذم يحكػػـ الحيػػاة العمميػػة

رهػػاب, اإلرهػػاب فػػي أبشػػم صػػكر ك  رغبػػة فػػي الطايػػاف كعػػززت الكني ػػة  ػػمطتها , مػػف  ػػفؾ دمػػاء كان
مثػػؿ حػػؽ الافػػراف كحػػؽ الحرمػػاف كحػػؽ التحمػػة كلػػـ , الدينيػػة الطاغيػػة بادعػػاء حقػػكؽ ال يممكهػػا إال اهلل

 (ّ).تتردد في ا تعماؿ هذ  الحقكؽ كا تابللها
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لػـ تعػد لهػـ رغبػة فػي رؤيػة مممكػة الػرب مكطػدة فػي قمػكب "  :يقكؿ كيمز عف راػاؿ الكني ػة
مت ػػمطة عمػػى  ,هػػـ فقػػد ن ػػكا ذلػػؾ األمػػر كأصػػبحكا يرغبػػكف فػػي قػػكة الكني ػػة التػػي هػػي قػػكتهـ, نػػاسال
كف البشػػػر ككػػػانكا فػػػي  ػػػبيؿ تكحيػػػد تمػػػؾ القػػػكة عمػػػى أتػػػـ ا ػػػتعداد لمم ػػػاكمة مػػػم أم شػػػيء حتػػػى ؤ شػػػ

  (ُ)".الباض كالخكؼ كالشهكات الم تقرة في قمكب البشر
ركمػاف  أؼهيكبرت  أفكمف ذلؾ ,  ة ذاتهابعض رااؿ الديف الكنيكهااـ  األمركقد تطكر 

بػػػائعي صػػػككؾ الافػػػراف  إف :رئػػػيس طائفػػػة اماعػػػة الػػػدكمنيكاف كتػػػب يهػػػااـ صػػػككؾ الافػػػراف بقكلػػػم
كحػػاكؿ بعػػض المصػػمحيف فػػي الكني ػػة  الرشػػاكلالبابكيػػة يف ػػدكف المحػػاكـ الدينيػػة بمػػا يتقبمكنػػم مػػف 

فػػي  تالبابػػاكاكاشػػترؾ بعػػض , صػػبلحاإلالقضػػاء عمػػى ظػػاهرة الف ػػاد داخػػؿ الكني ػػة كنػػادكا بضػػركرة 
, مرا ػـ الػػزكاج إتمػاـ أكدفػف المػػكتى  أكالتعميػد  إاػػراءاتمقاكمػة الف ػاد كهػاامكا فػػرض ر ػـك عمػى 

 (ِ).كتشام البعض بمكقؼ هؤالء المصمحيف كشنكا الحمبلت القا ية عمى رااؿ الديف

ة لبػػػدايات حاضػػػن, حركػػػات فكريػػػة مناهضػػػة, كقػػػد أفػػػرز ذلػػػؾ االضػػػطهاد الػػػديني كال يا ػػػي
التي تتضارب مصػالحها مػم , األفكار الميبرالية التي كانت تعكس آماؿ الطبقات المتك طة الصاعدة

كعمػى الػديف   لقد بدأت نذر الثكرة عمى الكني ة كرااؿ الػديف ,ال مطة الممكية المطمقة كاالر تقراطية
ف عمػى  ػمطاف الكني ػة بػدأ الكتػاب يتمػردك حيػث , منػذ عصػر النهضػة, تقدمػم الكني ػة الػذمالمزيؼ 
 (ّ).كيهاامكف رااؿ الديف الطاغي

حريػػة , لقػػد كانػػت الحريػػات اإلن ػػانية هػػي الضػػحية األكلػػى لهػػذا الف ػػاد الكن ػػي الم تشػػرم
بػؿ , كالتصػرؼ االقتصػادم, حريػة التممػؾ,كالتمثيػؿ ال يا ػي , رحريػة االختيػا, حريػة االعتقػاد, الفكر

ؿ القيكد التي فرضت عمى تمؾ الحريات كانت با ـ الػديف كك, حرية النظر العممي كالبحث التاريبي
الذم ال ي ػتمد ك  ,أف يثكر الباحثكف عف الحرية عمى هذا الديف المحرؼ كلهذا كاف طبيعيان , كالكني ة

ف بدايػػة الف ػػاد كانػػت مػػف كأل, بػػؿ مػػف أهػػكاء الكبػػراء كمصػػالحهـ, حػػدكد  كال قيػػكد  مػػف كحػػي ال ػػماء
" حركػة اإلصػبلح الػديني" أطمػؽ عميػم فيمػا بعػد , اإلصػبلح منحنػى دينيػان كاف البد أف يأخذ , الكني ة

كعقائػد اديػدة تكػكف منهػا , إلػى مبػادئ( المكثريػة  )حتى انم أصبس لم دكر كبير في تحكيؿ األفكػار 
كػػػاف مػػػف الكاضػػػس مػػػف تفػػػاعبلت  إذ( المػػػذهب البركت ػػػتانتي ), الثالػػػثالمػػػذهب النصػػػراني الرئي ػػػي 

هػػي , أنهػػا كانػػت تاػػرم عمػػى خمفيػػة قضػػية كبػػرل, أ ػػها مػػارثف لػػكثر ككػػالففالتػػي تر  حركػػات التحػػرر
عنهػا قضػايا التحػرر فرعػت كهي القضية التي ت, كالتحريؼ الديني, قضية التحرر مف آثار االنحراؼ
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أم , كهػػػك مػػػا امػػػم فيمػػػا بعػػػد فػػػي لفػػػظ الميبراليػػػة, كالتحػػػرر الثقػػػافي, التحػػػرر االقتصػػػادمك  ,ال يا ػػػي
حركػػػة )مبػػػادئ  إلػػى إلػػى أف أصػػػكؿ الميبراليػػة كاػػػذكرها تراػػػم , كثػػػر البػػػاحثيفلهػػػذا يػػذهب أ, التحػػرر

 (.ي  التي أثمرت مذهب البركت تانتاإلصبلح الدين

أثمػر الفكػر  يكالمذهب البركت تانت, ف ثكرة مارثف لكثر قد أثمرت المذهب البركت تانتيأأم 
 (ُ)".كهذا أمر متفؽ عميم مف الباحثيف "الميبرالي 

 : الروحييان الطغ -ثالثا

حيػاة  إفحتػى , لقد كاف لرااؿ الكني ػة  ػمطانها الركحػي باعتبػارهـ ك ػطاء بػيف النػاس كاهلل
يعمػػد كال يػػتـ  البػػد مػػف أف الطفػػؿ ديكلػػف إفمػػا , يػػـك كالدتػػم إلػػى كفاتػػممػػف بالق ػػيس مرتبطػػة  اإلن ػػاف
كهك الذم , كيصمي بمهك الذم يزكام , ثـ تظؿ حياتم مرتبطة  بالكاهف, عمى يد الكاهف إالالتعميد 

 .عند كفاتمكهك الذم يصمي عميم , كيقبؿ تكبتم, مذنكب كيافر, يتقبؿ خطايا 

المناصػػػػب ك  المػػػػاؿ إلػػػػىيكصػػػػمهـ  حرفػػػػة يحترفكنهػػػػا ك ػػػػبيبلن  إلػػػػيهـلقػػػػد كػػػػاف الػػػػديف بالن ػػػػبة 
 فػػي قصػة المػػدنييف التػػي يتحػدث فيهػػا عػػف مقػدمات الثػػكرة الفرن ػػية ديكنػػز يصػػؼ تشػارلز, كال ػمطاف

الذم كاف يمار ػم راػاؿ الػديف  الركحي اإلذالؿمف مشاهد ذلؾ  ان مشهد, التي هيأت لقيامها كاؿكاألح
 كاألقػػذارمػػف شػػكارع بػػاريس كالمطػػر ينهمػػر بقػػكة كالشػػارع مممػػكء بػػالطيف  ان فيصػػؼ شػػارع ,عمػػى النػػاس

كالناس محتشدة عمى الصفيف ترقػب ذلػؾ , كمككب الكارديناؿ عمى حصانم يمر في الطريؽ, كالكحؿ
لرؤكس فتهكم هذ  ا, المحظة الهادئة التي يحاذم المككب فيها رؤك هـ لمشهد بقمكب خائفة كينتظرا

 (ِ) .كالقاذكرات حتى تمتصؽ باألرض كالكحؿ كالطيف كتظؿ تهكل , كمذلم لممككب المكقر خشكعان 

 

 : والعممي الطغيان العقمي -رابعا

كهػك الطايػاف الفكػرم , الركحػي فيػاغيػر الطاالطايػاف  ألػكافمػف  آخػر ان مار ت الكني ة لكنػ
فقػػد كػػاف هػػذا الطايػػاف يفػػرض عمػػى العقػػكؿ أال تفكػػر فػػي أمػػكر الكػػكف المػػادم بمػػا تقتضػػيم  ,كالعقمػػي

المبلحظات كالمشاهدات العممية كأف تمتـز بالتف يرات الكن ية كلك خالفت هذ  التف يرات كؿ حقػائؽ 
نهػػا لي ػػت مركػػز الكػػكف قػػاؿ العممػػاء حػػيف العمػػـ النظريػػة كالعمميػػة فقػػد بػػدأت  , إف األرض كركيػػة كان

قامت الكني ة عمى العمماء أمثاؿ االيميك فأحرقت مف أحرقت مػنهـ كعػذبت مػف عػذبت كهػددت مػف 
كمنعػػػػتهـ مػػػػف  فرضػػػػان  كالطبل ػػػػـ األ ػػػػرارفرضػػػػت عمػػػػيهـ هػػػػددت بالتعػػػػذيب كالحػػػػرؽ فػػػػي النػػػػار بػػػػؿ ك 

كخػرج مػف رضػكاف البابكيػة , األبديػةعنة كابت عميم الم, ان كافر  الق يس كاعتبرت مف يناقش, مناقشتها
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, با ػتحالتها البديهػةكتحكـ , لمعقؿ كمنافيةلممنطؽ  ةاأل رار منافيفقد كانت هذ  , ثـ مف رضكاف اهلل
كقضػػػية , بشػػػرعيتها عمػػػى الصػػػكرة التػػػي تكافػػػؽ هػػػكل الكني ػػػة كاإلقػػػرار, بهػػػا اإليمػػػاففػػبل منػػػاص مػػػف 

كؿ هذ  , (ُ) كعقيدة الصمب كالعذراء كالطقكس ال بعة اال تحالة في العشاء الرباني كعقيدة الخطيئة
, صػػحتهاالشػػؾ فػػي  أكعميػػا الياػػكز الخػػكض فيهػػا  أ ػػرار أنهػػابحاػػة كاحػػدة  تبػػاعاألفرضػػتها عمػػى 

بهػا  اإليمػافاػؿ ألككػاف  ػؤالم مػف , األ ػرارهػذ   ةؿ عػف ماهيػأفي  أكحيف كاف أم عقؿ مفكر يتار 
كالػػذم , الػػذم يهػـ بػم اإلثػـزاػر  عػػف هػذا  إلػىني ػة ت ػػارع كانػت الك, اإليمػػافكاالطمئنػاف الػذم يزيػد 

ي ػمـ المػؤمف بػم  نماإ, خارج عف نطاؽ العقؿ أمرهذا  إفكتقكؿ لم , في المهالؾ - ال شؾ - يكقعم
  .باير نقاش ت ميمان 

اهلل  يشػألنف ػها عمػى النػاس مػالـ  تبػؿ افترضػ اإللػمالكني ة كضػعت نف ػها فػي مكضػم  إف
 (ِ) . رضم لنف م عمى عباد  رحمة بالناسيف أف بحانم كتعالى 

 

                                                 

ربكف الخمػػػر يػػػـك هػػػي اعتقػػػاد الم ػػػيحييف أنهػػػـ حينمػػػا يػػػأكمكف الخبػػػز كيشػػػ:  اال ػػػتحالة فػػػي العشػػػاء الربػػػاني*  - ُ
كالعشػاء الربػاني رمػز لمعشػاء األخيػر , كيطمػؽ عميػم التنػاكؿ , العشػاء الربػانيكهك الم مى عندهـ  ,الفصس

كالخبػػز يرمػػز إلػػى ا ػػد الم ػػيس الػػذم ك ػػر لناػػاة , لعي ػػى مػػم تبلميػػذ  حيػػث اقت ػػـ معهػػـ الخبػػز كالنبيػػذ
هػػذا هػػك " ف بػػالكبلـ الاػػكهرم كهػػك قكلػػم متػػى تمفػػظ الكػػاهك , أمػػا الخمػػر فيرمػػز إلػػى دمػػم الم ػػفكح ,البشػػرية
. ا د  كدمم حقيقة كيصيرا الم يس نف م بنا ػكتم الكامػؿ كالهكتػم إليفي الحاؿ  ي تحيبل" الخ .. ا دم 

درا ػػػػة فػػػػي عقائػػػػد كمصػػػػادر األديػػػػاف ك   ُِّ:  الم ػػػػيحيةك  ُْكمػػػػرقص  ٔيكحنػػػػا ك   ِٔمتػػػػى : انظػػػػر)
طػػػارؽ خميػػػؿ :  ف الكضػػػعية الهندك ػػػية الاينيػػػة كالبكذيػػػةاليهكديػػػة كالم ػػػيحية كاإل ػػػبلـ كاألديػػػا: ال ػػػماكية
 (. ِِْ, دار العمـك العربية ,بدكف رقـ طبعة ,ال عدم

فابف اهلل في نظرهـ تا ػد كصػمب , هي إحدل العقائد الرئي ة في الديانة الم يحية:  عقيدة الصمب كالفداء  * 
تػػػأثر :  انظػػػر. )  ياف آدـ اػػػؿ خػػػبلص البشػػػر مػػػف الخطيئػػػة التػػػي لحقػػػت بهػػػـ نتياػػػة لعصػػػأكقػػػاـ مػػػف 

 (. ِٗٓ, دار اآلفاؽ العربية  ,ـََِٔ, ُط , حمد عمي عايبةأ  ,الم يحية باألدياف الكضعية
  ر المعمكدية  -ُ, كهي  بعة, هي عبارة عف طقكس في اصطبلح الكني ة:  الطقكس ال بعة  * 
كعبارة عف مزيج مػف العقػاقير عميػم الم س بالميركف المقدس كيم س بم عقب الخركج مف المعمكدية كه  ر -ِ

 .الر ؿ كال يم س بم إال الكهنةمف الدهف الذم صنعتم   -كما يدعي رااؿ الكهنكت  –بقايا تحدرت 
 .الكاهف   ر التكبة كاالعتراؼ كيمـز أف يككف أماـ -ْ.كقد  بؽ الكبلـ عنم,  ر العشاء الرباني -ّ 
 ر الم ػس عمػى  -ٔ.الديف كيعتنكنم في مناصبهـ الكهنكتية  ر الكهنكت كهك ال ر الذم يختار بم رااؿ -ٓ 

  ػػر الػػزكاج لمػػربط بػػيف الػػزكايف رباطػػان مقد ػػان دائمػػان كت ػػمى أ ػػراران  -ٕ.  المػػريض ليشػػفى ا ػػميان كركحيػػان 
 ( .   َِْ, َِّ ,الم يحية: انظر.)يف يزاكلكنهاالذ ك ةاحتى ت دؿ هالة مف التقديس كالرهبنة عمى الق 

 .  ُِٖ: العممانية ك ْٖ, ْٕ, ّٓ ,ّّ ,اهب فكرية معاصرةمذ :انظر - ِ



 ٔٛ 

 : الطغيان السياسي -خامسا

كصػؿ , كهك نظاـ ااهمي م ػتبد ,حقان  في العصكر الك طى مخزيان  األكركبييفلقد كاف كاقم 
بػػأف يثػػار عميػػم بػػدافم الفطػػرة كالحكمػػة  كػػاف اػػديران ف, إلػػى ذركة الطايػػاف كالعػػدكاف عمػػى حريػػة اإلن ػػاف

كانهيػػار , كدخػػكؿ البرابػػرة إلػػى ركمػػا, ا النظػػاـ بعػػد  ػػقكط اإلمبراطكريػػة الركمانيػػةف هػػذتكػػك   إذ, كالعقػػؿ
 (ُ) .كتفكؾ الدكؿ المرتبطة بها كانق امها, اإلمبراطكرية الاربية

الػذم  اإلقطػاعتمثمػت فػي نظػاـ , مظػالـ  يا ػية كاقتصػادية كااتماعيػة نشػأت, كفي ظؿ هذا الكضم
 يا ػية فػبل نصػيب لهػـ منهػا  حقػكؽ أمنم لـ يكف لهـ أحتى , في ظؿ الكني ة األكركبي اد العالـ 

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

 آخركفعمى  مطة البابا كاشتد  كاألمراءيث تمرد بعض الممكؾ ح, كاكد فترات مف الصراع المتبادؿ
فقػد كانػت ال ػمطة الاالبػة لمكني ػة , ي ػانك  أكينفػك   أكالبابػا ا ليعزلػك  أنهـحتى , في حربهـ لمباباكات

 التػي أمكالهػاكمػف , كمػف ايكشػها الكثيفػة, ت تمدها مف  مطانها الركحي الطػاغي عمػى قمػكب النػاس
 . اإلقطاع كأمراءمكؾ تصارع ما يممكم الم

ذلػؾ التػدخؿ , ـكنهؤ شػيضيقكف ذرعا بتدخؿ الكني ة المتعنت في كؿ  أكركباكلما كاف ممكؾ 
, القدا ػػة إالكفػػي نظػػرهـ لػػـ يكػػف لراػػاؿ الػػديف عمػػيهـ ميػػزة , اإلطػػبلؽعمػػى  اػػدكف لػػم مبػػرران يالػػذم ال

ركزهػا الػديني ك ػمطانها م يقتضػيم بػؿ كاابػان  ان خضكع الممػكؾ لهػا لػيس تطكعػ إف, كانت ترل الكني ة
ف أخميقػػة بػػ, إلهيػػان الكني ػػة بكصػػفها نظامػا  فأ"  ارياػػكرم ال ػابم" البابػا الطاغيػػة أعمػػففقػػد , الركحػي

يخمػػم  أف  أرضػػةبصػػفتم خميفػػة اهلل فػػي  كمػػف حػػؽ البابػػا ككااباتػػم, دنيكيػػةال تكػػكف صػػاحبة ال ػػمطة
, األحكاؿح ب مقتضيات , تنصيبهـ أكيرفض اختيار البشر لمحكاـ  أكد يف يؤ أك , الممكؾ الصالحيف

 .ب مطانها كأخضعتهـكالممكؾ  األباطرةحيث نازعت بها , لقد ادعت الكني ة لنف ها ال مطة الدنيكية

حػػػػيف مار ػػػػت هػػػػذا  أك, كالممػػػػكؾ األبػػػػاطرةالكني ػػػػة كهػػػػي تطالػػػػب ب ػػػػمطانها الطػػػػاغي  إف 
كانػػت  إنمػػا, عمػػى النػػاس امهػػاأحكشػػريعة اهلل كتطبيػػؽ  إلػػىلػػـ تطػػالبهـ باالنصػػياع ك  ال ػػمطاف بالفعػػؿ

 أنهػـف يعمنػكا ألهػا الػرؤكس ك  كاألبػاطرةالممػكؾ  أطػأيط أفهػك , بحتػان  شخصػيان  تطمب كتمارس  ػمطانان 
 (ِ).خاضعكف ل مطانها

                                                 

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

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



 ٜٔ 

كتحطيمػػم النفػػكس ككاقػػم الماتمعػػات  مػػفالػػديف  آثػػاراقػػتبلع عمػػى  لكثيػػريفشػػام ا ذلػػؾ كمػػم
 األبػػػػاطرةالمنازعػػػػات مػػػػم  أثارتػػػػمعمػػػػا  فضػػػػبلن  ,ال يا ػػػػي كاالقتصػػػػادم كاالاتمػػػػاعي اإلصػػػػبلحبا ػػػػـ 

مػػػف  ػػػمطاف الكني ػػػة كتعميػػػؽ مفهػػػـك الفصػػػؿ بػػػيف الػػػديف الكثيػػػريف ان ػػػبلخ  إلػػػى أدلممػػػا , كالممػػػكؾ
 . بيف الديف كال يا ة  كامبلن  ليصبس عداءن , كال يا ة

 أفكلكػػف الػػذم اليصػػس , األمػػةنػػم لمػػف الطبيعػػي أف يكػػكف لراػػاؿ الػػديف  ػػمطة  يا ػػية فػػي إ
شػهكة  إلػىكتتحػكؿ , الشريعة لح ػابهـ إ قاطمم  طكاغيت كمحترفيف  يا يان  إلىرااؿ الديف  يتحكؿ

قػامكا بخػرؽ التعػاليـ  إذاتقـك الكني ة في تقكيـ انحرافػات الممػكؾ  أففبل حرج في , لمت مط كاال تبداد
تصطنعم  با ـ ديفت هـ الكني ة في طمس الديف كتعطيؿ الشريعة ثـ تفرض نف ها  أف أما, الدينية
الشػػػائف  األمػػػركتػػػرغمهـ عمػػػى الخضػػػكع المػػػذؿ لهػػػا فػػػذلؾ هػػػك , كاألمػػػراءكصػػػية عمػػػى الممػػػكؾ هػػػي 

 (ُ) .مم هذا  فهك الذم حصؿ بالفعؿ  لمكني ة الم يحية طيمة عصكر ازدهارهاك  ,كالفاضس

ال ػتبداد لبلنحراؼ الػديني كاكاف " : عبد الرحيـ صمايؿ يقكؿ صاحب كتاب حقيقة الميبرالية
ككبػت حريػة أفػراد  , ألنػم ا ػتعبد الماتمػم األكركبػي, دكر رئي ي في كاكد الفكر الميبرالي, يال يا 

ك ػنة , كهك أمر طبيعػي, فعؿ معاك ة ةكهذا الطاياف عمى الحرية كلد رد, إلى دراة العبكدية التامة
 (ِ)".ككنية اارية

صػر لقيصػر كمػا هلل مػا لقي اأعطػك "  أطػ اد ال يا ي يرام إلى الشػعار الخهذا الف إف: نقكؿ
كف ؤ كهػذا التػدخؿ ال ػافر لمكني ػة فػي شػ, نتج عنم تاماؿ رااؿ الديف في اميم أمػكر الحيػاة إذ" هلل 

بمػا , نشػكء حركػات التحػررفمقد كاف  بب , الحكـ كمحاكلتها ت يير الحكاـ ح ب أهكاء رااؿ الديف
 .كفكر تمرد عمى الف اد الكن ي  فيها ظهكر الميبرالية

 : ساد القتصاديالف -اً دسسا

عبارة عف حيث كاف , اإلقطاعيكاف ال ائد في العصكر الك طى القانكف الركماني كنظامم   
فكحػدها الكني ػة كانػت , يت يد فيم رااؿ الديف كالكني ة الذيف تممككا االقتصاد , ماتمم أ ياد كعبيد
ففػي القػرف التا ػم , ألفرادككانت الدكلة في هذ  العصكر تب ط  مطانها عمى ا, لها المصادر المالية

كارتػبط  ,اختفت طائفة التاار حيث, ماتمم فبلحيعبارة عف حياتهـ كانكا يعيشكا , في غرب أكركبا
 ,كالعامػػؿ بػػالقف, فكػػاف مالػػؾ األرض يمقػػب بػػالمكرد, األرض التػػي كػػانكا يعممػػكف فيهػػا كػػأاراءبػػالنػػاس 

بػرز أككػاف مػف , بلقة األفراد بالدكلةفازدادت الحااة إلى تنظيـ  يا ي لع, رض الحككمةأيعمؿ في 
كمػػػا نػػػادت بػػػم مػػػف حريػػػة فرديػػػة فػػػي التممػػػؾ , عكامػػػؿ التطػػػكر فػػػي تمػػػؾ الحقبػػػة العكامػػػؿ االقتصػػػادية

                                                 

 . ْٓ :مذاهب فكرية معاصرة ك  ُّْ ,ُّّ ,العممانية: انظر -ُ
 . ُْ :حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها -ِ
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كفػػي " دعػػم يعمػػؿ دعػػم يمػػر " تحػػت شػػعار, كتػػرؾ الفػػرد يعمػػؿ بحريػػة بمػػا يحقػػؽ االزدهػػار, كاالتاػػار
, ككانت لها اليد العميػا, ي يد الكني ةالقرف التا م حتى الحادم عشر كانت كؿ األعماؿ الحككمية ف

الذم  ػاد العػالـ  اإلقطاعتمثمت في نظاـ ,  يا ية كاقتصادية كااتماعية, نشكء مظالـ إلى أدلمما 
با ػػػـ , الػػػديف كتحطيمػػػم آثػػػاراقػػػتبلع  إلػػػىالػػػدعكة  إلػػػى أدلممػػػا , مػػػف عشػػػرة قػػػركف أكثػػػر األكركبػػػي
   (ُ).كاالاتماعي كاالقتصادمال يا ي  اإلصبلح

بػػػػػدأت المػػػػػذاهب االاتماعيػػػػػة , خػػػػػذ الػػػػػديف يضػػػػػعؼأك , نػػػػػدما حػػػػػؿ القػػػػػرف ال ػػػػػابم عشػػػػػركع
امتػػاز  إذ , تطػػكرت بتطػػكر الماتمػػم ذاتػػم إلػػى مػػذاهب كنظريػػات ثػػـكاالقتصػػادية المختمفػػة  بػػالظهكر 

تمػػؾ الػػركح التػػي أممتهػػا ظػػػركؼ   عصػػر النهضػػة فػػي هػػذا القػػرف بالتيػػارات المشػػػبعة بػػالركح الفرديػػة
إلػى نقمػة عارمػة , كالممكيػات الم ػتبدة  تمػى القيػكد التػي فرضػتها اإلمبراطكريػامف خػركج ع, التطكر

ك ػػمطة الممػػكؾ , فأخػػذ الػػديف يضػػعؼ , عمػػى االمتيػػازات كالحقػػكؽ التػػي كػػاف يتمتػػم بهػػا راػػاؿ الػػديف
, ليحػػؿ محػػؿ ذلػػؾ مػػا انتشػػر مػػف آراء كنظريػػات اقتصػػادية كااتماعيػػة, كاألبػػاطرة الم ػػتبديف تتزعػػزع

, ال يا ػػية كاالقتصػػادية ,يعمػػؿ عمػػى ا ػػتكماؿ حريتػػم مػػف النػػاحيتيف, بتػػرؾ الفػػرد حػػران تنػػادم اميعهػػا 
 أصػبحتفي ذلػؾ الكقػت . بكؿ قكة ينادكف بهذ  الحرية بدؤكاعمماؤ  الذيف , كلقد كاف لعصر النهضة

بعػػػض األكقػػػات تفػػػكؽ أمػػػبلؾ األبػػػاطرة كأمػػػراء  فػػػيبػػػؿ كانػػػت أمبلكهػػػا , الكني ػػػة مػػػف ذكات اإلقطػػػاع
 ثػـ بعػد ذلػؾ اػاء, كتحػارب حركػات اإلصػبلح, صػؼ الظمػـ ت ػاند  كتػذكد عنػم فيفكقفت   اإلقطاع

 األنظمػة المحافظػة بػيف حيث تميز بالصػراع ,هامة في تاريخ أكربا مرحمةككاف , القرف التا م عشر
انتشػػرت مبػػادئ  فقػػد, البراكازيػػة كالقكميػػة التػػي تزعمتهػػا, كالحركػػات الميبراليػػة التحرريػػة, اإلقطاعيػػة

يقػػـك عمػػى  فالمػػذهب الميبرالػي, النابميكنيػةكالقكميػػة بأكربػا عقػػب الثػكرة الفرن ػػية كالتك ػػعات  يبراليػةالم
, كال يا ػية فػي الماػاؿ ال يا ػي ,كالحريػات الفرديػة ,مبدأ الحرية االقتصادية في المااؿ االقتصادم

 ال ػمطة فػي فرن ػا عمػى نػابميكفأصبحت فرن ا تتزعـ التيار الميبرالي التحررم  خاصػة بعػد  ػيطرة ك 
األكربيػػػػة  الشػػػػعكب اتم فػػػػي أكربػػػػا حيػػػػث ك ػػػػب عطػػػػؼػكتك عػػػػ  عقػػػػب انقبلبػػػػم ضػػػػد حككمػػػػة اإلدارة

  (ِ). الخاضعة لؤلنظمة اال تبدادية

كقػػد ضػػاؽ التاػػار " : عبػػد الػػرحيـ بػػف صػػمايؿ ال ػػممي يقػػكؿ صػػاحب كتػػاب حقيقػػة الميبراليػػة
ك ػيم دكف تنميػة رؤكس أمػكالهـ كت ئبلن كأصحاب رؤكس األمكاؿ مػف القيػكد كاالناػبلؽ الػذم يقػؼ حػا
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دكر بػال  األهميػة فػي تأ ػيس ماتمػم ال ػكؽ , اكازية الاديدةلطبقة البر  كقد كاف, طمكحاتهـ المادية
كالكقػكؼ فػي كاػم , ثػر بػال  فػي التحػكالت االاتماعيػة فػي أكركبػاأكما كاف لها , القائـ عمى المناف ة
التػػي ت ػػاعدهـ فػػي الخػػركج مػػف " النظريػػة الفم ػػفة" : ةكقػػد كػػاف يعػػكز هػػذ  الطبقػػ, اإلقطػػاع كالكني ػػة

كقػػد كاػػدكا بايػػتهـ فػػي الميبراليػػة التػػي تقػػـك عمػػى الحريػػة االقتصػػادية كرفػػم , قبضػػة اإلقطػػاع كالكني ػػة
 (ُ) ."ؾ حركتم مر مة دكف تدخؿ أك رقابةالعكائؽ عف آليات ال كؽ كتر 

التػػي  كالخرافػػات, كاألباطيػػؿ, هػػركالق, إذف فمػػف ف ػػاد دينػػي ينشػػر  الق اك ػػة ب ػػبب اال ػػتبداد
ثػػـ الف ػػاد االقتصػػادم , كمػا  زعمػػك  مػػف الحػػؽ اإللهػػي فػي الحكػػـ, كانػت شػػائعة فػػي الماتمػػم الاربػػي
 كمػػا كػػاف ذلػػؾ إال بػػاقرار راػػاؿ  الػػديف, الممكيػػة الخاصػػة لمنػػاس االػػذم رعػػا  اإلقطػػاعيكف الػػذيف قهػػرك 

,  ػادت فػي الماتمػم األكركبػي ت نتياػة ظػركؼإف نشػأة الميبراليػة كانػ :لذا ن تطيم القكؿ, كتعاكنهـ
رس كافػة أنػكاع الف ػاد با ػـ الممكؾ الظممة كالكني ة التي كانػت تمػا: عمى أمريف ككردة فعؿ طبيعية

 .لاي دكر الديف في الحياةأاؿ ذلؾ أمف , عمى الحياة العقمية كالفكرية كالثقافية الديف

أك الف ػػاد , هػػذا الظػػبلـ الشػػامؿ عمػػى تتمػػرد أكركبػػا التػػي اعمػػت األ ػػباب أهػػـمػػف  كػػاف ذلػػؾ
بكػؿ مػا يشػتمؿ عميػم مػف ظمػـ  اإلقطػاع حيػث كػاف نظػاـكتطمػب اإلصػبلح , تعيش فيم الذمالشامؿ 
ف كػػػاف طمػػػب, هػػػك الهػػػدؼ األكؿ لمحػػػاكالت اإلصػػػبلح, كااتمػػػاعي كاقتصػػػادم  يا ػػػي اإلصػػػبلح  كان
 . ةلاميم مياديف الحيا شامبلن 

لبلن ػػبلخ مػػف كػػؿ ماعانتػػم مػػف ظمػػـ الػػديف  أكركبػػاخذتػػم ات بػػديبلن  ةلقػػد كػػاف ظهػػكر الميبراليػػ
أمػػػا الػػػديف الحػػػؽ المنػػػزؿ مػػػف رب العػػػالميف كتعاليمػػػم ال ػػػمحة ال تفصػػػؿ بػػػيف الحيػػػاة الػػػدنيا , كراالػػػم
حاػػر عثػػرة فػػي  ػػبيؿ  األيػػاـفػػي يػػـك مػػف كلػػـ يكػػف , أك بػػيف متطمبػػات الا ػػد كأشػػكاؽ الػػركح, كاآلخػػرة
 يمتصكا دماء العماؿ أف أك  كاهـ في يـك مف األياـ لئلقطاعييف سبً لـ يي ك , مالفكر  أك المادم  التقدـ

, كتحضر الميبرالية تقدـ في يككفممكف أف  منأالمافميف مف الناس مف يظف  إف, كنحكهـ مف الناس
مػف يمثؿ بما , مما كانت تعيشم قؿ  كءان ألـ يكف   أكركباهذا البديؿ التي اتخذتم  إف ,لمعيش ك بيبلن 

 .الحياة أمكر اد في اميم انحبلؿ خمقي كف

 .أدت إلى تطكر الفكرة الميبرالية فيما بعد  كانت هذ  العكامؿ ماتمعة هي التيلقد  حقان 
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- :المراحل التي مرت بيا الميبرالية :المطمب الثالث 
 :مرحمة التكوين  -المرحمة األول  

 .د كمفهـك الذاتمف كاك  الفم فة الاربية المرتكزة عمى مفهـك الفر  كانت كاهان  لقد
 ,إف المفهكـ األ ا ي في هذ  المرحمة هك مفهكـ الذات الذم يميز الفم ػفة الاربيػة الحديثػة اميعهػا

هػذا هػك , إذ ينطمؽ التحميؿ الفم في الاربي مػف اإلن ػاف باعتبػار  الفاعػؿ صػاحب االختيػار كالمبػادرة
كهػػك منطمػػؽ , دب كالعمػـ كال يا ػػةرت عػػف ذاتهػػا فػي ميػػاديف الفػػف كاألأصػؿ اإلن ػػية الاربيػػة كمػا عب ػػ
كمنطمػػػؽ فم ػػػفة  ,المخػػػالؼ لمنطمػػػؽ الفم ػػػفة اليكنانيػػػة ال ػػػابقة ل ػػػقراط ,الفم ػػػفة اليكنانيػػػة ال ػػػقراطية
نظػػػر إلػػػى اإلن ػػػاف كمخمػػػكؽ بػػػيف حيػػػث يه , كمنطمػػػؽ الفم ػػػفات الشػػػرقية ,القػػػركف الك ػػػطى األكركبيػػػة

  (ُ).كيضاؼ الفعؿ إلى الخالؽ المبدع  ,المخمكقات
 :مرحمة الكتمال  -حمة الثانية المر 
كعمػـ ال يا ػة , عمػـ االقتصػاد: ممػاف عصػرياف مهمػافكانت األ ػاس الػذم شػيد عميػم عً  لقد  

 . النظرية 
 ,كعممػػم ,كذهنػػم ,كبدنػػم ,المالػػؾ لحياتػػم,المفهػػـك األ ا ػػي فػػي هػػذ  المرحمػػة هػػك مفهػػـك الفػػرد العاقػػؿك 
 ػػكل  م ػػمة مػػف الصػػيانات عمػػي الػػذم لػػـ يكػػف تػػاريخ معقػػكؿ يخػػالؼ التػػاريخ الفعمػػى أ ا ػػم شػػيد ك 

كشيد عمػـ , المتفكؾ, اإلقطاعي الضعيؼ دكشيد عمـ االقتصاد العقمي المخالؼ لبلقتصا, كالحماقات
كالمخػػػالؼ ل يا ػػػة  , م ػػػتقميف كمت ػػػاكيف ,المبنػػػي عمػػػى التعاقػػػد بػػػيف أفػػػراد عقػػػبلء , ال يا ػػة العقميػػػة

 (ِ).اال تبداد 
 :ستقالل مرحمة ال -المرحمة الثالثة 

بعػد أف أظهػرت  ,إلػى االتاػا  الػديمقراطي يحيث نزعت الميبرالية مف أصكلها كػؿ فكػرة تنتمػ  
 .تاربة الثكرة الفرن ية أف بعض أصكؿ الميبرالية قد تنقمب عند التطبيؽ إلى عناصر معادية لها 

 ,ظة عميهاياب المحاف الذم ,المفهـك األ ا ي في هذ  المرحمة هك مفهـك المبادرة الخبلقةك 
ف الدكلػة الحديثػة  كمػا ا ػتكحتها الثػكرة الفرن ػية أك , ألنها كانت  بب تفكؽ أكركبا عمى باقي العػالـ 

قػػد نفػػت حقػػكؽ الفػػرد المالػػؾ الخػػبلؽ با ػػـ حقػػكؽ ماػػردة  ,مػػف تحمػػيبلت  مفكػػرم القػػرف الثػػامف عشػػر
ف الفػرد الخػػبلؽ أفػػي حػيف  ,هػذا الفػرد العاقػػؿ ال كاػكد لػم فػػي الكاقػم التػاريخي ,  ػندت لمفػرد العاقػػؿأي 

 ,ال بد في رأم  ليبرالية المرحمة الثالثة مف المحافظة عمى الحقػكؽ المكركثػة ,هك نتياة تطكر طكيؿ
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إف  ,كمف االعتماد عمى التطكر البطيء دكف الماكء إلى الطفرة التي تقطم حبؿ اال تمرار التػاريخي
 (ُ). عد تدخؿ الدكلة كا تعماؿ العنؼهك الذم قد يتحقؽ  في م تقبؿ بعيد ب, الفرد الكاقعي

 :مرحمة التقوقع -المرحمة الرابعة
لمػا ت ػتمـز  ,ف تحقيقهػا صػعب إف لػـ يكػف م ػتحيبلن ان ك  ,محاطػة باألخطػار هذ  المرحمػة عد  تي  

  .مف م بقات غير متكفرة لدل البشر في غالب األحياف
الفرد الػػذم يعػػيش داخػػؿ فػػ, عتػػراضكاال ةهػػك مفهػػـك الماػػاير  ,المفهـك األ ا ػػي فػػي هػػذ  المرحمػػةفػػ  

الديمقراطيػػة يميػػؿ بطبعػػم إلػػى ك م ػػاكاة لمالمكاهػػة  ,الدكلػػة الحديثػػة المبنيػػة عمػػى االقتصػػاد الصػػناعي
فػػػي  كهػػػك رأم يتكػػػكف تمقائيػػػان  ,أصػػػبس الفػػػرد يفضػػػؿ الرضػػػكخ إلػػػى رأم الاالبيػػػة ,م ػػػايرة اآلراء الاالبػػػة

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

 . ف االختبلؼ هك أصؿ الاداؿ كالاداؿ هك أصؿ التقدـ كاالبتكار أل ,في الرأم
 . اص بها إف كؿ مرحمة مف مراحؿ الميبرالية تتميز بالتشديد عمى مفهـك أ ا ي خ

تػاريخ تطػكر الفكػر  ػرد هنا نظرة مكازة عف تطكر المنظكمة الميبراليػة لػيس الاػرض منهػا  ذكرنالقد 
ؼ عميهػا المفكػركف العػػرب فػي العصػر الحػديث كذلػػؾ الميبرالػي بػؿ تحديػد منظكمػة األفكػػار التػي تعػر  
 (. )يبيف كيؼ فهمكها كتأثركا بها كتعاممكا معها 
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 نيالمبحث الثا
 الميبرالية أسبابيا ومعالميا ومدى التناقض فييا 

- :عوامل ظيور الميبرالية في العالم اإلسالمي :المطمب األول 
 :ةـدمـقـالم

 نتياػة لبعػد الم ػمميف عػف اإل ػبلـ فهمػان  اإل بلمية األمة ا د في يدب الضعؼ بدأ أفبعد 
تخمػؼ فػي العمػـ كامػكد فػي التفكيػر ث كحػد, عميهػا كحرصػكا كزخرفهػا  بالػدنيا النػاس افتػتف كتطبيقػان 

 يتايػر الحكػـ نظػاـ كبػدأ, كف ػاد فػي اإلدارة كالحكػـ, كرككد فػي الفقػم كالتشػريم  كقصػكر فػي التكايػم

أبنػاء مػف  رأبصػار كثيػفبهػر , اميػم الميػاديففػي  ككػاف العػدك الزاحػؼ المنتصػر متفكقػان , فشػيئان  شيئان 
 ى شػػعكبلبل ػػتيبلء عمػػاال ػػتعمار خطػػط لقػػد , كبهػػـكا ي ػػيركف فػػي در أفبػػد, كخمػػب ألبػػابهـالم ػػمميف 

عمػػػى األرض لػػػيس معنػػػا   ءفقػػػد عمػػػـ أف اال ػػػتيبل, يهـضػػػاا ػػػتكلى عمػػػى أر  أفبعػػػد  اإل ػػػبلميالعػػالـ 
أمػػا اال ػػتيبلء عمػى البشػػر فػػبل , ف اال ػػتيبلء عمػػى األرض يػتـ بقػػكة ال ػبلحأك , اال ػتيبلء عمػػى أهمهػا

, اإل ػػبلميفػبل بػد مػف عمػؿ مػنظـ لتاريػب العػالـ , يؿياػدم فيػم ال ػبلح كال تانػي الايػكش كاأل ػاط
لقػد اتاػم  ,أف يهػدـ كيػدمر فػبل بػد   ,لهػذا ر ػـ خطتػم بػذكاء ,يديػم ىحتى يهضـ حضػارتم كيتتممػذ عمػ

 نشػػػر,كثيػػػرة  منهػػػا ؽ عػػػف طػػػر كتحطػػػيـ اآلداب كالتقاليػػػد , إلػػػى تػػػدمير العقائػػػد كاألفكػػػار كهػػػدـ القػػػيـ
ككػػؿ منػػاحي , فػي ال يا ػػة كاالاتمػاعك  ,كال ػػمكؾ, فػي العقائػػد المقػاالت كالمػػذاهب الضػالة كالمنحرفػػة

 (ُ).الحياة 

األ ػػباب التػػي أدت إلػػى  ـبعػػرض مػػكاز ألهػػ قمػػت اإل ػػبلميألحػػكاؿ العػػالـ مػػكازة كبعػػد درا ػػة 
  : اإل بلميظهكر الميبرالية في العالـ 

 : النحراف العقدي :أولً 
  ,ضػػعؼ األمػػة اإل ػػبلمية يفػػ فقػػد  ػػاهـ ذلػػؾ عقػػدمال االنحػػراؼاإل ػػبلمية مػػف  األمػػة لقػػد عانػػت  

 . كالذم نتج عنم اناماس في الممذات كالشهكات, عدـ الفهـ الصريس لتعاليـ الديفإضافة ل

كتخمفهػا كانحطاطهػا كترااعهػا  اإل ػبلمية األمػةالمباشر في ضعؼ ك  ب الرئيسكاف ال ب ان إذ
 اإل ػبلمية األمػةحصػمت فػي التػي نحرفػة الم لممبػادئالضعؼ كالهػكاف كالقابميػة , المتأخرةفي القركف 

  (ِ).العقائد كالتصكرات اانب في 
                                                 

 .َِ, ُٗ,الحمكؿ الم تكردة  : بتصرؼ - ُ
دار الشػػػػػركؽ  ,ُط ,محمػػػػػد قطػػػػػب :كاقعنػػػػػا المعاصػػػػػرك  ُِّ,حقيقػػػػػة الميبراليػػػػػة كمكقػػػػػؼ اإل ػػػػػبلـ منهػػػػػا: انظػػػػػر - ِ

 . ُُ, ـُٕٗٗ -هػُُْٖ



 ٕ٘ 

درااتػػم عمػػى يػػد الاػػزك الصػػميبي فقػػد كانػػت  أقصػػى إلػػى العقػػدم نحػػراؼكصػػؿ اال أفكبعػػد 
الماػػػػػػاؿ ك , العممػػػػػػيالماػػػػػػاؿ ك  , متعػػػػػػددةماػػػػػػاالت  اإل ػػػػػػبلميالتخمػػػػػػؼ العػػػػػػالـ  أصػػػػػػاب أفالنتياػػػػػػة 

 .الفكرمالمااؿ ك  ,االقتصادم

مظػاهر االنحػػراؼ أهػـ أف يتبػيف لنػا  نػماف اإل ػػبلمية األمػةفػي  العقػدمالنحػراؼ ا ةبعػد درا ػ
 : ما يمي اإل بلميةفي العقيدة 

المػػػذاهب ب ان تػػأثر  كأكثػػػر الفػػرؽالتػػػي كانػػت مػػف أهػػـ , الصػػكفية كمػػػف أهمهػػاباطنيػػة الفػػرؽ ال نشػػأة -ُ
الخبلفػػػػة  أنحػػػػاءفػػػػي  كالتػػػػي انتشػػػػرت, الفم ػػػػفية القديمػػػػة كالبكذيػػػػة كالهندك ػػػػية كاليكنانيػػػػة الكافػػػػدة

النبػػػكات  ك  ,باإللهيػػػاتفيمػػػا يتعمػػػؽ  اإل ػػػبلميةلعقيػػػدة ا أبػػػكابفقػػػد انحرفػػػكا فػػػي اميػػػم , اإل ػػػبلمية
مػف خػبلؿ  اإل ػبلميشركا الشرؾ كالكثنية فػي العػالـ فن, كالتككؿ كالزهد كالاهاد, كالقضاء كالقدر
 .برؾ بها كدعاء أهمها تعبادة القبكر كال

 إلػىالشػرعية  األحكػاـككتب الفقم عمى مد هذا االنحػراؼ بتق ػيمهـ  كفالمتأخر  اعد الفقهاء  قد -ِ
 اآلخػػركفػػي الق ػػـ , التعبديػػة المحضػػة األحكػػاـ األكؿكاضػػعيف فػػي الق ػػـ , عبػػادات كمعػػامبلت

هػػػػذا التق ػػػػػيـ مػػػػػف دعػػػػػائـ  أصػػػػػبسالمتعمقػػػػػة بالنشػػػػػاط االاتمػػػػاعي كاالقتصػػػػػادم حيػػػػػث  األحكػػػػاـ
 اإل ػبلميلقد كانػت العبػادة  فػي الػديف , هـك العبادةفي مف يانح ار تدرياإذ أصبس  ,االنفصاـ

َٛ  : مصػداقا لقكلػػم تعػالى لكػؿ اكانػػب الحيػاة  شػامبلن  أمػران  ْذَٞللب ٍَ َٗ ُُّطللِنٜ  َٗ َُّ اَللَِرِٜ  قُللْو نِ

للْرُد  ٍِ ىَِل  ُ َِ ثِلل َٗ َِ َلَ َشللِرَٝل ىَللُٔ  ٞ َِ ِ َرةِّ اْىَاللبىَ للبرِٜ ِهّ ََ ٍَ َٗ َِ ٞ َِ ْطلليِ َُ ُه اْى َّٗ َٗ ََّللبْ  َ
لكػػف  ,(ُ)

كػؿ مػا  أدلفقػد  أداهػامػف فالصبلة , كاألذكارالعبادة  في الصبلة  حصاران إلى االنحراؼ أدل 
عمػا أصػاب الشػعائر  فضػبلن , تعالىبشئ مف التكاليؼ أماـ اهلل  كلـ يعد مطالبان  ةعميم مف العباد
ئؿ الفرؽ كن تطيم القكؿ إف الصكفية كانت مف أكا (ِ).كاممة عف كاقم الحياة  ةالتعبدية مف عزل

 .حيث كاف لها تأثير كبير في مااالت كثيرة , كياف األمة بدينها كعقيدتها تالتي زعزع

مػػػػف خػػػػبلؿ تاييػػػػر المفهػػػػـك الحقيقػػػػي لػػػػبعض العقائػػػػػد : االنحػػػػراؼ فػػػػي مفهػػػػـك القضػػػػاء كالقػػػػدر -ّ
, حيػػػث حكلكهػػػا إلػػػى ت ػػػكؿ كتكاكػػػؿ كابػػػر ,مثػػػؿ التككػػػؿ كالزهػػػد كالقػػػدر, كالمصػػػطمحات الشػػػرعية

 القضػػاء كالقػػدر مػػف عقيػػدة تػػدفم صػػاحبها إلػػى الشػػااعة فػػي مكااهػػة المكاقػػؼ تحكلػػت عقيػػدةك 
مػػا  إالمهمػػا عممػػت فمػػف يصػػيبؾ  تحػػت دعػػكل, صػػارفة عػػف العمػػؿ إلػػى عقيػػدة مخذلػػة, الصػػعبة

                                                 

 . ُِٔ ُّٔيمآ: األنعاـ كرة  - ُ
مظػػاهر االنحرافػػات العقديػػة  ك ُُٓ ,َُٓ, ـُٗٗٗ ,لنهضػػةمكتبػػة ا ,ٕط ,حمػػد أمػػيفأ ,ظهػػر اإل ػػبلـ :انظػػر - ِ

          ,مكتبػػػػػػػػة الرشػػػػػػػػد, ِط ,إدريػػػػػػػػس محمػػػػػػػػكد إدريػػػػػػػػس :عنػػػػػػػد الصػػػػػػػػكفية كأثرهػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػيئ عمػػػػػػػػى األمػػػػػػػػة اإل ػػػػػػػبلمية
,      دار الشػػػػػػركؽ ,ِط ,محمػػػػػػد قطػػػػػػب :قضػػػػػػية التنػػػػػػكير فػػػػػػي العػػػػػػالـ اإل ػػػػػػبلمي ك ,ٖ /ُ, ـََِٓ -هػػػػػػػُِْٔ
 . َُ:نا المعاصركاقع ك ُْ ,ُّـ ََِِ -هػ ُِّْ



 ٕٙ 

ل ,لؾاهلل تعالى قدر  مَّ َ٘ َعيَلٚ هللّاِ فَْيَٞزَ َٗ َلََّلب  ْ٘ ٍَ  َ٘ لب َمزَلَت هللّاُ ىََْلب ُٕل ٍَ ِو قُو ىَّلِ ُِٝصلٞجََْب نَِلَّ 

 َُ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ , احتاااػا بالقػدر مػف الظمػـ كاالضػطهاد  ممكف لما أصابهـلذا فقد ا ت مـ الم (ُ).اْى
عقيدة القضاء كالقػدر  فبأالقكؿ  كأذنابهـذلؾ الم تشرقكف  ا تاؿ كقد, ف هذا هك قدرهـأظانيف 

ة كليؤ م ػػ اإلن ػػافلػػت مػػف عقيػػدة تحمػػؿ تحك  ك  ,اإل ػػبلميكالامػػكد فػػي العػػالـ  التػػأخرهػػي  ػػبب 
النػػاس عمػػى  كمػػف عقيػػدة تحػػثي  ,كػػؿ شػػئ مقػػدر فأبحاػػة  كاإلهمػػاؿالتقصػػير  إلػػى العمػػؿ المنػػتج

عقيػدة تحػث النػاس عمػى الرضػا بػالكاقم  إلػى ,أفضػؿكاقػم  إلػى   ػيءالكاقم الالعمؿ عمى تايير 
 (ِ). تعالى ف محاكلة التايير تمرد عمى قدر اهللأك , تعالى قدر اهلل ألنم ئال ي

" : لم تشػػرقيف األلمػػاف كهػػك يػػؤرخ لحػػاؿ الم ػػمميف فػػي عصػػكرهـ األخيػػرة يقػػكؿحػػد األقػػد كتػػب 
 ,كالخضػكع بكػػؿ مػا يممػػؾ لمكاحػد القهػػار,طبيعػة الم ػمـ الت ػػميـ إلرادة اهلل كالرضػا بقضػػائم كقػدر  

 إذفي الحركب  كبيران  األكؿ لعبت دكران  اإل بلميففي العصر : ككاف لهذ  الطاعة أثراف مختمفاف
 كفػي العصػػكر األخيػػرة كانػػت  ػػببان , ألنهػػا دفعػت فػػي الانػػدم ركح الفػػداء, تكاصػػبلن م حققػت نصػػران 

كعزلػم كطػكا  عػف تيػارات  ,فقػذؼ بػم إلػى االنحػدار, اإل ػبلميفي الامكد الذم خيـ عمى العػالـ 
 (ّ)". األحداث العالمية

ة ػعزيمػتصػحبم ال, يػياابػإتحػكؿ التككػؿ عمػى اهلل مػف شػعكر لقػد : االنحراؼ فػي مفهػـك التككػؿ  -ْ
عػػ ال يتخػػذ ك  يأخػػذ بالعزيمػػة فػػبل, فقػػد أصػػبس الم ػػممكف فػػي تكاكػػؿ, إلػػى شػػعكر  ػػمبي, داد العػػدةػكان

كانشػػػامت عػػػف اإل ػػػبلـ التقػػػدـ العممػػػي  بأ ػػػباب األخػػػذعػػػف ف تقاع ػػػت األمػػػة أفيػػػـك , األ ػػػباب
راػػكع التخمػػؼ ك الإلػػى  اإل ػػبلميكصػػؿ حػػاؿ العػػالـ , الصػػحيس ببػػدع كخرافػػات كمعاصػػي كتكاكػػؿ

فاذا أراد الم ممكف الخركج مف هػذا الكضػم فياػب عمػيهـ  ,هزيمة تمك األخرل ,ـراء كهزائإلى الك 
ُْل٘ا   : تعػالى قاؿ (ْ).إف يأخذكا بأ باب النهضة كالراكع إلى دينهـ الحؽ ٍَ َِ ن ٝ ِِ َٖلب اىَّل َٝلب  َُّٝ

 ٌْ ُن ٍَ ُٝثَجِّْذ  َْقَدا َٗ  ٌْ َ َُْٝصْرُم  (ٓ) . نُِ رَُْصُرٗا هللاَّ

خطػػػػر االنحرافػػػػات العقديػػػػة المػػػػؤثرة فػػػػي حيػػػػاة أمػػػػف  اإلراػػػػاءيعتبػػػػر إذ : راػػػػاءظهػػػػكر ظػػػػاهرة اإل -ٓ
كهػػي المعيػػار فػػي  كأ ا ػػمالػػديف  أصػػؿلة عقديػػة فهػػي أم ػػ أهػػـ اإليمػػافلة أف م ػػأل, الم ػػمميف

نػػم اليضػػر أيعنػي  كاإلراػػاء, االنحػػراؼ العقػدمفيكاكػػب  اإلراػائيكياػيء الفكػػر  ,معرفػة المػػؤمف
ف العمػػػػؿ خػػػػارج مػػػػف م ػػػػمى أك ,فقػػػػط  كاإلقػػػػرارهػػػػك التصػػػػديؽ  فاإليمػػػػاف أك , شػػػػيء اإليمػػػػافمػػػم 

                                                 

 . ُٓآية  :التكبة   كرة - ُ

 . ُّ ,قضية التنكير : بتصرؼ - ِ

 . ٖٕ, عف اإل بلـ قكة الاد باكؿ شمتز نقبلن , ُٗٓ:  العممانية -ّ
 .ُّ ,قضية التنكير : بتصرؼ -ْ

 . ٕآية : محمد  كرة -ٓ



 ٕٚ 

كلػػػك لػػػـ يعممػػػكا بمقتضػػػيات  ,بخيػػػر الم ػػػمميف فػػػي المعاصػػػي كالػػػذنكبمػػػة أ أفكالػػػزعـ , اإليمػػػاف
 (ُ).اإليماف معصيةاليضر مم  ألنمفهـ لف يعذبكا  مف الذنكب مهما فعمكاك , اإل بلـ

ة هذا الػديف العظػيـ المنػزؿ مػف عنػد كاهمها بحقيق اإل بلـعف منهج  األمةانحراؼ  لقد كاف
  .اإل بلميالعالـ  إلىدخكؿ الميبرالية  إلى ان منفذ ,اهلل تعالى

 : الستبداد السياسي :ثانياً 
فػي العػالـ اال ػبلمى مػف  را مػا نػك  ,اليكـ تعيش حياة اال تبداد ال يا ي األمة اإل بلمية إف

عػف  ان تخمفػ, ان  يا ػي ان تخمفػاليػـك  األمػةتعػيش  ذإ, أكبػر دليػؿ عمػى اال ػتبداد, أنظمة حاكمة ا ػتبدادية
, كمم ظاهرة تهكيف األمر بالمعركؼ كالنهي عػف المنكػر, انتشار العقائد الهدامة, اهلل أنزؿالحكـ بما 

كفػي , بتفشػي الف ػادـ ََِْاعتػرؼ العقيػد القػذافي فػي عػاـ  إذ ,األنظمةكذلؾ باعتراؼ بعض هذ  
 كاقتصػػػاديان   يا ػػػيان , منػػػاحي الحيػػػاةتشػػػرم فيهػػػا فػػػي اميػػػم د الم ث كال حػػػرج عػػػف الف ػػػامصػػػر حػػػد  
كفػي الككيػت قضػايا , بلؿ الكظػائؼاكليف بالرشػكة كا ػتؤ هػـ كثيػر مػف الم ػتي ا األردفكفي , كااتماعيان 

كفي العراؽ تفػاقـ ممار ػات الف ػاد فػي ظػؿ االحػتبلؿ الػذم تػـ , منها قضايا التااكزات المالية, كثيرة
مػف شػعب  ةهػك شػعبالػذم , العػراؽ مػف اال ػتبداد كالف ػاد ال يا ػي تخمػيص تحت شعار األصؿفي 

التي  حالةكال, في ظهكر ظاهرة اال ت بلـ لمظمـ ال يا ي مف قبؿ الحكاـ ان  بب كؿ هذا كاف , الف اد
, دعـ القكل اال ػتعمارية حيث, ي في اال تبداد ال يا أن كاف اال تعمار  بب أيضان , ا الم ممكفشهيعي
 . اال تبدادية األنظمةتحت  اإل بلمية األمةبقاء  ف مف مصمحتهاأل

 كأمػػرهـعػػف محا ػػبة الحكػػاـ  المتػػأخرةكالعممػػاء بالػػذات فػػي القػػركف  األمػػةكمػػم ترااػػم دكر  
بالمعركؼ كنهيهـ عف المنكر زاد اال تبداد كالطاياف كتفاقـ الظمـ كاالعتداء عمى الحريات كالحقػكؽ 

هػذا الكضػم الكئيػب شػام عمػى الطايػاف مػف قبػؿ , تػردد أكدكف أم خػكؼ  اإليمػافكارتكاب نكاقض 
 ,دنػػي محا ػػبة فػػي كقػػت انتشػػار الحريػػات كمحا ػػبة الحكػػاـ كتػػداكؿ ال ػػمطة فػػي أكركبػػاأالحكػػاـ دكف 

كقد بهرت هذ  الصكرة بعض المثقفيف فظف أف هذا اال تبداد هك نتػاج تطبيػؽ اإل ػبلـ كلهػذا هػاار 
كػػػػكف فػػػػي تبنيهػػػػا لمفكػػػػر الميبرالػػػػي كتطبيقاتػػػػم ال يا ػػػػية ي األمػػػػةذ الكحيػػػػد لهػػػػذ  قػػػػالمن أففكػػػػر  كظػػػػف 

كاالقتصػػادية كلػػـ يفكػػر فػػي  ػػمبيات المػػذاهب الكضػػعية الحديثػػة التػػي خراػػت عػػف عقػػؿ مضػػطرب 
 .            متناقض

 

                                                 

 . ِّّ ,حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منهاك  ُٗٓ ,كاقعنا المعاصر: انظر - ُ
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, رئا ػػية, ممكيػة كامهكريػة, العربيػة ألنظمػػةمختمفػة مػف ا أنمػاطانتشػار الف ػاد فػػي لقػد  كػاف 
مثػػػػؿ  ةأفكػػػػار هدامػػػػتكلػػػػد , كػػػػاف نتياتػػػػم الطبيعيػػػػة, هػػػػذا الف ػػػػاد فأكبرلمانيػػػػة يكشػػػػؼ بكضػػػػكح عػػػػف 

 (ُ).الميبرالية

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

اال تعمار  ككاف, مكطف العربيلبداية الازكة اال تعمارية الاربية الحديثة ( ـُٖٕٗ هػُُِّ)مصر 
 ,مباشػػرة أك مػػف كراء  ػػتار, كيػػدير دفػػة األمػػكر عمػػى مػػا يريػػد , أك يػػكاههـ الحكػػاـالػػذم يختػػار  كهػػ

هػػذ  الفتػػرة قػػد تميػػزت ك ,  ػػار الحكػػـ فػػي هػػذ  الػػببلد إلػػى االتاػػا  الميبرالػػي الػػديمقراطي الاربػػيحتػػى 
ككانػػػت الميبراليػػػة , رضاألمػػػم احػػػتبلؿ , كتاييػػػر الهكيػػػة, ا ػػػتبداؿ الفكػػػرك  ,العقػػػؿ ؿبا ػػػتهدافها احػػػتبل

  (ِ).مم اال تعمار الحديث كاحدة مف الكافد الاربي

اػػرت محاكالتػػم الكا ػػعة فػػي , اإل ػػبلميفػػرض اال ػػتعمار  ػػمطانم عمػػى الماتمػػم  أففمنػػذ 
حػبلؿ, في الشػريعة كاالقتصػاد كالتعمػيـ, اإل بلميالمنهج  إقصاء  كبعػد, مػنهج غربػي بفكػر ليبرالػي كان

بػػذؿ اهػػكدان فػػي  ػػبيؿ ذلػػؾ عػػف , اإل ػػبلميةلػػدخكؿ الميبراليػػة لمػػببلد  ان مباشػػر  ان ف كػػاف اال ػػتعمار  ػػببأ
 : طريؽ عدة ك ائؿ نذكر منها

  : اإلسالميجيود الستعمار في فرض الميبرالية كفكر في العالم 
نظػػػـ الحكػػػـ بالطريقػػػة كاتبػػػاع , الكضػػػعية فكا ػػػتبدالها بػػػالقكاني, اإل ػػػبلميةالحكػػػـ بالشػػػريعة  إلاػػػاء -ُ

كفػػتس  ,البشػػرم الد ػػتكر بمػػا يكافػػؽ العقػػؿ بار ػػاء, ان نيابيػػكاعػػؿ الحكػػـ , أكركبػػاالمعتػػادة فػػي  الميبراليػػة
زكاج مف الشخصية  األحكاؿفي  كقصر عمؿ المحاكـ الشرعية, دكف قيد مااؿ الحريات الشخصية 

 كألاػػى, كضػػعيةالقػػكانيف ال ك ػػف, كف المدنيػػة كالانائيػػةؤ لمشػػ خاصػػة نشػػأ محػػاكـأك , مكاريػػثك  طػػبلؽك 
كانػػػت الشػػريعة هػػػي القػػانكف كلكػػػف ـ ُُٕٗفحتػػى  ػػنة : المػػػكدكدم األ ػػتاذيقػػػكؿ , حكػػـ بالشػػريعةال

 إلاػػػاءالقػػرف الماضػػي فػػي الازائػػر التػػي بػػدأ  أكا ػػطحتػػى تػػـ ذلػػؾ فػػػي  إلاائهػػافػػي  ااالناميػػز تػػدراك 
 إ ػػماعيؿالخػػديكم فيهػػا دخػػؿ أ يمصػػر التػػثػػـ , ـَُّٖالشػػريعة فيهػػا عقػػب االحػػتبلؿ الفرن ػػي  ػػنة 

                                                 

, ـََُِ, بيػركت, مركز درا ات الكحدة العربيػة ,ُط ,كآخركف, حمد إبراهيـ محمكدأ ,حاؿ األمة العربية: انظر -ُ
 . ّٔٔ, حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منهاك  ُِٓ, ُِْ, ُِّ, ُِِ

       ِّ, ـََِّ -هػػػػػ ُِّْ ,دار الشػػػػركؽ ,ُط, محمػػػػد عمػػػػارة ,الشػػػػريعة اإل ػػػػبلمية كالعممانيػػػػة الاربيػػػػة: انظػػػػر - ِ
 .ْٗ ,الحمكؿ الم تكردة ك
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 إالالشخصية  األحكاؿتااكز يحتى كاف نصيب الشريعة ال ,ـ ُّٖٖ نة  تأتف الفرن ي كلـ القانك 
  (ُ).قميبلن 

بنفػػػػكذ الػػػػدكؿ  إ ػػػػماعيؿعهػػػػد  أكاخػػػػر ػػػػيطر القػػػػانكف الفرن ػػػػي فػػػػي " : الانػػػػدم أنػػػػكريقػػػػكؿ   
كهػػػك القػػػانكف  ـُّٖٖعػػػاـ  األانبػػػي ذالنفػػػك فػػػي تركيػػػز  إياػػػاالن شػػػد أ آخػػػر ان ثػػػـ كضػػػم تقنينػػػ, األانبيػػػة
ككانػػت الدرا ػػات فػػي  .المحػػاكـ الشػػرعية  إللاػػاءثػػـ زادت ال ػػيطرة التػػي ا ػػتهدفت التمهيػػد  .المػػدني

 مػػػػم بعػػػػض شػػػػرائس مػػػػف درا ػػػػات الشػػػػريعة , القػػػػانكف الكضػػػػعي أ ػػػػاسمدر ػػػػة الحقػػػػكؽ تقػػػػدـ عمػػػػى 
 (ِ). " اإل بلمية

 (ّ).يقم كتطب األ ا يلممنهج  كأ اسلقد كاف التركيز عمى النظـ الميبرالية الديمقراطية   
كتحطػػػيـ   اإل ػػػبلميةهػػػكيتهـ تاييػػػر ب, الم ػػػمميف أبنػػػاءحمػػػؿ الفكػػػر الميبرالػػػي مػػػف تؿ اايػػػأتكػػػكيف  -ِ

, كقػػد تػػـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ البعثػػات التعميميػػة ,لماػػرب الفكػػرم هػػـؤ ليكػػكف كال, ـكعقائػػده ـكمبػػادئه قػػيمهـ
كمعممػيف لمايػؿ  أ ػاتذةكامػب الم تشػرقيف ليككنػكا  عمى الطراز الاربػي كبناء الاامعات كالمؤ  ات

ككانت هذ  الفئات التي تخرات عمى يدم الثقافة الاربية هػي " : يك ؼ القرضاكم يقكؿ  (ْ).الاديد
 (ٓ).  "نظامم كدعاتم كأنصار ناد  ٍ اك الحكـ الميبرالي  أعمدة

لمتعمػيـ فػي  كاأر ػمممػف  ـأ ا عمػى يػد الاػرب  ػكاء فػي اامعػاتهـكهذا ما لم نا  ممػف تتممػذك 
كالءهػـ  يعطػكف, رض الػكطف يحممػكف الفكػر الاربػي الميبرالػيأ إلػىفنراهـ يعػكدكف  , بيةاألكرك الدكؿ 

, امػػػدتهـ كعقيػػػدتهـ كشػػػريعتهـ أبنػػػاءمن ػػػمخيف مػػػف , متنا ػػػيف ديػػػنهـ, فػػػي فكػػػرهـ كثقػػػافتهـ لؤلانبػػػي
 إنهػػـمػػف ذلػػؾ كمػػم  كاألخطػػربػػؿ , هـ لماػػرب كقضػػايا ؤ كانتمػػا إخبلصػػهـحيػػث يكػػكف  أمػػتهـكقضػػايا 

ـ يتخػذهـ الايػؿ الاديػد القػػدكة كمػف ثػػ, المناصػب العاليػة كيتنصػػتكفدات عمميػة رفيعػة يراعػكف بشػها
 .االاتماعية ك  التربكيةك  ,الفكريةاميم مااالت الحياة  في

نشػاء ركز اال تعمار عمػى لقد :  في مااؿ التعميـ -ّ  األانبيػةالمػدارس إر ػاؿ البعثػات التعميميػة كان
عمػػػى التعمػػػيـ كالقضػػػاء  اإل ػػػبلميةلمدر ػػػة الكطنيػػػة اعمػػػى كالقضػػػاء  , كفػػػتس المػػػدارس كالكميػػػات

عمػػى  التػػأثيرباػػرض , مػػنهج تاريبػػي فػػي بػػبلد الم ػػمميفكا ػػتبدالم ب, كتاييػػر مناهاػػماإل ػػبلمي 
 (ٔ).كالعكائؽ الحكااز كك رالميبرالية األفكار لي هؿ بذلؾ تقبؿ , الم مميف أبناء

                                                 

 . ُٖ, قضية التنكير ك  ّٗٓ, العممانيةك  ُّٗ, حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها: انظر - ُ

 .  ِٖ ,دار الكتاب المبناني ,بدكف رقـ طبعة ,أنكر الاندم : قكط العممانية - ِ
 .ِٔ:رام ال ابؽالم  -ّ
 .ِّٗ ,مكقؼ منهاحقيقة الميبرالية ك : بتصرؼ - ْ
 .   َٓ, ْٗ: الحمكؿ الم تكردة  -ٓ

 .ُّ : قكط العممانية ك  ُّٗ, كمكقؼ اإل بلـ منها ةحقيقة الميبرالي: انظر - ٔ
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عبلء, كالمذاهب غير اإل بلمية طكائؼال بابرازالقياـ  -ْ  .النصارل كاليهكد ءف أبناأش كان

االتااهات المنحرفة مػف امعيػات كأحػزاب كمؤ  ػات  كأصحابالقاديانية كالصكفية تبني كدعـ  -ٓ
ضػعاؼك  ,مػف الػداخؿ اإل ػبلـلضرب , مكاليم لمارب  إف, اإل ػبلميالػركح الدينيػة فػي الماتمػم  ان

هيػػدان لهػػذ  الطكائػػؼ مػػف نػػبش لمعقائػػد الميتػػة كذلػػؾ تم كأعمقهػػاالخطػػكات  أخبػػثهػػذ  الخطػػكة مػػف 
  (ُ). اإل بلميةفي البمداف  المهمةلتكلي المناصب 

التػػػي لػػػـ يكػػػف لهػػػا كيػػػاف كتكبيرهػػػا كالػػػنفخ فيهػػػا  األقميػػػاتاحتضػػػاف : محمػػػد قطػػػب األ ػػػتاذيقػػػكؿ 
 (ِ) .الم مميف إذالؿزيادة في , العربية الم ممة األكثريةكت كيدها عمى 

كهػػػك فػػػي  –( ـُُِٖ-ـُٕٗٔ)بكنػػػابرت  أعمػػػفرؽ الحديثػػػة لمشػػػ األكركبيػػػةفمنػػػذ بدايػػػة الاػػػزكة  
لحممتهػا الفرن ػية  ليككنػكا عكنػان , األقميػات أبنػاءمػف  ألفػانػم  ػياند عشػريف أ -غزك مصر إلىطريقم 

 (ّ). اإل بلـلتاريب عالـ  كأداة, عمى الشرؽ
- : الجمود والتقميد :رابعاً 

تحػس األمػة كلػـ  يممػالعرككد مضت فترة مف ال, في الفترة األخيرة مف حياة األمة اإل بلمية 
كامػػدكا , تػػراثهـ ككقفػػكا عنػػد  إلػػى الم ػػممكف خمػػدأف, فمػػا عنػػدها يكفيهػػا, أنهػػا بحااػػة إلػػى فكػػر اديػػد

ف يكانت نتياة لافمة الم ممك  ,نم بدعة مرفكضةأعمى  إليمكنظركا  ,ضركرة لبلاتهاد أالكرأكا , عميم
فػي فتػرة  اإل ػبلميلقد كاف هناؾ امكد فػي الفقػم , الارب كلم المامكب بتقميد الاالب بتقميدكلعكا  أف

مػف الشػر  األمػةامب عمى  مما, الشريعة عف الحكـ كا تبداؿ القكانيف بها تنحيهذ  حقيقة ك , الرككد
كا تاؿ اال تعمار حالة الامكد الفكرم كقفؿ , ما كانت تشكك منم في فترة الامكد أضعاؼ أضعاؼ

 (ْ).حتى يحقؽ ما يصبك إليم , باب االاتهاد

بػؿ , كأصػبحكا ماػرد نقمػم مقمػديف, لقد فقػد العممػاء أصػالة العمػـ ": محمد قطب األ تاذيقكؿ  
 (ٓ) ."الدار يف كهك التعصب المذهبي الذم عـ , ذلؾ شر ثالث إلىأضيؼ 

فػي عػالـ الفكػر حيػث بػدأت تظهػر  التايير مم الحممػة الصػميبية كالتػي حممػت اديػدان  أثـ بد  
هػػػذا التحػػدم كقػػػؼ عممػػاء الكػػػبلـ  كأمػػاـ, بهػػار بػػػالارب كمنازاتػػم الحضػػػاريةفػػي األمػػة عبلمػػػات االن

فكػػاف مػػف الطبيعػػي حػػدكث , إصػػبلحي شػػامؿ ؿف عػػف إحػػداث حركػػة تاديديػػة كعمػػيكالتصػػكؼ عػػااز 
الػذم انهػـز هػك الػديف  فأالمنهزمػكف  فػرأل, الم ػممكف يعيشػمصداـ كانهزاـ لمامكد كاالنح ػار الػذم 

                                                 

 .َْٓ,العممانية ك  ِّٗ, رالية كمكقؼ اإل بلـ منهاالميب ةحقيق: انظر - ُ

 . ّٖ,قضية التنكير: انظر - ِ

 . ْٕ,بيةالشريعة اإل بلمية كالعممانية الار  - ّ

 .ّ: الحمكؿ الم تكردة ك ِٖ, ٕٔ, ٔٔ,قضية التنكير: انظر ْ

 . ُْٔ,كاقعنا المعاصر - ٓ
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بينمػا الفكػػر الحػر اػدير باالنتصػػار , ف ينهػـزأبػ ف الػديف اػػديرأك  ,حػرف الػذم انتصػر هػك الفكػػر الأك 
ف ظؿ الناس ان ك , كالحؽ أف الديف لـ يكف هك  بب الامكد بؿ كاف ال بب هك البعد عف حقيقة الديف

 (ُ).تقاليد يح بكنها هي حقيقة الديف أك يف بقشكر كمتم 
- : النبيار بالحضارة الغربية :خامساً 

كهػػذا االنبهػػار اػػاء , العػػالـ الاربػػي مػػف حضػػارة إليػػمبمػػا كصػػؿ  اإل ػػبلميـ لقػػد انبهػػر العػػال  
كهيمنػػة الحضػػارة , نتياػة الكاقػػم المػؤلـ الػػذم يعيشػػم الم ػممكف مػػف التخمػؼ التقنػػي كالعممػػي التاريبػي

  (ِ).الاربية في اانبها المادم 
ضػخـ بػيف كاقػم الارب كاالنبهار بالفػارؽ ال أماـفعؿ لصدمة االنهزاـ  ةالنهضة ردااءت  ثـ

ف , الاػػرب ككاقػػم الم ػػمميف فػػي اميػػم الميػػاديف الػػذم يف ػػر ذلػػؾ االنبهػػار هػػك الخػػكاء الػػذم كانػػت كان
كعمػى رأ ػها الخػكاء العقػدم فحػيف تفقػد العقيػدة شػحنتها , فػي اميػم الميػاديف اإل ػبلمية األمػةتعيشم 

ضػػخـ كيمكػػف أف تت, شػػياءيحػػدث االنبهػػار بأتفػػم األ أفيمكػػف , غ مػػف مقتضػػاها الحقيقػػيالفاعمػػة كتفػػر  
 ةفمػا بالػؾ حػيف تكػكف الحقيقػة بهػذ  الضػخامة المفزعػ, فػكؽ مػرات األمكر في حس المبهػكريف مػراتو 
 (ّ). !!بيف كاقم الارب ككاقم الم مميف

- : اليزيمة النفسية :سادساً 
مػػػف قبػػػؿ , الهامػػػات المتتاليػػػة أمػػػاـ ضػػػعؼ كانك ػػػارك  ,لهزيمػػػة نف ػػػيةلقػػػد تعػػػرض الم ػػػممكف 

كقػػدمكا صػػكرة مزيفػػة , كتبػػكا كألفػػكا فػػي الطعػػف فػػي اإل ػػبلـ كتشػػريعاتم فالػػذي ف كتبلميػػذهـ الم تشػػرقي
الػذم كػانكا  الحضػارمالتقػى بهػا الم ػممكف فػي تخمفهػـ  التيالفارهة  األكربية الحضارةف, عف اإل بلـ

لػديف كنظػـ كانفػبلت مػف ا أفكػاركاالنبهػار بمػا عنػد الاػرب مػف , الهزيمػة الركحيػة إلػىبهػـ  أدتعميػم 
  (ْ).كالتقاليد كاألخبلؽ

, هـكعقػكل الهزيمة النف ػية ا تشػرت فػي قمػكب الشػباب أفناد  األمةحاؿ  إلىفمك نظرنا اليكـ 
أك ,أك عػػف ا ػػترداد األرض كالمقد ػػات الم ػػمكبة , نػػا أف نتحػػدث اليػػكـ عػػف الاهػػاددأر  إذاحتػػى أننػػا 

 ػريعان مػا ك , الشػعكبعنػد  ان م تشػري ان ف ػين ان ناد انهزامػ, أك عف إعادة أمااد األمة ,عف هزيمة العدك
كأف األعػػداء  ةبعػػدـ القػػدرة عمػػى هزيمػػ يػػأتي الػػرد مػػف المنهػػزميف نف ػػيان كال ػػائريف فػػي ركػػاب الاػػرب

                                                 

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

 . ُّ,قضية التنكير :انظر - ّ

 .  ُِ, َِ: نمع رؼ الم ككتالتط ك ُُ,كاقعنا المعاصر :انظر - ْ
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 ,قػكة كعتػاد ع ػكرم ما عندهـ مػف كأف, كلف ن تطيم محاربتهـ كهزيمتهـ, ان كاقع كاكدهـ أصبس أمران 
  .هزيمتهـ مفيمنعنا , في اميم المااالت كتقدـ عممي هائؿ

- : الدعم الغربي ليذا التيار :سابعاً 
لتخصصػية فػي المراكػز البحثيػة ا مػف كثيػرف, حقيقي قطعػي أمر إف الدعـ الاربي لميبرالييف 

 :كبياف ذلؾ أنم (ُ).  التيارالميبرالى احث عمى دعـ هذت, الكاليات المتحدة

المعتػػػدليف  م ػػػمميف يػػػدعك إلػػػى م ػػػاعدة الكتػػػاب  ,ـََُِ  ػػػبتمبر /ُُأحػػػداث نشػػػر بعػػػد  -ُ
شػبكات  شػاءإنمػف خػبلؿ , كالميبرالييف عمػى تكصػيؿ أصػكاتهـ إلػى بقيػة الماتمعػات الم ػممة

إف الحػرب مػف أاػؿ اإل ػػبلـ  : فيػم اػاء ممػػا , ضػخمة تتحػدث بم ػانهـ كتعبػر عػف أفكػارهـ
ف إياػػاد شػػبكة دكليػػة   ػػكؼ تتطمػػب اماعػػات ليبراليػػة بهػػدؼ إنقػػاذ اإل ػػبلـ مػػف خاطفيػػم  كان

ر ػالة المعتػدليف ك ػتكفر  إلياػاد أ ا ػيان  منبػران ألنهػا  ػتكفر , خطكة في غايػة األهميػةيعتبر 
نشػػػاء إال أف المعتػػػدليف لػػػيس لػػػديهـ المصػػػادر  مػػػف الحمايػػػة لهػػػـ قػػػدران  مثػػػؿ هػػػذ   لتأ ػػػيس كان

 (ِ).  الشبكة الدكلية

 كصػىكقػد أ, كغيرهػا مػف الػدكؿ الاربيػةاألمريكيػة لدعـ الر مي مػف قبػؿ الكاليػات المتحػدة ا -ِ

ماديػان  الصادر عف مؤ  ػة رانػد بػدعـ هػذ  المامكعػات التاريبيػة" اإل بلـ الديمقراطي"تقرير
 يؤكػد كهػذا مػا, البنتػاغكف, ة كثيقػة بػكزارة الػدفاع األمريكيػةكهذ  المؤ  ة عمى صم, كمعنكيان 

 (ّ).   العبلقات الكثيقة بيف االتاا  التاريبي كالحككمات الاربية

 : اإلسالميفي العالم  نلميبرالييوسا ل دعم الغرب  ومن
كمناصب شعبية لمتكاصػؿ مػم الامػاهير  كدعمهػـ   منس الميبرالييف منابر إعبلمي ة بشكؿ كا م -ُ

 . عف طريؽ المؤ  ات المدني ة 
 .كتشايعهـ عمى الكتابة لماماهير كالشباب   نشر كتكزيم أعمالهـ -ِ
الػذم ال يعػارض الهيمنػة الاربيػة كاألمريكيػة ك , خػرإبرازهـ ككام لمتيار المتنك ر المنفتس عمى اآل -ّ

 .عمى ببلد الم مميف 

                                                 

 . ِِ, ُِ,التطرؼ الم ككت عنم :ظران -ُ
شػػيريف حامػػد , نشػػر مػػف كتػػاب ترامػػة كتحريػػر ,مركزرانػػد بكاشػػنطف, هػػك الحػػؿ ألمريكػػا" المعتػػدؿ"اإل ػػبلـ  :مقػػاؿ -ِ

  www.siironline.org.. :مف مكقم, ـََِٓمايك ّ :نشر بتاريخ, فهمي

 www.almokhtsar.com. :مف مكقم ,بف صمايؿ ال ممي ـعبد الرحي ,تأثير االتاا  التاريبي ,مقاؿ :انظر - ّ
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 (ُ).مم الحماية لهـ دبمكما يان   الان ي ة األمريكي ة أك الاربي ة عمكمان   إعطائهـ -ْ
 

- :معالم الفكر الميبرالي :المطمب الثاني
ارم اال ػػػتعمكالكاػػػكد , كمػػػا تبعػػػم مػػػف ا تشػػػراؽ كتبشػػػير نصػػػرانيلقػػػد كػػػاف كاػػػكد الاػػػرب ال 
انػكد اال ػتعمار  حػؿكلؤل ػؼ عنػدما ر , فػي تقطيػم أكصػاؿ دكلػة الخبلفػة اإل ػبلمية ان ب ػب, الع كرم

 ياػػػػرم التاييػػػػر ال يا ػػػػػأي بهػػػػـ  , يتحػػػػدثكف بم ػػػػانهـ, أبنػػػػاء الم ػػػػػمميف ف مػػػػفك بقػػػػي لػػػػم انػػػػكد آخػػػػر 
الاػػػرب  أيقػػػفلقػػد , كالخػػػكض فػػي ثكابػػػت األمػػػة, هػػػـ لهػػػدـ اإل ػػبلـ كتعاليمػػػمبطػػط ثػػػـ خي , كاالاتمػػاعي

اال تعمار عمى  ؿعمف ,حتى يناؿ أكالن مف عقيدتها كفكرها األمةنم لف ي تطيم النيؿ مف أ, نصرانيال
حبلؿ مفاهيـ تحت ا ـ الحضارة أك العالمية أ, تقكيض العقيدة اإل بلمية     . كحدة الثقافة ككان

ء با ػػـ الحداثػػة ف هػػؤالافػػ, عمػػى امتػػداد تػػاريخ اإلن ػػانية غيػػر م ػػبكؽ إننػػا نكااػػم اليػػكـ تحػػديان       
كالثقافػة الاربيػة , تمهيػدان لفػرض النمػكذج الاربػيالثقافػة كالهكيػة اإل ػبلمية يهدفكف إلى القضػاء عمػى 

 (ِ).الشعكب العربية اإل بلمية كخصكصان , عمى كؿ الشعكب

ناػد , فمك نظرنا إلػى  معػالـ الفكػر الميبرالػي, الشؾ أف هناؾ هامة شر ة عمى ثكابت األمة      
 كشػػريعةن  عقيػػدةن , لمنيػػؿ مػػف اإل ػػبلـتػػدكر حػػكؿ محػػاكالت الميبػػرالييف , عػػدة محػػاكر عمػػى تمؿأنهػػا تشػػ
, فمف هذ  المحاكر, كهـ يعتمدكف عمى تأكيؿ النصكص الدينية كفؽ أهكائهـ كأهدافهـ الخبيثة, كتراثان 

, ةالطعػػف فػػي ال ػػنة النبكيػػك  ,كػػالطعف فػػي القػػرآف, شػػبهات كمطػػاعف ا ػػتهدفت العقيػػدة كأصػػكؿ الػػديف
خضػػػاع التشػػػريم لمنقػػػد العميػػػؽك  , كمنػػػاهج التمقػػػي, الػػػكحي كمصػػػادر ك  ,الػػػكالء كالبػػػراء مفهػػػكـتشػػػكيم ك  ان
 كالػذيف كصػفهـ اهلل, طعنكا في كثير مف الصحابة الذيف نقمكا لنػا هػذا الػديف, األمةالطعف في خيار ك 

خػػاض هػػؤالء فػػي  لقػػد , لقػػد ا ػػتهدفكا ديػػف األمػػة مػػف خػػبلؿ طعػػنهـ فػػي ثكابػػت األمػػة, بالعدالػػة تعػػالى
 الػػدعكةك , تاديػػد أصػكؿ الفقػػمك  ,تطػكر الشػػريعةك  ,فهػـ يتحػػدثكف عػػف تاديػد تػػراث األمػػة, قضػايا كثيػػرة

لقػػد , كمحػػاكالتهـ طمػػس معالمػػم كالطعػػف فيػػم, كتزكيػػر التػػاريخ, المتكػػررة إلػػى فصػػؿ الػػديف عػػف الدكلػػة

                                                 

 ـََُِمػايك, خب ػاب بػف مػركاف الحمػد, اال ػتراتياي تاػا  العػالـ اإل ػبلميالمخط ػط الاربػي  ,مقػاؿ : بتصػرؼ -ُ 
http://www.saaid.net . 

, دار  االعتصػاـ, ّط, محمد شػريؼ الزيبػؽ, عمي محمد اريشة, أ اليب الازك الفكرم لمعالـ اإل بلمي: انظر - ِ
         ,دار الشػػػػػػػػػػػػػػركؽ,  ُط, مصػػػػػػػػػػػػػطفى الشػػػػػػػػػػػػػريؼ: كاإل ػػػػػػػػػػػػػبلـ كالحداثػػػػػػػػػػػػػة َِ, ُٖ, ُٓ, ـُٕٗٗ-هػػػػػػػػػػػػػػُّٗٗ
 .  ُُ, ـُٗٗٗ -هػُُْٗ
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ا مػا عػادت تصػمس لهػذا مكمهػإف ع: عابكا عمى األمػة امكدهػا كدعػكا إلػى نهضػتها مػف رقادهػا كقػالكا
  (ُ) .الزماف 

فبل عاب أف تاد بعض   االعتقاد ضعاؼأثرت في بعض الميبرالية كال شؾ أف الهامة       
أهؿ المنهج الحؽ مف الم مميف  ؼكيص  كينكر الاهاد  هؤالء يكالي أعداء اهلل كيحارب أكلياء 

لتدؿ ,  ة التي يتعرض لها اإل بلـإف حمبلت التشكيم كالهامة الشر , صادقيف بالتطرؼ كاإلرهابال
ؿ الميبرالييف غريبة اف أقك أننا ناد إذ إ, نف م ف الهدؼ األكؿ لهؤالء هك القضاء عمى اإل بلـأعمى 

  . كأفكارهـ خبيثة

 : الميبراليالفكر  معالم ونستعرض ىنا أىم
 :قرآنيموقفيم من النص ال: المعمم األول

فعمػدكا ف الػنص القرآنػي أفي مقابؿ التهكيف مػف شػ, ديس العقؿتق إلىالعرب  الميبراليكفذهب        
مػذهبهـ عمػى  ابالمعتزلػة الػذيف بنػك  متػأثريف, كآرائهػـ الفا ػدة أهػكائهـح ػب  لنص القرآنيا تأكيؿ إلى

لػـ يكػف لػم الكػريـ القػرآف  إف: حيث قػالكا, تقديـ الدليؿ العقمي عمى النقميك  ,التشكيؾ في عدالة النقؿ
لتػاريخ نػزكؿ  ان نػم كػاف صػالحأك , ال تصػمس كتشػريعات أحكػاـمػا اػاء بػم القػرآف مػف  فان ك , معنى خالد

 أنف ػناكاػدنا  إننػا ىحتػ, الكاقعيػة هػذ  الصػبلحيةن خ التطكر التػاريخي كالمتايػرات ثـ , األحكاـهذ  
كلكػػؿ تنزيػػؿ , لكػػؿ ظػػاهر باطنػػان  إفالقػػرآف بػػدعكل  كأحكػػاـتماػػي اميػػم معػػاني , باطنيػػة اديػػدة أمػػاـ

النصػػػكص ة لعقمنػػػكقػػػد بػػػذلكا محػػػاكالت م ػػػتميتة , فهػػػؤالء اعمػػػكا العقػػػؿ كالتاربػػػة دكف الػػػديف , تػػػأكيبلن 
 ( ِ). القرآنية 

 أهػـمف ك التنكير الاربي   ما زعمك  في تقميد أرادكاالذيف الميبراليكف الدعكل   قد تكلى كبر هذك      
 : آرائهـ

العقؿ ": (ّ)يقكؿ الميبرالي نصر أبك زيد, في ذلؾ أقكالهـمف : تقديس العقؿ مقابؿ النص القرآني -ُ
ك يمتنا الكحيدة لفهـ الكاقم كالعالـ كأنف نا كالنصكص كهك ضد الحكـ النهائي كالقطعي كاليقيني 

                                                 

 ,الريػػػاض -الكػػػكثر, ِط, محمػػػد حامػػػد الناصػػػر, العصػػػرانيكف بػػػيف مػػػزاعـ التاديػػػد كميػػػاديف التاريػػػب: بتصػػػرؼ - ُ
 .ٕ, ٓ, ـََُِ-هػُِِْ

خضاع النص لعقكلهـ كأهكائهـ   - ِ  .فهـ كان

  كباحػػػث متخصػػػص فػػػي الدرا ػػػات مصػػػرمأكػػػاديمي , ـُّْٗ يكليػػػك َُمػػػف مكاليػػػد , نصػػػر حامػػػد أبػػػك زيػػػد  - ّ
حصػػؿ عمػػي المي ػػانس مػػف ق ػػـ الماػػة العربيػػة , كالعمػػـك اإلن ػػانية الماػػة العربيػػةمتخصػػص فػػي فقػػم ك  ,اإل ػػبلمية

بلمية عاـ   ثـ ماا تير مف نفس الق ـ كالكمية في الدرا ات اإل   ـُِٕٗ اامعة القاهرةكآدابها بكمية اآلداب 
عمػػػؿ أ ػػػتاذا لمدرا ػػػات  ,ـُٕٗٗ  ثػػـ دكتػػػكرا  مػػػف نفػػػس الق ػػـ كالكميػػػة فػػػي الدرا ػػػات اإل ػػبلمية عػػػاـ  ـُٕٔٗ

http://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1943
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/1976
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
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" لبلكتشػاؼ كالفحػص كالتأكيػؿ قػاببلن  ان متاػدد ان مفتكحػ ان يتعامؿ مم النص بكصفم مشػركع ,الحا ـ
كمػا هػك فػي التػراث " القيد" ال ليعني" العقؿ " مفهكـعمينا أف نك م ": كيتابم نصر أبك زيد قائبلن 
 (ُ). ك مفهـك تأ س في النصكص الدينيةكه, "الحرية"اإل بلمي لنؤكد مفهـك 

 إلػػىيرتػػد بػػالماتمم  أف يريػػد, تقميػػدم اامػػد منامػػؽ, الخطػػاب الػػديني خطػػاب متخمػػؼأف  الػػزعـ -ِ
إف ": ؽ القػرآف فػي كاقػم الحيػاةتطبيػ م تنكران , زيد أبكنصر  يقكؿ, قدـتبدكف تحقيؽ أم , الخمؼ

مػػم مػػا يعمنػػم , تركيػػز الخطػػاب الػػديني عمػػى حاكميػػة النصػػكص فػػي ماػػاالت الكاقػػم كالفكػػر كافػػة
كمػػػم تحديػػػد ماػػػاؿ االاتهػػػاد لؤلحاديػػػث دكف , مػػػف قصػػػر االاتهػػػاد عمػػػى الفػػػركع دكف األصػػػكؿ

, ال أف يحقؽ تقدممأدركنا أف هذا الخطاب في الكاقم يريد أف يرتد بالماتمم إلى الخمؼ , القرآف
بػؿ , ليس الماضي الذم كاف مزدهرا بالحيكية الفكرية كالعقمية, أف نرتد إليم كالماضي الذم يريد

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

رة النصػكص بعػد أف امػدها كأخيرا ينتهي الخطاب الديني إلى االنابلؽ في  دائػ"  :كيتابم قائبلن 
مػف الكاقػم تكػكف , فػالكاقم هػك األصػؿ كال  ػبيؿ إلهػدار " كي ػتمر فػي القػكؿ " كقضى عمى حيكيتهػا 

فػالكاقم , كمػف خػبلؿ حركتػم بفاعميػة البشػر تتاػدد داللتػم, كمف لاتم كثقافتم صػيات مفاهيمػم, النص
هػػدار الكاقػػم لح ػػاب نػػ ...كالكاقػػم أخيػػرا, أكال كالكاقػػم ثانيػػا ص اامػػد ثابػػت المعنػػى كالداللػػة يحػػكؿ كان

يتحكؿ النص إلى أ طكرة عف طريؽ إهػدار بعػد  اإلن ػاني كالتركيػز عمػى بعػد  , كميهما إلى أ طكرة
  (ّ) ."الايبي 

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

أخبلقي لنا كلايرنا مػف المػؤرخيف كمػف  ,عاائبي ,كعظي ,تاريخي فالقرآف الكريـ  هك أهـ مصدر  "
  مػػػف -حيػػػث كػػػاف الكػػػبلـ التػػػاريخي المكتػػػكب الكحيػػػد الػػػداؿ فػػػي صػػػدر اإل ػػػبلـ المبكػػػر –البػػػاحثيف 

                                                                                                                                               

كقػػاؿ مطالبنػػا  القػػرآف الكػػريـأبكزيػػد بػػالتحرر مػػف  مطػػػة النصػػكص كأكلهػػػا لقػػد طالػػب . اإل ػػبلمية باامعػػة اليػػدف
د صاك, أثارت  تاراار  باحر ال باو اجة إاالم ة فه ام صا  هٌا ان بااما  ٌ ر  هاي باماجى باورإا , القػرآفبالتحرر مػف هيمنػة 

 القػػػرآفمفهػػػـك الػػػنص درا ػػػة فػػػي عمػػػـك : لػػػم عػػػدة مؤلفػػػات منهػػػا, أتيهػػػـ ب ػػػبب أبحاثػػػم العمميػػػة باالرتػػػداد كاإللحػػػاد
مك ػػػكعة  :انظػػػر)ـ ََُِ يكليػػػك ٓتػػػكفي بتػػػاريخ  , نقػػػد الخطػػػاب الػػػديني, إشػػػكاليات القػػػراءة كآليػػػات التأكيػػػؿ ,

 ( .بدكف رقـ صفحة  كيكيبيديا الحرة
 .  ُُّ, ْْ ,ـُْٗٗ,  ينا لمنشر ,ِط, نصر حامد أبك زيد ,الخطاب الديني دنق :انظر - ُ
 .َُّ :المرام ال ابؽ  - ِ

 .فس الصفحة ن:  ابؽالمرام لا  - ّ

 . ُٕنظر ترامتم كبعض أعمالم ص ا - ْ
 .َُ, ٗ ,ـََِِ ,دار ال اقي, ُط ,شاكر النابم ي: ؿالماؿ كالهبل - ٓ
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2010
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الصػػعب أف يكػػكف مصػػدران تاريخيػػان عمميػػان  ل ػػبب ب ػػيط اػػدان كهػػك أف األخبػػار التػػي كردت فيػػم عػػف 
قة بتكاريخ محددة  أك بمصادر تاريخية أخرل مكثكقة ت ندها  غير مكثٌ  فحاضر القرآالماضي كعف 

 . ي تطيم المؤرخ أك الباحث معها اعتمادها  كبناء أحكامم كا تنتاااتم عمى أ ا ها

, خػػػبلؿ مػػػدة طكيمػػػة بماػػػت حػػػكالي ثبلثػػػة كعشػػػريف عامػػػان   فػػػالقرآف اػػػاء عمػػػى دفعػػػات متفرقػػػة        
كال  يما   تاريخيان باليكـ كالشهر كال نة كالمكاف المحددكتاريخ مايء معظـ آيات القرآف غير مكثؽ 

أف في القرآف الكػريـ آراء متضػاربة حػكؿ كثيػر مػف المكاقػؼ نحػك األحػداث كاألديػاف األخػرل  كعمػى 
 ".مكعظة تاريخية"بقدر ما كاف كتاب " كتاب تاريخ"كبالتالي فاف القرآف لـ يؾي   رأ ها اليهكدية

, تحكؿ مف النص اإللهي إلى النص اإلن انيي بمارد ما يقرأ  النبي أف القرآف الكريـ بالقكؿ  -ْ
أم مػم  –الػنص منػذ لحظػة نزكلػم األكلػى " : يقكؿ الميبرالي نصر أبك زيد  ,مؤكالن  كيصبس نصان 

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

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

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

لمػػػػػػا يطرحػػػػػػم هػػػػػػك مػػػػػػف آراء  طبقػػػػػػان  التعػػػػػػدد كتثبيػػػػػػت الكاقػػػػػػم مف ػػػػػػحان الماػػػػػػاؿ لنفػػػػػػي, االاتهػػػػػػاد
  (ّ)."كااتهادات

 :الرد عمييم 

ألف الامػم بػيف المػدلكليف امػم   كاػب تقػديـ النقػؿ  الصػحيس كالنقػؿالصريس إذا تعارض العقؿ  -ُ
ألف العقؿ قد دؿ عمى , ممتنمالصريس كتقديـ العقؿ   بيف النقيضيف  كرفضهما رفض النقيضيف

 . ككاب قبكؿ ما أخبر بم الر كؿ   ال ممة صح
لػك أبطمنػا داللػة العقػؿ لػـ يصػمس أف يكػكف ك  ,الصػريسا داللػة العقػؿ لك أبطمنا النقؿ لكنا قد أبطمن -ِ

 (ْ).في العقؿ تقديـ العقؿ عمى النقؿ قدحثـ إف , لمنقؿ معارضان 
                                                 

 .ُِٔ, نقد الخطاب الديني :انظر - ُ

 . ّٗ ,ّٖ, ـََِٖ ,مؤ  ة األهالي, ُط ,محمد شحركر ,تافيؼ منابم اإلرهاب: انظر - ِ

 . ُِٔ, ُِٓ: الديني نقد الخطاب  -ّ

, دار الكنػػكز األدبيػػة, بػػدكف رقػػـ طبعػػة , ػػالـ تحقيػػؽ محمػػد رشػػاد ,ابػػف تيميػػة ,درء تعػػارض العقػػؿ كالنقػػؿ :انظػػر - ْ
 .   ُٗٗ, ـُْٖٗ -هػَُْْ, ٖط  ,الطحاكية العقيدة  شرح ك ُُٕ/ُ
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عقمػي عممػي بػؿ هػك , كما يزعـ الميبراليكفليس صحيحان أف العقؿ اإل بلمي عقؿ اامد متخمؼ  -ّ
 ,ةثكابػت الدينيػفهك يتم ؾ بال, لقرآف كال نةعندما يتم ؾ با العقؿف ,متحرؾ تفكران كتدبران كااتهادان 

إف : كمػف الخطػأ أف نقػكؿ, تعػارض اإل ػبلـ حيؿ أف يصػؿ العقػؿ البشػرم إلػى حقيقػةكمف الم ػت
, هنػاؾ حقيقػػة كرأم كنػص كااتهػػاد :فاألصػكب أف نقػػكؿ, كأف بينهمػا تعارضػػان , كعقػػبلن  هنػاؾ نقػبلن 

, ثكابػػت دينيػػةك  حقػػائؽ فكريػػة (ف كال ػػنة القػػرآ )ثبػػت أف النقػػؿ أفالعقػػؿ هػػك الػػذم , أك يقػػيف كظػػف
 (ُ).  بعد ذلؾ يرفض بعضها يفكيؼ يأت

فػنحف نفهػـ النصػكص عمػى قػدر , ةكتبقػى عقػكؿ البشػر قاصػر , إلهيػان  القرآف الكريـ يبقػى نصػان  إف -ْ
كاؿ أعطاناكالطاقة البشرية التي , عقكلنا  ( ) .إياها اهلل عز 

كتعتػز بػم كتعتمػد عميػم فػي تر ػيخها كالعقيػدة ,  انياإلنثمة عقيدة تقـك عمى احتراـ العقؿ  ليس -ٓ
  (ّ) .اإل بلمية

الػذم تؤخػذ منػم , ـالمصػدر المعصػك هػك  بمعنػى اعتبػار الػكحي, الكحي عمػى العقػؿ إعبلءياب  -ٔ
فػبل , فػكؽ نػكر العقػؿ ان كاعتبػار نػكر النبػكة نػكر , كأخػبلؽمػف عقائػد كشػرائم  كأحكامػمحقائؽ الديف 

لمفم ػفات المختمفػة فػي الكصػكؿ  أمػافكال , ار في هذا الطريؽ كحػد   إذالمعقؿ مف العثار  أماف
عمػػػـ  أككحتػػػى الفم ػػػفات الحديثػػػة , كالحيػػػاة كاإلن ػػػافلكهيػػػة كالكػػػكف تصػػػكر صػػػحيس عػػػف األ إلػػػى

, كاآلمػػدم كغيرهمػػا, كقصػػكر العقػػؿ هنػػا شػػهد بػػم بعػػض كبػػار المتكممػػيف كػػالفخر الػػرازم, الكػػبلـ
بػػر  إلػػى باإلن ػػافلػػـ تصػػؿ  اإلشػػراؽككػػذلؾ فم ػػفات , (كانػػت) كأحػػدثهـ, كبعػػض كبػػار الفبل ػػفة

  . األماف
الػذم ال يعتريػم  الخمػكد كتػابباعتمػاد   كاالعتقػاد القطعػي الكػريـ بػالقرآف الصػمة تكثيػؽال بػد مػف  -ٕ

 كأ ػاس  العقيػدة كينبػكع  ديفالػ كعمػدة اإل ػبلـ د ػتكرأنػم ك  الباطػؿ مػف بػيف يديػم كال مػف خمفػم

كمنهاػػان لمم ػػمميف إلػػى قيػػاـ  كاعمػػم د ػػتكران , بحفػػظ القػػرآف الكػػريـ اهلل عػػز كاػػؿ تكفػػؿفػػ, الشػػريعة
َُ : قاؿ تعالى, ال اعة نَِّّب ىَُٔ ىََذبفِظُ٘ َٗ ْمَر  ِِّ ْىَْب اى ُِ َّسَّ  (ْ). نَِّّب َّْذ

كاآلراء  األهػكاء كفػؽ كتأكيمهػا اتػمآي فػي اإللحػاد كعػدـ, تف ػير  فػي المقػررة القكاعد إتباع يابلذا  
  ( ٓ) .الشخصية 

                                                 

 .  ُٗٗ, ـََِٓ, بدكف دار نشر, ُط, عيد الدكيهيس ,العممانية تحارب اإل بلـ:  بتصرؼ - ُ
 .َِٖ ,العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب:  بتصرؼ - ِ
 . فس الصفحة ن, ام ال ابؽالمر   - ّ

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

 .ُِ ,طبعة



 ٖٛ 

, ياػػب إتباعػػم فنثبػػت مػػا أثبتػػم اهلل كر ػػكلم, هػػك اإلمػػاـ كالفرقػػاف الكااػػب اعػػؿ كػػبلـ اهلل كر ػػكلم -ٖ
, كننهػػى عمػػا نهػػى اهلل عنػػم كر ػػكلم, كنػػأمر بمػػا أمػػر اهلل بػػم كر ػػكلم, فػػي مانفػػا  اهلل كر ػػكلمنكن

كتػػاب ال, قبػػؿ مػػا يكافػػؽ الحػػؽنف, كالعبػػارات الماممػػة المحدثػػة ال ياػػب قبكلهػػا حتػػى يف ػػر معناهػػا
 (ُ) . ما خالفم ردنكال نة ك 

  :بقكلػم تعػالى كاأللبػابالعقػكؿ  أصػحاب مخاطبػان  النظػر كالتفكػر كالتػدبرعمػى القػرآف الكػريـ  حث -ٗ
 ََِٖبَ    َف ٍة  َْقفَبَىُ ُ٘ َٚ قُيُ ًْ َعيَ َ  َُ َُ اَْىقُْرن   (ِ) . َٝزََدثَُرٗ
تػدبر كالتفكػر الػذم يكشػؼ بال لىاهلل تعػا أمػرلمػا , يخػالؼ قضػايا العقػكؿالكػريـ لك كاف القرآف  -َُ

 منزهػان القػرآف الكػريـ يكػكف  أفلػـز , بذلؾ أمرا فمم  , فيم عف مكاطف الضعؼ كالقصكر كالتعارض
 .عف التعارض مم العقؿ الصحيس

فػبل ياػكز فػي , كاعؿ  مف كظائفم أف يفهـ كيعقػؿ دينػم كشػرعم, كاؿ العقؿ لقد خمؽ اهلل عز -ُُ
شػهادة ف, أما إاماالن , كتفصيبلن  عقؿ يشهد بصحة الشريعة إاماالن الك , شيئا مف الكحي حقم أف يرد  

فم ائؿ الشريعة ليس فيها  كأما تفصيبلن , بكؿ ما أخبر عنم العقؿ بصحة النبكة كصدؽ النبي 
كلمحدكديػػة العقػػؿ فػػي كمػػا قصػػر العقػػؿ عػػف إدراكػػم فهػػذا لعظػػـ الشػػريعة كتفكقهػػا ,   العقػػؿد  مػػا يػػر 

 ( ّ) .اإلدراؾ 
للب  , يتبػػم ظنػػم كهػػكا  فانمػػا يخػػالؼ الشػػرع الصػػحيسكػػؿ مػػف  إف  -ُِ ٍَ َٗ  َِّ َُ نَِلَّ اىظَّلل نُِ َٝزَّجِاُلل٘

ٌُ اْىَُٖدٙ ِٖ ثِّ ِ رَّ ٍِّ ىَقَْد َجبءٌُٕ  َٗ ٙ اأْلَّفُُص  َ٘ ْٖ  (ْ) .رَ
ال يصػػس ك , كهػػك العقػػؿ تػػأخيرمػػا حقػػم ال تػػأخيرك , كهػػك الشػػرع, تقػػديـ مػػا حقػػم التقػػديـإنػػم ياػػب  -ُّ

تنبيهػػا عمػػى , فػػي ي ػػارؾالشػػرع فػػي يمينػػؾ كالعقػػؿ  ااعػػؿ قيػػؿلػػذلؾ , تقػػديـ النػػاقص عمػػى الكامػػؿ
  (ٓ) .عمى العقؿع تقدـ الشر 

فػي كػؿ كأهػؿ الضػبللة  هػك مػذهب المبتدعػة , كالػرأماالعتراض عمى الشرع بمارد العقؿ  إف -ُْ
كهػػك فػػرع عػػف قػػالكا كمػػا قالػػت الشػػيعة التػػي اتهمػػت القػػرآف الكػػريـ بػػالتحريؼ كالتبػػديؿ  قػػدف, زمػػاف
إف كػػاف ممػػا يقبػػؿ , لػػم بشػػرع مثمػػم يكػػكف نا ػػخان إال ض عػػارى الشػػرع ال يي  فػػاف, األكلػػى مػػيسإبشػػبهة 

                                                 

 .ٕٕ, ٕٔ:  درء تعارض العقؿ كالنقؿ -ُ
 .    ِْة آي :محمد   كرة -ِ

 ,بدكف رقـ طبعة ,عثماف بف عمي ح ف ,االعتقاد عند  أهؿ ال نة كالاماعةمنهج اال تدالؿ عمى م ائؿ : انظر ّ-
  .ّٖٕ ,ّٕٕ, ِّٓ/ُ, هػُُْٓ, مكتبة الرشد

 .  ِّ آية : الناـ  كرة - ْ
 . ِْٗ/ُ, ـُٖٖٗهػ َُْٖ, لبناف -بيركت , دار الكتب العممية, ُط, لمشاطبي:  االعتصاـ - ٓ
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, لمهػػكل إال إتباعػػان المهػػـ , العقػػؿ كالنقػػؿ التعػػارض بػػيففكيػػؼ يػػدعي بعػػد ذلػػؾ مػػف يػػدعي , الن ػػخ
 (ُ).عمى اهلل باير عمـ  كقكالن , النصكص إلبطاؿ كقصدان 

كاعمػكا األدلػة العقميػة مقدمػة عمػى األدلػة , عمػى حكػـ الشػرع العقؿ كقػدمك  ـ الميبراليكفلقد حك         
كعػدـ تقديمػم , كلكف ضمف حػدكد الػنص, العقؿ كأثنى عميمـ عز كاؿ  كر  اهلل ف أمتنا يف , الشرعية

, عقػػؿ اإلن ػػاف ي ػػتطيم التصػػرؼ بحكمػػة فمػػيس دائمػػان , مػػا يخطػػئ  العقػػؿ فكثيػػران  , عمػػى النصػػكص
, رةالتػي تتكافػؽ مػم المنطػؽ كالعقػؿ كالفطػ, صحيس فيػم الحكمػة اإللهيػةكالديف ال كلكف العقيدة ال ميمة

ف الشػريعة اإل ػبلمية ألقد ن ي هػؤالء أك تنا ػكا , المريبة بالارب يفيف لنا مدل صمة الميبرالبي  كهذا يي 
 .كالقمب  خاتمة الشرائم ال ماكية كأنها تخاطب العقؿ

ف حقيقػة ان ك , ضػبلؿالخ ػراف ك الفقػد بػاء بتعالى اهلل  كل شرع دينان أك منهااان إف كؿ مف يتخذ       
كمف  كهكيتهـ فهؤالء ان مخكا مف دينهـ, التي تفصؿ بيف الديف كالحياةعممانية الهي  ةالميبرالي كمدعا

 .  ثكابت الم مميف
ََ  : فصدؽ اهلل القائؿ في كتابم الحكػيـ   َ٘ك فِٞ َُ َٚ َُٝذنِّ َُ َدزَّ ُْ٘ ٍِ َرثَِّل َلَ ُْٝؤ َٗ ب َشَجَر فََِ 

ب ًَ ْ٘ا رَْطليِٞ َُ َُٝطليِّ َٗ َْٞذ  ب قََع ََّ ٍِّ ٌْ َدَرًجب  ِٖ ٌَّ َلَ َِٝجُدْٗا فِٜ  َّفُِط ٌْ ثُ َُْْٖٞ َٝلب : قػاؿ تعػالىك  (ِ)  ثَ

للخٌ  ََ َرْد َٗ ُٕللًدٙ  َٗ للُدِٗر  للب فِللٜ اىصُّ ََ ِشللفَبء ىِّ َٗ  ٌْ ثُِّنلل للِ رَّ ٍِّ ِعظَللخٌ  ْ٘ ٍَّ َٖللب اىَّْللبُش قَللْد َجللبءْرُنٌ  َُّٝ 

 َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ  (ّ) .ىِّْي

لِ : قاؿ تعالىك  ٍَ َٗ ُِ اْضلزَوَبُعْ٘ا  ٌْ نِ ٌْ َعلِ ِدٝلُِْن ُٗم َٚ َٝلُردُّ ٌْ َدزَّل َُ ُٝقَبرِيَُُّ٘ن َلَ ََٝساىُ٘ َٗ

اِٟ للَرِح  َٗ َّْٞب  ٌْ فِللٜ اىللدُّ للبىُُٖ ََ ىَللَئَِل َدجِوَللْذ  َْع ْٗ ُ َ٘ َمللبفٌِر فَأ ُٕلل َٗ للْذ  َُ ِٔ فََٞ ٌْ َعللِ ِدِْٝلل للُْن ٍِ َْٝررَللِدْد 

ىََئَِل  اَْلَذبةُ  ْٗ ُ َٗ  َُ َٖب َ بىُِدٗ ٌْ فِٞ آُ  : كقاؿ تعالى (ْ).اىَّْبِر ُٕ َ٘ ل َٕ َٖلُٔ  َِ نِىَ ِِ ارََّذل ل ٍَ ْٝلَذ   َفََر َ

 ُ ُ هللاَّ ِٔ  َٗ ََظئَّ ِا َْ ٌَ َعيَٚ َض َ زَ َٗ  ٌٍ ِٓ  َعيَٚ ِعْي َجَاَو َعيَٚ ثََصِر َٗ  ِٔ قَْيجِ لِ  َٗ ٍِ  ِٔ ِدٝ ْٖ َٝ ِ ََ حً فَ َٗ ِغَشب

 َُ ُرٗ مَّ َِ َِ رَ ِ  َفَ  (ٓ) .ثَْاِد هللاَّ

كيرضػػػى بحكػػػـ أهػػػؿ , تعػػػالى أف يعػػػرض عػػػف حكػػػـ اهلل, بعػػػد كػػػؿ هػػػذافكيػػػؼ يقبػػػؿ ذك عقػػػؿ     
 .!؟األهكاء كالزي  كالضبلؿ 

 

                                                 

: عشػرية ك الشػيعة اإلثنػا َّٔ, ّٗٓ ,تقاد عند  أهؿ ال نة كالاماعةعمنهج اال تدالؿ عمى م ائؿ اال :انظر - ُ
 .  ّٖ ,ـ ََِٖ -هػُِْٗ, بيت المقدس, ُط, صالس الرقب

 .  ٓٔآية  :الن اء كرة  - ِ
 . ٕٓآية  :يكنس  كرة - ّ
 . ُِٕآية : البقرة  كرة - ْ
 .ِّآية : الااثية  كرة - ٓ
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 : موقفيم من السنة النبوية :المعمم الثاني
بعػػػض الفػػػرؽ التػػػي ظهػػػرت فػػػي التػػػاريخ مارضػػػة مػػػف لقػػػد تعرضػػػت ال ػػػنة قػػػديمان لهامػػػات   

ابتاػاء , كاال ػتعمار كالمنصػريف لهامػات الم تشػرقيف كما تعرضت في العصر الحاضػر, اإل بلمي
مػػف أبنػػاء  أذنػػاب الاػػربكتػػابعهـ عمػػى ذلػػؾ , شػػريم اال ػػبلمىلمت المصػػدر الثػػاني كابتاػػاء هػػدـ, الفتنػػة

بمػػا يضػػفيم أكلئػػؾ الم تشػػرقكف عمػػى بحػػكثهـ مػػف زخػػارؼ عمميػػة ال تثبػػت أمػػاـ النقػػد  اغتػػراران , متنػػاأ
 (ُ). العممي النزيم

كاتهمكهػػا , فنصػػبكا لهػػا العػػداء, عمػػى ال ػػنة النبكيػػة  ػػاحقان  هاكمػػان لميبراليػػة تشػػف اكاليػػكـ نػػرل 
ءاتهـ دعػػػاايظهػػػر مػػػف خػػػبلؿ  ميبػػػرالييفال فناػػػد اليػػػـك أف مػػػنهج, كمار ػػػكا عميهػػػا اإلقصػػػاء, بػػػالخكاء
كمصػطمس , كعمػـ أصػكؿ الفقػم, كالتف ير كأصػكلم, كدأبهـ المتكاصؿ في هدـ العمـك الدينية, المتكررة
, بحاػة المصػمحة كظػركؼ العصػر الحاضػر,  ازئيػان أك كميػان , رفض األحاديػث الصػحيحةك  ,ثالحدي

كأف الحديث لـ يكتب في عهػد , أدت إلى الكضم في الحديث ااتماعيةك  تاريخية  يا يةن  ان ف ظركفأك 
لهػػا فػػي كتػػاب  , كعػػدـ حصػػر الصػػحابة, ال ػػنة النبكيػػة تعرضػػت لمن ػػياف كالنقصػػاف أفك  ,الر ػػكؿ
 (ِ) .عديدة  بدعاكل مما يدعك إلى التبلعب كالف اد, ـ تبمياها لمناس بالتكاتركعد, معيف

 

- : في السنةطاعنيم فمن أىم م
الػديف كأثػاركا الشػػبم  مصػادرالثػاني مػػف  المصػدر, لقػد تحامػؿ الميبراليػكف عمػى ال ػػنة النبكيػة 

ؽ مػػػػم أهػػػػكائهـ بمػػػػا يتكافػػػػنصكصػػػػم  كأكلػػػػكا, كالشػػػػككؾ إذ كػػػػذبكا الحػػػػديث الشػػػػريؼ مصػػػػمحة لعقػػػػكلهـ
 :كمف ذلؾ, كأفكارهـ الميبراليةكمبادئهـ 

نكػار رد -ُ أنهػػا ك  ,المصػمحة بحاػػة أك كميػان  ,رفػض األحاديػث الصػػحيحة ازئيػان ك  ال ػنة صػػراحة كان
بمػػا أف التنزيػػؿ الحكػػيـ هػػك كػػبلـ  " (ّ) :بػػالقكؿ .م ػػتاداتم ك  رالعصػػ متطمبػػاتمػػم  تتكافػػؽ ال
كهػػذا , لكاكد ال يحتػػاج إلػى شػئ مػػف خاراػم لفهمػمكهػك كػا, فكاػب أف يكػكف مكتفيػا ذاتيػػان , اهلل

كهػك اهلل , هك نف ػم مػكحى التنزيػؿ الحكػيـ بكبلمػم, إليماننا كاعتقادنا باف خالؽ الككف بكمماتم
فمنبحػػث عنهػػا داخػػؿ , ف مفػػاتيس التنزيػػؿ الحكػػيـ هػػي بالضػػركرة داخمػػمالػػذا فػػ,  ػػبحانم كتعػػالى

كيمكػػف  ػػماع كػػؿ األقػػكاؿ , أك تػػابعيكبػػدكف قػػكؿ صػػحابي , بػػدكف صػػحاح كم ػػانيد, التنزيػػؿ

                                                 

 . ُِ/ُ ,ـَََِ, دار الكراؽ ,ُط ,مصطفي ال باعي ,بلميال نة كمكانتها في التشريم اإل : انظر - ُ
 ,كالانايػة عمػى ال ػنة النابم ػي شػاكر: مقػاؿ ك ُْٖ ,العصػرانيكف بػيف مػزاعـ التاديػد كميػاديف التاريػب: انظػر ِ -

 .www.saaid.net: مف مكقم ,ـََُِ / ٖ/ُٓ, األحد ,فكزية الخميكم
 . ِٔ ,اديف التاريبالعصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمي :بتصرؼ - ّ



 ٗٔ 

, كعمينا أف نتعامؿ مم التنزيؿ الحكيـ مباشرة بدكف خكؼ منم كال خكؼ عميم, كاال تئناس بها
(ُ).  "فاهلل الينهـز

 

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

عمػى تػراث الحػديث  أفتصٌكركا كـ مػف التحريػؼ كالتػأليؼ طػر " : شاكر النابم ي الميبرالي كؿيق
    ػػػيما كأف هػػػػذا التػػػراث كػػػػاف تراثػػػان شػػػػفكيان كلػػػيس تراثػػػػان مكتكبػػػان كمكثقػػػػان لػػػدل كتٌػػػػابكال النبػػػكم 
 (ِ) ."العدؿ

فػػػػي صػػػػحيحي كأف معظػػػػـ األحاديػػػػث التػػػػي كردت , اتهػػػاـ الصػػػػحيحيف بأنهػػػػا كتػػػػب مكضػػػػكعة -ّ
االنتقػػاص , بهػػذا كفيحػاكلفهػػـ , تخػالؼ كتتنػػاقض مػم القػػرآف  كالعمػػـ  كالعقػؿ  كم ػػمـ خػارمالب

شػػكككا فػػي كبػػار ركاة الحػػديث مػػف الصػػحابة حيػػث , مػػف البخػػارم ـمػػف ال ػػنة بقػػدر انتقاصػػه
خم ة آالؼ حديث أكردها البخػارم كم ػمـ " : شاكر النابم ي الميبرالي يقكؿ  (ّ) .كأبي هريرة

 (ْ). " كاذبة

ال يمػػـز مػػا  منهػػا, التشػػريعيةال ػػنة ك : تشػػريعية ك ػػنة غيػػر, تشػػريعية ػػنة  إلػػى ػػيـ ال ػػنة تق -ْ
كهػػك مػػا , أف ال ػػنة النبكيػػة لي ػػت عمػػى نمػػط كاحػػد فيػػرل كثيػػر مػػف الميبػػرالييإذ , ابهػػ األخػػذ

  (ٓ).ال نة غير تشريعية  ػيعبركف عنم ب

تخػػػتص  التػػػيمػػػكر الػػػديف فهػػػي أ, تمثػػػؿ الثكابػػػت الدينيػػػة الكااػػػب االلتػػػزاـ بهػػػا: كال ػػػنة التشػػػريعية
كف الدنيكيػة ككػؿ ؤ فػي الشػ تمثؿ تصرفات الر ػكؿ : تشريعيةالال نة غير ك , بالعقائد كالعبادات

أك , كالعادة الشخصية, كاألكؿ كالشرب كالنـك كالمشي  الحااة البشريةأم  كت عنم الكحي  ما
  أك زارعة تاارةمف   الدنيكيةكف ؤ كما صدر عنم بمقتضى الخبرة اإلن انية في الش, االاتماعية

ػا, أك كصؼ دكاء لمرض  تدبير حربيأك تنظيـ ايش أك  ألنػم لػيس صػادرنا , فمػيس تشػريعنا أيضن
نما هك صادر عف خبرتم الدنيكية  (ٔ).عف ر التم  كان

                                                 

 .  ِٖ, ِٕ:تافيؼ منابم اإلرهاب - ُ
 ٖ/ُٓ, األحػػػػػد, ـ 2007/1/17نشػػػػػر بتػػػػػاريخ  ,شػػػػػاكر النابم ػػػػػي ,دكر الفقهػػػػػاء فػػػػػي ذـ الن ػػػػػاء ,مقػػػػػاؿ: انظػػػػػر - ِ

    .www.ahewar: مف مكقم ,ـََُِ/

 .  ِٔ ,اديف التاريبالعصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمي: بتصرؼ - ّ
 ك ـََُِ/ ٖ/ُٓ, األحػػػد, ـ2007/1/17نشػػػر بتػػػاريخ , شػػػاكر النابم ػػػي ,دكر الفقهػػػاء فػػػي ذـ الن ػػػاء, مقػػػاؿ - ْ

 . فكزية الخميكل  ,كالاناية عمى ال نة شاكر النابم ي :مقاؿ
 . ْٖ, ْٔ,مالتطرؼ الم ككت عن: انظر - ٓ
 . ٕٗ,ـ ََِِ-هػ ُِّْ, ُط ,نشأت اعفر ,الحرية في اإل بلـ: بتصرؼ - ٔ

http://www.ahewar/
http://www.ahewar/
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كالطعػػف المتعمػػد فػػي أصػػحاب , هػػذ  الحممػػة الم ػػعكرة ضػػد ال ػػنة النبكيػػةمػػف رغـ عمػػى الػػك 
كأف , بػػأنهـ أصػػحاب اال ػػتنارة كالتاديػػد, يػػزعـ أصػػحاب هػػذا الفكػػر, لػػذركةكفػػي ايػػؿ ا,  ر ػػكؿ اهلل

   . العصكر الك طى هي عصكر ظبلـ كراعية كتخمؼ
 

 :الرد عمييم
صػػراحة عمػػى بعضػػها كنػػص , العامػػة األحكػػاـالػػديف كقكاعػػد  أصػػكؿالقػػرآف الكػػريـ قػػد حػػكل  إف -ُ

ر ػكلم  أر ػؿمػا داـ اهلل قػد ك ,  لر ػكلم اآلخػركترؾ بيػاف بعضػها , بعضها صراحةأشار إلى ك 
  كمػف هنػا , لمقػرآف بيانػان  لؤلحكػاـكػاف بيانػم ف, تباعػماكاػب عمػيهـ أك , دينهـ أحكاـليبيف لمناس

 أحكامان , كقياس  إاماعكما يمحؽ بهما كيتفرع عنهما مف , الشريعة مف كتاب ك نة أحكاـكانت 
ما نصان  إما, مف كتاب اهلل تعالى  القرآف ااء تبيانان  أف في  كبى  ,حاية ال نةمنافا  بيف  فبل, داللة كان

ء: قاؿ تعالى .لكؿ شيء ْٜ َْٞل اْىِنزَبَة رِْجَٞبًّب ىُِّنوِّ َش ْىَْب َعيَ َّسَّ َٗ  .(ُ)(ِ) 

ٙ: قاؿ تعالى.  دؿ القرآف الكريـ عمى حاية ال نة النبكية -ِ َ٘ َٖ ِِ اى ِْْوُق َع ب َٝ ٍَ َٗ  * َ٘ ُٕ  ُْ نِ

ٌٜ َُٝ٘دٚ ْد َٗ نَِلَّ 
َٖب  :قاؿ تعالى ,مف طاعتم عؿ اهلل تعالى طاعة ر كلم إذ ا, (ّ) َٝب َُّٝ

ُض٘هَ  َٗ َِغٞاُ٘ا اىرَّ  َ ُْ٘ا  َِغٞاُ٘ا هللاَّ ٍَ َِ ن ٝ ِِ   (ْ). اىَّ

أل إنـي أوتيـت الكتـاب  ): قكؿ النبي  , هرة مف الكحيدلت ال نة النبكية عمى أف ال نة المط -ّ
(ٔ) (ٓ).  ( ومثمو معو

 

 : يمـز منم عدة أمكر, ريعية كغير تشريعيةإف تق يـ ال نة إلى تش -ْ

كبػاقي  يتعمػؽ بالمأكػؿ كالمشػرب كالممػبس  فحػيف يىخػرجي مػف التشػريم مػا, هذ  دعكة لمعممانيػة  -
األمكر االاتماعية  كحيف يىخرج مف التشريم ما يتعمؽ بالنكاحي االقتصادية كالمهنية الطب 

كتػدبير حػاؿ الاػيش ك يا ػة , ريم أمػكركحػيف يىخػرج مػف التشػ  كالزراعة كالصناعة كالتاارة
إال األمكر التعبدية  فمـ يبؽبااشجيع   ماذا بقى في: حيف يخرج كؿ هذا, الدكلة كأمكر الحكـ

 . المحضة
                                                 

 .  ٖٗآية :  كرة النحؿ - ُ

 .   ُٖٕ ,ال نة كمكانتها في التشريم اإل بلمي: انظر - ِ

 . ْ, ّةآي : كرة الناـ - ّ
 . ٗٓآية  :الن اء  كرة - ْ

 ػنف أبػي .  َُْ/ِٖ :م ػند الشػامييف بػاب حػديث المقػداـ بػف معػدم كػرب الكنػدم: ُُْٕٕرقـ : أحمد ركا  - ٓ
 .صححم األلباني. ََِ/ْ, اب لزـك ال نةب: كتاب ال نة , ْْٔ رقـ:  داككد

  . َُّ, ٕٖ, ٖٔ,  منهج اال تدالؿ :انظر - ٔ
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ذا أخػذنا بهػػذا الكػبلـ - إال فػي الصػػبلة كالصػـك كالحػػج , فهػذا يعنػػي أننػا لػف نقتػػدم بنبينػا , كان
 .عمى هكانا فت ير دنيانا أما ك 

أك ال يػركف , ال يػركف كفػر اليهػكد كالنصػارل, مػف المتكممػيف بهػذا الكػبلـ ان ي أف كثير كهذا يعن -
كالخبلفػة   كيتنكػركف ألحكػاـ الذمػة  كأحكػاـ الػردة  ان أفضمية لمم مـ عمػى الكػافر ككنػم م ػمم

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

, تباعػػم إال فػػي األمػػكر التعبديػػة فقػػطاأك عػػدـ , فػػي كػػؿ شػػيء  تبػػاع النبػػياإف الكػػبلـ عػػف  -
 .ككذا حاية ال نة النبكية المطهرة, بالحديث عف عصمة النبي مرتبط تمامان 

فػي كػؿ شػيء  كلػك عممػكا   هذا يعني أف الصحابة رضكاف اهلل عميهـ كػانكا يقتػدكف بػالنبي -
 .ها كمف شاء تركها لما اقتدكا بمتشريعية كأخرل غير تشريعية مف شاء فعم ان أف هناؾ أمكر 

 . اد الصميب ب  عي ك  ,فيكالقرآني  المعتزلةك  ,فييشبم الميبرالييف بأقكالهـ هذ  العقبلني -

 (ُ) .العممانية كالميبرالية ال فرؽ بينهما بؿ ي تكياف في حكـ الشرع عميهما بالكفر  -

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

ٌْ  : كما قاؿ تعالى .مف اهة أخرل نُِ ىَّل َٗ ثِّلَل  لِ رَّ ٍِ ْٞلَل  لب  ُّلِسَه نِىَ ٍَ ُضلُ٘ه ثَيِّلْ   َٖب اىرَّ َٝب  َُّٝ

للللَذ ِرَضللللبىَزَُٔ  َْ للللب ثَيَّ ََ ًَ  رَْفَاللللْو فَ ْ٘ للللِدٛ اْىقَلللل ْٖ َُّ هللّاَ َلَ َٝ َِ اىَّْللللبِش نِ لللل ٍِ َل  َُ هللّاُ َْٝاِصلللل َٗ       

 َِ  (ّ) (ِ) .اْىَنبفِِرٝ

, كمػف بعػػدهـ أهػؿ العمػػـ, فك اهػتـ التػػابعفقػػد , لئل ػبلـهػػك المصػدر الثػػاني  يعتبػر الحػديث النبػػكم -ٔ
ا فػػي قبػػػكؿ كتثبتػػػك , كحرصػػػكا عمػػى حفظهػػػا كتكثيقهػػا كضػػبطها, عظيمػػان  فػػي حفػػظ ال ػػػنة اهتمامػػان 

اػػؿ أكبػػذلكا مػػف , هتمػػاـاالغايػػة كاحتػػاطكا فػػي ركايتهػػا , األخبػػار بكػػؿ ك ػػيمة تطمػػئف إليهػػا قمػػكبهـ
 ككثػرت فػيهـ الػرحبلت طمبػان , حتػى رحمػكا الم ػافات البعيػدة, الحديث كأ انيد  كؿ ما فػي ك ػعهـ

ث النبكم بما الكذب كالخمؿ عف الحديت ذبف, لقد حفظت األمة دينها, لمحديث كالعمك في اإل ناد
مػف حيػػث , مػي فػػي نقػؿ الركايػػاتمطريػػؽ ع كأدؽصػس أهػػي كالتػي , كضػعتم مػػف القػكانيف لمركايػػة

مػػف  إالمػػف الحػػديث  يأخػػذكاف ال أك , كالتثبػػت, الػػركاة أحػػكاؿكفحػػص , الحػػديث إ ػػنادالبحػػث فػػي 

                                                 

  ـ03/2010/15صاالقصػػػمحمػػػد  ,بطػػػبلف دعػػػكل أف ال ػػػنة النبكيػػػة تشػػػريعية كغيػػػر تشػػػريعية ,مقػػػاؿ: انظػػػر - ُ
http://www.norelhaq.com. 

 . ٕٔآية : المائدة كرة  - ِ
 . َٗ ,ٖٗ ,عتقاد عند  أهؿ ال نة كالاماعةاال تدالؿ عمى م ائؿ اإلمنهج  :انظر - ّ
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 ,لمحػػديث طمبػػان  لػػدل كافػػة النػػاس هػػذ  القاعػػدة عػػف الصػػحابة تحتػػى شػػاع, كحفظػػان  يكثػػؽ بػػم دينػػان 
  (ُ).الحديث الكاحد  أ انيدعف  كبحثان 

بػػػالكقكؼ عمػػى  ػػػبلمة المتػػكف مػػػف  اعتنػػاءن , فػػي ماػػاؿ المػػػتف كقػػؼ العممػػػاء عمػػى حػػػاؿ المػػركم -ٕ
 كأن ػػابهـ كألقػػابهـككنػػاهـ  أ ػػمائهـكضػػبط , الػػركاةنػػكا بمعرفػػة فقػػد عي  , كفػػي ماػػاؿ ال ػػندالشػػذكذ 

, كصػػنفكا التصػػانيؼ, الػػة كالحفػػظكمػػا هػػـ عميػػم مػػف العد, كطبلبهػػـ كمعرفػػة شػػيكخهـ, كتػػكاريخهـ
 (ِ). كعنكا بم عناية فائقة, اإل نادالعمـ  أهؿفالتـز , ككتب الارح كالتعديؿ

األمػة  االتػي تمقتهػ كركاياتػم أهػـ الركايػات, الحديث العدكؿة كبر ركاأمف   اإلماـ البخارم فإ -ٖ
مػـ الحػديث مػف العنايػة نم لـ يمؽ عمـ مف العمػـك مػا لقػي عفاعف ال نة أما , الحديث بالقبكؿ في
 (ّ).إلى يكمنا هذا, رضي اهلل عنهـ منذ عهد الصحابة, كاالهتماـ

 إاللػـ يبتػدعكا منهػا  هػـأنناػد , فك ميبراليػعند التحقؽ في الشبهات كالمطاعف التي أثارها هػؤالء ال -ٗ
حيػث , قػديمان  كاألهػكاء أصحاب الفرؽ كالبدع مف , هك ما قالم خصكـ ال نة إنماغمبها أك , القميؿ
كنهػػا, اممػػةن كتفصػػيبلن , الشػػيعة ال ػػنة أنكػػرت صػػحيحي  فهػػـ رفضػػكا أيضػػان , فػػبل يعتبركنهػػا كال ييًقر 

 .مف الكتب المميئة بالخرافات كاأل اطير  كهمابؿ كاعتبر , م مـ كالبخارم

ف المصػمحة ؤلفػ, ال يدؿ عمى عدـ حايتهػا, كنهيم عف ذلؾ بكتابة ال نة   النبي أمرعدـ  إف
بحيث  , كانكا قمة في حياة الر كؿ أف كتٌاب الكحيمف المعمـك  إذ, ؾػضي ذلػقتانت تكحينئذ 

كألف العػرب كػانكا , هػؤالء الكتبػة لكتابػة القػرآف خصػصيتأف  األكلىفكاف , األصابميعدكف عمى 
قػػكؿ   عػػدا خػػكؼ االخػػتبلط كبهػػذا نفهػػـ  ػػر النهػػى عػػف كتابتهػػا, يعتمػػدكف عمػػى ذاكػػرتهـ لمحفػػظ

كهػذا ال يمنػم أف يكػكف قػد  (ْ) (وا عني ومن كتب عنـي غيـر القـرآن فميمحـول تكتب ): النبي
, ال عمػػى  ػػبيؿ التػػدكيف الر ػػمي كمػػا يػػدكف القػػرآف, شػػيء مػػف ال ػػنة الر ػػكؿ كتػب فػػي عصػػر

جـا  إذ , قد وقع كتابة شي  من السنة فـي العصـر النبـوينم أعمى صحيحة تدؿ  كهناؾ آثار

                                                 

بيػركت   ,دار الكتػب العمميػة, ُط: تحقيؽ نكر الػديف عتػر ,لمخطيب البادادم ,الرحمة في طمب الحديث: انظر - ُ
 . ُٕ ,ُٔ, ُٓ, ـُٕٓٗ-هػُّٓٗ ,لبناف –

 .  َُُ, ََُ,كالاماعة عتقاد عند أهؿ ال نة منهج اال تدالؿ عمى م ائؿ اإل: انظر- ِ
 .  ِٔ ,العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب :بتصرؼ - ّ
 ػػنف .   ِِٖٗ/ْبػػاب التثبػػت فػػي الحػػديث كحكػػـ كتابػػة العمػػـ, كتػػاب الزهػػد كالرقػػائؽ, ََّْرقػػـ:  م ػػمـكا  ر  - ْ

م ػػند  : حمػدأكا  ر  . ُِْ/ُا ػناد  صػحيس, بػػاب مػف لػـ يػر كتابػة الحػػديث  ,لعمػـاكتػاب  ْْٔرقػـ :  الػدارمي
 .  َِٓ/ُٕ, ُُُٖٓرقـ , ْٗ/ُٖ,  ُُّٔٓرقـ  باقي م ند المكثريف, أبي  عيد الخدرم
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: فقال عميو الصالة والسـالم, اكتب لي يا رسول اهلل: فقال  اليمن لرسول اهلل أىلرجل من 
(ِ)(ُ).  ( اكتبوا ألبي شاه )

 

ال يقػػكؿ بػم م ػمـ يعػرؼ ديػػف , هػك القػرآف كحػد  اإل ػبلـف أكاالدعػاء بػػ ال ػنةحايػة  إنكػار إف -َُ
ثبػػػت أكثرهػػػا  إنمػػػاالشػػػريعة  أحكػػػاـف افػػػ, كهػػػك يصػػػادـ الكاقػػػم, شػػػريعتم تمػػػاـ المعرفػػػة كأحكػػػاـ اهلل

ال, كمية في الاالب دكقكاع, ماممة كثير منها أحكاـكما في القرآف مف , بال نة ناػد فػي  فأيف كان
كتفاصػػيؿ شػػعائر , كمقػػادير الزكػػاة, كأيػػف ناػػد ركعػػات الصػػبلة, الصػػمكات خمػػسعػػدد القػػرآف أف 

 (ّ). ككيفية قطم يد ال ارؽ المعامبلت كالعبادات  أحكاـالحج ك ائر 

نقػػؿ بتػكاتر مال ,منهػا كثيػرة  بأشػػياءبػؿ الحايػة تثبػت , الكتابػػةالحايػة لي ػت مقصػكرة عمػى  إف -ُُ
خػذ مػف أبػؿ تػكاتر مػا , مػا هػك مكتػكب فقػط عمػى حفظػم لػـ يعتمػدالكريـ كالقرآف , العدكؿ الثقات

  (ْ).العرب قد تميزت بقكة الحافظة  أفعمى  ؾناهي , صدكر الصحابة

كثيػػػر مػػػف  الػػػذيف يطعنػػػكف فػػػي, المعتزلػػػة أنهػػػـ يػػػرددكف آراء الميبػػػرالييف كاضػػػس مػػػف آراء هػػػؤالء -ُِ
 . محافظة منهـ عمى آرائهـ كعقائدهـ الفا دة  ال نة الصحيحة ركايات

كأف الحػاؿ فػي , كأف حكـ الكتاب كال نة كاف في زمػاف قػد مضػى, الكقت قد تىاىي ر مف زعـ أف -ُّ
دة عػف ديػف فهػذ  ر , الكقت الحاضر يقتضي أف يؤتي بحكـ ينا ب الكقت الحاضػر كمػا يقكلػكف

اإل بلـ الذم يػرل أف حكػـ الشػريعة صػالحة لكػؿ زمػاف كمكػاف إلػى أف تقػـك ال ػاعة كياػب أف 
ال مف نقػص , فهذا مف نقصم هك كمف نقص إدراكم ,ف كاف لـ يتبيف لم صبلحيتهاايعتقد هذا ف
 .الشريعة 

 ػػػبحانم  ف يتحػػػاكمكا إلػػػى شػػػرع اهللأأف يحتكمػػػكا ك , كمحكػػػكميف ياػػػب عمػػػى الم ػػػمميف حكامػػػان  -ُْ
, فهػػػذا ال ياػػػكز, كال يقػػػكؿ الحكػػػاـ نحػػػف نخشػػػى مػػػف الػػػدكؿ الكبػػػرل ,كال ي ػػػتبدلك  بايػػػر , كتعػػػالى

 (ٓ). نزؿ اهلل م ألة عظيمة أفم ألة الحكـ بما 

                                                 

رقػـ :  م ػمـ ركا .  ٓ/ٗ,بػاب مػف قتػؿ لػم قتيػؿ فهػك بخيػر النظػريف, كتاب الػديانات:  َٖٖٔرقـ: البخارل كا ر  - ُ
كلقطتهػػػػػػا اال لمنشػػػػػػد عمػػػػػػى  بػػػػػػاب تحػػػػػػريـ مكػػػػػػة كصػػػػػػيدها كخبللهػػػػػػا كشػػػػػػارها, كتػػػػػػاب الحػػػػػػج: ُّٔٗ,  ُّٓٓ
 . ُّٗ/ّ,ـكتاب العمـ باب كتاب العم: ّْٗٔرقـ :   نف أبي داككد .ٖٗٗ/ِالدكاـ

 . ْٓ, ثنا عشريةالشيعة اإل ك ُُٖ, ٕٕ, ٕٔ, ال نة كمكانتها مف التشريم اإل بلمي: انظر -  ِ
 .  ُٖٗ, ُٖٖ ,ال نة كمكانتها في التشريم اإل بلمي: انظر - ّ
–مؤ  ػػػة المختػػػار , ُط, ضػػػبط كتحقيػػػؽ رضػػػكاف اػػػامم رضػػػكاف,ابػػػف القػػػيـ الاكزيػػػة, ال ػػػالكيف مػػػدارج :انظػػػر - ْ

 .  ُُّ/ُ ,ـََُِ-هػُِِْ, القاهرة
, الرشػدار د, ّصػالس بػف فػكزاف الفػكزاف ط ألقاهػا ,حمد عبػد الكهػابم ,دركش في شرح نكاقض اإل بلـ: بتصرؼ - ٓ

ََُ ,َُُ . 
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 : موقفيم من الفقو اإلسالمي :المعمم الثالث
كتػػبهـ  مػػفالم ػػتقاة  أقػػكالهـ أمػػا مكقػػؼ الميبػػرالييف تاػػا  الفقػػم اإل ػػبلمي فهػػك يتضػػس مػػف خػػبلؿ

  :لبعضها كازعرض مكمقاالتهـ فهذا 

فػي زمػف " تاريخيػة " هػي نصػكص  اإل ػبلميف النصكص التي ااءت في الفقػم أ رل الميبراليةت -ُ
  (ُ).ال بد مف العمؿ عمى إحياء التاديد الفقهي كاالبتعاد عف الامكدك   محدد قد كلى

الكميات الخمس تايير أحد  يدعي ,محمد شحركر الميبرالي أففناد , تايير معالـ الفقمالمطالبة ب -ِ
 :إذ يقكؿ (الحفاظ عمى الديف)ك مقصد كهلحمايتها كصيانتها  األحكاـالتي شرعت 

الحفػػاظ عمػػى حريػػة االختيػػار عنػػد اإلن ػػاف : فػػنحف نقتػػرح ا ػػتبداؿ هػػذا البنػػد ببنػػد آخػػر بػػديؿ هػػك " 
كمػرة أخػرل تػدعكنا  "كؿ كيقػ, ثـ نرفعػم بحيػث يصػبس هػك البنػد األكؿ فػي مقاصػد الشػريعة, كحمايتها

, المرتد هك لمحفاظ عمػى الػديفأما قكلهـ إف قتؿ ك  ,مقاصد الشريعة المزعكمة إلى الحفاظ عمى العقؿ
فهي حالة  إقصائية  تماما لآلخر كال يكاػد ممػة فػي األرض  ػماكية أك غيػر  ػماكية تحكػـ بػالمكت 

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

 : أمكرعدة  يمـز منم هذا مك قكل

  اإلفتاء في ديف اهلل عز كاؿ بدكف أم ضكابط أك معايير. 

  كبالتػالي إف ػاح , عمػى مصػراعيمعػف اإل ػبلـ بقكلم عف حرية االختيار يريد فتس بػاب الػردة
.  أك النصرانية, المااؿ لمم مميف بالدخكؿ في اليهكدية

 كد كهك حد الردة تعطيؿ حدكد اهلل تعالى إذ يماى بذلؾ أحد الحد.

 يقػػكؿ ال يكاػد ممػة  ػػماكية تحكػـ بػػالمكت عمػى الخػػارج عنػدما , يكػػذب نػػم ياهػؿ أكأإمػا  هػك
. ألف هذا مخالؼ لما عميم اليهكد كالماكس كالنصارل , منها

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

 فيػػػػم إ ػػػػاءة لمشػػػػريعة هػػػػذا ( المزعكمػػػػة)بهػػػػذا األ ػػػػمكب  عنػػػػدما يػػػػتكمـ عػػػػف مقاصػػػػد الشػػػػريعة
. اإل بلمية

                                                 

: مػػػػػػػف مكقػػػػػػػػم, ـََُِ/ٕ/ُٖاألحػػػػػػػد , دكتػػػػػػػكر ا ػػػػػػػتفهاـ ,يبراليػػػػػػػةالمػػػػػػػرأة فػػػػػػػي القػػػػػػػراءة الم ,مقػػػػػػػاؿ :بتصػػػػػػػرؼ - ُ
www.saaid.net. 

 .  َِٕ, ِٕٔ,تافيؼ منابم اإلرهاب: انظر - ِ



 ٗٚ 

 كالكبػائريعني ال ماح لمناس بارتكاب المحرمات كالنػكاهي , حماية حرية االختياربة طالبالم ,
.الخ ....الحااب, الطرفيف كما يزعمكف الزنا إف كاف برضا, مثؿ شرب الخمر

الميبرالػػي مػػف الفقهػػاء فهػػك مكقػػؼ المتنكػػر لمفقهػػاء كاتهػػامهـ بػػالتحريض يقػػكؿ  هـكأمػػا عػػف مػػكقف -ّ
نما ينظر اإلن اف فيما قالػم الفقهػاء لػك لػـ تكػف , أما الفقهاء فميس لنا معهـ كبلـ" : اماؿ البنا كان

ثابتػة عػف  كلػك لػـ يكػف هنػاؾ  ػنم فعميػة ,متعددة عػف حريػة الفكػر, صادعة هناؾ آيات صريحة
 كالر ػكؿأمػا كقػد فصػؿ القػرآف .  كلك لـ يكف هناؾ ممار ة مف الصحابة تثبت ذلػؾ أيضػان , ذلؾ

مػف شػراء الػذم  إنمػا يكػكف نكعػان  إلػيهـأك االحتكػاـ , فا ػتقراء كػبلـ الفقهػاء, كالصحابة في األمر
 (ُ) . "هك أدنى بالذم هك خير

ناػػد , عمػػى ذلػػؾ األمثمػػةكمػػف  األنبيػػاءة كرثػػة العمػػـك الشػػرعي كأهػػؿاال ػػتهزاء بالفقهػػاء ك ال ػػخرية  -ْ
حيػث كرد فػي مقػاؿ لعبػد , الفقهػاء عمػى صػفحات الارائػد مػفي ػتهزئ بػم  لػم حدهـ ينشر مقاالن أ

هػـ   أك مف يصػدركف الفتػاكل "الميؼءتيكف" : فيم المفتي يقكؿصؼ ك  يف, اد العتيبياهلل بف با
  المعطيػػػات كيمتمكػػػكف نفػػػس الخبػػػرات يتكٌكنػػػكف داخػػػؿ ذات  اػػػزء ال يتاػػػزأ مػػػف النػػػاس بالتػػػالي

حتػػى يصػػمكا إلػػى مرحمػػة , يتخصصػػكف فػػي شػػيء مػػف العمػػـك الشػػرعية كلكػػنهـ يتمٌيػػزكف بػػأنهـ
أك هكػػػذا   بهػػػا معرفػػػة كدر ػػػان  كامتمئػػػكاالماػػػاالت التػػػي أتقنػػػكا تخصصػػػها   إصػػػدار الفتػػػاكل فػػػي

فتػاكل تيػػؾ "ك  "فتػاكل عمػى الهػكاء"فػي عصػر ال ػػرعة أصػبس لػدينا اليػـك : يقػكؿك  فػيهـ يفتػرض
كنشرات تكزع ذات اليميف  "م الم تمعكفما يطمب"عمى كزف " فتاكل ما يطمبم الم تفتكف"ك  "أكم

كبػػػرامج تػػػزدحـ فػػػي الفضػػػائيات فضػػػبلن عػػػف   العنكبكتيػػػة كمكاقػػػم عمػػػى الشػػػبكة  كذات الشػػػماؿ
  (ِ).التي تتـٌ عبر ال ؤاؿ المباشر  التقميدية لمفتكل ا تمرار الم ارب

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . ٓ, ْ,دار الفكر اإل بلمي, بدكف رقـ طبعة ,اماؿ البنا :رية الفكر كاالعتقاد في اإل بلـح - ُ
 ِ       ,هػ ُِْٖامادم اآلخرة  ُٕ, ريدة الرياضا ,د اهلل بف بااد العتيبيػعب,فتاكم تيؾ أكم ,مقاؿ :انظر - ِ

 .www.alriyadh.com:مف مكقم ,ُِِْٓ :العدد ,ـ ََِٕيكليك

http://www.alriyadh.com/
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  -: عمييم الرد

هنا التراث الفقهي الذم لـ يترؾ صايرة كال كبيػرة إال تعػرض لهػا فػي الميبراليكف اب ت  يتااهؿ الك -ُ
اكل المبنيػػة عمػػى بالفتػػ تعرضػػكا لهػػا, حتػػى الفنػػكف المحرمػػة, فقػػم المعػػامبلت كال يا ػػة الشػػرعية

  (ُ).النصكص الشرعية 

كانفبلتػػػم مػػػف حاكميػػػة , يتػػػم اإل ػػػبلميةالم ػػػمـ عػػػف هك  اإلن ػػػافيريػػػدكف عػػػزؿ ف ك الميبراليػػػهػػػؤالء  -ِ
بمتهػػػا إلػػػى حيػػػث تصػػػبس ق, كتحكيػػػؿ قبمػػػة األمػػػة عػػػف تراثهػػػا التشػػػريعي كالفقهػػػي, شػػػريعتم اإللهيػػػة

 .القكانيف الكضعية الاربية

إذ أعطػى , كأكممها كأعػدلها بػبل منػازعف الشريعة اإل بلمية هي أفضؿ الشرائم ألقد ن ي هؤالء  -ّ
كبهػػػا يتحقػػػؽ , كهػػػي تفػػػكؽ الشػػػرائم األكربيػػػة, خ الشػػػرائم ثباتػػػان هػػػي أر ػػػ, اإل ػػػبلـ لمعػػػالـ شػػػريعة

يكػر  هػؤالء الميبراليػكف فممػاذا , لقد اعترؼ الاريػب بفضػمها, ا تقبللنا في الفقم كالقضاء كالتشريم
نتػػرؾ كنػػكز هػػذ  الشػػريعة مامػػكرة فػػي بطػػكف الكتػػب  هـ يريػػدكننا أفكمػػا بػػال, أف نطبػػؽ شػػريعتنا

    (ِ).  نت قط فضبلت الطعاـ, الايركنتطفؿ عمى مكائد , الصفراء

, كالتشػػػريم, كاالقتصػػػاد, كاالاتمػػػاع ,كالعبػػػادة, فػػػي العقيػػػدة, متكامػػػؿ مػػػنهج, اإل ػػػبلميالفقػػػم  إف -ْ
فهك يتناكؿ الحياة , دقيقان  تنظيمان , لمم مميف اإلن انيةكالعبلقات , ينظـ المعامبلت فهك, كال يا ة

 .تفاصيمها بأدؽ

كالمنطمػؽ التػي ارتكػزت عميػم , األمةعميها بناء  أقيـالقاعدة التي  هي, اإل بلـلقد كانت شريعة  -ٓ
 .في حضارتها 

ف أنػم اػدير بػاف, كال مكؾ االاتماعي في حياة الم مميف, الذم يمثؿ الحياة العممية الفقم هك إف -ٔ
مػػف  ػػار عمػػى نهاهػػا مػػف المدنيػػة الاربيػػة ك , ضػػد الهامػػات المتكاصػػمة األكؿيكػػكف خػػط الػػدفاع 

 (ّ).مف أصحاب األهكاء االية كغيرهأمثاؿ الميبر 

, لماػرب الكػافر هػؤالء بػاعكا ديػنهـ كعقيػدتهـ, يػةالارب بػالقكانيف الكضػعية فك إف الميبرالييف مبهكر  -ٕ
كأصػؿ الشػرائم مقابػػؿ  كطعنػكا فػي فقهػاء األمػة, الػديف فطعنػكا فػي, مقابػؿ المػاؿ كالشػهرة الكاذبػة

 .  ثمف بخس

  

                                                 

 .  َّْ ,العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب :بتصرؼ  - ُ
 .   ْٕ, ٖ ,الشريعة اإل بلمية كالعممانية الاربية :بتصرؼ  - ِ
 . َُ , ٗ ,الرياض -المعارؼ لمنشر كالتكزيمبدكف رقـ طبعة  ,مناع القطاف ,تاريخ التشريم اإل بلمي :انظر - ّ



 ٜٗ 

 :لول  والبرا ا عقيدة موقفيم من :المعمم الرابع
مػػف خػػبلؿ أقػػكالهـ ككتابػػاتهـ كمػػف خػػبلؿ , مكقػػؼ الميبػػرالييف مػػف عقيػػدة الػػكالء كالبػػراءيتضػػس   

  : نبيف هذا المكقؼ في النقاط التاليةك , كانتقاداتهـ لمم مميف كلهذ  العقيدةتصرفاتهـ 

 . تعالى محبة الكافريف كتعظيمهـ كنصرتهـ عمى حرب أكلياء اهلل  -ُ

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

, غربيػة أـالقػكانيف الكػافرة شػرقية كانػت  ا تيرادك  ,في اميم مااالت الحياة مارب بتقميد لالكالء  -ّ
حبللهػػػػا  لراعيػػػػة كا, بشػػػػرع اهلل بالتعصػػػػب بكغمػػػػز كػػػػؿ مػػػػف يطالػػػػ, محػػػػؿ شػػػػريعة اهلل الاػػػػراء كان
 (ُ). كالتخمؼ 

مفهػػػـك  " :الخيػػػؿ أبػػػايك ػػػؼ الميبرالػػػي يقػػػكؿ  , كمكاالتػػػم, التعػػػايش مػػػم الاػػػرب الكػػػافرب مطػػػالبتهـ -ْ
الػػكالء كالبػػراء يشػػير إلػػى مػػكاالة المػػكالي الم ػػالـ الاػػانس لم ػػمـ كالبػػراءة مػػف المعتػػدم أيػػان كانػػت 

شػػريعة كمقاصػػدها أف نحمتػػم كمذهبػػم كديانتػػم  كمػػف غيػػر المعقػػكؿ لكػػؿ مػػف ا ػػتقرأ نصػػكص ال
نفػس الكقػت فػي يتصكر مفهكمػان ينػادم بػالكالء لممعتػدم ألنػم فقػط يتمظهػر أك ينطػؽ باإل ػبلـ ك 

البػػراءة كمػػا  ػػيترتب عميهػػا مػػف ا ػػتحقاقات أخػػرل مػػف غيػػر الم ػػمـ كلػػك كػػاف م ػػالمان بػػاران مؤديػػان 
شػػرائم ال ػػماكية هػػذا مفهػػكـ مامػػكط كمشػػيف تينػػز  عنػػم ال  لشػػركط العبلقػػة ال ػػممية مػػم الم ػػمميف
ألنػػم تعػػدو صػػريس عمػػى عػػدؿ اهلل تعػػالى بػػيف خمقػػم  كال   فضػػبلن عػػف اإل ػػبلـ كهػػك خػػاتـ الػػديانات

يمكف أف ت تقيـ عبلقة  ػممية تعاكنيػة مؤديػة لخيػر اإلن ػانية مػا دمنػا نتصػكر أف عبلقػة الػكالء 
 " ح ػػيف الحاػػاج بػػف يك ػػؼ أك صػػداـ" كالبػػراء مبنيػػة عمػػى الػػكالء لمم ػػمـ كلػػك كػػاف مػػف اػػنس 

المهاتمػػػا غانػػػدم " ال ػػػبلـ كاإلن ػػػانية  داعػػػيكػػػاف عمػػػى شػػػاكمة  كالبػػػراءة مػػػف غيػػػر الم ػػػمـ كلػػػك
 (ِ)."كنم كف مانديبل

لكػي  :بهذ  العقيػدة  ممدكح المهيني م تهزئان كهك حد كتٌابهـ أيقكؿ , الكالء كالبراء عقيدةباال تهزاء  -ٓ
أركاح  تعمـ كيػػػؼ يبػػػدأ بتحميػػػؿيػػػب أف ياػػػ رى بيػػػتحمػػػي طفمػػػؾ مػػػف أف يكػػػكف فػػػأران  ػػػيئان مثمػػػؾ إذا كى 

م ػتكل دنيػكم  كمف المثير أف هذ  الكراهية ال تنبػم عمػى. الصاير عبء كراهية العالـ مف حكلنا
تخيػؿ أف طفػػبلن  .كهػػذا غيػر صػحيس بػػالطبم. مػف ال ػماء -كمػا يػتـ إقناعػػؾ  -فقػط بػؿ هػي آتيػػة 

                                                 

, دار طيبػػة  ,ٔ ط ,تقػػديـ عبػػد الػػرازؽ عفيفػػي ,محمػػد بػػف  ػػعيد القحطػػاني ,الػػكالء كالبػػراء فػػي اإل ػػبلـ: بتصػػرؼ - ُ
 .  َُ,هػُُّْ, الرياض –مكة المكرمة 

امػػادل اآلخػػرة  َِالثبلثػاء  ,اريػدة الريػػاض ,يك ػؼ أبػػا الخيػػؿ ,فم ػفة الػػكالء كالبػػراء فػي اإل ػػبلـ ,مقػػاؿ :انظػر - ِ
 .  ُّْٔٓ:العدد  ,ـََِٓيكليكِٔ -هػُِْٔ



 ٘ٓ 

ركحػم أكؿ بػذرات  تاػرس فػي انػؾ. رصايران يبدأ برؤيػة العػالـ عمػى أنػم م ػرح كبيػر لمفاػار كالكفػا
لقػػد كانػػػت  ,الكراهيػػة الرهيبػػػة  كحػػم الصػػػايرة التػػي ال تحتمػػػؿ كػػؿ هػػذال ػػكء التػػي  ػػػتثقؿ عمػػى ر 

 (ُ).  ركح ال يئةػذ  الػمنذ البداية كحتى النهاية  ببان في صنم مثؿ ه باوذتسم

 :الرد عمييم
ظهػار الػكد ف مػكاالة الإإذ , الكالء كالبراء مف قضػايا العقيػدة األ ا ػية -ُ كفػار تعنػي التقػرب إلػيهـ كان

َِ  : قاؿ تعالى .كهذا مخالؼ لمعقيدة الصحيحة, باألقكاؿ كاألفعاؿ كالنكايا, لهـ ٝ ِِ ُّٜ اىَّل ىِل َٗ هللّاُ 

رِ  ُ٘ لللبِد نِىَلللٚ اىُّْللل ََ َِ اىظُّيُ للل ٍِّ ُْلللْ٘ا ُْٝذلللِرُجٌُٖ  ٍَ ٌُ اىوَّلللبُغُ٘د  ن ىَِٞللللُطُٕ ْٗ َِ َمفَلللُرْٗا  َ ٝ ِِ اىَّللل َٗ
 ٍِّ لبدِ  َِ اىُّْل٘رِ ُْٝذِرُجٌَُّٖ٘  ََ آذنتـو مـن عـادى لـي وليـًا فقـد  (  ؿ النبػيك قػ (ِ) نِىَلٚ اىظُّيُ

 (ّ).(بالحرب

كنهػػى عػػف مػػكاالة , اإليمػػافذلػػؾ مػػف لػػكاـز  أفف المػػكاالة بػػيف المػػؤمنيف كبػػي  تعػػالى كاػػب اهلل أقػػد  -ِ
 (ْ). فريف كبػػيف حػػاؿ المنػػافقيف فػػي مػػكاالة الكػػا, ف أف ذلػػؾ منتػػؼ فػػي حػػؽ المػػؤمنيفي  كبىػػ, الكفػػار

ٌِٖ   :قػػاؿ تعػػالى ْٞ َُ نِىَلل ىَِٞللبء رُْيقُلل٘ ْٗ َ  ٌْ ُم َّٗ َعللُد َٗ  ٛ ِّٗ ُِٗا َعللُد ُْلل٘ا ََل رَزَِّذلل ٍَ َِ ن ٝ ِِ َٖللب اىَّلل َٝللب  َُّٝ

 ِ ُْل٘ا ثِلبهَّ ٍِ ٌْ  َُ رُْؤ نَِّٝلبُم َٗ ُضلَ٘ه  َُ اىرَّ َِ اْىَذقِّ ُْٝذِرُجل٘ ٍِّ ب َجبءُمٌ  ََ قَْد َمفَُرٗا ثِ َٗ ِح  دَّ َ٘ ََ ثِبْى

 ٌْ ِح َرثُِّن دَّ َ٘ ََ ٌِٖ ثِلبْى ْٞ َُ نِىَل ٗ ْرَظلبرِٜ رُِطلرُّ ٍَ ََلبء  اْثزِ َٗ َٖلبداً فِلٜ َضلجِٞيِٜ  ٌْ ِج ٌْ َ لَرْجزُ نُِ ُمْلزُ

جِٞوِ  اء اىطَّ َ٘ ٌْ فَقَْد َظوَّ َض ُْن ٍِ ِ َْٝفَاْئُ  ٍَ َٗ  ٌْ ب  َْعيَْزُ ٍَ َٗ  ٌْ ْٞزُ ب  َْ فَ ََ ٌُ ثِ  ( ٓ).َٗ ََّب  َْعيَ

اهلل ر ػػكؿ  اؿقػػ, مػػف أكثػػؽ عػػرل اإليمػػافشػػركط اإليمػػاف ك  مػػف ان شػػرطعقيػػدة الػػكالء كالبػػراء  دع ػػتي  -ّ
:(ــبغض فــي اهلل مػػكاالة الكفػػار تامػػب لصػػاحبها  (ٔ).(أوثــق عــرى اإليمــان الحــب فــي اهلل وال

َِ  : قػاؿ تعػالى,  ػخط اهلل تعػالى كتعرضػم لمعػذاب الشػديد ٝ ِِ َُ اىَّلل ْ٘ ىَّل َ٘ ٌْ َٝزَ ُْْٖ ل ٍِّ رَللَرٙ َمثِٞلراً 

                                                 

 ٕ -هػػػػَُّْكلػػػىألامػػػادم اُِالخمػػػيس , اريػػػدة الريػػػاض ,ممػػػدكح المهينػػػي, ر تاػػػاربأكػػػف فػػػ ,مقػػػاؿ: انظػػػر -ُ
 .ُِْٕٗ :العدد, ـََِٗمايك

 .ِٕٓآية: البقرة كرة  - ِ
  . َُٓ/ٖباب التكاضم, لرقاؽاكتاب , َِٓٔرقـ : صحيس البخارم -ّ
 .  َُٗ/ِٖ ,عبد الرحمف بف محمد بف قا ـ ,امم كترتيب ,مامكع فتاكم ابف تيمية :انظر- ْ

 .ُآية :  كرة الممتحنة -ٓ
ركا  ابػف أبػي . َُُ/ِعػازب باب البراء بف , كتاب أحاديث أبي مك ى األشعرم , ّٖٕرقـ : ركا  الطيال ي - ٔ

كرقـ  , ُِٕ/ُ بي شيبةأباب ما ركا  عبد اهلل بف م عكد عف النبي في م ند ابف , ُِّرقـ : في مصنفم ةشيب
بػاب , ُِْٖٓرقػـ : حمػد فػي م ػند  أركا   .   َٖ/ٕباب ما ذكر عف نبينا في الزهد ,كتاب الزهد. ,ّّّْٖ

قػػاؿ , كح ػػنم األلبػػانيرنػػاؤكط  ح ػػف بشػػكاهد  قػػاؿ األ,  ْٖٖ/َّحػػديث البػػراء بػػف عػػازب فػػي م ػػند الكػػكفييف
 .ح ف لاير 



 ٘ٔ 

لللب قَلللدَّ  ٍَ ٌْ َمفَلللُرْٗا ىَجِلللْئَص  اِة ُٕللل َِ فِلللٜ اْىَاللل َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ ٌْ  َُ َضلللِذػَ هللّاُ َعيَللل ٌْ  َّفُُطلللُٖ ْذ ىَُٖللل ٍَ      

 َُ (ِ) (ُ).   َ بىُِدٗ
 

 فأعنػػػي تي تػػػكال, (ال الػػػم إال اهلل)التكحيػػػد كممػػػة لػػػكاـز ك  مػػػف مقتضػػػيات, عقيػػػدة الػػػكالء كالبػػػراء إف -ْ
 . اإل بلـديف غير ديف كالبراء مف كؿ , كالبراء مف حكـ الااهميةتعالى الكالء لشرع اهلل 

ال لػذة تامػة إال فػي محبػة اهلل كالتقػرب إليػم بمػا يحبػم ك  كليس لمقمكب  ركر": بف تيميةايقكؿ   
كهػي ممػة إبػراهيـ , حقيقػة ال الػم إال اهلل  مكف محبتم إال بػاإلعراض عػف كػؿ محبػكب  ػكا  كهػذتكال ت

 (ّ)".أامعيف   بلمم عميهـك  ك ائر األنبياء كالمر ميف صبلة اهلل الخميؿ 

ىَِٞللبء : قكلػم تعػػالىالكػػريـ كأدلػة ذلػػؾ كثيػرة مػػف القػرآف  ْٗ َ  َِ َُ اْىَنللبفِِرٝ ُْلل٘ ٍِ ْؤ َُ ِِ اْى َلَّ َٝزَِّذلل

ٌْ رُقَللبحً  ُْْٖ لل ٍِ ٍء نَِلَّ  َُ رَزَّقُللْ٘ا  ْٜ َِ هللّاِ فِللٜ َشلل لل ٍِ َْٞص  ىِللَل فَيَلل ََ للِ َْٝفَاللْو  ٍَ َٗ  َِ ِْٞ ٍِ للْؤ َُ ُِ اْى ْٗ للِ ُد ٍِ

ٌُ هللّاُ  ُرُم ِِّ َُٝذلل ِصللٞرُ  َٗ ََ نِىَللٚ هللّاِ اْى َٗ ُْلل٘ا   (ْ)  َّْفَطللُٔ  ٍَ َِ ن ٝ ِِ اىَّلل َٗ َرُضلل٘ىُُٔ  َٗ  ُ ٌُ هللاَّ ىِللُُّٞن َٗ للب  ََ نَِّّ

 َُ ٌْ َراِماُ٘ ُٕ َٗ َمبحَ  َُ اىسَّ ُْٝؤرُ٘ َٗ ِحَ  َُ اىصَّ ٘ َُ َِ ُٝقِٞ ٝ ِِ  (ٓ) . اىَّ

فػي مشػارؽ تككف صػكرة الػكالء لمم ػمميف الػذيف يضػطهدكف اليػـك  أفكيؼ ينباي , ثـ نقكؿ لهـ -ٓ
بنصػرتهـ كمعػاكنتهـ  إال كادكا حيث تكالبػت عمػيهـ قػكل الشػر كالكفػر كأينما, كمااربها األرض

ٌْ ََل : قاؿ تعالى (ٔ).كالتبرؤ مف أعدائهـ  ِْ ُدُِّٗنل ل ٍِ ُِٗا ثِوَبَّخً  ُْ٘ا ََل رَزَِّذ ٍَ َِ ن ٝ ِِ َٖب اىَّ َٝب  َُّٝ

ٌْ قَلْد ثَل لب َعِْلزُّ ٍَ ٗا  دُّ َٗ ٌْ َ جَلبًَل  ٌْ َٝأْىَُُّ٘ن لب رُْذفِلٜ اُللُدُٗرُٕ ٍَ َٗ  ٌْ ِٖ ِٕ ا َ٘ ِْ  َْفل ل ٍِ ََْعلبُء  َدِد اْىجَ

ٌْ رَْاقِيُُ٘ ْْزُ ُْ ُم َٝبِد نِ ْٟ ٌُ ا َّب ىَُن  (ٕ).  َْمجَُر قَْد ثََّْٞ

, اإل ػػبلميةمنػػذ ظهػػكر الػػدعكة , لقػػد ح ػػـ اإل ػػبلـ قضػػية التعػػاكف كالت ػػامس مػػم غيػػر الم ػػمميف -ٔ
, اإل ػػػبلميفقػػػد حػػػدد الشػػػرع , اإل ػػػبلـبهػػػا تعػػػاليـ  التػػػي تت ػػػـ, بفضػػػؿ الكضػػػكح كالدقػػػة كالمركنػػػة

نم ال تعني البراءة مف الكفار كالمشركيف إإذ , ؼ الكااب كالحراـ كالمكرك  كالمباح كالمندكبكعر  
أف ن ػػيء إلػػى أهػػؿ الذمػػة الػػذيف يعيشػػكف فػػي كنػػؼ الدكلػػة اإل ػػبلمية كتحػػت حمايتهػػا بػػؿ لهػػـ 

هػذ  القكاعػد  إطػاركفي , عمى الدخكؿ في اإل بلـ  ف المعاممة كالت امس معهـ كعدـ إكراههـحي 
ف يتفاعػػؿ مػػم غيػػر  مػػف أك , أف يكاػػم  ػػمككم, الكاضػػحة ا ػػتطاع الفػػرد الم ػػمـ كالماتمػػم الم ػػمـ

                                                 

 .َٖآية  : كرة المائدة  - ُ
 .  ّّٖ ,العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب: بتصرؼ - ِ

 ِّ /ِٖ ,مامكع فتاكل ابف تيمية: انظر - ّ

 .  ِٖآية  :  كرة آؿ عمراف - ْ
 .ٓٓآية : المائدة كرة  - ٓ
 .  ُُ,الكالء كالبراء في اإل بلـ: ؼر بتص - ٔ
 . ُُٖآية  :آؿ عمراف  كرة  - ٕ
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ِِ َلَٝ  :قػػاؿ تعػػالى. الماتمعػػات كيبادلهػػا المنػػافم بايػػر حػػرج فػػي تمػػؾ األحكػػاـ  ُ َعلل ٌُ هللاَّ َٖللبُم ْْ

ٌْ فِٜ اىدِّ  ٌْ ُٝقَبرِيُُ٘م َِ ىَ ٝ ِِ ٌْ اىَّ ِٖ ْٞ رُْقِطلوُ٘ا نِىَل َٗ  ٌْ ُٕٗ ُْ رَجَلرُّ َ  ٌْ ِْ ِدَٝلبِرُم ل ٍِ  ٌْ ٌْ ُْٝذِرُجلُ٘م ىَ َٗ  ِِ ٝ

 َِ ْقِطِوٞ َُ َ ُِٝذتُّ اْى َُّ هللاَّ  (ِ) (ُ). نِ

 الر ػػكؿ مػػف ي ػػخىركف الػػذيف مػػم ,إف هػػؤالء يريػػدكف منػػا أف نتعػػايش مػػم الاػػرب الكػػافر -ٕ

 أفيريدكف منا   دكليان  ذلؾ نشر حؽ عف كيدافعكف بؿ  إن اف كرأس صكرة كمب عمى كيصكركنم
  .شعكبنا كيهينكف أرضنا كيحتمكف, كعقيدتنا كتاريخنا قيمنا نعطي الكالء لمف  ي خركف مف

رهػابي ماػـر أنػم عمػى يعامؿ, أمريكافي ك , الاربية أكركبا دكؿ معظـ في الم مـ إف -ٖ  لػك حتػى, كان

 العػالـ فػي نحػف فهػؿ  عنػؼ مػاؿبأع قامػت قػد م ػمميفال مػف شػاذة قمػة أف بػدعكل, براءتػم ثبتػت

 اإلدارة بهػا تيكصػؼ إاراميػة أفعاؿ إلى ن بة ماـر أك معتدو  أنم عمى غربي كؿ نعامؿ اإل بلمي

 ّ) ) .اآلخر؟ كاحتراـ التعايش في دركس إلى بحااة الذم فمف كأعكانها؟ األمريكية

كنشػػايعهـ كنناصػػرهـ نتػػابعهـ , أكليػػاءأف نتخػػذ اليهػػكد كالنصػػارل الصػػميبيف  شػػرعان  ال ياػػكز نػػمإ -ٗ
 قػػاؿ تعػػالى, عمػػيهـكتفضػػيمهـ  ,ر القػػرآف الكػػريـ مػػف اتخػػاذهـ مػػف دكف المػػؤمنيفإذ حػػذ  , كنػػكدهـ
لِ  َٝل ٍَ َٗ ىَِٞبء ثَْاٍط  ْٗ َ  ٌْ ىَِٞبء ثَْاُعُٖ ْٗ اىََّْصبَرٙ  َ َٗ ُِْٗا اْىََُٖٞ٘د  ُْْ٘ا َلَ رَزَِّذ ٍَ َِ ن ٝ ِِ َٖب اىَّ َُّٝ 

 ُ ٌْ فَإَِّّٔ ُْن ٍِّ  ٌُ ىَّٖ َ٘ َِ َٝزَ ٞ َِ ًَ اىظَّبىِ ْ٘ ِْٖدٛ اْىقَ َُّ هللّاَ َلَ َٝ ٌْ نِ ُْْٖ ٍِ .(ْ) 

كبكػػؿ مػػا كرد فيهػػا مػػف كتػػاب اهلل تعػػالى ك ػػنة , نحػػف مطػػالبكف باإليمػػاف بعقيػػدة الػػكالء كالبػػراء -َُ
 .عقيدتنا كشريعتنا كنظاـ حياتنا  فهما,  ر كلم

 أخػكؼكػاف ف, عقيػدة مػف قػكةمػا فػي ال اإل ػبلـ أعػداءكلقد عمػـ , كالبراءهذ  هي عقيدة الكالء  
كحرصػػكا عمػػى  إف ػػادهالػػذلؾ عممػػكا عمػػى , العقيػػدةمػػف اديػػد بقػػكة  اإل ػػبلـيػػنهض  أفمػػا يخافكنػػم 
كالتعمػيـ فػي كثيػر مػف بمػداف  ةالثقافػعػف منػاهج  إقصػائهابػؿ ناحػكا فػي , الشػباب أذهػافمحكها مػف 
 (ٓ).الم مميف

 

                                                 

 .  ٖ آية:  كرة الممتحنة - ُ

, الخرطػـك -ال ػكدانية لمكتػب دار ,بيػركت -دار الايػؿ, ُط ,محمػد الخيػر عبػد القػادر, اإل بلـ كالاػرب: انظر - ِ
بػدكف , لقػادر بػف محمػد عطػا صػكفيعبػد ا, أثار العكلمة عمػى عقيػدة الشػباب ك ٖٗ, ٕٗ ,ـُُٗٗ – هػُُُْ

 .  ْْ,ـََِٔ -هػُِْٕ,رقـ طبعة
مػػف , هػػػ  ُِْٗ/ِ/ُٓ,ناصػػر بػػف محمػػد األحمػػد ,تطػػكر الهامػػة الاربيػػة عمػػى اإل ػػبلـ ,خطبػػة بعنػػكاف: انظػػر  - ّ

 .www.alahmad.com: مكقم
 . ُٓ: المائدة آية - ْ
 .ْٓ,آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب:انظر - ٓ
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 : خ اإلسالميمن التراث والتاري نالميبرالييموقف  :خامسالمعمم ال
 الم ػػئ كقػػد تعرضػػكا لػػم بالنقػػد إال, مػػف ثكابػػت األمػػة شػػيئان ناػػد أف الميبػػرالييف اليػػـك لػػـ يتركػػكا        

   : اإل بلمي فمف أهـ مكاقفهـ الناقدة لمتراث,  خريةكال

ف الكاقم الذم أبحاة , الديني مم النص ـفي تعاممه عمماء التف يررفض التف يرات التي قدمها  -ُ
 .الراهنةكال لممكاف بصكرتم , ال لمزماف الراهف, يعد صالحان  ـم لعاشكا في

أطركحػػػاتهـ كقػػػادرة عمػػى دعػػػـ كتأكيػػد , فالميبػػرالييألهػػػكاء كرغبػػات  متكافقػػة ةقػػراءات اديػػػدتقػػديـ  -ِ
   (ُ). الفكر الميبرالي التي يقكـ عميها  األ سك  كاألفكارالمبادئ كالمن امة مم 

فػػاف البحػػث عػػف الحػػؽ  فمػػئف كػػاف الثبػػات عمػػى الحػػؽ امػػيبلن ": يقػػكؿ عبػػد اهلل بػػف باػػاد العتيبػػي
كتاديد التفكير كالنظر في الذات كمناهاها كأفكارها كممار ة نقدها كتطكيرها أامؿ مػف , أامؿ

رأيان ازئيػان هنػا أك م ػألة  ذلؾ كمم  ككما رأينا في النماذج ال ابقة فاف التايير كالتطكير لـ يطاؿ
نما كانا تح كالن مف منهاية متكاممة في التفكير إلى منهاية أخرل مختمفة عنها  صايرة هناؾ  كان

عٌمنا نتمكف مف تطكير خطاباتنا الثقافية كبث ركح التادد , كهك ما نتمنى أف ينتشر في أك اطنا
كالتطكير في أكصالها التي نخشى عميها الخدر كالمكت مف طكؿ األمد عميها  كتمؾ الخطابػات 

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

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

حػرر مػف أم الت, التخمػي عػف الفهػـ التراثػي: هػك إليػممػا نػدعك  إف" : الاػابرميقكؿ محمػد عابػد 
 –النحػػػػكم " القيػػػػاس  "كعمػػػػى رأس هػػػػذ  الركا ػػػػب, الركا ػػػػب التراثيػػػػة فػػػػي عمميػػػػة فهمنػػػػا لمتػػػػراث

 (ْ) ." الكبلمي  -الفقهي

, الم ػػتقبؿكعػػدـ ا تشػػراؼ , كالتخمػػؼ كالتحاػػر كالامػػكد عمػػى الماضػػي, كصػػـ التػػراث بالراعيػػة -ْ
كقؼ ال مبي مف تػراث هذا المعمى كقد ترتب , ظؿ الم تادات الحديثة في, كبالتالي عدـ ادكا 

 بدعكل التاديد كاالاتهاد, كضركرة نقد , متحرر مف التراث كاالنعتاؽ منملخطيرة الدعكة ال األمة
   . 

                                                 

 .  ُُٖ,رالية في ال عكدية كالخميجالميب: انظر - ُ

 -هػػػ ُِْٔشػػكاؿ ُٗاالثنػػيف  ,اريػػدة الريػػاض ,عبػػداهلل بػػف باػػاد العتيبػػي ,منصػػكر النقيػػداف بػػيف تيػػاريف:  مقػػاؿ - ِ
 .ُّْٔٔ :العدد, ـََِٓنكفمبر ُِ

 .ُٗ,ـُّٗٗ ,مركز الثقافي العربي, ٔط  ,محمد عابد الاابرم ,نحف كالتراث :بتصرؼ   ّ
 .  ُِ:اثنحف كالتر  - ْ
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كقيمهػػا  األمػػةمػػف مػنهج تاريبػػي خػارج عػػف تػراث , فػي حركػػة التصػحيس كالنقػػدينطمػؽ الميبراليػػكف  -ٓ
 . األصيمة

, كالتبػػديم, لمتكفيػػر األ ا ػػينػػم المنبػػم أك  ,ن ػػانيةئللاك , كاإلقصػػاءكالعنػػؼ , كصػػـ التػػراث بالتشػػدد -ٔ
 (ُ).كالتضميؿ الظالـ

الػػػذيف ال يتكرعػػػكف عػػػف اتهػػػاـ ( أم العممػػػاء) ف ك راػػػاؿ الػػػديف المعاصػػػر " : أركػػػكفيقػػػكؿ محمػػػد 
مػا, كنمؤ اؿ الحفاظ عمى امتيازاتهـ كاحتكار نطاؽ المقدس كت ػيير شػأمف  إما ,الناس بالكفر  كان

التاريخيػػة العميقػػة لكػػؿ ذلػػؾ العمػػؿ  إدراؾعقميػػة كالثقافيػػة عمػػى غيػػر قػػادريف مػػف الناحيػػة ال ألنهػػـ
اػؿ تر ػيخ تمػؾ الصػكرة المثاليػة كالتقدي ػية بكاػكد تطػابؽ أمػف  األصكليكفك الفقهاء  أناز الذم 

 (ِ) . "التي بمكركها كبيف نص الكحي  األحكاـكمي بيف مضاميف 

 : ف بف فرحاف المالكيفي أف التراث يؤدم إلى التكفير قكؿ ح  أقكالهـكمف       

كالمصػػػػحؼ , الحككمػػػػة كاألغنيػػػاء اقتصػػػػركا عمػػػػى نشػػػر الكتػػػػب المحايػػػػدة لكػػػاف أكلػػػػى أفكلػػػك " 
ف ككتػػاب األـ لمشػػافعي ككتػػاب اال ػػتذكار البػػف عبػػد البػػر كنحكهػػا لكػػاف يالشػػريؼ ثػػـ الصػػحيح

افعية بػػؿ حتػػى المذهبيػػة كػػالماني فػػي فقػػم الحنابمػػة كال ػػنف الكبػػرل لمبيهقػػي فػػي فقػػم الشػػ, أكلػػى
كالعنايػػة فػػي الفقػػم الحنفػػي كالمدكنػػة فػػي فقػػم المالكيػػة لكػػاف أكلػػى مػػف نشػػر الكتػػب المكغمػػة فػػي 

ككتب ابف , كزيادة تنازعهـكحدة الم مميف  ؾتفكيك البال  في زيادة الامك  هاثر أالمذهبية التي لها 
أكثػر مػا  فهػذ  الكتػب تػزرع مػف الشػقاؽ, رحمهمػا اهللبػف عبػد الكهػاب تيمية ككتب الشػيخ محمػد 

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

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

 (ْ).العقبلنيةما يزعمكنم بكالقيـ األخبلقية لمنقد العميؽ المؤ س عمى  مإخضاع  التراث كالتشري -ٕ

                                                 

, ناصػػػر بػػػف يحيػػػى الحنينػػػي, (ال ػػػعكدية أنمكذاػػػان )أصػػػكؿ الفكػػػر العصػػػراني , التطػػػرؼ الم ػػػككت عنػػػم: انظػػػر - ُ
 .  ّٖ, ِٖ, ُٖ,هػ ُِْٕ-ُِْٔ, االصدار األكؿ

 .َٕ,ـُُٗٗ, دار ال اقي, ُط, ترامة هاشـ صالس ,محمد أرككف: اتهاد إلى نقد العقؿ اإل بلميمف اإل - ِ

 .   ُٕٕ,دار الرازم, بدكف رقـ طبعة ,ح ف بف فرحاف المالكي: يان داعية كليس نب - ّ
, ّٕٖ :العػدد ,ـََِْ/ٔ/ِّ, شػاكر النابم ػي ,مف هـ الميبراليكف العرب الادد كمػا هػك خطػابهـ ,مقاؿ :انظر - ْ

 .www.ahewar.org : مف مكقم
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أاػؿ إف النقػد لؤلفكػار كالػرؤل كاألكضػاع كاألعػراؼ : ت ػاب الميبػرالييفأحػد كي  البميهػي إبراهيـيقكؿ 
هك محرؾ الحضارة كهػك صػانم التقػدـ فػي كػؿ ماػاالت الفكػر  يد كالمكاضعات كالم ٌمماتكالتقال

طاقػػات اإلن ػػاف كصػػنعت لػػم أماػػاد الفكػػر كالعمػػـ ككفػػرت لػػم  كالفعػػؿ كهػػك الشػػرارة التػػي فاػػرت
اعتمدت هذ  اآللية الرائعػة حققػت طمكحاتهػا كأناػزت إثبػات ذاتهػا  فاألمـ التي ,أ باب االزدهار
أمػػا األمػػـ التػػي أخمػػدت هػػذا المحػػرؾ , الشػػعكب فػػي  ػػباقات الفكػػر كالفعػػؿ يفككقفػػت شػػامخة بػػ

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

مػا فػي الػدنيا مػف آفػاؽ كبػدائؿ فبقيػت تتػكهـ أنهػا األفضػؿ كاألرقػى  إلػىالتعػرؼ  كمػا حرمهػا مػف
 (ُ) . ..رهينة هذا الكهـ كظمت

 يقػكؿ محمػػد بػف عمػػى المحمػػكد  العػػائؽ عػف تحقيػػؽ التقػٌدـ كاإلرادة اإلن ػػانية اتهػاـ الثكابػػت بأنهػا -ٖ
 ,اتال أريػػد أف أتحيػػز إلػػى تهمػػيش الحتميػػ: فػػي مقػػاؿ نشػػر لػػم فػػي اريػػدة الريػػاض, كهػػك ليبرالػػي

مػم اإلقػرار بن ػبية  ,اإلن انية عمى تااكزها  كالتحرر منهػا بقدر ما أريد التأكيد عمى قدرة اإلرادة
الطػػاغي أحيانػػا هػػك مػػا يبعػػث ركح التحػػدم إزاءهػػا  كياعػػؿ مػػف  بػػؿ إف حضػػكرها. هػػذا التحػػرر

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

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

 .ميبلد الفكر العممي

ك ػػٌمطكا  أدخػؿ المتصػػارعكف فػػي التػػراث الػديف كػػأداة صػػراعو "  : عبػػد اهلل العتيبػػيالميبرالػػي يقػكؿ  
كتف يرية تخدـ هدؼ كؿ اهة مف المتصارعيف ككؿ اماعة مف المتناحريف   عميم آليات تأكيمية

إٌف التحريفػػػػات كالتػػػػأكيبلت  ,التػػػػأكيبلت كالتف ػػػػيرات كالاايػػػػات اختمفػػػػت  كبػػػػاختبلؼ األهػػػػداؼ
دات  مػف أعظػـ العبػا" حػب الخيػر لمنػاس"كأفٌ " الديف المعاممػة"كالتف يرات الصراعٌية ال تؤمف أف 

كتتانػػػى عمػػػى كثيػػػرو مػػػف المفػػػاهيـ " رحمػػػة لمعػػػالميف" كتماػػػي مػػػف قامك ػػػها أٌف اإل ػػػبلـ إٌنمػػػا اػػػاء
التػداكؿ كالتػػأثير  لتف ػس الماػاؿ رحبػان أمػاـ تحكيػؿ الػديف بكػػؿ عػف المفتػرل عميهػا كالماٌيبػة ق ػران 

                                                 

ذم ِٓاألحػػد , اريػػدة الريػػاض ,بػػراهيـ البميهػػيإ ,نطػػبلؽ الحضػػارمظهػػكر الفكػػر النقػػدم شػػرارة اإل ,مقػػاؿ: انظػػر - ُ
 .َُّْٖ :العدد ,ـََِٕيناير ُْ - هػُِْٕالحاة 

 ُٓالخمػيس , اريػدة الريػاض ,محمد بف عمػي المحمػكد ,اإلرادة اإلن انية م تقبؿ يصنعم اإلن اف ,مقاؿ :انظر - ِ
 .َُّْٕ:العدد  ,ـََِٕيناير ْ -هػُِْٕاة ذم الح
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      فػػػػػػي حػػػػػػرب ذات معػػػػػػارؾ متعػػػػػػددة كمنتشػػػػػػرة فػػػػػػي الزمػػػػػػاف  ةتر ػػػػػػانة أ ػػػػػػمحقدا ػػػػػػتم إلػػػػػػى ماػػػػػػرد 
 (ُ) ." كالمكاف

 :يقكؿ محمد عابد الاابرم, ف تاديد التراث هك الحؿ في مشكبلت األمةأاالدعاء ب -َُ

لقػد تمقػى .ف التراث يحتكيػم احتػكاء يفقػد  ا ػتقبللم كحريتػمأبمعنى , القارئ العربي مؤطر بتراثم"  
ت كخرافػػات كحكايػػا, كماػػة كتفكيػػر,تراثػػم منػػذ مػػيبلد  ككممػػات كمفػػاهيـ , كيتمقػػى ,القػػارئ العربػػي

كػؿ ذلػؾ بػدكف  .كمعػارؼ كحقػائؽ,كأ مكب في التفكير,شياء كطريقة في التعامؿ مم األ ,كخياؿ
في ػػتمد منػػم رؤا  , يفكػػر بكا ػػطتم كمػػف خبللػػم, فهػػك عنػػدما يفكػػر: عػػف الػػركح النقديػػة نقػػد كبعيػػدان 

مػف  بي نصػان كلذلؾ فعندما يقرأ القارئ العر . كا تشرافاتم مما ياعؿ التفكير هنا عبارة عف تذكر 
. كػػػؿ الشػػػعكب تفكػػػر بتراثهػػػا"  كيضػػػيؼ." كال م ػػػتفهمان  ال مكتشػػػفان  نصػػػكص تراثػػػم يقػػػرأ  متػػػذكران 

تػراث , لى الحاضر كيشكؿ الحاضر ازءان منػمإبيف مف يفكر بتراث ممتد  فرؽ كا م ادان , كلكف
 ,كػػر بتػػراث تكقػػؼ عػػف النمػػك منػػذ قػػركفكبػػيف مػػف يف, د يخضػػم با ػػتمرار لممرااعػػة كالنقػػدمتاػػد

 (ِ) .طكيمة" م افة عممية "تراث تفصمم عف الحاضر

 :الرد عمييم

كبػػيف المي ػػٌممات , بػػيف األفكػػار كالػػرؤل كاألكضػػاع كاألعػػراؼ كالت قاليػػد, قػػد  ػػاكل إبػػراهيـ البميهػػي -ُ
 فكٌمهػا ياػب أف تكػكف خاضػعة لمٌنقػد ح ػب, كلـ ي تثف مف ذلػؾ شػيئان   الدينية التي هي الثكابت

 ككريثتهػػا الحضػػارة الاربيػػة ح ػػب تعبيػػر  , ذلػػؾ بالحضػػارة اليكنانيػػةرأيػػم  كهػػك ي تشػػهد عمػػى 

لككنم  يقبؿ الن قد  فة الباطمة  كثكابتنا كديننا الص حيس الذم الالميحر   في اكم بيف دينهـ كعقائدهـ
بػػامتبلؾ الحقيقػػة  هػػذا التٌفريػػؽ بػػيف الػػد ينيف كثكابتهمػػا ضػػربان لمػػا أ ػػما  عػػد  بػػؿ يي , بػػالفطرة ان ثابتػػ
كحػد  الحػٌؽ كمػا ً ػكا  باطػؿ   لمطمقة  بمعنى أٌنؾ حيف تعتقد أي ها الم مـ بأٌف ديف اإل ػبلـ هػكا
   (ّ).ٌنؾ حينئًذ تٌدعي امتبلؾ الحقيقةفا

عػػائؽ عػػف  ( الثكابػػت )فػػي مقالػػم أٌف الحتميػػات  ,محمػػد بػػف عمػػي المحمػػكدا  يػػر مػػف المؤ ػػؼ مػػا  -ِ
فيػم عمػى اإلن ػاف الاربػي الػذم يمثػؿ فػي ذم يثني ال في الكقت, تحقيؽ التقٌدـ كاإلرادة اإلن انية

                                                 

ذم الحاػػػة  ِٗ-االثنػػػيف , اريػػػدة الريػػػاض ,عبػػػد اهلل بػػػف باػػػاد العتيبػػػي ,إ ػػػبلـ الػػػنص كان ػػػبلـ الصػػػراع: مقػػػاؿ - ُ
 .  ُُْْْ :العدد ,ـ ََِٖيناير  ٕ- هػُِْٖ

 . ِِ: نحف كالتراث - ِ
 ٓ          -هػُِْٖ محـر27  ,الم ند بف عبدالعزيزمحمد  ,الميبراليكف كالدعكة إلى نقد الثكابت ,مقاؿ: انظر - ّ

 .www.majles.alukah.net : مف مكقم ,ـََِٕفبراير
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 األقػؿ خضػكعان  ألٌنػم اإلن ػاف, مقدمػة الػكعي اإلن ػاني  كمثػاؿ اإلرادة الحػرة الكاعيػة بػذاتها نظػر 
 .كاألشد تحرران مف أ رها  لمحتميات

 كاالنحػراؼكالتبعيػة  االنهزاميػةقٌمػة إف التأ ػي باإلن ػاف الاربػي العممػاني أك الصػميبي الم ػيحي  -ّ
نػم هػك الػذم يمثػؿ التقػدـ بينمػا ننظػر لئل ػبلـ عمػى أأف ننظر لئلن اف الاربي عمػى أم  الًفكرم

(ُ). أنم مصدر لمتخمؼ كالراعية
 

نهػػـ إإذ , كال مكاصػػفات العػػالـ الماػػدد لمػػديف, شػػرعيةالاليممكػػكف أدكات االاتهػػاد  فالميبػػرالييإف   -ْ
نعقػػػػكف كيصػػػػيحكف  الفضػػػػائيات يكبػػػػالرغـ مػػػػف ذلػػػػؾ تػػػػراهـ عبػػػػر الماػػػػبلت ك , أاهػػػػؿ النػػػػاس بهػػػػا
فراغػػػم مػػػف معانيػػػم األصػػػم, يريػػػدكف تمييػػػم الػػػديفإنهػػػـ , بضػػػركرة التاديػػػد , ية كحقائقػػػم الشػػػرعيةكان

 (ِ).الكافريف أل يادهـ مف الاربييف بحيث يككف مبلئمان  كتطكيعم

لـ بػدليؿ أف الم ػمميف قػد قػادكا العػا, حاػر عثػرة أمػاـ التقػدـ األيػاـف الديف لـ يكػف فػي يػـك مػف إ -ٓ
بعػػد أف  إالالم ػػمميف لػػـ يتػػأخركا  إفبػػؿ , بح ػػف أخبلقهػػـ كبتقػػدمهـ العممػػي فػػي كػػؿ الماػػاالت

ي التػي كهػ, بابعاد الديف كفصمم عف اميم مااالت الحيػاة, كراء هذ  الدعكات االنهزامية انقادكا
 .في تأخر الم مميف اليـك  ان كانت  بب

ال نطالػػب بتاييػػر الػػديف الػػذم اػػاء بػػم  نػػاإنعنػػدما يقكلػػكف , كاضػػستنػػاقض فػػي  يقػػم الميبراليػػكف  -ٔ
 .  اإل بلـفي الكقت الذم يطالبكف فيم بتايير كؿ معالـ , محمد

تر انة  إلىؿ ف الديف تحك  إ :رددكف مزاعـ الم تشرقيف كالمبشريف النصارل عندما يقكلكفي إنهـ  -ٕ
مػػف انهـ دينهـ كأكطػػخاضػػكا الحػػركب حمايػػة لػػف الم ػػمميف ألقػػد ن ػػي هػػؤالء , ع ػػكرية كحػػركب

الذم كالذبس الهامات كالحركب  أماـفهؿ يريدكف منهـ أف يقفكا مكتكفي األيدم , الازاة الكافريف
 . م يتعرض لم الم ممكف في شتى أنحاء العالـيمار م أعداء الديف الذ

أـ أنهػـ يريػدكف ن ػخ , األعػداء  النبػيفقػد قاتػؿ   ف بػديف محمػديممتػزمف ك كػاف الميبراليػ إذا  -ٖ
 .ا يطالب الكثير منهـ اليكـكم الاهاد

فػي  كأتبػاعهـالاربية  األنظمة إف الذم يقؼ حار عثرة أماـ التقدـ العممي في الدكؿ اإل بلمية  -ٗ
كهػػؤالء هػػـ الػػذيف يشػػيد بهػػـ الميبراليػػكف , كالمفكػػريف العممػػانييف فال يا ػػييمػػف  اإل ػػبلميالعػػالـ 

مػػا فعمتػػم  كأكؿرية قامػػت باػػزك العػػراؽ كقبمػػتهـ الحضػػا فالميبػػراليي ػػيدة  فأمريكػػا, كيػػدافعكف عػػنهـ
غػراؽ, كالقضػاء عمػى المناػزات العمميػة فػي هػذا البمػد, كمبلحقػة العممػاء, فيم تػدمير المكتبػات  كان

 .  في الصراعات كالنزاعات الطائفية  أهمم
                                                 

 .الميبراليكف كالدعكة إلى نقد الثكابت ,مقاؿ: بتصرؼ - ُ
 . ِٖ ّٖ, التطرؼ الم ككت عنم: انظر - ِ
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 , كم ػػػٌمماتنا الشػػػرعيةالدينيػػػة التشػػػكيؾ فػػػي ثكابتنػػػا , كالتمحػػػيصالنقػػػد مػػػف  فالميبػػػرالييإف هػػػدؼ  
البشػػر مػػا صػػنعم  التػػي ال ثكابػػت لهػػا إال, اتمعنػػا الم ػػمـ عمػػى الماتمعػػات العممانيػػة الكػػافرةم بقيػػاس
 .  عرض الحائطبالثكابت الدينية ضاربيف نزعاتهـ الشخصية ك كشهكاتهـ  أهكائهـكفؽ 

 

 :تناقض الميبرالية :المطمب الثالث 
ا حػػػدث تنػػػاقض بػػػيف  إذا مػػػ, كػػػؿ قيػػػد أنػػػم متحػػػرر مػػػف إف الفكػػػر الميبرالػػػي الػػػذم يػػػزعـ دائمػػػان 

كهنػا تظهػر حماقػة , لثػكابتهـ الما ػدة  لؤلفكػارف الامبة البد أف تككف اف, معتقداتهـ كمعتقدات الاير
يتصػايحكف  فػي حػيف أننػا ناػد الميبػرالييف , ثػكابتهـعندما يطالبكف الم مميف بالتنازؿ عف , الميبرالييف

كأحقيتهػػا فػػي إلاػػاء , محميػػة ـأ, إقميميػػة ـأ, دكليػػة كانػػت, الكضػػعية القػػكانيفعمػػى  ػػبؽ  كيتصػػارخكف
ذ  أمػػا إذا أريػػد أف تكػػكف هػػ, كالمنطمقػػة مػػف أرضػػية إ ػػبلمية, لمم ػػمميف كالحضػػارية, الثكابػػت الفكريػػة

 (ُ). الراعية ك  فهنا يتهـ الم مـ بالتخمؼ, القكانيف نف ها إ بلمية

العمػػػػـ " أنهػػػػـ يتخػػػػذكف مػػػػف شػػػػعارات  الميبراليػػػػةكمػػػػف أعاػػػػب  ػػػػمات التنػػػػاقض فػػػػي دعػػػػاكم "
 ,عتيقػػػػةلبعػػػػث أفكػػػػار باليػػػػة كمعتقػػػػدات  ريػػػػران  ػػػػتاران كتب, "كالتقنيػػػػة الحديثػػػػة" "كالعقبلنيػػػػة" " كالمعاصػػػػرة 
يثػة عصػر التنػكير لفم فة المادية التي انبثقت مف كثنية أر طك كزعمت أنهػا كر ييقد  كف ا ففالميبراليك 

  (ِ).كار الديف كتأليم المادة لـ تاد ما تقدمم لئلن اف  كل إن, كثكرة العمـكالعقؿ المتحرر 
بين الشعارات التي يرفعونيـا  الواضح بعض المواقف التي ثتبت باألدلة القاطعة تناقض الميبراليين

  : والممارسات العممية

ناػد أف حيػث  ,لهػـ  يا ػيان  مػف خػبلؿ معػاممتهـ مػم المخػالفيف كاضػحان  الميبػرالييفتناقض  يبرز  -ُ
ناػػدها  الكقػت نف ػم فػيك , عقكبػات عمػى الػػدكؿ المخالفػة لهػاتفػرض  الكاليػات المتحػدة األمريكيػة

بػػؿ كتتخػػد , المحتػػؿ مقاكمػػةكالقػػكؿ بعػػدـ اػػدكل , مػػم اليهػػكد ةال ػػممي كؿاختيػػار الحمػػإلػػى  تػػدعك
 .ف الحمكؿ هي ال مـ فقط إبالقكؿ , ان ا تراتياي ان الحؿ ال ممي هدف

 "برنػػامج فػػي  ذيػػم عمػػى فضػػائية الماػػدأحػػد المكاقػػؼ كالػػذم أ, ممػػا يػػدؿ عمػػى تنػػاقض الميبراليػػة -ِ
, الشػػثرم ػػعد بػػف ناصػػر تمقػػى الشػػيخ  إذ, ـ009 -9-2 األحػػد المكافػػؽ  يػػكـ" الاػػكاب الكػػافي

الشيخ الشثرم  فرد    االختبلط في اامعة الممؾ عبد اهلل مف مشاهد قطرم ي أؿ عف حكـ  ؤاالن 
قػاـ الميبراليػكف : اليػـك التػالي فػيك  , االخػتبلط أهمية العمـ كمحذران مف عكاقػب با تفاضة  مؤكدان 
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مرتبػػان كغيػػر عفػػكم   إعبلميػػة عمػػى الشػػيخ الشػػثرم  بأ ػػمكب رآ  المحممػػكف حػػربال ػػعكديكف ب
العنيفػػة التػػي حرفػػت كػػبلـ  كتصػػدل كبػػار العممػػاء كالػػدعاة فػػي ال ػػعكدية لهػػذ  الهامػػة اإلعبلميػػة

كقػػد , كقتهػػا دفػػاع العممػػاءالصػػحؼ ت كمػػا لػػك كػػاف يحػػارب العمػػـ  كتناقمػػ كأبرزتػػم, الشػػيخ الشػػثرم
ينتظػركف أم فرصػة لمهاامػة العممػاء  ا لصػحفييف الػذيف هػاامكا الشػيخ كػانك اتبيف بعد ذلؾ أف 

 عضػك هيئػةككال يتكقػم منػم إال هػذا الكػبلـ  , اػدان  طبيعيػان  بلمان ككبلـ الشيخ الشثرم كاف  فإإذ 

لحريػة  فتنكػر الميبراليػك لقػد , اتػمفػي تعبير  دقيقػان , مفػي كبلمػ الشػيخ حكيمػان كػاف لقػد  كبار العمماء 
أصػػػدر خػػػادـ الحػػػرميف  كلقػػػد كػػػاف نتياػػػة ذلػػػؾ أف, الشػػػيخ  ػػػعد الشػػػترما عنػػػدما هػػػاامك , الػػػرأم

بػف ناصػر الشػثرم مػف اباعفػاء الشػيخ  ػعد  ممكيػان  أمػران  ,الشريفيف الممؾ عبد اهلل بف عبػد العزيػز
  (ُ).كل المتفرعة مف الهيئةالمانة الدائمة لمبحكث كالفت كمفمنصبم في هيئة كبار العمماء 

كهػػي نشػر االنحػػبلؿ , كيػدؿ عمػى أهػػدافهـ الخبيثػة, يػدؿ عمػػى التنػاقض الػػذم يعيشػم هػػؤالء هػذاك 
كألف الفتػػػكل لػػػـ تػػػأت ح ػػػب , كمحػػػاربتهـ لئل ػػػبلـ كتعاليمػػػم, األخبلقػػػي فػػػي الماتمػػػم اإل ػػػبلمي

 .كمصالحهـ الشخصية  , كعقائدهـ الفا دةأهكائهـ 

إذا تعارضػػػػت الديمقراطيػػػػة مػػػػم المصػػػػالس األمريكيػػػػة ضػػػػرب   الميبراليػػػػة كمػػػػف أقػػػػبس تناقضػػػػات -ّ
خمصػػػكا لهػػػا أبالديمقراطيػػػة عػػػرض الحػػػائط فهػػػي ت ػػػاعد الحكػػػاـ الطاػػػاة فػػػي كػػػؿ مكػػػاف مػػػادامكا 

ـي إ حيػث ,كتحارب كؿ ديمقراطية تهدد ا تابللها كظممها كعدكانها, كلمصالحها  ن ػم لػك صػار حكػ
 الحكػػـبحريػػة كاختػػار عامػػة الشػػعب  يبراليػػة ال يا ػػية مػػثبلن فػػي الم الػػديفلصػػالس األغمبي ػػة هػػك 

تباع  باإل بلـ كتشػف عمػى هػذا   تنزعج انزعااػان شػديدان   كؼ ةفاف الميبرالي   منهج اهلل تعالى كان
 كتطالػػب  كتنػػد دي بالشػػعب كتػػزدرم اختيػػار  إذا اختػػار اإل ػػبلـ  الشػػعبي حربػػان شػػعكاء االختيػػار

م تمامػػا كمػػا حػػدث مػػ, كراعٌيػػة, كظبلمٌيػػة, كتخمفػػان , كتطرفػػان , هابػػان بػػنقض هػػذا االختيػػار كت ػػميم إر 
انقمب الاميم عمػى , عندما فازت في االنتخابات, في فم طيفحركة المقاكمة اإل بلمية حماس 

ككاف الػرد عمػى االختيػار الػديمقراطي هػك الحػرب عمػى , الديمقراطية التي طالما تنادكا كغنكا لها
كذلػؾ ل ػبب ب ػيط أنهػا لػـ تػأت , عمى فئة قميمة مؤمنة مف النػاس ركتشديد الحصار الاائ, غزة

فاذا ذيكر منهج اهلل تعالى  كأراد , كت ميـ لؤلعداء, مف ف اد كانحبلؿ أخبلقي, بما تشتهي  فنهـ
 اشػػػمأزت قمػػػكب, تعػػػالىكلفػػػظ النػػػاس األفكػػػار الاربيػػػة البعيػػػدة عػػػف شػػػرع اهلل , النػػػاس شػػػريعتم

ذا ذيًكػػػر أم    يفالميبػػػرالي مػػػثبلن مػػػنهج الكاليػػػات   أك قػػػانكف آخػػػر  أك شػػػريعة أخػػػرل مػػػنهجو آخػػػر كان
بكف بم أي ما ترحيػب  خيران  ي تبشركف بم اذا هـفاألمريكية المتحدة  , كاليتػرد دكف فػي تأي يػد   كيرح 

                                                 

مف , ـ ََِٗنكفمبر ٗ -هػَُّْذكالقعدة  22 ,الشيخ  عد الشترم كتنكر الميبرالييف لحرية الرأم ,مقاؿ :نظرا - ُ
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د قيلُ٘ة اىلِِٝ: قػاؿ تعػالى .فهػـ أنػاس نشػئكا عمػى باطػؿ  أَزَّ ََ دلَدُٓ اشل َٗ ِملر هللا ُ َُ  ٗنَا 

 َُ ُْ٘ ٍِ ُ َلُٝؤ ُٗ ِٔ نَا ٌُٕ َٝطزَجِشر َِ دِّٗ ٍِ  َِ ِمَر اىِٝ َُ نَِا  َٗ  (ِ) (ُ). ثِبٟ ِرِح 

معمقػػػػا عمػػػػى نتػػػػائج : كمػػػػاؿ غبػػػػل الميبرالػػػػييقػػػػكؿ , أننػػػػا ناػػػػد ذلػػػػؾ بػػػػاعترافهـ أنف ػػػػهـ حتػػػػى       
ككما حدث أخيران في فم طيف  ليضطر العالـ الحر أماـ بؤس "  االنتخابات التي حدثت في فم طيف

ج المتحققػػػة إلػػػى أف يتنػػػاقض مػػػم ذاتػػػم  كيعػػػكد ليقػػػاطم كيحاصػػػر الحككمػػػة الفم ػػػطينية التػػػي النتػػػائ
 (ّ)" . تمخضت عنها االنتخابات  التي كاف الارب ذاتم هك المحرض عميها

كالػػذم يخػػدـ كيحػػرص كيرعػػى مصػػالس , كارتضػػتم, فيصػػبس الحػػاكـ الػػذم اػػاءت بػػم أمريكػػا
الػػػػذم اػػػػاءت بػػػػم الممتػػػػـز بثكابػػػػت شػػػػعبم كحقكقػػػػم ك  أمػػػػا الحػػػػاكـ, هػػػػك الػػػػذم يمثػػػػؿ الشػػػػرعية, المحتػػػػؿ

 .مرغكب كال معترؼ بم الفهك , كصناديؽ االقتراعالديمقراطية 

 آخػػر ليبراليػػان ك , ااتماعيػػان  كمحافظػػان   يا ػػيان  ليبراليػػان : مػػثبلن اػػد نف, ان كاضػػحتاػػد   فتنػػاقض الميبػػراليي -ْ
حػػػت ليبػػػرالييف تاػػػد نبػػػؿ , ااتماعيػػػان  راليػػان كليب  يا ػػػيان  ليبراليػػػان  ان ثالثػػػك ,  يا ػػػيان  كمحافظػػػان  ااتماعيػػان 
أك , القػػػكميالتعصػػػب أك , األخبلقػػي ف ػػػادالأك , الرأ ػػػماليةأك , االشػػتراكيةأك , مشػػػيكعيالمظمػػة  
ال ك , إف ليبراليتػي تعنػي كػذا ككػذا اف أف يقكلك يلهذا اضطر بعض الميبرالي, أك غير ذلؾ الكطني 

كتاػد مػنهـ مػف , آخػر يكػر  األغنيػاء ليبراليػان ك ,اء يػدافم عػف األغنيػ ن تارب عنػدما ناػد ليبراليػان 
فالتنػاقض الميبرالػي يثبػت أف الميبراليػة أشػبم مػا تكػكف , كمنهـ مػف يقػؼ ضػد أمريكػا, يؤيد أمريكا

  (ْ).ببيت العنكبكت 

         أقامػػػػػت أمريكػػػػػا الػػػػػدنيا كأقعػػػػػدتها لنصػػػػػرة المرتػػػػػد األفاػػػػػاني, با ػػػػػـ الميبراليػػػػػة الدينيػػػػػةناػػػػػد أنػػػػػم  -ٓ
ـ عمػى أيػدم َُٗٗالذم تنصر في مدينة بشاكر في باك تاف عػاـ , (الرحمف عبد المنافعبد )

 .حيث تصدت أمريكا لحمايتم مف غضبة الشعب األفااني , الامعيات التنصيرية

عػػػف  أخػػػرل أحيانػػػان كصػػػمتت , أحيانػػػان فبا ػػػـ الميبراليػػػة الدينيػػػة كالفكريػػػة باركػػػت الكاليػػػات المتحػػػدة  -ٔ
متحػدثيها  فأمػم  عمى شخص الر كؿ محمػد , في الدانمارؾ كغيرها األعداءتطاكؿ ال فهاء 
فيمػػا يتعمػػؽ " الدبمكما ػػية " ػنيػػرانهـ الكبلميػػة فػػكر أم تخػػط لػػ إطػػبلؽعػػف  يتػػأخركفالر ػػمييف ال 
, الػػرأممػػف بػػاب حريػػة  التطػػاكؿ عمػػى شػػخص الر ػػكؿ  أف يعتبػػركف نهػػـإ إذ, بقضػػايا اليهػػكد

                                                 

 . ْٓ آية: زمر كرة ال - ُ
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كقػػد قػػامكا , ت ل يا ػػاتهـ الهمايػػة ضػػد الم ػػمميف تحػػريضيعتبػػركف أم انتقػػادا مذاتػػفػػي الكقػػت ك 
شػػعاؿ, الكثيػػر مػػف الفضػػائيات بتهمػػة التحػػريض إلغػػبلؽبال ػػعي   األخيػػرة اآلكنػػةفػػي  , الفػػتف كان

, كالمثيػػرة لمفػػتف, فضػػائيات المثيػػرة لمشػػهكاتمالعنػػاف ل إطػػبلؽفػػي حػػيف , ككصػػفها بفضػػائيات فتنػػة
 (ُ).ذاتم ينطبؽ عمى مكاقم االنترنت  كاألمر

عمى  , نهـ يمصقكف باإل بلـ انحراؼ المنحرفيفأكتناقضهـ الفاضس  لييفمف عايب أمر الميبرا -ٕ
فتػػػراهـ حػػػيف يكااهػػػكف قيػػػادات ا ػػػبلمية فػػػذة فػػػي  حػػػيف ال ين ػػػبكف عػػػدؿ العػػػادليف إلػػػى اإل ػػػبلـ

–عمػػػى  ػػػبيؿ المثػػػاؿ  –عػػػدالتها كا ػػػتقامتها يراعػػػكف فضػػػائمها ال إلػػػى اال ػػػبلـ كلهػػػذا يعيػػػدكف 
 . أبك بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب الى عبقريتهـ فضائؿ 

نمػػا يقكلػػكف هػػذا هػػك , بػػؿ يمحػػى فضػػؿ اإل ػػبلـ, فػػبل يقػػاؿ عنػػد الحػػديث عػػف النمػػاذج المشػػرقة كان
 (ِ). ؽالفأك , االنحراؼأك , كهفالأك , ظمـالحيث كقم , اإل بلـ

عبػارة  ةالحريػة الشخصػيهـ باتمنػاد تناقض مفهـك الحرية الميبرالية مم المفهـك اإل ػبلمي فكانػت -ٖ
, بشػػػدة كينتقدكنػػػم, عمػػػى الم ػػػممات الحاػػػاب فيعيبػػػك  هػػػـإن إذ, االنحػػػبلؿ إلػػػىدعػػػكة ك  عػػػف كػػػذب

حريػة شخصػية ال ياػكز التػدخؿ  بأنػميقكلػكف عػف ال ػفكر كالتبػرج , كيتهمكنػم بػالتخمؼ كالراعيػة
, التعمػيـكفرن ػا كتػكنس مػف حقهػف فػي , في الكقت الذم ناد فيم منػم المحابػات فػي دكؿ, فيها

 .  ب لب هف لمحاابتكلي بعض الكظائؼ بكعدـ 

أمػػػاـ  أف كػػػؿ المبػػػادئ كالمثػػػؿ تتهػػػاكلأـ , احتػػػراـ حريػػػة الػػػرأم الػػػذم تنػػػادم بػػػم الميبراليػػػة"فػػػأيف 
كال ين ػاـ مػم , ال ينضبط بضكابط معينة, غامض, خطاب متفمت, فالخطاب الميبرالي, أهكائهـ

ػ  كتارة تحكمػم البراغماتيػة الفاضػحة, ةفتارة ت كقم العصا كالازر  , مبادئ كاحدة  ؽى دى كقػؿ  مػف صى
  (ّ).في نقد  بصدؽ كصراحة كشااعة

ينػػػادكف , رض الكاقػػػمأتنػػػاقض كاضػػػس بػػػيف الشػػػعارات التػػػي يرفعكنهػػػا كالممار ػػػات العمميػػػة عمػػػى  -9
يتطػػػاكلكف عمػػػى األديػػػاف كعمػػػى الشػػػرائم ال ػػػماكية , حريػػػة الػػػرأم كناػػػدهـ عمػػػى مػػػكاقعهـ ـبػػػاحترا

 .مخالؼ لهـ بالرأم  كعمى كؿ

, كمنطػػؽ مػػم أنف ػػهـ, منطػػؽ مػػم اإل ػػبلمييف: ف  يتعػػاممكف بمنطقػػيف مختمفػػيفك فهػػؤالء الميبراليػػ
كفػي التطبيػؽ , كف اإل بلـ كؿ األخطاء كاالنحرافات في التػاريخمي حم  يي , كمم الارب المنتميف إليم

                                                 

 . َُْ ,الضائعة كالميبرالية معركة الثكابت بيف اإل بلـ: صرؼ بت - ُ
 .  ُُٕ,لعممانية كاها لكاماإل بلـ كا : بتصرؼ - ِ
www.jazan4u.comمف مكقم ,ـ ََُِ/ُ/َّ, عمي الممحـ ,حرية الفكر كال حاؽ الميبرالي ,مقاؿ :انظر - ّ

. 
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كال يقكلػػكف إف اإل ػػبلـ  , مامػػكع االنحرافػػات القديمػػة كالاديػػدة معػػان  فاإل ػػبلـ عنػػدهـ, المعاصػػر
عمى حيف نراهـ مم المذاهب األخرل يفرقكف بيف صبلحية المبدأ فػي  ,كالتطبيؽ شئ آخر, شئ
كلية االنحرافػػػات ؤ اليحممكنهػػػا م ػػػ, نػػػراهـ يػػػدعكف إلػػػى الديمقراطيػػػةف, كبػػػيف  ػػػكء التطبيػػػؽ, ذاتػػػم

هػدار , ارتكبػت با ػمها أبشػم الاػرائـف ان ك حتى , تحريفاتالك  , لحريػاتاكانتهػاؾ  ,افكرامػة اإلن ػكان
 (ُ). كتصفية لطبقة لتحؿ محمها طبقة اديدة , كقتؿ لمديمقراطية

, لحرية الرأم كيطالب بفتس الباب, بالحرية الفردية م اءن ك  ان ينادم التيار الميبرالي صباح فبينما  -َُ
فبل , فيالنضج المعر  كالكصكؿ إلى ,كاالرتقاء,كيؤكد عمى أنها األ اس الذم يقكـ عميم التطكر 

, كتاػػد  يتخمػػى بكػػؿ  ػػهكلة عمػػا ينػػادم بػػم, إال كتتهػػاكل هػػذ  الػػدعكة, يكػػاد ينتهػػي مػػف هػػذا كمػػم
فكػـ اشػتكى المثقفػكف مػف اإلقصػاء , المخالؼ لػم بكػؿ صػرامة كمحاربة الرأم, كيمارس اإلقصاء

 . ةمها التيار الميبرالي عمى الحرية الفكريااراء الحرب التي أق ككـ منعت أصكات, الميبرالي

التطػرؼ كالتشػدد " مػا ي ػمى أبادياتم اليكمية الدعكة إلى محاربػة  التيار الميبرالي اعؿ مف إف -ُُ
بػػأف هػػذ  المحاربػػة هػػي التػػي تػػؤدم إلػػى , النػػاس كػػرر عمػػى أ ػػماعيك , " اال ػػبلمي كاإلرهػػاب

فقػػد غػػض الطػػرؼ عػػف , يتنػػاقض فػػي مكاقفػػم مػػف التطػػرؼ كلكننػػا ناػػد , االعتػػداؿ كاال ػػتقرار
كالاريػػب أف هػذا التطػرؼ ظهػػر لمنػاس كهػػك  ,كبيػران  خػر بمػػ  مػف الشػطط كالشػػذكذ مبماػان تطػرؼ آ

 .مؿ ا ـ الميبراليةيح

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

الفكػػػر  إذا تاػػػكؿ فػػػي, كلكػػػف المراقػػػب الػػػكاعي, كالخػػػركج عػػػف الكاقػػػم, كضػػػيؼ األفػػػؽ, بػػػالتحار
, يقػكؿ الميبرالي ياد أنػم مػف أشػد التيػارات التػي ت ػمؾ م ػمؾ مػف يػرل أف الحقيقػة ال تخػرج عمػا

كالتاهيػػؿ  كيتامػػى ذلػػؾ فػػي عبػػارات القطػػم كالاػػـز, كمػػف يػػرل أنػػم ال أحػػد يمتمػػؾ الحقيقػػة غيػػر 
 .ّباوؤتذة أللْبل هي يخران تْجِرتَ , كالتخطئة الاازمة

مػػم كثػػرة , التناقضػػات فػػي مزاكلػػة تمػػؾ عمػػى المضػػي قػػدمان  ران التيػػار الميبرالػػي مػػا زاؿ مصػػإف 
كالمحػػذرة مػػف اآلثػػار الفكريػػة كالثقافيػػة , األصػػكات الثقافيػػة المناديػػة باإلنكػػار كالتشػػنيم عمػػى صػػنيعهـ

ما حكػا  اهلل ككأنم يقكل, ألقى بكؿ األصكات كراء ظهر  كلكنم, التي تحدثها تمؾ المزاكالت في ال احة
. سبيل الرشاد ما أريكم إل ما أرى وما أىديكم إل: رعكفتعالى عمى ل اف ف

(ِ) 

 
 

                                                 

 . ُٗٔ, اإل بلـ كالعممانية كاها لكام :بتصرؼ - ُ
 .ـ2010 /15 /12  ,العميرمالرحمف   مطاف بف عبد, الميبرالية ال عكدية كالتأ يس المأزـك: انظر- ِ
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 :تناقض مفيوم الحرية عند الميبرالية مع المفيوم اإلسالمي
بل تمتػـز فػأمػا الميبراليػة  , اػاء بػمبمػا يبرالية ناد أف اإل ػبلـ التػـز المك  بيف اإل بلـ ةقارنبالم
أمػػػا عمػػػى صػػػعيد , إلػػػى الحريػػػة الفكريػػػة ان ك نظريػػػتػػػدعالميبراليػػػة فناػػػد  , مػػػثبلن  الحريػػػة, بػػػأهـ مبادئهػػػا
فػػػي ذاتهػػػا التهمػػػة بيمار ػػػكف أبشػػػم أنػػػكاع اإلقصػػػاء كاإلرهػػػاب الفكػػػرم إزاء مػػػف يتهمػػػكنهـ فالممار ػػػة 
ف يدعكف لحرية كا عة النطاؽ يالميبرالي أيضا ناد, لفكر المخالؼ لفكرهـاعكف إنهـ يقم, أرض الكاقم

فػػي , ة كالراعيػػة كالتخمػػؼهـ بالظبلمي ػػت  ـ تعػػاليـ دينػػم ناػػد  ييػػفػػاذا طبػػؽ الم ػػم, ال تشػػمؿ إال أتبػػاعهـ
ال ناػد فػي مبادئهػا إال  ف عمميػان لك,نها ال تشام عمى الف اد األخبلقي أ الميبرالية تدعي الكقت الذم

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

 (ُ).بم فميتم ؾ 

فػبل قيمػة لحيػاة اإلن ػاف بػدكف   الحرية حقان مف الحقػكؽ الطبيعيػة لئلن ػاف اعؿ اإل بلـلقد 
مف بكرامتػم كيػؤ , كألنػم يػؤمف بفطرتػم التػي فطػر  اهلل عميهػا, حتػى اعمهػا أحػد شػركط التكميػؼ, الحرية

َْلب ثَِْلٜ الحريػة بلقػد كػـر اإلن ػاف كمؤهبلتم التي ا تحؽ بها رتبػة الخبلفػة فػي األرض  ٍْ ىَقَلْد َمرَّ َٗ

ِْ َ يَ  ل ََّ ٍِ ٌْ َعيَلٚ َمثِٞلٍر  ْيَْبُٕ فَعَّ َٗ ِّجَبِد  َِ اىوَّٞ ٍِ  ٌْ َرَزْقَْبُٕ َٗ اْىجَْذِر  َٗ ٌْ فِٜ اْىجَرِّ  ْيَْبُٕ ََ َد َٗ  ًَ ْقَْلب نَد

 ًِ  (ّ) (ِ) .  رَْفِعٞ
 : في اإلسالم  حرية العقيدة والعتقاد

كعػدـ اإلكػرا  , كفػؿ اإل ػبلـ لمشػخص حريػة االعتقػادإذ , لقد أكلى القرآف الحرية عنايػة فائقػة
ف , فػػػػي الػػػػديف يمػػػػاف الم ػػػػمـ باألديػػػػاف ال ػػػػماكية ال ػػػػابقةكان كعبلقػػػػات الم ػػػػمميف بػػػػاليهكد  ,اعتػػػػراؼ كان
ج إلػى مزيػد مػف القػكؿ عػف الحريػة التامػة التػي يكفمهػا تحتػا كشػكاهد التػاريخ اإل ػبلمي ال, كالنصارل
ِّٜ   ,كفػػي االعتقػػاد ,فػػي العقيػػدة اإل ػػبلـ ََلل ِْ اى لل ٍِ ْشللُد  َِ اىرُّ ِِ قَللْد رَجَللَّٞ ٝ      , (ْ) ََل نِْمللَرآَ فِللٜ اىللدِّ

  َْشبَء فَْيَْٞنفُر ِْ ٍَ َٗ  ِْ ٍِ ِْ َشبَء فَْيُْٞؤ ََ ٌْ فَ ِْ َرثُِّن ٍِ ٗقو اْىَذقُّ 
 بلـ معاممػة األمػـ قرر اإلف, (ٓ) 
قامػػة شػػعائرهـ, التػػي يضػػمها تحػػت حمايتػػم حقكقػػان تضػػمف لهػػـ الحريػػة فػػي ديػػانتهـ حتػػى أنػػم أحػػؿ , كان

كال ي ػػػمس , ها عمػػػى دينهػػػا كالتم ػػػؾ بعقائػػػدهار لمم ػػػمـ أف يتػػػزكج المػػػرأة مػػػف أهػػػؿ الكتػػػاب مػػػم ا ػػػتمرا
 .مف حقكقها  بانتقاص حؽ  

                                                 

 . ِّ ,ِِ,ـََِٓبريؿ إ -هػُِْٓربيم األكؿ , ُلدكيهيس طعيد ا ,العممانية تحارب اإل بلـ :بتصرؼ - ُ
 . َٕآية :  كرة اإل راء - ِ

 .  ُٖ, ُٕ, ُٔ,الحرية في اإل بلـ :بتصرؼ  -ّ 
 .  ِٔٓآية :   كرة البقرة - ْ

 . ِٗآية  :  كرة الكهؼ -ٓ
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فػػبل ياػػكز لمم ػػمـ نقػػض العهػػكد كالمكاثيػػؽ , ثيػػؽأيضػػان أعطػػى اإل ػػبلـ أهػػؿ الذمػػة عهػػكدان كمكا
 (ِ) (ُ).(أدناىم بيايسع  واحدة المسممين  ذمة) المبرمة مم أهؿ الذمة قاؿ ر كؿ اهلل 

 : حرية إبدا  الرأي في اإلسالم

ككااػػػب , كحريػػػة االاتهػػػاد, كحريػػػة إبػػػداء الػػػرأم, كحريػػػة المناقشػػػة, إف حريػػػة الفكػػػر كحريػػػة الماادلػػػة
هػػػذ  أمػػػكر أاازهػػػا , كقبػػػكؿ التنػػػاقض الػػػذم ال ماػػػاؿ لتاػػػاكز , خػػػر المختمػػػؼآلا أم قبػػػكؿ, الشػػػكرل

 (ّ) .كهي حرية مكفكلة في اال بلـ ,اإل بلـ ك مس بها
 : حرية الفكر في اإلسالم

كأصػكؿ تشػريعم , اإل بلـ يت م لمحرية الفكرية العاقمة فهك ال يقػؼ كراء عقائػد  األصػمية إف
, ي ػػػػاير اميػػػػم أنػػػػكاع الثقافػػػػات  الصػػػػحيحة تمػػػػؾ الحريػػػػة ديػػػػففهػػػػك ب, فكيػػػػرعمػػػػى لػػػػكف كاحػػػػد مػػػػف الت

كالحضػػارات النافعػػة التػػي يتفػػؽ عميهػػا العقػػؿ البشػػرم فػػي صػػبلح البشػػرية كتقػػدمها مهمػػا ارتقػػى العقػػؿ 
 (ْ).كنمت الحياة

ألف الحريػة بهػذا الشػكؿ   أنم أطمقها مف كؿ قيد كضابط ال يعني إقرار اإل بلـ لمحريةكهذا 
  ف الهػػكل يػدمر اإلن ػاف أكثػر ممػا يبنيػػمإ  الفكضػػى التػي يثيرهػا الهػكل كالشػهكةأقػرب مػا تكػكف إلػى 

 . تباعماكلذلؾ منم مف 

فحرية الػرأم   بحيث ال تمس مصالس الفرد أك المامكعة, الحرية في اإل بلـ منظمة كمقيدة
س اإل ػبلـ كالحريػة فػي اإل ػبلـ متكازنػة  فحيػث يمػن, كلكنها محدكدة  حرية أصيمة في اإل بلـ: مثبلن 

حتػى , الفرد الحرية ال يتركها فكضى  بؿ يضم مبدأ التكازف بػيف متطمبػات الفػرد كمتطمبػات الماتمػم

                                                 

   كتػػػػػاب , ٕٓٓٔك رقػػػػػـ ,  َُِ/ْبػػػػػاب مػػػػػف عاهػػػػػد ثػػػػػـ غػػػػػدر, كتػػػػػاب الازيػػػػػة  ,  ُّٕٗرقػػػػػـ : ركا  البخػػػػػارم  - ُ
بػػػاب ,  ََّٕرقػػـ ,  ُْٓ/ٖكفػػي كتػػاب االعتصػػاـ بالكتػػاب كال ػػنة, مػػف مكاليػػػم ثػػـ مػػف تبػػرأإبػػاب :  الفػػرائض

, ب الحػج كتا, ُُّٕرقـ :صحيس م مـ .  ٕٗ/ٗمايكر  في التعمؽ كالتنازع في العمـ كالامك في الديف كالبدع  
صػػػيدها كشػػػارها ,  بػػاب دعػػػاء المدينػػػة كدعػػػاء النبػػػي فيهػػا بالبركػػػة كبيػػػاف تحريمهػػػا كتحػػػريـ كبيػػاف حػػػدكد حرمهػػػا

: بػػى داككد أ ػػنف .  ُُْٕ/ِمكاليػػم  بػػاب تحػػريـ تػػكلي العتيػػؽ غيػػر, كتػػاب الطػػبلؽ ,  َُّٕكرقػػـ ,  ٗٗٗ/ِ
بكاب الػكالء أكتاب ,  ُِِٕرقـ :ترمذم  نف ال.   ُِٔ/ِباب في تحريـ المدينة, كتاب المنا ؾ , َِّْرقـ 

م ػند عمػى ,  ُٓٔرقػـ : حمػدأركا  .  ّْٖ/ْبيػم أباب ما ااء فيمف تػكلى غيػر مكاليػم أك ادعػى غيػر ,كالبراء 
 .  ُٗ/ُٓ بي هريرة أم ند  المكثريف مف الصحابة في م ند ,  ُّٕٗرقـ ,  ُٓ/ِبي طالب أبف 

 . ْٔ, ّٔ ,َْ, ـدار االعتصا ,اذّى طح م ,محمد الخضر ح يف: الحرية في اإل بلـ - ِ

 .ُُٕ, ٖٗ ,الحرية في اإل بلـ: بتصرؼ - ّ
 .ٗ ,ـََُِ-هػُُِْ,دار الشركؽ, ُٖط  ,محمكد شمتكت, اإل بلـ عقيدة كشريعة :انظر - ْ
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ال يطاػػى أحػػدهما عمػػى اآلخػػر  فػػالماتمم ال يمحػػك إرادة الفػػرد كيماػػى اعتبػػار   كلكنػػم ياعػػؿ إرادتػػم 
 .لمخير الاماعي

لميبرالية هك بالضركرة مم دعاة مف يناهض ا إفبالقكؿ ذلؾ اؿ منظرك كدعاة الميبرالية  تي 
 ػياؽ  إلػىبػالنظر  أكيدةيافمكف عف حقيقة  أك ءهؤالكيتنا كف , كقهر الفرد,ية ر ككبت الح, اال تبداد

ماتمعػػي  أكالحريػػة لي ػػت مقكلػػة  يا ػػية مرتبطػػة بنمػػكذج فم ػػفي  أفكهػػي , اإلن ػػانيتػػاريخ الفكػػر 
نمػػا, معػػيف  أفقػػابػػؿ بمػػدلكلها ككصػػفها , األفبلطػػكنيا حقػػؿ المثػػؿ لػػيس بمػػدلكله إلػػىينتمػػي  أفػػؽهػػي  كان

الفكػر الدعايػة التػي يقػكـ بهػا ف افػ يا ي أك فكرم  أك, اختزاؿ المثؿ في الكاقم الخطأفمف , م تقبميا
  (ُ). دعاية ااهمة ال تدرؾ قيمة المفاهيـ المثالية, الميبرالي التي ت اكم بيف الحرية كالميبرالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . ُٕٗ, ِٖ, ِٕ,نقد الميبرالية:  انظر - ُ
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 المبحث الثالث
 تيارات الميبرالية في العالم اإلسالميال

 : أبرز مفكري التيار الميبرالي :األولالمطمب 
الميبراليػػكف " با ػػـ  أصػػحابهايت ػػمى , نخبػػة فكريػػة ك يا ػػية اليػػكـ فػػي العػػالـ العربػػي بػػرزت

 ػػػيار , شػػػاكر النابم ػػػي, حمػػػد الباػػػدادمأ, ال ػػػطس إلػػػىقفػػػزت الميبراليػػػة التػػػي  األ ػػػماءكمػػػف , "الاػػػدد
الثقػػػافي  هـ فػػػي الماػػػاؿبػػػركز  أبػػػد, كغيػػػرهـ العفيػػػؼ األخضػػػر ك  ,تركػػػي الحمػػػد ,كمػػػاؿ غبػػػل ,الاميػػػؿ

بؿ اقتصر إنتااهـ عمى ت طير  ,عف فكرهـ ايفصحكف فيه معرفة محترمةلـ ينتاكا أم , كاإلعبلمي
, غيػػر قميػػؿ مػػف الضػػايج مقػػاالت صػػيتها يثيػػر مقػػداران ,  ػػطحية فػػي الماػػاؿ الثقػػافي مقػػاالت صػػحفية

 بادخػاؿمم ارأة تصؿ حد الصفاقة كالفاااة عندما ينػادكف , شديدة الخكاء حيث مضمكنهامف  فهي
 (ُ). أمريكيةكفرضها كلك كانت عمى ظهر دبابة , الميبرالية

فمػػػنهـ مػػػف يكافػػػؽ الفبل ػػػفة كالحمكليػػػة : تتنػػػكع أفكػػػارهـتبػػػيف أف , مػػػف خػػػبلؿ تتبػػػم مقػػػاالتهـ  
, رفػػض تحكػػيـ الشػػريعةك , كالايبيػػات, كالػػكحي, كالنبػػكة, لكهيػػةاألكالباطنيػػة كالمبلحػػدة فػػي نفػػي حقيقػػة 

القانكف الكضػعي العمؿ بكيرل ضركرة , يتبنى العممانية فينادم بالفصؿ بيف الديف كالدكلةكمنهـ مف 
, لهػػا احتقػػاران  كنػػمكير عػػدـ لػػبس المػػرأة لمحاػػاب ك , الربػػا لبلقتصػػاد المعاصػػراألخػػذ بكضػػركرة , المػػدني
 أصػػكؿكيطالػػب بتاديػػد , كاالكتفػػاء بػػالقرآف الكػػريـ كاإلامػػاعال ػػنة ب عػػدـ اال ػػتدالؿ هـبعضػػكيػػرل 
, نكػر الاهػادكتي , كتكفيػر المشػركيف, كلهـ آراء تػرفض الػكالء كالبػراء, كغيرها مف العمـك الشرعية, الفقم

بمػػا فػػي ذلػػؾ التصػػريس بنشػػر اإللحػػاد كغيرهػػا مػػف , كالتعدديػػة كالحريػػاتالاربيػػة كتػػؤمف بالديمقراطيػػة 
 .شاذة األفكار ال

مػػف  المػػادمفمػػنهـ عمػػبلء لمصػػميبية العالميػػة يتمقػػكف الػػدعـ : كتختمػػؼ ارتباطػػات الميبػػرالييف 
كمػػنهـ ,  يا ػػتمكيػػدافعكف عػػف العمػػؿ  كأ ػػمكب األفكػػاركيشػػاطركنم , كيتعػػاكنكف معػػم, ب الكػػافرر الاػػ

كلكنػم  ,مػم ظهػكر عبلمػات العػدكاف كدالئمػم غير قادر عمى الػرفض, منهـز فكريان , م تمب حضاريا ن 
 يحممػػكف حقػػدان كلكػػنهـ , كمػػنهـ مػػف يقػػؼ ضػػد المشػػركع األمريكػػي كيناهضػػم, ماديػػان  ال يتقاضػػى شػػيئان 

, مدعيف التقدـ ةاإل بلمي الهكيةبمنا بة كبدكف منا بة يطعنكف في نادهـ ك , دفينا عمى تراثنا كقيمنا
 فػػي ثقافتنػػا لئل ػػبلـ ثػػرأفهػػـ ينكػػركف أف يكػػكف أم , كامػػف تاريخنػػا لفعمػػ اإل ػػبلـكا محػػك عكلػػك ا ػػتطا

.(ِ) 

                                                 

 . ُٔٔ, ُٓٔ,نقد الميبرالية: بتصرؼ  -ُ
 . ّٓ ,الدار القكمية لمطباعة كالنشر, ِط ,رم محمد ابلؿ كشؾالازك الفك: بتصرؼ - ِ
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 فالميبػرالييتيػار  "كبعد درا ة متكاضعة ألبرز الشخصيات الميبرالية المح ػكبة عمػى مػا ي ػمى       
 : درا ة مكضكعية أهـ هذ  الشخصيات بعض  نتناكؿ" الادد 

  :تركي الحمد -أولً 
 مػزار الكػرؾ يـ فػ1952  مارس 10كالمكلكد في  تركي الحمد البريدم الكهيبي التميميهك 

كاتػػب كركائػػي  ػعكدم  كأحػػد رمػػكز مػػا , العقػيبلت تنتمػػي إلػى قصػػيمية أل ػػرة  ػعكديةكلػػد , بػاألردف
 .ة المممكة العربية ال عكدي ص  عمى ت ميتم بالتيار الميبرالي يصطمس

 : وـأتـشـن

كػػاف أبػػك  يعمػػؿ فػػي , كعمػػى كاػػم التحديػػد بالػػدماـ  الشػػرقية ك ػػكنت بالمنطقػػةأ ػػرتم انتقمػػت   
 تركػػي الحمػػد مرحمػػة شػػبابم كمراهقتػػم فػػي ال ػػتينات عػػاش ,أرامكػػك األمريكيػػة شػػركة الزيػػت العربيػػة

فكريػػة ك يا ػػية  فيهػػا العػػالـ العربػػي تحػػكالت هدشػػكهػػي المرحمػػة التػػي   كال ػبعينات الميبلديػػة بالػػدماـ
االشتراكية  كاألحزاب ,أحزاب قكمية متناقضة مف القكمية كالناصرية كالبعثيةحيث ظهرت   متضاربة

كقػراءات فػي هػذ  األفكػار أدت بػم فػي النهايػة  ف لمحمػد اهتمامػاتكا, كالشيكعية كغيرها مف األحزاب
 .االشتراكي كهك في الثانكية العامة إلى االنضماـ لحزب البعث العربي

( ض  ػابقان الريػا) الاامعية فػي اامعػة الممػؾ  ػعكد  ألقي القبض عميم كهك في ال نة األكلى   -
كبعػد اإلفػراج عنػم  ػافر إلػى ,  ػنتيفيقرب مػف  ال اف ما كبقي في ,كذلؾ بعد كشؼ التنظيـ

 . لمدرا ة أمريكا

 فػػي  مػػا يقػػارب العشػػر  ػػنكات ثػػـ عػػاد إلػػى اامعػػة الممػػؾ  ػػعكد أ ػػتاذان  فػػي ال ػػعكدية  مكػػث  -
 .العمـك ال يا ية

 .ـ1979 الحككمية عاـ ككمكرادحصؿ عمى الماا تير مف اامعة   - 

 .ـ1985 ة مف اامعة انكب كاليفكرنيا عاـحصؿ عمى دراة الدكتكرا  في النظرية ال يا ي  -

عمػػػػؿ أ ػػػػتاذا لمعمػػػػـك ال يا ػػػػية فػػػػي كميػػػػة العمػػػػـك اإلداريػػػػة باامعػػػػة الممػػػػؾ  ػػػػعكد بػػػػيف عػػػػامي   -
 (ُ) .المبكر طمبم لمتقاعد تفرغ حاليا ن لمكتابة بعدكقد  ـُٓٗٗ –ـُٖٓٗ

 

 

                                                 

:هي هْلع ,الظفيرم أبك عبد العزيز ,تركي الحمد كأطياؼ األزقة المهاكرة ,مقاؿ :انظر -ُ
 
.www.saaid.net  ك

.اذّى تلن صفحم  :ادييمك كعة ككيب
 

moulin://encyclopedia/ar/10_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
moulin://encyclopedia/ar/1952
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
moulin://encyclopedia/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


 ٙٛ 

 : لكتابةمسيرتو مع ا

ثػـ انتقػػؿ إلػػى كاتػب فػػي اريػػدة الشػرؽ األك ػػط منػػذ , كانػت بداياتػػم كاتبػػان فػي اريػػدة الريػػاض
تتكػػكف مػػف  كالتػػي " أطيػػاؼ األزقػػة المهاػػكرة " تعتبػػر ثبلثيػػة تركػػي الحمػػد المك ػػكمة, ـَُٗٗعػػاـ 

ثيػة أثػارت هػذ  الثبل كقػد ,أشهر ما كتبم الحمدكهي مف    ـُٓٗٗثبلث ركايات  صدرت أكلها عاـ 
كالػديف كالاػنس , الماتمػم ال ػعكدم مػف الاػدؿ  نتياػة لتعرضػها إلػى مكضػكعات ح ا ػة فػي كثيران 

ثػبلث المؤل ػؼ أف أصػدر عػدد مػف مفتػي ال ػعكدية  كقػد بمػ  مػف الاػدؿ المثػار حػكؿ هػذا , كال يا ػة
هدار دمم فتاكل  .  بتكفير الكاتب كان
 : تركي الحمدأعمال  بعض

 . ـُِٗٗلحالة العربية  درا ات أيديكلكاية في ا -ُ

 . ـُّٗٗالثقافة العربية أماـ تحديات التايير   -ِ

 .ـُٓٗٗعف اإلن اف أتحدث   -ّ

 . الكراديب  الشمي ي, ـُٓٗٗ -العدامة   (ثبلثية ركائية)أطياؼ األزقة المهاكرة  -ْ

 . ـََِْمف هنا يبدأ التايير   -ٓ

  . ـََِٓ  (ركاية)ريس الانة  -ٔ

 (ُ) . الحبلؿ كالحراـال يا ة بيف  -ٕ
 : بعض آرا و العتقادية من خالل كتاباتو

 : باهلل عزَّ وجلَّ  والسخرية الستيزا  -ٔ

هػذا اػزء مػف قػدر إلهػي  أـ هػك عبػث شػيطاني  أـ هػي حكمػة ال  أكػؿ"  :كمػف ذلػؾ قكلػم   
هنػػػا   فػػػاهلل كالشػػػيطاف كاحػػػد  أحػػػد يػػػدرم ال؟ قػػػادرو  أك عبػػػث  عابثو فػػػي عبػػػاءة قػػػدرو  نػػػدريها  مختبئػػػة

 .  " ككبلهما كاهاف لعممة كاحدة

نصػره  االنتحػار" : كيتػابم "ؾى ما نقكـ بم مف أخطػاءمحمن ئمادا, اهللم كيف أنت يا  " :كيقكؿ
فأنػت تػدخؿ النػار بارادتػؾ .  ففي االنتحار تيفك تي الفرصػة عمػى اهلل أف يختػار لػؾ مصػيرؾ .عمى اهلل

 (ِ).  " بؿ أنت مف فعؿ  مىف أدخمؾ النار  هكليس اهلل .مصيرؾ هك النار كتعمـ أف حيف تنتحر

 
                                                 

 .بدكف رقـ صفحة, مك كعة ككيبديا :انظر  - ُ
  .ُّٕ, ُّٔ, ٕٗ, ٖٕ , ِٔ,دار ال اقي, تركي الحمد :الكراديب - ِ
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 : وقبيمة قريش السخرية بالنبي  -ٕ

كنخػر عػارؼ بضػيؽ  ": كقبيمػة قػريش بأبشػم األلفػاظ  النبيبػان ئم ػتهز يقكؿ تركي الحمػد 
أألنهػا قبيمػة النبػي؟ ..كلماذا ياعؿ نزار قريشػا مػثبل أعمػى ؟.. طز في قريش يا صاحبي : كهك يقكؿ

لػـ يكػف هنػا غيػر قػريش أ.. لقػد اعمػكا تاريخنػا تاريخػا لقػريش… بأبي القا ـ كلكف قريشا الكالنعـ .. 
ثػػػـ كأراػػػك عػػػدـ .. .ال تػػػنس أف التػػػاريخ يكتبػػػم المنتصػػػركف : كابت ػػػـ هشػػػاـ كهػػػك يقػػػكؿ؟ فػػػي ال ػػػاحة

كػػاف ...كػػبل . ..كػػبل : كانػػتفض عػػارؼ كهػػك يقػػكؿ؟ لػػيس الشػػيعة هػػـ مػػف رفػػم شػػأف قػػريشأ .اإلحػػراج
بكػػر كعبيػػدة أصػػػحاب  ىأبػػك فػػي مكااهػػة عمػػر , كػػانكا مػػم عمػػي بػػف أبػػي طالػػب .الحػػؽ الشػػيعة مػػم

 (ُ) . " عميؾ بمناقشات ال قيفة كأنت تعمـ أيف الحؽ. المؤامرة لنزع الحؽ مف أهمم 

 : والمحدثين واإلسناد  بالفقيا ةسخريالستيزا  وال -ٖ

فػػػي  ركػػػب مركبػػان  ف فقيهػػان إيقػػػاؿ "  :ءبالفقهػػا ان ئم ػػػتهز  الكراديػػب فػػي كتابػػػةيقػػكؿ تركػػي الحمػػػد       
نصػراني بػزؽ مػف الخمػر لبحر دعػا البػافممػا انتصػفكا  .ككاف معم نصراني كلم غػبلـ يهػكدم  ,البحر

فقػاؿ  ,"..خمػر؟ نهػاأ كمػاأدراؾ: إيػا  فػأبى  ػائبلن , مػف الخمػر عمػى الفقيػم فعػرض بعضػان .كأخذ يشػرب
فأخػػذ الفقيػػم الكػػأس كشػػربها  ,"نهػػا خمػػر معتقػػةأ حالفػػان  ,ا عهػػا لػػي غبلمػػي اليهػػكدم هػػذياب": النصػػراني

  عف  فياف بف عيينػم عػف  ػفياف الثػكرم نحف اماعة المحدثيف نكذب خبران : دفعة كاحدة كهك يقكؿ
 (ِ) ." شريتها إال لضعؼ اإل ناد كاهلل ما..؟!عف نصراني عف يهكدم  كتريدنا أف نصدؽ خبران 

 : اإلسالمية الثوابتموقفو من  -ٗ

مف الذم ثٌبت الثكابػت  أك اعمهػا مػف  ": الدينية نكران كم تهينان بالثكابتتمحمد يقكؿ تركي ال
الثكابػػت كهػػي فػػي حقيقتهػػا غيػػر ذلػػؾ؟ ل ػػت مػػف المػػؤمنيف بالثكابػػت فػػي هػػذ  الػػدنيا  فالحيػػاة كػػالنهر 

ف اعتقػػدنا أننػػا قػػد فعمنػػا ذلػػؾ  ألف  مذاتػػ الاػػارم  كنحػػف ال ن ػػتطيم أف ن ػػتحـ فػػي النهػػر مػػرتيف  كان
قػػػد يػػػأتي مػػػف يقػػػكؿ إف إنكػػػار الثكابػػػت  كبخاصػػػة . لػػػيس هػػػك ذات المػػػاء رغػػػـ أف النهػػػر كاحػػػد المػػػاء

الثكابت الدينيػة  أك مػا اصػطمس عمػى أنهػا ثكابػت دينيػة  هػك نػكع مػف الهرطقػة كالتاػديؼ إف لػـ يكػف 
ر يحػدد م ػار األفكػا اعػان كمر  غيػر   مصػدران  ـأ كاف فكران أالكفر ذاتم  كهنا أقكؿ إف لكؿ شيء   كاء 

 (ّ) ." كاألشياء

 

                                                 

 . ُِٓ :الكراديب - ُ
 . ُِِ: ل ابؽا المرام - ِ

                ,األربعػػػػػاء ,تػػػػػاريخ النشػػػػػر ,عبيػػػػػر  ػػػػػعدم ,ال تعػػػػػارض بػػػػػيف اإل ػػػػػبلـ كالميبراليػػػػػة ,تركػػػػػي الحمػػػػػد ,مقػػػػػاؿ: انظػػػػػر - ّ
 .www.humanf.org: مف مكقم, ـَُُِينايرٓ
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 : والقول بمذىب الجبرية, الستيزا  باإليمان بالقضا  والقدر -٘

, ككم ها أقضية في أقضية, نهربي مف قضاء اإللم لنقم في قضاء المخمكؽ ": كمف ذلؾ قكلم
 (ُ). "هؿ هناؾ عبثه أكثر مف ذلؾ 

 " عميو السالم" عزرا يل الستيزا  بَمَمِك الموت -ٙ

إنػػم يأخػػذ أامػػؿ مػػا فػػي الحيػػاة … يػػا لهػػذا المػػكت الابػػاف الاػػادر ": كتاباتػػمإحػػدل  قػػاؿ فػػي
ليت مك ى لىـ يفقػأ عػيف عزرائيػؿ … كيهارنا حيف نريد   كيىحيؿ  ضيفان ثقيبلن حيف ال نريد , كيضحؾ

كلكػػف حتػػى لػك مػػات عزرائيػؿ هػػؿ يمػػكت .. حػيف أتػػى لقػبض ركحػػم  كلكنػػم قصػـ ظهػػر  أك دؽ  عنقػم
 (ِ). "المكت 

 :شاكر النابمسي -:ياً ثان
مكػػث زمننػػا لػػيس , درس اآلداب فػػي مصػػر, ـَُْٗمػػف مكاليػػد , أردنػػي كناقػػد كاتػػب كباحػػث

تص بقضػػػػايا مخػػػػ, يػػػػدعـ الحػػػػداثييف ال ػػػػعكدييف الناشػػػػئيف, بالقصػػػػير فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة ال ػػػػعكدية
فػي " الادد بالميبرالييف"كيصنؼ بيف مف يكصفكف , كالقضايا اإل بلمية, الكطف العربياإلصبلح في 
 . المنطقة العربية

تكاهاتػم  , "الميبرالييف الادد " انتقؿ إلى أمريكا في ال نكات األخيرة ليخرج لنا تحت م مى 
الاػػرب بعػػد  ػػقكط  تاػػا  مإال أنػػم  ػػرعاف مػػا أدار كاهػػ, كحػػاؿ معظػػـ الحػػداثييف, القديمػػة مارك ػػية
غير آبهيف بػدينهـ , الذيف يدكركف مم المكاات العالمية, كحاؿ بعض المارك ييف, االتحاد ال كفيتي

" الراديكاليػػة"إضػػافة لممنظمػات كاألفكػػار , يعػػرؼ بمقاالتػػم التػي تتنػػاكؿ فػػي ماممهػا اإلصػػبلح, كأمػتهـ
 كػايبلؼ, كاإللكتركنيػة, فػي عػدد مػف الصػحؼ المطبكعػةاآلف  يكتب, الكطف العربيفي " المتطرفة"ك

 .لصكت ألمانياكالمكقم العربي  , كالعربية نت, كاريدة الكطف ال عكدية

 : بعض أعمال شاكر النابمسي

  مػػف المقػػاالت التػػي تناكلػػت الثقافػػة يػػربك عػػدد باإلضػػافة إلػػى, كتابػػان  َٓيزيػػد عػػف  لديػػم مػػا 
 : فمما كتب, الحداثة  العممانية  اإلرهاب  الديمقراطية  الحرية  اإل بلـ كالحككمات العربية

 .ـُِٗٗ  عدم يك ؼدرا ة في شعر : قامات النخيؿ -ُ

  .ـََِٕ بتمبر ُُكيؼ فكر العرب بعد أحداث : بف الدف كالعقؿ العربي -ِ

                                                 

 .ْٕ : الكراديب - ُ

 .ِِْ :مرام ال ابؽلا - ِ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%87_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø³Ø¹Ø¯Ù�_Ù�Ù�Ø³Ù�
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 .ـََِٓ العفيؼ األخضردرا ة في فكر : محامي الشيطاف -ّ

 .ـ ََِٓكرمادؿ ف: الميبراليكف الادد -ْ

 .ـََِٓأكراؽ في أحكاؿ العراؽ : الزلزاؿ -ٓ

 (ُ) .ـََِِ(الدكافم كالمكانم االقتصادية لظهكر اإل بلـ)الماؿ كالهبلؿ  -ٔ

 : بعض آرا و العتقادية من خالل كتاباتو

كالػدفاع عػف أ ػبلفم الاػاهمييف   الكػريـكالطعف كالتشكيؾ فػي القػرآف   التقميؿ مف شأف اإل بلـ  -ُ
فقػد كػاف  ": فيقػكؿ شػاكر النابم ػي –كمػا يػدعي   - ـ اإل بلـ كطمػس حضػارتهـالذيف ظممه

ككػاف .س . مظهػران مػف مظػاهر الثقافػة العربيػة ؽ ككاف هػذا األدب, لمعرب ؽ س أدب منثكر
يمكف أف نتعرؼ عمى هذا األدب المنثكر بشػكؿ أكبػر بكثيػر لػك بقػي العػرب كثنيػيف كنكتشػؼ 

نحػف ناهمهػا  .س .ؽ رية كاالقتصادية كاإلاتماعية كالدينيػةحقائؽ كثيرة عف حياة العرب الفك
 ػػػبلـ حػػػاؿ دكف أف كلكػػػف ظهػػػكر اإل.كال ك ػػػيمة لنػػػا لمعرفتهػػػا إال مػػػف خػػػبلؿ الحفريػػػات  اآلف

كيقػكؿ بمػا ال يرضػى عنػم  ربمػا ألنػم كػاف يعػارض اال ػبلـ,يصمنا مف هذا النثػر الكػـ الكثيػر 
 (ِ) . "كلذلؾ تـ حابم كطم م كمحك  , اال بلـ

      إف الكثنيػػػػة كعقيػػػػدة دينيػػػػة لػػػػـ تكػػػػف بتمػػػػؾ القػػػػكة التػػػػي صػػػػكرها لنػػػػا " الكثنيػػػػة  مػػػػف أقكالػػػػة عػػػػف  -ِ
 (ّ) ." القرآف 

القػػرآف فهػػك يػػزعـ أف , معظمػػة الشػػعر العربػػي قبػػؿ اإل ػػبلـ أك محػػا اتهػػاـ اإل ػػبلـ بأنػػم طمػػس  -ّ
اف ينافس  حر بياف اف ما كأف يككف لهذا النثر مف  حر البي مف خكفان , طمس نثر الااهمية

ال بػػد كأنهػػػا ,مصػػػادر الشػػعر كانػػػت فػػي أغمبهػػػا مصػػادر ا ػػػبلمية ":النابم ػػي  فيقػػػكؿ . القػػرآف
فػػرزت هػػذا الشػػعر كأ ػػقطت منػػم كطم ػػت منػػم الكثيػػر الػػذم ال ترضػػى عنػػم كال يكافػػؽ هكاهػػا 

 (ْ) ". بلميةفما ااءنا مف المصادر اإل ها العقائدية كمبادئها الدينيةتكهكي

 " : عػػف الشػػعر فػػي الااهميػػةب شػػاكر النابم ػػي فػػي تخيبلتػػم أبعػػد الحػػدكد عنػػدما يقػػكؿ لقػػد ذهػػ  -ْ
هذا الشعر القكم لـ يظهر لنا كلـ يصمنا كتـ عمى ما يبدك طم م كمنعم مف التداكؿ مف قبؿ 

                                                 

 , ػميماف بػف صػالس الخراشػي ,شػاكر النابم ػي كحقػائؽ عنػم ,مقػاؿ كبدكف رقـ صفحة مك كعة ككيبيديا : انظر - ُ
 .  www.saaid.net :مكقممف 

  ,ـََِّ ,لبناف –بيركت, يدةدار اآلفاؽ الاد ,ُط ,شاكر النابم ي : يظهر اإل بلـ ما حاؿ العرب اآلفلكلـ  - ِ
ُُٖ  . 

 .ّٗ:لمرام ال ابؽا - ّ

 .  ٔٗ :لمرام ال ابؽا - ْ

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¹Ù�Ù�Ù�_Ø§Ù�Ø£Ø®Ø¶Ø±
http://www.saaid.net/
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عػرب فػي ال مطة اإل بلمية الاديدة حتػى يكػكف القػرآف هػك البيػاف ال ػاحر الكحيػد فػي أيػدم ال
 . "ذلؾ العهد

     :النابم ػػيإذ يقػػكؿ   ةماػػازر كثيػػر كأف الم ػػمميف ارتكبػػكا اإل ػػبلـ بأنػػم نشػػر بحػػد ال ػػيؼ اتهػػاـ   -ٓ
مف المعركؼ أف اإل بلـ كضركرة نشػر  بػالقكة الم ػمحة دفػم الم ػمميف إلػى ارتكػاب ماػازر " 

 (ُ)."  يا ية عنيفة

عػػػكدة المػػػرأة , لنقػػػابال عبلقػػػة لئل ػػػبلـ بالحاػػػاب كا: ؿاقػػػفالطعػػف فػػػي حاػػػاب المػػػرأة الم ػػػممة  - ٔ
كالمرأة المينق بػة , ذلؾ عكدة إلى تقاليد القرف التا م عشر كما قبؿ العربية إلى الحااب كالنقاب

لقبحهػػا  أك اهمهػػا  أك  نتياػػة ربمػػا -فػػي شػػكارع أكركبػػا  لػػـ تاػػد ك ػػيمة فػػي الػػذيف أهممكهػػا 
اآلخػريف فمنظػر المػرأة نظػر  مأناػم مػف النقػاب  تيمفػت بػ -فقرهػا تخمفهػا  أك كثػرة أطفالهػا  أك

األكركبػػي  كمنظػػر المػػرأة  المينق بػػة فػػي شػػكارع أكركبػػا  منظػػر شػػاذ  كيخػػالؼ العقػػد االاتمػػاعي
 .العارية

همػا إعبلنػاف غيػر مباشػريف مػف المػػرأة العربيػة إلػى رفضػها لمحقػكؽ التػػي   كالنقػػاب كالحاػاب   
 ل مػم الراػؿ فػي الحقػكؽبهػا  كيطالػب بهػا لهػا مامكعػة مػف الميبػرالييف  لكػي تت ػاك  تطالػب

ذا كاف اإل بلـ قد فػرض الحاػاب  قبػؿ  كلياتؤ كالكاابات كالم  قرنػان عمػى المػرأة كمػا  (1 )كان
ال دعكنػا. قرنػان لػـ يعػد كػذلؾ (1 )كاف صكابان قبػؿ  نعتػرؼ بأننػا نعػيش فػي ماتمػم مػا قبػؿ  كان

(ِ).  قرنان  (1 )
 

لػك لػـ "  :النابم ػي ؿيقك , األمكاؿنهب كانت  اإل بلميةالدكافم الرئي ية لمفتكحات االدعاء باف   -ٕ
 (ّ). "الماؿ لما حمؿ العرب ال يكؼ كقاتمكا, الدافم لهذ  الفتكحات ال ريعة كالمتبلحقة يؾ

 :العفيف األخضر :ثالثاً 
تمقى تعميمم , ء في شماؿ شرؽ تكنسفي عائمة فبلحيف فقرا, ـُّْٗكلد عاـ  مفكر تكن ي

          بػػػػػػيف فيمػػػػػػا فػػػػػػي الخم ػػػػػػينات  ثػػػػػػـ بمدر ػػػػػػة الحقػػػػػػكؽ ليعمػػػػػػؿ بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ محاميػػػػػػان  الزيتكنػػػػػػة ةباامعػػػػػػ
غػػادر الػػببلد بعػػد , انقمػػب مػػف أقصػػى الي ػػار إلػػى الميبراليػػة, لماػػدؿ ةمثيػػر شخصػػية  ,ـُُٔٗ-ُٕٓٗ

  كاخػتمط هنػاؾ بالعديػد مػف الكاػك  المثقفػة بيػركتليقيـ فػي  المشرؽ العربيثـ نحك  باريسذلؾ نحك 

                                                 

 .ُِِ, َُِ, ُُٗ:المرام ال ابؽ - ُ
 :مػػػػف مكقػػػػم ,ـ ََُِمػػػػايك  َُاالثنػػػػيف  ,شػػػػاكر النابم ػػػػي ,المػػػػرأة المنقبػػػػة كػػػػالمرأة العاريػػػػة ,مقػػػػاؿ: انظػػػػر - ِ

www.elaph.com . 
 ,ُِٔ ,ـ ََِِ,دار ال ػاقي, ُط,شاكر النابم ي  :المكانم كالدكافم االقتصادية لظهكر اال بلـ الماؿ كالهبلؿ - ّ

ُّٔ  . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1934
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1957
http://ar.wikipedia.org/wiki/1957
http://ar.wikipedia.org/wiki/1961
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://www.elaph.com/
http://www.elaph.com/
http://www.elaph.com/
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 ,كحتػى اآلف ـُٕٗٗمنذ  ػنة  حيث يعيش فرن اثـ عاد إلى  ,كالم ي ة العربية كالفم طينية خاصة
 .ـََُِأيمكؿ  - بتمبر ُُالفكر األصكلي اإلرهابي بعد أحداث " تافيؼ منابم "كاف أكؿ دعاة 

 "المنظمات اإلرهابية االنتحارية"أس قائمة المفكريف الميبرالييف الداعيف إلى نزع  بلح عمى ر 
كبػػيف   رب كالعػػرباػػكالعػػكدة إلػػى مكائػػد المفاكضػات بػػيف ال( المنظمػػات الاهاديػة ) عربػػيفػي العػػالـ ال

 . الحكاـ كالشعب  كبيف العرب كأعدائهـ

         بعػػػػػد هامػػػػػاتكال  ػػػػيما  "نقػػػػػد الفكػػػػر األصػػػػػكلي اإلرهػػػػػابي "كتتمحػػػػكر كتبػػػػػم ككتاباتػػػػم حػػػػػكؿ
كهػػػػك مػػػػف القػػػػائميف بػػػػأف  , الحداثػػػػة كالعممانيػػػػة: هٌمػػػػيف العفيػػػػؼيحمػػػػؿ , ـََُِأيمػػػػكؿ / ػػػػبتمبر ُُ

الماتمعات التي تعاػز عػف التاييػر مػف الػداخؿ يمكػف أف تاػد نف ػها مضػطٌرة إلػى التاييػر بػالفرض 
 .مف الخارج

عميػػػم  فهػػػك كػػػاف دائمػػػان مػػػف " الخػػػاراي"  مػػػف إطػػػبلؽ صػػػفة "العفيػػػؼ األخضػػػر"ال يخشػػػى 
العربيػة ال ػػائدة التػي تتاػػٌذل الثقافػػة " صػحف"المثٌقفػيف العػػرب  ككػاف دائمػػان يضػم أقدامػػم فػي " خػكارج"

 . ةاألفكار الاربي" معٌمبات"مف 

يشػػارؾ فػي نقاشػات تمفزيكنيػة فػي محطػات فضػػائية ك , كفػي تػكنسيحاضػر أحيانػان فػي القػاهرة    -
 . عربية

 . الحزب الحر الد تكرم الاديدالخم ينات إلى انضـ في    -
كهػك مػا اعمػم يحظػى بمكانػة خاصػة فػي أك ػاط الي ػػار   بيػاف الحػزب الشػيكعيقػاـ بتعريػب    -

غيػػر أنػػم تحػػكؿ إلػػى أحػػد دعػػاة الميبراليػػة منػػذ , الطبلبػػي التكن ػػي فػػي ال ػػبعينات كالثمانينػػات
 (ُ).شرقية في مطمم الت عينات قكط الكتمة ال

 : بعض أعمال العفيف األخضر
 . التنظيـ الحديث-ُ
  (ِ) . المكقؼ مف الديف -ِ
 
 
 

                                                 

: مػػػػػػػػف مكقػػػػػػػػم: العفيػػػػػػػػؼ األخضػػػػػػػػر  ػػػػػػػػيرة ذاتيػػػػػػػػة كالحػػػػػػػػرة بػػػػػػػػدكف رقػػػػػػػػـ صػػػػػػػػفحة  مك ػػػػػػػػكعة ككيبيػػػػػػػػديا:انظػػػػػػػػر - ُ
www.metransparent.com  شػػاكر النابم ػػي ,لمػػاذا لػػـ يشػػربكا دـ العفيػػؼ األخضػػر حتػػى اآلف : مقػػاؿك, 

 .www.ahewar :ف مكقم م, ََُِ :العدد, ـ ََِٓ/ٓ/ُٕ
 www.metransparent.com.: ممف مكق, العفيؼ األخضر  يرة ذاتية: انظر  - ِ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A
http://www.metransparent.com/
http://www.ahewar/
http://www.ahewar/
http://www.metransparent.comانظر/
http://www.metransparent.comانظر/


 ٚٗ 

 : من خالل كتاباتو بعض آرا و العتقادية
ال بب األكؿ النحطاط الم مميف ف بزعـ أ,مف حياة الناس  الشريعة اإل بلمية الدعكة إلى إلااء -ُ

 الحػدكد البدنيػة مازلنػاكأف   التي تعامػؿ اإلن ػاف كحشػرة ضػاٌرةلدمكية هك تشٌبثهـ بهذ  الشريعة ا
 ( ُ). اديةنطبقها ب 

اآليػػة القرآنيػػة التػػي كردت عػػف حاػػاب الن ػػاء تتعمػػؽ بزكاػػات  ف  أ بػػزعـ, الحاػػاب حكػػاـأ إنكػػار -ِ
 -بالمفهكـ الدارج اآلف  -الحااب  ,كتعني كضم  اتر بينهف كبيف المؤمنيف, كحدهف النبي
كرد عمي  بيؿ الاـز كالقطم كاليقيف كالدكاـ  ال في القرآف كال  دينيان  كليس فرضان , ر  يا يشعا

 (ِ) .ال يا ي  اإل بلـفي ال نة  بؿ فرضتم اماعات 

كهمػػا  –اإلرهػػاب كالاهػػاد ك  الاهػػاد يشػػكؿ خطػػران اػػديان عمػػى ا ػػتقرار العػػالـ كحضػػارتميػػزعـ أف  -ّ
, في الثبلثيناتااليطالية الذم شكمتم الفاشية م نف هديد يشكبلف اليـك الت –ا ماف لم مي كاحد 

كػي يتصػالس الم ػممكف مػم العػالـ عمػيهـ تػرؾ الاهػاد ك , كالذم قػاد البشػرية إلػى الحػرب العالميػة
(ّ).  القانكف   ترؾ الشريعة إلى القانكف الكضعي  ترؾ الخبلفة إلى دكلة ك , إلى ال يا ة

 

 : أركونمحمد  -رابعاً 
قػػػة القبائػػػؿ الكبػػػرل كريرت ميمػػػكف بمنطافػػػي تػػػ قريػػػة فػػػي كلػػػد فىك ػػػر ازائػػػرم محمػػػد أركػػػكف مي 

 .ـُِٖٗبالازائر  نة 

 : نـشـأتـو

ػػػى فتػػػرة التعمػػػيـ الثػػػانكم بػػػكهراف ـ  تعميمػػػم العػػػالي ثػػػـ , قىضى العػػػالي بػػػالازائر العاصػػػمة  ثػػػـ أىتىػػػ
ػػػؿ  ػػػنة , ببػػػاريس دب العربػػػٌي  عمػػػؿ الم اػػػة العربي ػػػة كاأل عمػػػى شػػػهادة التبريػػػز فػػػيـ ُٓٓٗحيػػػث حىصى

 - ُٔٓٗمػػا بػػيف ذاتهػا المدينػػة ببكيم يىػة اآلداب  ان كمػػا كػاف يعطػػي درك ػػ, ات  ترا ػبكرغميدىر  نػا بثانكي ػػ
ر ض  حى حيث كاف يي , ـُٗٔٗ -َُٔٗاامعة ال  كربكف ما بيف في ثـ عمؿ أ تاذنا مي اًعدان , ـُٗٓٗ

القرف الرابم الهارم  كتىرىك زت عمى  بي ة فية حكؿ مكضكع األن ية العر دكتكرا  الدكل منف  في الكقت
كقد حصؿ أرككف عمى دكتكرا  الدكلة هذ  في اآلداب مف  ,الًنتىاج الًفٍكًرٌم لممؤرخ كالفيم كؼ م ككيم

عىػػة ًلييػػكف الثانيػػة مػػا بػػيف تاذنا ميحاًضػػرنا باامً أصػػبس بعػػدها أ ػػ  ـُٗٔٗ ػػنة نف ػػها ككرة الااًمعىػػة المػػذ

                                                 

  www.ahewar:مف مكقم, ـَُُِ( يناير )كانكف الثاني ُٗاألربعاء ,العفيؼ األخضر: نداء إللااء الشريعة - ُ
, دم عميػميم خير مف الباطؿ كالتمػاعمى الشيخ عبد القادر محمد العمارم إف الحؽ كالراكع إل ردان  ,مقاؿ: انظر - ِ

 .www.ahewar :ف مكقم م ,ْْٓ:لعددا, ـََِّ/ٕ/ِِ ,العفيؼ األخضر
: مف مكقم, ألك طشفاؼ الشرؽ ا ,ـََِٔمارس ِّ,العفيؼ األخضر ,كيؼ نصالس اإل بلـ مم العالـ: انظر - ّ

www.metransparen. 

http://www.ahewar/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8738##
http://www.ahewar/
http://www.ahewar/
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 -ُِٕٗاامعة باريس الثامنة ما بيف ا لم اة العربي ة كالحضارة اإل بلمي ة بكأ تاذن   ـُِٕٗ -ُٗٔٗ
قػػى ًعػػد ة دركس أل, ـُٕٗٗ -ُٖٕٗيكي ػػة بمكفػػاف النػػكؼ مػػا بػػيف كأ ػػتاذنا بالاامعػػة الكىاثيكل  ـُٕٕٗ

بػػػاط  كفىػػػاس  كالازائػػػر  كتػػػكنس  , عربي ػػػةالاربي ػػػة ك الات بعديػػػد مػػػف المػػػدف كالاامعػػػات كمحاضػػػر  كالر 
أنامػػػز   كًدمىشػػػؽ  كبيػػػركت  كطهػػػراف  كبػػػرليف  كأم ػػػترداـ  كهارفػػػاد  كبران ػػػتكف  كككلكمبيػػػا  كلػػػكس

لمعهػػػػد  ان كمػػػػدير  ,بفرن ػػػػا كدفنػػػػر  شػػػػاؿ كيٍر ػػػػي تػػػػاريخ الًفٍكػػػػر اإل ػػػػبلمي باامعػػػػة ال  ػػػػكربكف الاديػػػػدة
ة بفرن ػػا  كعػػدة المانػػة الكطنيػػة لعمػػكـ الحيػػاة كالصػػح كشػػاؿ عضػػ, كاإل ػػبلمي ة بهػػاالد را ػػات العربي ػػة 

ػػؿ  مؤلفاتػػم بالم اػػة الفرن ػػي ة ,لاػػاف أخػػرل ربي ػػة راـ الػػبعض منهػػا مػػؤخران إلػػى العكقػػد تيػػ  كاالناميزيػػة اي
إاٌل أٌف انتشػػػارها ظػػػٌؿ   كرغػػػـ أٌف ترامػػػاتو صػػػدرت لمؤٌلفاتػػػم فػػػي الماػػػة العربيػػػة, لاػػػات العػػػالـ أغمػػػب ك 

لمنػػاهج التػػي ا ػػتخدمها أركػػكف فػػي قػػراءة الفكػػر أٌف ا يشػػار إلػػى, محػػدكدان كمقتصػػران عمػػى نخػػبو معٌينػػةو 
   . معانيها مضمكفك  تٌت ـ بصعكبة في إدراؾ كنهها, اإل بلمي هي مناهج اديدة عمى الفكر العربي

قة كالمركؽ عػف اٌتهـ بالكفر كالزند, حاضراتمنصكص مبنشر  قامت بعض المابلت العربي ة  
األربعػػاء  –الثبلثػاء  ةليمػػ فػارؽ الحيػػاة فػي , الػػتهـ كغيرهػػا مػف, الػػديف اإل ػبلمي الػديف كتشػػكيم  ػمعة

فػػػي العاصػػػمة العضػػػاؿ بعػػػد معانػػػاة مػػػم المػػػرض  عامػػػان  ِٖعػػػف عمػػػر نػػػاهز ـ ََُِ ػػػبتمبر  ُْ
 (ُ).باريسالفرن ية 

 : بعض أعمال محمد أركون

 .مبلمس الفكر اإل بلمي الكبل يكي -ُ

 .مف أاؿ نقد لمعقؿ اإل بلمي -ِ

 .عمميةالفكر اإل بلمي قراءة   -ّ

 .مف االاتهاد إلى نقد العقؿ اإل بلمي -ْ

 .نزعة األن نة في الفكر العربي   -ٓ

 . قضايا في نقد العقؿ الديني  -ٔ

 . الفكر األصكلي كا تحالة التأصيؿ -ٕ

                                                 

: مػػف مكقػػم ,ـََُِ(  ػػبتمبر) أيمػػكؿُٓاألربعػػاء  ,هشػػاـ صػػالس ,يفملكػػاف ا ػػران رائعػػان بػػيف عػػا ,مقػػاؿ: انظػػر - ُ
.www.alawan  مصػطفى  ,العقػؿ العربػي تكقػؼ عػف التفكيػر:مقػاؿ ك بدكف رقػـ صػفحة: مك كعة ككيبيديا ك

 ,نقػػػد العقػػػؿ العربػػػي: مقػػػاؿ .mtaj.maktoobblog.com .www: مػػػف مكقػػػم, ـ ََِٗأغ ػػػطس  ِّ ,تػػػاج
 .www.alawan: مف مكقم, ـََِٗ( فبراير)شباط  ُٖاألربعاء , خالد غزاؿ

http://www.alawan/
http://www.alawan/
http://www.alawan/
http://www.alawan/
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  (ُ).تحميؿ الخطاب الديني  كركث إلى القرآف مف التف ير الم -ٖ

  : آرا و العتقادية من خالل كتاباتوو  أعمالو بعض

مػػف , بمػػا فيػػم الػػكىٍحي كال  ػػن ة, برؤيػػة عصػػرية كتاريػػد  مػػف القدا ػػة الدينيػػة إعػػادة القػػراءة لمت ػػراث -ُ
ػػػاًنيم  لقطػػػم الطريػػػؽ عمػػػى كػػػؿ راػػػكع  ػػػميـ لمش ػػػعكب العربي ػػػة اإل ػػػبلمي ة إلػػػى  ,منظػػػكر مػػػاد مم ًعٍممى

ف ال ػائد لمػنص يعمػؿ منػذ عقػكد عمػى قػراءة مختمفػة كماػايرة عػ فهػك, أصكؿ دينها كشريعة ربها
عمػى , "نقػد العقػؿ اإل ػبلمي " الديني كالتراث اإل بلمي  بحيث أعطػى عنكانػان لمشػركعم الفكػرم

رٌكز أرككف في درا اتم عمػى ا ػتخداـ المػنهج إذ , غرار أمثالم مف دار ي النص الديني كالتراث
منهايػػة العمميػػة تبنػػي ال, التػػاريخي فػػي القػػراءة كالنقػػد كدعػػا إلػػى تطبيقػػم عمػػى التػػراث اإل ػػبلمي

عمػػى الػػرغـ مػػف أنػػي أحػػد البػػاحثيف : الاربيػػة فػػي تطبيقهػػا عمػػى التػػراث اإل ػػبلمي  يقػػكؿ أركػػكف
 -أم الفرن ييف  –الم مميف المعتنقيف لممنهج العممي كالنقد الراديكالي لمظاهرة الدينية  إال أنهـ 

شخص مرفكض  -ـأم م م–فالم مـ في نظرهـ ! ي تمركف في النظر إلٌي ككأني م مـ تقميدم
كمرمػػي فػػي دائػػرة عقائػػد  الاريبػػة كدينػػم الخػػالص كاهػػاد  المقػػدس كقمعػػم لممػػرأة كاهمػػم بحقػػكؽ 

هػذا هػك الم ػمـ كال يمكنػم ... كمعارضػتم األزليػة كالاكهريػة لمعممنػة, كقيـ الديمكقراطية, اإلن اف
 !!أف يككف إال هكذا

  .(ِ). االت ال ماكيةالر مقارنٌي يشمؿ  ائر  ة الكحي بشكؿ تاريخيٌ طرح مشكم  -ِ

رب لـ يرض عنم رغـ ما قدـ ايبيف في اعترافم بح رة أف ال, تشرب الثقافة الفرن ية منذ نشأتم  -ّ
إف محمػػػد : -مؤكػػػدا هػػػذا  –كؿ اػػػكرج طرابيشػػػي يقػػػ, م كبنػػػي قكمػػػمر معهػػػـ عمػػػى دينػػػلهػػػـ كتػػػ م

نذر نف م لها  أرككف  بعد نحك ربم قرف مف النشاط الكتابي  قد فشؿ في المهمة األ ا ية التي
فأرككف لـ يعاز فقط عػف تاييػر نظػرة الاػرب , "كك يط بيف الفكر اإل بلمي كالفكر األكركبي "
بػػؿ هػػك قػػد   "ذات طػػابم احتقػػارم"ك" مػػف فػػكؽ"كهػػي نظػػرة   إلػػى اإل ػػبلـ" البلمتايػػرة"  "الثابتػػة"

يمكػف  مضػى إلػى أبعػد مػدل, هك نف م كمثقؼ م ػمـ, عاز حتى عف تايير نظرة الاربييف إليم
  (ّ).  في كضعم مف المثقفيف الم مميف المضي إليم بالن بة إلى مف هك

 .دم مركزيان في ال ااؿ الفكرم كالعقيحتٌؿ محمد أرككف مكقعان   -ْ

                                                 

 .العقؿ العربي تكقؼ عف التفكير ,مقاؿ: بتصرؼ - ُ
 فبرايػػػر ُٖاألربعػػاء  ,خالػػد غػػػزاؿ ,نقػػػد العقػػؿ اإل ػػػبلمي :مقػػاؿ ك بػػيف عػػػالميف ائعػػػان ر  كػػػاف ا ػػران  ,مقػػاؿ :انظػػر - ِ

 .  www.alawan.orglk:مف مكقم, ـ ََِٗ
 .www.saaid :كقم ممف   ميماف بف صالس الخراشي ,اعترافات محمد أرككف, مقاؿ: انظر - ّ
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كهػي نظػرة تػرفض النظريػات التػي ال تعتػرؼ   ر ػاالت ال ػماكيةخاصة إلػى ال عممانية تم نظر   -ٓ
ال مكقػم فيهػا , "صمبة"الديف كاقتراح عممانية فتصؿ إلى نفي , بمكقم الديف االاتماعي كالركحي

:  "العممنػػػة كالػػػديف "يقػػػكؿ فػػػي هػػػذا الصػػػدد فػػػي كتابػػػم  , لمبعػػػد الركحػػػي الػػػذم يحتااػػػم اإلن ػػػاف
كال ينباػػي عمينػػا هنػػا أف نفػػٌرؽ بػػيف , هػػي عبػػارة عػػف اػػذكر ,فالػػديف  أك األديػػاف  فػػي ماتمػػم مػػا

 . أدياف الكثنية كأدياف الكحي

 اإلبػػداع إلػػىعمػػى العقػػؿ فػػي حالػػة حيكيػػة تدفعػػم  اإلبقػػاءفػػي  فم ػػفة كدكرهػػايشػػدد عمػػى أهميػػة ال  -ٔ
 . المكقؼ الفم في هك مكقؼ الت اؤؿ عف صحة ما يقدمم العقؿ أفذلؾ 

كاحتكار اإل قاطات عمى إحداهما  يؤمف بضركرة عدـ الفصؿ بيف الحضارات  شرقية كغربية    -ٕ
 ,إليها عمى أنها شػكؿ غريػب عػف األخػرل الحضارات دكف النظر دكف األخرل  بؿ إمكانية فهـ 

التعصػػبات المذهبيػػة  المعرفػػة بعيػػدا عػػف كافػػة " بأن ػػنة"كػػاف دائمػػا ينػػادم بكحػػدة اإلن ػػاف ك لػػذلؾ
كنٌظركا , (ُ) طالبحر المتك الذيف نادكا بمشركع  كهك مف أكائؿ المفكريف   كالعرقية كاأليديكلكاية

 (ِ)  .لم

 
 

 

                                                 

اإل ػػرائيمي   –تهدؼ التطبيػػم العربػػي  يا ػػي فرن ػػي ي ػػ  عػػرؼ فػػي بدايػػة إطبلقػػم بمشػػركع االتحػػاد المتك ػػطي  - ُ
ة إلػي الػدكؿ إضػاف, االتحػاد األكركبػيكهك هيئة تضػـ الػدكؿ األعضػاء فػي , االتحاد مف أاؿ المتك ط " مي بػ 

فػي  نيكػكال  ػارككزمكقػد أعمػف الػرئيس الفرن ػي   كمكريتانيػا األردفباإلضػافة إلػى , البحر المتك ػطالمطمة عمي 
يهػػػدؼ االتحػػػاد إلػػػى إقامػػػة مشػػػركعات تنمكيػػػة بشػػػأف البحػػػر ك  ,عػػػف انطػػػبلؽ هػػػذا االتحػػػاد, ـ ََِٖ يكليػػػك ُّ

التػي انطمقػػت  مبػػادرة برشػمكنةالمتك ػط كالػدكؿ المطمػة عمػػى شػكاطئم  كيػرل الكثيػػركف أف المشػركع  ػيعيد تفعيػؿ 
 ك ػػكريا كلبنػػاف كاألردف كال ػػمطة الفم ػػطينية كان ػػرائيؿ صػػركم كتػػكنس كالازائػػر الماػػربكضػػمت , ـُٓٗٗفػػي 
القضاء عمى البطالة كالفقر  كالعناية , مف األهداؼ الر مية المعمنة لممشركع الفرن ي, كاالتحاد األكركبي كتركيا

كمكافحػة الهاػرة , (مػف التمػكث إنقػاذ البحػر المتك ػط)ك( مكافحة اإلرهػاب), بالشباب  كالعدالة في تكزيم الثركات
صػهر الػدكؿ العربيػة كان ػرائيؿ :  فمنهػا  أما مف أهدافم غير المعمنة  بح ب مػراقبيف, غير الشرعية مف الانكب

القصػػػؼ   مػػػف أ ػػػباب فشػػػممك  إال أف هػػػذا المشػػػركع  قػػػد فشػػػؿ,  فػػػي كعػػػاء مصػػػالس  يا ػػػية كاقتصػػػادية مشػػػتركة
ككقػػكؼ كزيػػر   ـََِٗينػػاير ُٖ -ـ ََِٖدي ػػمبر  ِٕ مػػف, الصػػهيكني الكحشػػي الػػذم ا ػػتهدؼ قطػػاع غػػزة

تفاقـ األزمة االقتصادية كالمالية التي لـ تكف متكقعة عند   خاراية فرن ا كرئي ها  إلى اانب الكياف الصهيكني
    .تحاد كغربها الصراعات األكركبية بيف شرقها الذم التحؽ حديثا باال  إعداد المشركع

نشرة كنعاف , الطاهر المعز ,كفاة اإلتحاد مف أاؿ المتك ط :مقاؿك  بدكف رقـ صفحة, يامك كعة ككيبيد: انظر )    
 (.  http://kanaanonline.org, مف مكقم, ُٕٖٔالعدد, االلكتركنية

 .ينقد العقؿ اإل بلم, مقاؿ: انظر - ِ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1995
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://kanaanonline.org/
http://kanaanonline.org/
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 : المعاصرة لميبراليةبرز األحزاب اأ :المطمب الثاني
  : الجددتيارات الميبراليين 

 أحاطػػػػت قميميػػػػة كعالميػػػػةإ  ػػػػاـابعػػػػد أحػػػػداث  ستأ ػػػػإذ , إف تيػػػػار الميبراليػػػػة حػػػػديث النشػػػػأة
كاألنظمػػة الشػػيكعية التابعػػة لػػم فػػي , فقػػد نشػػأ بعػػد  ػػقكط الشػػيكعية كتفكػػؾ االتحػػاد ال ػػكفيتيبالعػػالـ  

لاػػػػاء  م 99 ت فػػػػي عػػػػاـ ككيػػػػكغػػػػزك ال  م 99 -999 عػػػػاـ أكربػػػػا الشػػػػرقي ة   يا ػػػػة التمييػػػػز  كان
كزاد حضػكر  فػي بدايػة القػرف , م 99 العينصرم في انكب إفريقيا  كانتهػاء الحػرب البػاردة فػي عػاـ 

كيعتمػػد هػػذا التيػػار عمػػى تػػراث الفكػػر , م 00 أيمػػكؿ    كبالػػذات بعػػد أحػػداث , الحػػادم كالعشػػريف
 (ُ).كبداية القرف العشريف  لتا م عشرمنذ نهاية القرف ا, ربياالميبرالي ال

 :أبرز األحزاب الميبرالية في العالم اإلسالمي
 : حزب الوفد : أولً 

  : التعريف بالحزب

تشػكؿ فػي مصػر , لػيس لػم تكاػم دينػي معػيف,  يا ػي شػعبي ليبرالػي الكفػد هػك حػزب حػزب
ك المصػرية يكليػ ِّككػاف حػزب األغمبيػة قبػؿ ثػكرة  ,لمصػرـ أثنػاء االحػتبلؿ البريطػاني ُُٖٗ نة 

 كلـ يعػد الحػزب إلػى نشػاطم ال يا ػي, النظاـ الامهكرم إلىكحكلت الببلد , التي أنهت عهد الممكية
كبػر كيعػد اآلف مػف أ ,ـُٖٕٗبعػد  ػماحم لمتعدديػة الحزبيػة  ػنة  إال في عهد الرئيس أنكر ال ػادات

 . لاديد كاتخذ الحزب لنف م في هذ  األياـ ا ـ حزب الكفد ا ,أحزاب المعارضة في مصر

, أثنػػػاء االحػػػتبلؿ البريطػػػاني مصػػػر ألكؿ حػػػزب ليبرالػػػي تكػػػكف فػػػي ان حػػػزب الكفػػػد امتػػػدادد ٌعػػػيي 
كتعظػػيـ , كلهػػذا طالػػب باحيػػاء الفرعكنيػػة, إلػػى الكطنيػػة الضػػيقة عمػػى أ ػػاس ال دينػػي بكيػػدعك الحػػز 

ال مبرر لم ف تعمـ الماة العربية أك , كما دعا إلى المهاة العامية, نيكط التراث الفرعكني عمى أ اس
المصػرم القػديـ  كلػـ يعػد الحػزب إلػى نشػاطم ال يا ػي  لحػزب الكفػد ان الاديػد امتػداديعد حزب الكفػد ,

 كبعػػد  ػػماحم لمتعدديػػة الحزبيػػة   محمػػد أنػػكر ال ػػاداتـ فػػي عهػػد الػػرئيس المصػػرم ُٖٕٗإال  ػػنة 
  (ِ).حزب الكفد الاديد "  كقد اتخذ الحزب لنف م ا ـ فؤاد  راج الديفأكؿ زعيـ لم 

                                                 

 ,حمػػػػػد إبػػػػػراهيـ خضػػػػػرأ:الميبراليػػػػػكف العػػػػػرب الاػػػػػددك  َْٗ,ـ منهػػػػػاحقيقػػػػػة الميبراليػػػػػة كمكقػػػػػؼ اإل ػػػػػبل :انظػػػػػر - ُ
 . www.alukah.net :مكقم مف, ـََُِ/ٖ/ُ

دار النػػدكة , ْط  ,مػانم بػف حمػاد الاهنػي,المك ػكعة المي ػرة فػي األديػاف كالمػذاهب كاألحػزاب المعاصػرة: انظػر - ِ
ة الميبراليػػػة كمكقػػػؼ اإل ػػػبلـ حقيقػػػك  ,بػػػدكف رقػػػـ طبعػػػة: مك ػػػكعة ككيبيػػػديا الحػػػرة ك . َْٓ, َُِْ/ُ ,العالميػػػة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 :أبرز الشخصياتو  التأسيس
حيػث  , ـُُٖٗقضػية مصػر  ػنة عػف لمػدفاع  (ُ)  عد زغمػكؿتأ س حزب الكفد المصرم عمى يد 

الحػرب بعػد  )فػي الم ػألة المصػرية بعػد الهدنػة  دعا أصحابم لمتحدث فيما كػاف ينباػي عممػم لمبحػث
 (.العالمية األكلى

كأحمػد  كعمػي شػعراكم كعبػد العزيػز فهمػيمف  عد زغمػكؿ  شكؿ حزب الكفد ضـ كبلن كعند ت
 .كآخريف لطفي ال يد

, ـُُٗٗ مارس ٖهك كمامكعة مف رفاقم في  مالطةفيم إلى ناعتقمم البريطانيكف ثـ قامكا ب
كؿ كالتػػي كانػػت مػػف أقػػكل عكامػػؿ زعامػػة  ػػعد زغمػػ, فػػي مصػػر ـُُٗٗثػػكرة ممػػا أدل إلػػى انفاػػار 
أك كمػػػا أطمػػػؽ عميػػػم الحػػػزب الامػػػاهيرم , كبقػػػي حػػػزب الكفػػػد حػػػزب األغمبيػػػة, كالتمكػػػيف لحػػػزب الكفػػػد

 (ِ). ـ ُِٓٗعاـ  كحتى, ـُِْٗكقد تكلى الكزارة معظـ الكقت في مصر منذ عاـ , الكبير
 : أىم شخصيات الحزب

عبػػد الخػػالؽ , شخصػػيات حػػزب الكفػػد أهػػـ مػػف, فػػؤاد  ػػراج الػػديف باشػػا, تػػرأس حػػزب الكفػػد 
 . ـُِٓٗالذم تكلى مرات عديدة رئا ة الكزارة في مصر قبؿ ثكرة , باشا مصطفى النحاس, ثركت

ـ كػػاف عضػػكان فػػي َُُٗنػػكفمبر عػػاـ  ِمػػف مكاليػػد , حػػزب الكفػػد الاديػػدمؤ ػػس : ؤاد  ػػراج الػػديففػػ
ػا لم  ـُْٔٗحػزب الكفػد  ػػنة  ثػػـ اختيػر كزيػػران بػكزارات الزراعػػة   ـُْٖٗحػػزب  ػنة ثػـ  ػػكرتيران عامل

ثػـ رئي ػان لحػزب الكفػػد , ـَُٓٗكالداخميػة كالشػؤكف االاتماعيػة  ثػـ كزيػران لمداخميػة كالماليػة معػان  ػنة 
                                                                                                                                               

 :مػػػػػػػػػػػػػػػف مكقػػػػػػػػػػػػػػػم, مؤ  ػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػارنياي لم ػػػػػػػػػػػػػػػبلـ الػػػػػػػػػػػػػػػدكلي:مقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ك  . ِِْ, َِْ:منهػػػػػػػػػػػػػػػا

egyptelections.carnegieendowment.org.www. 
, تعمػـ فػي كت ػاب القريػة كالاػامم األزهػر,  ـ كلد فػي إبيانػمَُٖٔـ  يا ي مصرم مف مكاليد زعي:   عد زغمكؿ - ُ

ثػػـ معاكنػػا ,ـ َُٖٖلمكقػػائم المصػػرية عػػاـ  عػػيف محػػرران ,باال ػػتئناؼ  حػػيف كػػاف م تشػػاران ,نػػاؿ لي ػػانس الحقػػكؽ 
أشػهر عقػب احػػتبلؿ   ػػاف بضػعة (ـُِٖٖ)اشػػترؾ فػي ثػكرة عرابػي , ثػـ فػػي قمػـ قضػايا الايػزة, بػكزارة الداخميػة

اشػػػترؾ فػػػي تأ ػػػيس ( ـُّٖٗ) ػػػتئناؼ العميػػػا بمحكمػػػة اإل  عػػػيف م تشػػػاران , مػػػارس المحامػػػاة,بريطانيػػػا لمصػػػر 
عبػاس باالرتشػاء كالتػدخؿ فػي شػئكف  ماتهػـ الخػديك ,كالحقانيػة  ,عيف كزير المعارؼ العمكميػة, ةالاامعة المصري

أ ػػس حػػزب الكفػػد المصػػرم ,تخابػػات الامعيػػة التشػػريعية اضػػطر إلػػى تقػػديـ ا ػػتقالتم اختيػػر نائبػػا فػػي ان, القضػػاء
ثػػـ انتخػػب رئي ػػا لمامػػس النػػكاب ,انتخػػب  ػػعد زغمػػكؿ رئي ػػا لمامػػس النػػكاب الاديػػد , عتقػػؿ كنفػػي إلػػى مالطػػةأ

         تػػػػكفي , كرمػػػػز الاهػػػػاد فػػػػي  ػػػػبيؿ اال ػػػػتقبلؿ, أصػػػػبس فػػػػي آخػػػػر حياتػػػػم يعػػػػد ركح القكميػػػػة المصػػػػرية, االئتبلفػػػػي
            ,دار النهضػػػػػػػة  ,بػػػػػػػدكف رقػػػػػػػـ طبعػػػػػػػة ,المك ػػػػػػػكعة العربيػػػػػػػة المي ػػػػػػػرة :انظػػػػػػػر)  .( ـُِٕٗأغ ػػػػػػػطس  -ِّ) 

 .(  ُٖٗ ,لبناف –بيركت 
  بػػدكف :يبيػػديا الحػػرةك مك ػػكعة كك َْٓ,المك ػػكعة المي ػػرة فػػي األديػػاف كالمػػذاهب كاألحػػزاب المعاصػػرة: انظػػر - ِ
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ػػا لػػم حتػػى , ـُٖٕٗالاديػػد  ػػنة  تػػرأس  ,تعػػالى حيػػث تكفػػا  اهلل ,ـَََِأغ ػػطس  ٗكأصػػبس رئي ن
بعػػد االنتخابػػات التػػي أاريػػت عمػػى رئا ػػة , ـََُِ مػػايكرئا ػػة الحػػزب منػػذ  ال ػػيد البػػدكمالػػدكتكر 

ال ػيد البػدكم  بأنػم  يا ػي كراػػؿ   كيعػرؼ محمػػكد أباظػةالحػزب بينػم كبػيف الػرئيس ال ػابؽ لمحػزب 
شػبكة يػرأس مامػس إدارة , ـُّٕٗ نة  كمية الصيدلة باامعة اإل كندريةتخرج مف , مصرمأعماؿ 

ا منصب رئيس مامس اإلدارة كالعضك المنتدب لشركة  ػياما  تمفزيكف الحياة المصرية  كيتكلى أيضن
انضػػـ لحػػزب , عة الػػدكاء باتحػػاد الاػػرؼ الصػػناعية المصػػريةلمصػناعات الدكائيػػة  كرئػػيس شػػعبة صػػنا

كا ػػػتمر بالمنصػػػب حتػػػى عػػػاـ , ـَََِلمحػػػزب عػػػاـ  عامػػػان  ان ـ  كانتخػػػب  ػػػكرتير ُّٖٗالكفػػػد بعػػػاـ 
انتخػب  ـََُِ مػايك ِٖكفػي ,  في الهيئػة العميػا لمحػزب كهك عضك, ـََِٔكمنذ عاـ , ـََِٓ
الػذم تػـ حمػم بعػد الثػكرة  مامػس الشػعب المصػرمكلحزب الكفد عشػرة مقاعػد فػي , لحزب الكفد ان رئي 

 (ُ) . ـَُُِ-يناير -ِٓالمصرية في 

 
  : عندما كان في الحكومة المصريةأىم أعمالو ومن 

 . التحاد الكرة كرئي ان , لم مدل الحياة شرفيان  كرئي ان , لمنادم األهمي في األربعينيات عمؿ ككيبلن  -ُ

كقػػانكف النقابػػات العماليػػة كقػػانكف عقػػد العمػػؿ الفػػردل ػ , ـ ُّْٗأصػػدر قػػكانيف العمػػاؿ عػػاـ  -ِ
 . قانكف إنصاؼ المكظفيف ككقانكف الضماف االاتماعي 

 . ـ ُِٓٗيناير  نة  ِٓصاحب عيد الشرطة ب بب رفض اإلنذار البريطاني يـك  -ّ

 .أمـ البنؾ األهمي االناميزم كحكلم إلي بنؾ مركزل  -ْ

 . أصدر قانكف الك ب غير المشركع  -ٓ

 . نقؿ أرصدة مف الذهب مف الكاليات المتحدة إلي مصر -ٔ

ينػػاير  ِٓـ إلػػى ُُٓٗنػػاة بالمػػاؿ كال ػػبلح فػػي الفتػػرة مػػف تمكيػػؿ حركػػة الفػػدائييف فػػي منطقػػة الق -ٕ
 . ـُِٓٗ نة 

 . هك صاحب فكرة ماانية التعميـ  -ٖ

كبػػدء حركػػة الكفػػاح الم ػػمس فػػي منطقػػة القنػػاة , ـُّٔٗكػػاف كراء قيػػاـ الكفػػد بالاػػاء معاهػػدة  ػػنة  -ٗ
 . ضد قكات االحتبلؿ البريطاني

                                                 
 

 :مف مكقم, مؤ  ة كارنياي لم بلـ الدكليك دكف رقـ صفحة ب الحرة مك كعة ككيبيديا :انظر - 
egyptelections.carnegieendowment.org.www. 
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اعية عندما كػاف كزيػرنا لمماليػة  ػنة  كبار مبلؾ األراضي الزر  ىفرض الضرائب التصاعدية عم -َُ
 (ُ). ـ َُٓٗ

 : األفكار والمعتقدات

 : يهدؼ حزب الكفد إلى تحقيؽ العديد مف المبادئ كاألهداؼ

 . كتحقيؽ الكحدة بيف مصر كال كداف, تحقيؽ ا تقبلؿ الببلد كحريتها -ُ

 . التم ؾ بميثاؽ األمـ المتحدة كاامعة الدكؿ العربية -ِ

 . بة فم طيفالتم ؾ بعرك  -ّ

 .  الميبراليةنظاـ الالعمؿ عمى رفاهية الشعب كترقيتم عف طريؽ  -ْ

 .دعـ النظاـ الد تكرم الديمقراطي  -ٓ

 .  ليس لمديف أم مكانة في مبادئ الحزب -ٔ

إذ تبقػى المصػالس الحزبيػة  ,عمػى كرؽ تبقى في أكثر األحياف حبػران  التي يعمنهامبادئ الحزب  -ٕ
 .كالشخصية هي المحرؾ األ ا ي لمحزب 

الحػزب ال ك , شػد أنصػار تحريػر المػرأةأمف  علماني النزعةالمؤ س األكؿ لحزب الكفد  عد زغمكؿ  -ٖ
 ( ). عف قيادتم مف قرارات فيما يصدر نم ال يمتـز بمأكما , ييعادم التكام اإل بلم

 .كحرية التعبيرعف الرأم, عمى رأ ها الحرية الشخصية, االهتماـ بدعـ الحقكؽ كالحريات العامة-ٗ

, كليف عػػػػف الاػػػػرائـؤ تكػػػػكيف لاػػػػاف قضػػػػائية عمػػػػى م ػػػػتكل عػػػػاؿ لمعرفػػػػة الم ػػػػالعمػػػػؿ عمػػػػى  -َُ
 (ّ). كف الحكـ قبؿ حركة التصحيسؤ كاألخطاء الفادحة في إدارة ش

كالعمػؿ عمػى رفاهيػة الشػعب المصػرم كترقيتػم عػف , تقـك مبادئ الحزب عمػى دعػـ الد ػتكر -ُُ
 .طريؽ النظاـ الميبرالي 

 .إاراء إصبلحات  يا ية كاقتصادية كااتماعية داخؿ مصر  -ُِ

 . حقكؽ اإلن افكحماية   الديمقراطيةتعزيز ادعاء   -ُّ

 .  المصرييفكالحفاظ عمى الكحدة الكطنية بيف   دعـ دكر الشباب -ُْ

                                                 

 . دكف رقـ صفحةب الحرة مك كعة ككيبيديا: بتصرؼ- ُ
 .  ُْٓ,اف كالمذاهب كاألحزاب المعاصرةالمك كعة المي رة في األدي: انظر - ِ
أ ػػامة لمنشػػر , بػػدكف رقػػـ طبعػػة ,مهػػدم أنػػيس اػػرادات ,األحػػزاب كالحركػػات ال يا ػػية فػػي الػػكطف العربػػي:انظػػر - ّ

 . ِٓٔ,عماف ,كالتكزيم

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
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 . تكايم النظاـ ال يا ي نحك البلمركزية مف خبلؿ تعزيز  مطات مؤ  ات الحكـ المحمية -ُٓ

 .فرض عدد محدد لمكاليات الرئا ية كمناصب القيادة األخرل -ُٔ

 .اء األحزاب ال يا يةإلااء القيكد المفركضة عمى إنش -ُٕ

 .الحٌد مف إعبلف حالة الطكارئ لتقتصر عمى الحركب كالككارث الكطنية األخرل -ُٖ

 .إدخاؿ إصبلحات قانكنية لضماف ا تقبلؿ ال مطة القضائية   -ُٗ

مػػػف خػػػبلؿ إر ػػػاء المبػػػادئ الميبراليػػػة الاديػػػدة الخاصػػػة بتحريػػػر , تعزيػػػز التنميػػػة االقتصػػػادية -َِ
 . األ كاؽ

بهػػدؼ الػػتحكـ , كلػػة التنظيمػػي فػػي بعػػض ماػػاالت النشػػاط االقتصػػادمالحفػػاظ عمػػى دكر الد -ُِ
 .  بالتضخـ

 .  تعزيز إدماج القطاعات المصرية بشكؿ فاعؿ في األ كاؽ اإلقميمية كالدكلية -ِِ

دعػػػػـ الحقػػػػكؽ الثقافيػػػػة كالدينيػػػػة لكػػػػؿ المػػػػكاطنيف المصػػػػرييف باػػػػض النظػػػػر عػػػػف عػػػػرقهـ أك  -ِّ
 .مذهبهـ

 . لحياة العامة كالتنمية الكطنيةتعزيز انخراط المرأة بشكؿ كامؿ في ا -ِْ

 . إصبلح النظاـ التعميمي -ِٓ

 ( ). التعاكف مم الاهات اإلقميمية لتحقيؽ  بلـ عادؿ في الشرؽ األك ط -ِٔ

 

  : حزب الغد الحر:  اً ثاني
  :التعريف بالحزب

تامػػػػم طميعػػػػة مػػػػف ايػػػػؿ الشػػػػباب , ليبراليػػػػة ااتماعيػػػػة, ديمقراطيػػػػةية مصػػػػر حركػػػػة  أكحػػػػزب 
مػػػػؤمف بضػػػػركرة , كاالاتمػػػػاعي فػػػػي مصػػػػر, المصػػػػرم ال ػػػػاعي لمشػػػػاركة اػػػػادة لئلصػػػػبلح ال يا ػػػػي

 .كتك يم هامش المشاركة ال يا ية , عصرنة الدكلة كتطكر آليات التداكؿ ال ممي في اتخاذ القرار

 

 

 
                                                 

 .egyptelections.carnegieendowment.org.www :مف مكقم, مؤ  ة كارنياي لم بلـ الدكلي:انظر - ُ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://egyptelections.carnegieendowment.org/
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  : أبرز الشخصياتو  التأسيس

الػذم كػافس لممكافقػة مػف خػبلؿ , أيمػف نػكرتأ س حزب الاد عف طريػؽ المحػامي  :التأ يس
خ حيػػػث كافقػػػت لانػػػة شػػػؤكف األحػػػزاب ال يا ػػػية عمػػػى تأ ػػػيس الحػػػزب بتػػػاري, كف األحػػػزابؤ لانػػػة شػػػ

كمامكعػػة مػػف   شػػخص خم ػػة آالؼافة إلػػى عػػدد مػػف المؤ  ػػيف تاػػاكز باإلضػػ, ـََِْ/َُ/ِٕ
 .المصرييف المعارضيف لنظاـ الحكـ في مصر

 : أبرز الشخصيات

كمرشػس  ػابؽ , مصػرم ليبراليمعارض , ـُْٔٗ دي مبر ٓكلد في , أيمف عبد العزيز نكر
أحػػػد , حػػػزب الكفػػػدفػػػي  ان  ػػػابق ان عضػػػك كػػػاف , حػػػزب الاػػػد ة ػػػارئ تػػػكلى, مصػػػرالنتخابػػػات الرئا ػػػة فػػػي 

اتهمتػػم بهػػا  يتػػـ القػػبض عميػػم فػػي قضػػية التػػككيبلت المػػزكرة التػػ, أعضػػاء مامػػس النػػكاب المصػػرم
 ػانم  تػـ, نظران لككنم مؤ س الحزب المنافس األقكل في  باؽ الرئا ة المصػرية الحككمة المصرية

بتهمػػػة تزكيػػػر تكقيعػػػات فػػػي األكراؽ الر ػػػمية التػػػي مكنتػػػم مػػػف الحصػػػكؿ عمػػػى تػػػرخيص  ػػػنة لمػػػدة 
 اريػػػدة الكفػػػدككػػػاف نائػػػب رئػػػيس تحريػػػر , ـ ََِٓ أبريػػػؿلكػػػف تػػػـ اإلفػػػراج عنػػػم فػػػي  ,لتأ ػػػيس حزبػػػم
هػػذا  إال أنػػم نفػػي بشػػدة  لتحقيػػؽ طمكحاتػػم ال يا ػػية باألمريكػػافا ػػتقكائم كقػػد اتهػػـ ب, ل ػػنكات طكيمػػة

ادعػى انػم الػذم مريكيػة إلػى اإلفػراج عػف أيمػف نػكر األمر  كقد أدت الضاكط الخاراية كبخاصػة األ
كذلؾ بعد نااح الحككمة المصرية في تمطيخ  معتم في , ليس لديم عمـ عف تدخمها إلطبلؽ  راحم

 (ُ) .كثير مف األمكر
  : أىداف الحزب

 .  ـََِِاـ بحمكؿ علممصرييف تحقيؽ م تكل الحياة البلئؽ  -ُ

 .كالازائر كالمارب كتكنس, يابال كداف كليك مصر  عمى بناء اتحاد مصرم مااربي يضـ العمؿ -ِ

 .التقدـ العممي كتشايم االبتكار كاالختراع-ّ

 .  القكمي المصرم األمفتضمف , عبلقات صداقة قكية مم القكل العربية كالعالمية إقامة -ْ
 : األفكار والمعتقدات

 .قراطية الميبرالية دعـ الديم -ُ

 . د تكرم شامؿ إصبلح إاراء-ِ

                                                 

بػػدكف رقػػـ : الحػػرة مك ػػكعة ككيبيػػديا ك ِّٕ ,ِِٕ:األحػػزاب كالحركػػات ال يا ػػية فػػي الػػكطف العربػػي :انظػػر - ُ
 .صفحة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
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لااء  الظالمةحالة الطكارئ كالقكانيف  إلااء -ّ  .المعتقبلت كال اكف غير النظاميةكان

 اإلقميميػػػػة, كالمكاثيػػػػؽ كالمعاهػػػػداتكالمػػػػؤتمرات  تنفيػػػػذ تكصػػػػيات كقػػػػرارات االتفاقيػػػػاتبااللتػػػػزاـ  -ْ
 .  كالدكلية كااللتزاـ بها

 .العامة التعاكنية الخاصةبأنكاعها ة حماية الممكي -ٓ

 (ُ). ككفالة كؿ الضمانات ليقـك بدكر  الحقيقي , مطة مامس الشعب  تأكيد -ٔ
 

 :الحزب المصري الميبرالي :اً ثالث

 :التعريف بالحزب

اػػػذكر تاريخيػػػة فػػػي  ذك, عممػػػانيهػػػك حػػػزب  يا ػػػي , (مصػػػر األـ  ػػػابقان )الحػػػزب الميبرالػػػي 
ناشػػطيف مصػػرييف مػػف قػػػًبىؿ  القػػرف العشػػريفينطمػػؽ الحػػزب مػػف محػػاكالت  ػػابقة فػػي بػػدايات , مصػػر

 .مناهضيف لبل تعمار
 : التأسيس وأبرز الشخصيات

مؤ س الحزب محمد البدرم الذم ألقػى المػـك عمػى الحككمػة ك , س الحزب عماد  عد اهلليترأ
لكضػػػعها كانتقػػػد لانػػػة شػػػؤكف األحػػػزاب ال يا ػػػية , مػػػؤخرنا" األصػػػكلية اإل ػػػبلمية " لبػػػركز المصػػػرية 

إذ رفضػت المانػة طمػب الحػزب بالحصػكؿ عمػى تػرخيص , العراقيؿ إلعاقة تشكيؿ األحزاب العممانيػة
أك , لػػػػـ يحصػػػػؿ الحػػػػزب عمػػػػى إذف بنشػػػػر أم صػػػػحيفة, ـََِٔكمػػػػف ثػػػػـ فػػػػي العػػػػاـ , ـََِْفػػػػي 

, الديمقراطيػػة, الماتمػم المػدني: هػي ان دئمبعشػر  بػاثنيينػادم الحػػزب , المشػاركة فػي العمميػة ال يا ػية
, حكػػـ القػػانكف, الممكيػػة الخاصػػة, ال ػػبلـ, العدالػػة, حقػػكؽ اإلن ػػاف, الحريػػة, االقتصػػاد الحػػر, لم ػػاكاةا

 . المبادئ كالقيـ األ ا ية لماتمم حر كديمقراطي مفتكح, الت امس, النظاـ التمقائي

 : أفكار وأىداف الحزب

 . في مصر الديمقراطية الميبراليةتطبيؽ  -ُ

أك اتاػػاههـ , تنػػادل بعػػدـ التفريػػؽ بػػيف المصػػرييف ح ػػب ديػػنهـ التػػيتطبيػػؽ العممانيػػة ال يا ػػية  -ِ
 . ال يا ي

 . لمصريةالتم ؾ بالهكية ا -ّ

                                                 

 . ِّٕ ,ركات ال يا ية في الكطف العربياألحزاب كالح: انظر - ُ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_20
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ي ػػعى  إذ فػػي مصػػر( أك العربيػػة المهاػػة المصػػرية)االعتػػراؼ الر ػػمي بػػػ الماػػة الكطنيػػة المحميػػة  -ْ
حتػى , لتػي تميػز   مػم الحػٌد مػف إرثػم العربػيا" المصػرية " الحزب إلى التشػديد عمػى هكيػة البمػد 

 . المحمية” المصرية“مف العربية إلى المهاة   أف قادة الحزب قد اقترحكا تايير الماة الر مية

 . عدـ دخكؿ الديف قي القرارات ال يا ية -ٓ

 . عدـ دخكؿ مصر في أم مشاكؿ قد تضر المصرييف لصالس أم اهة تحت أم ا ـ -ٔ

 . الحقكؽ باض النظر عف العرؽ أك الديفيدعـ الحزب الم اكاة في  -ٕ

 .إر اء الكحدة الكطنية مف خبلؿ تعزيز ثقافة الت امس لتحقيؽ هذا الارض  -ٖ

لاػػاء كػػؿ اإلشػػارات إلػػى هكيػػة   يطالػػب الحػػزب بشػػطب اإلشػػارات الدينيػػة عػػف بطاقػػات الهكيػػة -ٗ كان
 . مصر اإل بلمية مف الد تكر

 . الفصؿ الكامؿ بيف الديف كال يا ةينادم الحزب ب -َُ

 

 :برنامج الحزب

 . نبذ العركبة  -ُ

 .تحقيؽ الفصؿ التاـ بيف المااليف الديني كال يا ي  -ِ

 . تشايم التعددية ال يا ية  -ّ

 . ضماف حقكؽ المكاطنة المت اكية لاميم المصرييف  باض النظر عف العرؽ أك الديف -ْ

 (ُ).  إحياء القكمية المصرية -ٓ

 
 : الحزب الميبرالي الجزا ري :اً رابع
 : لتعريف بالحزبا -أولً 

حيػػث كػػاف أعضػػاء هػػذ  ,ـ ُُٗٗاب مػػيبلد هػػذا الحػػزب بانتخابػػات عػػاـ ت ػػيػػربط بعػػض الكي 
, التعػاكف مػم فرن ػا يشػاعكفكػانكا , الحاكمػةالفرن ػية  مختػاريف مػف اإلدارة الكتمة في أغمب األحيػاف

 .الفرن ية الثقافةككانكا مؤيديف متحم يف لبلندماج ب, ككانكا معتدليف في مطالبهـ ال يا ية

 
                                                 

   .ارنياي لم بلـ الدكليمؤ  ة ك: الحزب الميبرالي المصرمك  بدكف رقـ صفحة ,الحرة ككيبيديامك كعة  :انظر -ُ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 :التأسيس

ككػاف يػدعى هػذا الحػزب با ػـ , ـ فػي الازائػرُِٕٗ ػبتمبر عػاـُُتأ س هذا الحزب فػي 
 (فيدرالية الم مميف الازائرييف المنتخبيف )

 :اتدألفكار والمعتقا

 . بقطم النظر عف القضية الدينية, دمج الازائر في فرن ا عف طريؽ التانيس الاماعي -ُ

تباع طريقة الحياة الفرن يةبالتعميـ ال األخذ -ِ  . كالم اكاة التامة مم الفرن ييف, فرن ي كان
 : برنامج الحزب

 . احتراـ الحضارة اإل بلمية -ُ

 .التخمي عف نظرية االمتياز العنصرم -ِ

 . الم اكاة في الحقكؽ ال يا ية -ّ

ؽ ال عػػػف طريػػػ  عػػػف طريػػػؽ اماعػػػة النخبػػػة  تحكيػػػؿ الماتمػػػم الازائػػػرم إلػػػى ماتمػػػم حػػػديث -ْ
 . الفرن ييف 

دكف أف يفقػدكا   إف الازائرييف كاليابانييف  يطمحكف إلى كضػم أنف ػهـ فػي المػدارس األكربيػة -ٓ
  (ُ). حضارتهـ الخاصة 

 

  (لبنان): حزب الوطنيين األحرار :اً خامس
 : التعريف بالحزب

, د انتهػػاء كاليتػػمبعػػ ـُٖٓٗ ػنة  كميػػؿ شػػمعكفأ  ػػم الػرئيس األ ػػبؽ , لبنػػانيحػزب يمينػػي 
 تعترؼحيث م عربي الم اف أنال يرل مف عركبة لبناف  كل , كاقتصاد ال كؽ, لبناف نادل با تقبلؿ

فبرايػػر  –شػػباط ُٗالمعػػدؿ بتػػاريخ  األحػػرارلمحػػزب الػػكطنييف  األ ا ػػيالمػػادة الخام ػػة مػػف القػػانكف 
إيمػانهـ بػم  إاليف لػكطنهـ أف ال أ ػاس لػكالء المبنػانيفهي تػنص عمػى , ف لبناف دكلة عربيةأب ُٕٔٗ

إال أف عركبة حزب الكطنييف األحرار هي عركبة األنظمػة العربيػة فػي , دكلة عربية ذات  يادة تامة
 .العركبة التي ال تتعدل نطاؽ الاامعة العربية  ,األربعينيات كبداية الخم ينيات

                                                 

 ,ـُِٗٗ, لبنػاف –بيػركت ,  دار الاػرب اإل ػبلمي, ْط ,أبك القا ـ  عد اهلل ,ة الازائريةػركة الكطنيػالح: انظر - ُ
ِ/ُّٓ ,ِّٓ ,ّْٓ ,ّٓٓ . 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
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الحمؼ  ـُٖٔٗؿ  نة كش, الشكؼفي منطقة  الطائفة الماركنيةإلى  أعضائمينتمي أغمب  
فػػػػي بدايػػػػة  المامػػػػس النيػػػػابيفػػػػي  مقعػػػػدان  ُُػكفػػػػاز بػػػػ, كالكتمػػػػة الكطنيػػػػة حػػػػزب الكتائػػػػبمػػػػم  الثبلثػػػػي
كهػي   رشػيد الصػمسشارؾ الحزب فػي حككمػة , كاف الحزب يممؾ أكبر كتمة في المامس, ناتال بعي

التحؽ أثناء , ميشاؿ  ا يفإضافة إلى , كنديـ نعيـ محمكد عمار: آخر حككمة قبؿ الحرب بكزيريف
اناحػػم  ميميشػػيا نمػػكر األحػػرارخاضػػت , بالابهػػة المبنانيػػةمينيػػة أخػػرل مػػم أحػػزاب ي الحػػرب األهميػػة

تمقػػػى الحػػػزب ضػػػربة , كمنظمػػػة التحريػػػر الفم ػػػطينيةالع ػػػكرم معػػػارؾ ضػػػارية ضػػػد الحركػػػة الكطنيػػػة 
 بشػير الاميػؿبقيػادة  القكات المبنانيػة ثر هاـك شنتمأعمى خ ارة ميميشيا النمكر مكاقعها ثر إمكاعة 
لكالػػد  كا ػػتمر فػػي منصػػبم إلػػى أف  رئا ػػتم خمفػػان  دانػػي شػػمعكف ـُٖٓٗة تػػكلى  ػػن , ـَُٖٗ ػػنة 

كلـ يتحصػؿ  ػنة , ـ َََِ -ـُٔٗٗ  ـُِٗٗقاطم الحزب انتخابات , ـَُٗٗأكتكبراغتيؿ في 
 ػػنة كميػػؿ شػػمعكف فػػاة مؤ  ػػم ترااػػم تػػأثير  عمػػى ال ػػاحة ال يا ػػية بعػػد ك , عمػػى أم مقعػػد ـََِٓ
 (ُ). كأحزاب  يا ية كالتيار الكطني الحر لقكات المبنانيةاكصعكد  ـُٕٖٗ

 :التأسيس وأبرز الشخصيات

بعػػػػد  لمامهكريػػػػة المبنانيػػػػةثػػػػاني رئػػػػيس , ـ ُٖٓٗب كميػػػػؿ نمػػػػر شػػػػمعكف  ػػػػنة أ ػػػػس الحػػػػز 
شػػهد نهايػػة عهػػد  اضػػطرابات عرفػػت , بشػػارة الخػػكرمـ بعػػد ا ػػتقالة ُِٓٗانتخػػب  ػػنة , اال ػػتقبلؿ
إال أنػم اكبػم بػرفض مػف بعػض القػكل , ئا ػيةـ كال بب أنم أراد تاديد فتػرة كاليتػم الر ُٖٓٗبأحداث 

 الابهػة المبنانيػةتػرأس , كماؿ انػببلطالمبنانية التي كانت ترفض  يا تم ككاف عمى رأس هذ  القكل 
تػكلى فػي  ػنكات الحػرب , الحػرب األهميػة المبنانيػةيعد أحد أبرز طرفي الصراع أثنػاء , ـُٕٔٗ نة 

خمفػم , ـُٕٖٗ أغ ػطس ٕآخرها منصب كزير المالية إلى تػاريخ كفاتػم فػي , عدة مناصب حككمية
 .دكرمثـ  دانينابل   حزب الكطنييف األحرارعمى رأس 

 لبنػػػػاني   يا ػػػػي ديػػػػر القمػػػػركلػػػػد فػػػػي , ميشػػػػاؿ دكرم كميػػػػؿ شػػػػمعكفحاليػػػػان رأس الحػػػػزب تػػػػي
كميػػؿ الػػذم أ  ػػم كالػػد  الػػرئيس , ـَُٗٗمنػػذ الحػػزب تػػرأس , ـُُّٗ نػػكفمبر ٖكلػػد فػػي   مػػاركني
شػػاؿ منصػػب أمػػيف ال ػػر العػػاـ لمحػػزب بػػيف , دانػػيأخيػػم  اغتيػػاؿكذلػػؾ بعػػد , ـ ُٖٓٗ ػػنة  شػػمعكف
م ا ػػتقاؿ منػػأف كا ػتمر بػػم إلػى , ـ ُٖٗٗ ػػنة  ديػػر القمػرلبمديػة  ان انتخػب رئي ػػ, ـُْٖٗك ـُٕٓٗ

كمػػف أكبػػر منتقػػدم رئػػيس   لبنػاففػػي  ال ػػكرميعتبػػر مػػف أشػد المناهضػػيف لمكاػػكد  ,ـََِٖفػي عػػاـ 
 مف مؤيدم ال كريةبعد أف كاف طكاؿ فترة ما أطمؽ عميم الكصاية  ميشاؿ عكف التيار الكطني الحر

                                                 

, ِّٗ/ِ,ـ ُٖٗٗ ,دار الشػػفؽ, ِط: مك ػػكعة ال يا ػة ك صػفحة بػػدكف رقػـ, الحػرة مك ػكعة ككيبيػػديا: انظػر - ُ
َّٓ . 
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دائػػرة فػػي  المػػاركنيعػػف المقعػػد فػػي البرلمػػاف المبنػػاني  ان نائبػػ ـََِٗانتخػػب فػػي عػػاـ , ميشػػاؿ عػػكف
 (ُ). الياس أبك عاصيالعاـ  الحزب  أميف, الشكؼ

 

 :بوأفكار الحز مبادئ أىم 

 .تعزيز النظاـ الديمقراطي كا تمرار  -ُ

 . كاإلقطاعية كاإلقميميةمناهضة الدعكات الطائفية كالعنصرية  -ِ

 . لكطنيةينادم بالكحدة ا  -ّ

 .بيف المكاطنيف بالم اكاةينادم  - -ْ

 .كاألانبية داخؿ الببلد العربية  األمكاؿتشايم تكظيؼ رؤكس   -ٓ

 (ِ).في ماالي االاتماع كاالقتصاد  تطبيؽ قكاعد العدالة االاتماعية  -ٔ

 . باقتصاد ال كؽك  لبناف كياف ة يادك نادل با تقبللية ي  -ٕ

 .منظمة األمـ المتحدةربية الدكؿ الع اامعة عضكية لبناف فيينادم ب  -ٖ

 .كتقديس الحريات العامة كالخاصة   الكالء المطمؽ لمبناف  -ٗ

 .التضامف االاتماعي كديمكقراطية التعميـ   -َُ

 .الشاممة  العممانيةتطبيؽ  إلىالتطمم  -ُُ

عادة الان ية   -ُِ  .مف فقدها منهـ  إلىتعزيز دكر الماتربيف كان

 (ّ) .ار لتفاكض بديبل مف الحرب كالمكت كالدما تأييد -ُّ
 

 

 

 

 
                                                 

 .بدكف رقـ صفحة: الحرة مك كعة ككيبيدياك , َّٓ, ِٗٓ,المك كعة ال يا ية :انظر- ُ
 www.yabeyrouth.com.:مف مكقم, الممفات الكاممة عف األحزاب في لبناف,مقاؿ :انظر - ِ

 :مف مكقم ,ـَُُِمارس ُْ ,االثنيف ,نبذة عف تاريخ حزب الكطنييف األحرار :انظر - ّ
. www.14march.org 
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 :التونسي الحزب الجتماعي التحرري : اً دسسا
 :التعريف بالحزب

 ـ 999  ساحاوحجتأ ػس هػذا الحػزب فػي , ال حجبا امعمػف عػف تبنيػم أ تًْما هك حزب  يا ي   
إذ , ـُّٗٗ أكتػػػكبرغيػػػر ا ػػػمم إلػػػى اال ػػػـ الحػػػالي فػػػي  ثػػػـ  تحػػػت ا ػػػـ الحػػػزب االاتمػػػاعي لمتقػػػدـ

خبلفػػػات بػػػيف أعضػػػاء المكتػػػب ال باإلضػػػافة إلػػػىتعػػػرض نهايػػػة الت ػػػعينات إلػػػى أزمػػػة ماليػػػة خانقػػػة 
  لكف لػـ المقاعد المخصصة ألحزاب المعارضةمقعداف مف  في البرلماف التكن يأ ند لم , ال يا ي

 حزبػػػان  ليؤ ػػػس المناػػػي الخما ػػػيكهػػػك   النػػػائبيف بعػػػد أف ان ػػػحب منػػػم أحػػػد, قعػػػد كاحػػػديبػػػؽ لػػػم إال م
 ٕٗكحصػؿ عمػػى  االنتخابػات الرئا ػيةإلػى  منيػر البػاايكفػي نفػس ال ػنة تقػدـ أمينػم العػاـ  , اديػدان 

كهػك مػا خكلػػم   ـ ََِٗأكتػكبر  ِٓاالنتخابػات التػػي اػرت فػي كفػي ,بالمائػة مػف أصػكات النػاخبيف
 .ة ألحزاب المعارضةمف المقاعد المخصص ٖالحصكؿ عمى 

ـ  ََِٖ مػػايكحصػػؿ الحػػزب فػػي  , منػػذر ثابػػتـ  ََِٔ تمػػكزيتػػكلى أمانتػػم العامػػة منػػذ  
 . لكنم االنتخابي هك البرتقالي, العالمية الميبراليةعمى العضكية الكاممة في اتحاد 

ـ تعييف األمػيف العػاـ لمحػزب ت  زيف العابديف بف عميال ابؽ لتكنس رئيس الألمر مف  طبقان 
شػهرية يصػدر الحػزب مامػة , ـََِٖ عػاـ مامػس الم تشػاريففي  منذر ثابتاالاتماعي التحررم 

  (ُ).شارع الحبيب بكرقيبة ْٓيقم مقر الحزب بتكنس , األفؽتحمؿ عنكاف 

  صػػػؿ عمػػػى شػػػهادة الباكالكريػػػا آداب  ػػػنة احـ ُِٔٗدي ػػػمبر  ُْمػػػف مكاليػػػد  منػػػذر ثابػػػت
 .ـ ُِٖٗ

عمػى حاصؿ , ريؿبأ ٗف الاامعة التكن ية كمية  تاذية في الفم فة مصؿ عمى شهادة األاح
ناضػػػؿ , ة الحقػػكؽ كالعمػػـك ال يا ػػية بتػػكنسشػػهادة الدرا ػػات المعمقػػة فػػي العمػػـك ال يا ػػية مػػػف كميػػ

 .بالحركة الطبلبية خبلؿ الثمانينات ضمف التيارات الي ارية

التحػػػؽ بالمكتػػػب ال يا ػػػي لمحػػػزب , اتات الي ػػػارية فػػػي نهايػػػة الثمانينػػػدخػػػؿ مرحمػػػة مرااعػػػة القناعػػػ
 االقتصػػػػػػادمعػػػػػػيف بػػػػػػالمامس , ـ ُٖٗٗبالعبلقػػػػػػات الخارايػػػػػػة  ػػػػػػنة  فػػػػػػان االاتمػػػػػػاعي التحػػػػػػررم مكم

ـ  ُُٗٗمػػف المكتػػب ال يا ػػي لمحػػزب االاتمػػاعي التحػػررم  ػػنة  أبعػػد, ـَُٗٗاالاتمػػاعي  ػػنة ك 
 ُٓاهػا مػؤتمر تك   أ س إثر ذلؾ حركة اإلصبلح التحػررم التػي  بعد طرح برنامج إلصبلح الحزب

 . ـََِٔاكيمية 
                                                 

: مف مكقم, ـََِٔاكليم  ُٗ ,منذر ثابت ,القانكف األ ا ي المنقس لمحزب االاتماعي التحررم ,مقاؿ: انظر - ُ
 psl2010.over-blog.com. .www  ّ بدكف رقـ صفحة :الحرة ّت ح ذيرمك كعة . 
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" حػكؿ  اامعيػان  أعد بحثػان , ناقدك  الفكرية كمحمؿك  عبلمية اهـ في العديد مف الفضاءات اإل 
ل ػاف حػاؿ الحػزب االاتمػاعي ) المػدير الم ػؤكؿ لصػحيفة األفػؽ , "قد االن انكية في الفكر الاربػين

 (.الفرن يةك  ناطقة بالماتيف العربية –التحررم 

يبرالية العالميػة فػي مػراكش ي تأ يس شبكة الميبرالييف العرب خبلؿ مؤتمر الشبكة الم اهـ ف
ـ ََِٖانتخػػب كعضػػك بالمكتػػب التنفيػػذم لشػػبكة الميبػػرالييف العػػرب خػػبلؿ مػػؤتمر القػػاهرة ـ  ََِٔ

هػػك عضػػك مراقػػب فػػي األمميػػة الميبراليػػة منػػذ مػػؤتمر أك ػػفكرد  ػػنة , مكمػػؼ بمنطقػػة الماػػرب العربػػي
عمى العضكية كاممة خبلؿ آخر ااتماع لؤلممٌيػة الميبرالٌيػة فػي شػخص أمينػم العػاـ  كحصؿـ ُٕٗٗ

 عضك مؤ س في الشبكة الميبرالية اإلفريقية منذ مؤتمر اكها, الحالي العاـ الحالي ال ٌيد منذر ثابت
كمػػا أنشػػأ بمعيػػة بعػػض الشخصػػيات كاألحػػزاب العربيػػة الميبراليػػة خػػبلؿ مػػؤتمر  ,ـُْٗٗنزبػػكرغ  ػػنة 

 .ـ ََِٔ كش مرا

خمػػػؼ منػػػذر ثابػػػت منيػػػر البػػػااي فػػػي األمانػػػة العامػػػة لمحػػػزب خػػػبلؿ مػػػؤتمر ا ػػػتثنائي انعقػػػد 
 (ُ).ـ ََِٔاكيمية  ُٓبالعاصمة تكنس في 

 : الحزب مبادئ أىم

 . نة ُٖالان ية ال تقؿ أعمارهـ عف  يتكن ييكف الحزب مف يتك -ُ

مػاكنهـ إعػادة الترشػس اهـ المؤتمر كبمف ثمانية أعضاء ينتخب الحزب مكتب  يا ي يتككف يدير -ِ
 .لعضكية المكتب ال يا ي

غيػر أف هػذا ال يقػرر إال , كؿ مف صرح المكتب ال يا ي اقترافم خطأن فادحان يفقد صػفتة الحزبيػة-ّ
بعد أف ي تدعي المكتب ال يا ي المعني باألمر بعد الدفاع عف نف م كتقديـ ما لم مػف بيانػات 

ذا تأخر عف اإلدالء بتمؾ  .البيانات فمممكتب ال يا ي الحؽ في اتخاذ قرار الطرد  كان

أك مػػف , مػػف اهػػة أانبيػػة اتأكأف يتمقػػى أٌيػػة هبػػ, يمنػػم الحػػزب مػػف أف يكػػكف لػػم نشػػاط تاػػارم -ْ
ديػة مهمػا كػاف عنكانهػا أك أك إعانػات ما, أاانب مكاكديف بتكنس بصفة مباشرة أك غير مباشرة

 .شكمها 

 

 

                                                 

 : مػػػػػػػػػػف مكقػػػػػػػػػػم, ممامػػػػػػػػػػة األفػػػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػػػزب االاتمػػػػػػػػػػاعي التحػػػػػػػػػػرر  ,يرة ذاتيػػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػ,مقػػػػػػػػػػاؿ : انظػػػػػػػػػػر  - ُ

femmeliberale.overblog.com.www .المػػنقس لمحػػزب االاتمػػاعي التحػػررم القػػانكف األ ا ػػي: كمقػػاؿ, 
 .www.assyassyia-tn.com :مف مكقم, ـََِٖدي مبر ُٓ, االثنيف ,الكاتب ال يا ٌية

http://www.assyassyia-tn.com/
http://www.assyassyia-tn.com/
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 :الحزبأفكار أىم 

كخاصػػة النظػػاـ , كمكا ػػب األمػػة, دفاع عػػف الهكيػػة العربيػػة اإل ػػبلمية كحقػػكؽ اإلن ػػافالػػادعػػاء  -ُ
كمبػػػػدأ  ػػػػيادة الشػػػػعب كمػػػػا نٌظمهػػػػا الد ػػػػتكر كالمبػػػػادئ المتعمقػػػػة بػػػػاألحكاؿ , الامهػػػػكرم كأ  ػػػػم

 .الشخصية

تعصػػػير الػػػببلد فػػػػي م ػػػتكل العقميػػػات كالتشػػػػريم كالهياكػػػؿ كتعصػػػيرها عمػػػػى اميػػػم الم ػػػػتكيات  -ِ
 .الثقافية كالعمميةاالقتصادية ك 

لتػػػي تمثػػػؿ مصػػػمحة عػػػدا امػػػا , تحريػػػر االقتصػػػاد بان ػػػحاب الدكلػػػة مػػػف القطاعػػػات االقتصػػػادية -ّ
 .دكر ا تراتياي عمكمية أك لها

 .إقرار البلمركزية ال يا ية كاالقتصادية كالثقافية -ْ

 .كتشايم الفرد عمى الخمؽ كاالبتكار دكف حكااز  ,لممكاطفتشايم الحياة  -ٓ

دخػػؿ أدنػػى ااتمػػاعي لكػػؿ عائمػػة كتاطيػػة ااتماعيػػة  بػػاقرارخاصػػة , ار التضػػامف بػػيف األفػػرادإقػػر  -ٔ
 . شاممة لكؿ مكاطف

كتكحيػد التشػريعات بػيف بمػداف الماػرب العربػي كخطػكة , العمؿ عمى بعػث  ػكؽ مااربيػة مشػتركة-ٕ
 (ُ).أكلى لتكحيد المارب العربي لااية تكحيد الكطف العربي

 
 : لمحزبية الميبرال األفكارأىم 

خرااهػػا مػػف ظممػػات الاهػػؿ إلػػى فضػػاء المعرفػػة كالعمػػـك بيػػة تحريػػر المػػرأة العر  -ُ تمثػػؿ المػػرأة  إذ, ان
الرابطػػػػػػة األ ا ػػػػػػٌية لمن ػػػػػػيج هػػػػػػي ف, معركػػػػػػة النهضػػػػػػة الثقافيػػػػػػة كاالاتماعيػػػػػةلالمحػػػػػٌرؾ الحيػػػػػػكم 

 .االاتماعي 

مبػػػدأ الم ػػػاكاة  تطػػػكير قػػػكانيف األحػػػكاؿ الشخصػػػية بمػػػا يتفػػػؽ مػػػم, مػػػف خػػػبلؿقانكنيػػػة الم ػػػاكاة ال -ِ
 الم ػػػاكاة الكاممػػػة بػػػيف الراػػػؿ كالمػػػرأة عمػػػى أ ػػػاسك , كمتطمبػػػات الحداثػػػة كاالنفتػػػاح عمػػػى العػػػالـ

 .المكاطنة

مامػػة األحػػكاؿ  كهػػذا أمػػر كاضػػس اٌ ػػدتم إصػػبلحات, ىاألكلػػ ضػػمف أكلكيتػػمكضػػم حرٌيػػة المػػرأة   -ّ
 . نفاؽ عميهاكاإل لبند يقٌرر م ؤكلية المرأة في ت يير شؤكف األ رة االشخصٌية عبر إقحامه

                                                 

 .لمنقس لمحزب االاتماعي التحررمالقانكف األ ا ي ا - ُ
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ؿ عمػػػى معػػػاني مػػػبعض اعمػػػم يؤخػػػذ عمػػػى غيػػػر داللتػػػم فيحالػػػلػػػدل فػػػي مفهػػػـك الحريػػػة لتبػػػاس اال -ْ
 .الفكضى كاالنحبلؿ كالبٌلأخبلؽ

المشػاركة فػي الحيػاة العامػة  ك تعميؽ كتفعيؿ دكر المرأة في األحزاب الميبرالية في العػالـ العربػي -ٓ
 .كال يا ية

 .قكل الرٌدة بـ كت ميتهنابلؽ التعصب كاإلييف كاتهامهـ ببالظبلم, ةال مفيتيارات اتهاـ   -ٔ

اتماعيػػة حاتػػم مػػا آلػػت إليػػم الحيػػاة اإل, متخمػػؼراعػػي بأنػػم خطػػاب  اإل ػػبلمي خطػػاباتهػػاـ ال  -ٕ
 .الراهنة مف مظاهر انحراؼ كاب تقكيمها

 .تماعي االتعميـ كالتثقيؼ اإل نشر -ٖ

ايب لهػذ  الظػركؼ دكف أف تقكدنػا  ػتنف أالاالػب كالحكمػة فػي  ماربلاب عمينا فتس حدكدنا ي  -ٗ
 (ُ). نهيار الكامؿإل تاابة إلى ا  اإلهذ

 

 :مستقبل الميبرالية في العالم اإلسالمي: المطمب الثالث 
كرأينػػا , أهدافػػم كأبعػػاد , ماهيػػة هػػذا الفكػػر, بعػػد درا ػػة مػػكازة لمفكػػر الميبرالػػي أثبتػػت بكضػػكح

كقضػػايا , الكاضػػس مػػم اإل ػػبلـ كطبيعػػة الشػػعكبكتناقضػػم , كمكاقفػػم تاػػا  اإل ػػبلـ, نتػػائج هػػذا الفكػػر
م ػػػتقبؿ الميبراليػػػة فػػػي العػػػالـ اإل ػػػبلمي كمػػػدل تكافقهػػػا أك عدمػػػم فػػػي  ت تعرضػػػا, األمػػػة اإل ػػػبلمية

  : الماتمعات اإل بلمية مف خبلؿ

 :فشل الميبرالية في العالم اإلسالمي :أولً 
م الفػػتف فػػي القضػػاء عمػػى كلمػػا لػػـ تنفػػ, بعػػد أف رحمػػت قػػكل اال ػػتعمار كظػػؿ اإل ػػبلـ باقيػػان 

, دارت الػدكائر ك ػقطت المارك ػية, طرحػكا عمينػا أفكػاران مثػؿ المارك ػية كالشػيكعية كالقكميػة, اإل بلـ
, فا تداركا ليكركا عمينا بكاك  اديدة, كتعرت الشعارات الزائفة, كافتضحت القكمية, كاختفت الشيكعية
 (ِ).هذ  المرة هي الميبرالية , كشعارات أخرل
, ثبػػت فشػػؿ الحػػؿ الميبرالػػي الػػدخيؿ عمػػى ببلدنػػا فػػي اميػػم الماػػاالت كمنهػػا االقتصػػادملقػػد 

, تزدهػر فيهػا المػكارد االقتصػادية كتتقػدـ التنميػة, حيث فشؿ في إقامة حياة اقتصادية  ػميمة متكاممػة

                                                 

مامػػػة األفػػػؽ لمحػػػزب االاتمػػػاعي  ,ركضػػػة ال ػػػايبي ,مػػػف تااذبػػػات الماضػػػي إلػػػى أفػػػؽ الم ػػػتقبؿ, مقػػػاؿ: انظػػػر - ُ
دكر المرأة في األحزاب ال يا ية : قاؿمك . .femme-liberale.over-blog.com www :مف مكقم,مالتحرر 

 www.arab-liberals.net.: مف مكقم ,شبكة الميبرالييف العرب ,عربيفي العالـ ال
 . ٖ,أخبار اليـك ,بدكف رقـ طبعة ,مصطفى محمكد, اإل بلـ ال يا ي كالمعركة القادمة :بتصرؼ - ِ
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إذ أخفقػػػت النظريػػػات الم ػػػتكردة فػػػي إياػػػاد ماتمػػػم الكفايػػػة كالعػػػدؿ كتػػػأميف اال ػػػتقرار كالرفػػػا  لهػػػذا 
بؿ إف هػذ  المػذاهب كالػنظـ الكضػعية زادت مشػكبلت البشػرية , إلن اف في أية بقعة مف بقاع العالـا

كمنهػػا حريػػة الفػػرد فػػي أف يفكػػر كينتقػػد كيبػػدم رأيػػم فيمػػا يػػرا  بمػػا , كفشػػمت فػػي ماػػاؿ الحريػػة, تعقيػػدان 
حيػث فشػمكا , فشػمت فػي الماػاؿ الع ػكرمك  ,يحقؽ المصمحة لمفػرد كالماتمػم كالنظػاـ ال يا ػي القػائـ

إذ , فشػػػمت فػػي الماػػػاؿ األخبلقػػػيك  ,فػػي تحقيػػػؽ أم انتصػػار ع ػػػكرم فػػي قضػػػايا العػػػرب كالم ػػمميف
شػػػاع العبػػػث ك  إذ انتشػػػر الف ػػػاد, فشػػػمكا فػػػي الحفػػػاظ عمػػػى أخػػػبلؽ األمػػػة كفضػػػائمها كقيمهػػػا األصػػػيمة

لماػاؿ ككػذلؾ فشػمت فػي ا, كاال ػتهتار بحقػكؽ الايػر مباشػرة, كالماكف كاال تهتار بالمصػالس العامػة
متم ػكة , حيث ظمت األمة متم كة بايمانها الذم تعتز فيم كتعتبػر  أ ػاس كاكدهػا كبقائهػا, الركحي

الػديف الػذم يػؤمف العػدؿ , ألنػم يتنػاكؿ اإلن ػاف متكػامبلن , باإل بلـ الذم يقيـ حضارة إن انية متكاممة
ميػػؽ باإلن ػػاف الػػذم الػػديف الػػذم ينشػػئ حضػػارة ت, كالعػػدؿ االقتصػػادم, كالعػػدؿ االاتمػػاعي, ال يا ػػي

فمقػد فشػمت ب ػبب خمكهػا  ,لػـ ت ػتطم الميبراليػة أف تحقػؽ التقػدـ المنشػكد, صكر  اهلل في أح ف صكرة
 (ُ). تعالى باعراضها عف اهلل مقصكدان  مف العنصر الركحي بؿ إغفالها لم إغفاالن 

أثبتػػت فشػػمها , ككمػػا أثبتػػت التاربػػة الميبراليػػة الاربيػػة الديمقراطيػػة فشػػمها  فػػي الػػببلد العربيػػة
التػي أخػذت , كأكضػس مثػؿ لهػذا الفشػؿ هػك تاربػة تركيػا الحديثػة, كذلؾ في الببلد اإل ػبلمية األخػرل

كحاكلػػت أف تكاػػد مػػف الشػػعب الم ػػمـ شػػعبان , التاربػػة الميبراليػػة بحػػذافيرها كغاصػػت فيهػػا إلػػى أذقانهػػا
, لتركػي المػؤمف بعقيدتػملقػد اصػطدمت هػذ  المحاكلػة الاريئػة بطبيعػة الشػعب ا, فػي كػؿ شػيء غربيان 

فماذا حققت , بكؿ ما يعتز بم كيحرص عميم , كبتراثم, بأنظمتم, بمشاعر , بمفاهيـ دينيةك  ,كمقد اتم
 (ِ).!؟هذ  التاربة الميبرالية

 : الميبرالية في العالم اإلسالمي أسباب فشل
الميبراليػػػة  فػػػاألخبلؽ التػػػي اػػػاءت بهػػػا, مػػػف أ ػػػباب فشػػػؿ الميبراليػػػة مصػػػادمتها لمفطػػػرة البشػػػرية -ُ

نم تعالى خمقهـ أأم , لقد فطر اهلل تعالى الناس عمى الديف الحؽ, منافية لما فيطر الناس عميم
إال كفػي , ال تاد م ألة منها, فم ائؿ الديف مكافقة لفطر الناس, كراائم كعبادتم, عمى محبتم

َٖلَ : قاؿ تعالى (ّ). الفطرة ما يشهد لها بالصحة كال بلمة  ْج َٗ  ٌْ ِِ َدِْٞفًلب فِْولَرحَ  فَأَقِ ٝ ىِيلدِّ

                                                 

          , مؤ  ػػػػػػػة الر ػػػػػػػالة,بػػػػػػػدكف رقػػػػػػػـ طبعػػػػػػػة  ,يك ػػػػػػػؼ القرضػػػػػػػاكم ,الحػػػػػػػؿ اإل ػػػػػػػبلمي فريضػػػػػػػة كضػػػػػػػركرة:انظػػػػػػػر - ُ
ك  ُُِ:الحمػكؿ الم ػتكردةك  ْٖٔ:مذاهب فكريػة معاصػرة  ك ُُ ُِ ُّ ُْ ُٓ ُٔ, ـُْٕٗ  -هػ ُّْٗ

 .  ْ,ـُٕٗٗ -هػُُْٖ, الر الة,ُِط ,فتحي يكف :حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ

 .  َُٗ, الحمكؿ الم تكردة: انظر  - ِ
 . َُِ ,منهج اال تدالؿ عمى م ائؿ االعتقاد : بتصرؼ - ّ
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َِّ  َْمثَلَر اىَّْلب ىَِن َٗ  ٌُ ُِ اْىقَِّٞ ٝ ىَِل اىدِّ ََ  ِ َٖب ََل رَْجِدَٝو ىَِذْيِق هللاَّ ْٞ ِ اىَّزِٜ فَوََر اىَّْبَش َعيَ ِش ََل هللاَّ

 َُ ٘ َُ   (ُ).  َْٝايَ

نا ػػؽ مػػم ككبلهمػػا مت, كطبيعػػة هػػذا الػػديف, لقػػد ربطػػت اآليػػة الكريمػػة بػػيف فطػػرة الػػنفس البشػػرية
ذا انحرفت النفكس البشرية عف الفطرة, كالديف ثابت, اآلخر في طبيعتم كاتااهم كالفطرة ثابتة , كان
كالػػػديف أنزلػػػم اهلل تعػػػالى , فطػػػرة البشػػػر كفطػػػرة الكاػػػكد, فػػػبل يردهػػػا إال هػػػذا الػػػديف المتنا ػػػؽ معهػػػا

ال إذا عػػػادت فػػبل  ػػػعادة لمبشػػرية إ, كيصػػػرفم إلػػى الحػػػؽ كيقكمػػم مػػف االنحػػػراؼ, لػػيحكـ اإلن ػػاف
( ). فطرتها ال ميمة لتتنا ؽ مم الديف الحؽ

 

لػػى مػػف يريحهػػا مػػف طايػػاف ان ك , إف البشػػرية اليػػكـ بحااػػة إلػػى مػػف يانيهػػا عػػف اهالػػة الميبراليػػة -ِ
نمػػػا يتطػػػرؽ الف ػػػاد إلػػػى , فكبلهمػػػا نظػػػاـ غيػػػر طبيعػػػي كمعانػػػد لمفطػػػرة البشػػػرية, الرأ ػػػمالية كان

إف النظػاـ اإل ػبلمي هػك , الكػكف ك ػنف الفطػرة الماتمم عندما ت ير أمكر  عمى غيػر نػكاميس
كألف تشػريعاتم , ألف تنظيماتػم االاتماعيػة هػي تنظيمػات القػكل الفطريػة, كالم تقبؿ لػم, البديؿ

(ّ). كاتااهات الميكؿ الفطرية , تمبي دكافم  الاريزة
 

إذ , ألخػبلؽكاألخػبلؽ عمػى أ ػاس مػادم ال يػرتبط بػالقيـ كامكقػؼ الميبراليػة مػف القػيـ لقد بينًػيى  -ّ
 ( ْ).كاألثرة كالظمـ , تباع الهكلاك , نتج عنها األنانية

إف فم ػفة الاػرب , عقيػدة كشػريعة كمػنهج حيػاة, مناقضة األطركحات الفكرية الميبرالية لئل بلـ -ْ
لػى القػيـ ان ك , لػى الكػكف كالحيػاةان ك , لػى اهلل كاإلن ػافان ك , كنظامم لمحياة كنظرتم إلى الػديف كالدكلػة

إف الم ػػػمـ  لػػػم , فمي ػػػت ممػػػا يحتػػػاج إليػػػم شػػػرقنا الم ػػػمـ, لنظػػػرة اإليديكلكايػػػةتمػػػؾ ا, كاألخػػػبلؽ
إلػػى , كأيديكلكايتػػم الربانيػػة الشػػاممة بأحكامػػم كآدابػػم مػػف  ػػاعة مػػيبلد , فم ػػفة حياتػػم الخاصػػة

  (ٓ) .ةلذا كاف مف الخطأ محاكلة ا تيراد أيدلكاية دخيمة كالميبرالي, لحظة الكفاة

بػػؿ كمحبػػتهـ ألعػػداء اهلل كنصػػرتهـ عمػػى حػػرب أكليػػاء اهلل , لمػػؤمنيفعػػدـ كالئهػػـ هلل كر ػػكلم كا -ٓ
 .  بؿ ككالئهـ دائمان لؤلانبي  , تعالى

فمـ ينتج عف النظـ الم تكردة  كل , فشؿ النظـ الم تكردة في حؿ مشكبلت الناس كقضاياهـ -ٔ
كظهػػكر , كتػػراكـ الػػديكف الربكيػػة المتفاقمػػة, كتفتيػػت العػػالـ اإل ػػبلمي, تمػػزؽ الػػدكؿ اإل ػػبلمية

                                                 

 . َّآية :  كرة الرـك - ُ
 .  ِٕٕٔ/ٓ, ـُُٖٗ -هػَُُْ,دار الشركؽ , بدكف رقـ طبعة , يد قطب ,في ظبلؿ القرآف: انظر - ِ

,         ـََِْ-هػػػػػػػُِْْ,بػػػػػػدكف دار نشػػػػػػر, ٕط, صػػػػػػالس الرقػػػػػػب ,ا المعاصػػػػػػر كالاػػػػػػزك الفكػػػػػػرمكاقعنػػػػػػ: بتصػػػػػػرؼ - ّ
ّّْ  ,ّْْ  . 

 . َٗٓ ,حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها:انظر - ْ

   ُُٖ, ُُٕ,لحمكؿ الم تكردة ا:بتصرؼ  -ٓ
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كا ػتفحاؿ , كتػدهكر القػيـ, كانهيػار األخػبلؽ, كالمف ديف فػي األرض, كالمترفيف,طبقة األغنياء 
 (ُ).الفكاحش كالمنكرات 

التػي تشػكؿ حػاازان , ديمقراطػي , حػر, مثػاؿ أنػا ليبرالػي  نف ػها المصػطمحات الفكريػة التاريبيػة -ٕ
كعامؿ , فالمصطمس بحد ذاتم مشكمة, فك الميبرالي كهذا ما لـ ييدركم, نف يان لدل الشعكب العربية

 .تااكز  نف ي مف الصعب

فػػػػي حػػػػيف طبيعػػػػة , الميبراليػػػػة تركػػػػز فكرهػػػػا عمػػػػى حريػػػػة الفػػػػرد دكف مراعػػػػاة لمصػػػػمحة الاماعػػػػة -ٖ
ثقافتهػػػا  ـعبػػػر أدبياتهػػػا اإل ػػػبلمية أ  ػػػكاء, الماتمعػػػات العربيػػػة تقػػػـك عمػػػى الفكػػػر الامعػػػي

 .  االاتماعية

, حيػث كػاف هاكمهػا عمػى اإل ػبلـ نف ػم, لدل الشعكب اإل ػبلمية الميبرالية المقد ات لـ تراعً  -ٗ
ممػا كلػد ردة فعػؿ لػدل الشػعكب اإل ػبلمية تمقػت الميبراليػة , لمم ػمميف كعمػى الرمػكز التاريخيػة

 . المركايف لها كازدراء

, الشعكب اإل بلمية بأف أم شخص يحمؿ فكران تاريبيان  هك عميؿ لمارب الشعكر العاـ لدل -َُ
ييف لهػػـ فاالبيػػة الميبػػرال, حتػػى كلػػك لػػـ يكػػف األمػػر كػػذلؾ, اريعم لهػػدـ اإل ػػبلـمشػػ منخػػرط فػػي

 ذاتهػػػاكهػػػـ يتبنػػػكف , االحػػػتبلؿ األانبػػػي ألراضػػػي الم ػػػمميفمكقػػػؼ  ػػػمبي مػػػف المقاكمػػػة ضػػػد 
 .   في العراؽ كأفاان تاف كفم طيف, كالاربية األاندة األمريكية

مػف الحػديث عػف حقكقهػا كحقػكؽ الراػؿ  بػدالن  , اهتمػاـ الميبػرالييف المبػال  فيػم بحريػة المػرأة   -ُُ
خاصػػةن كأف المػػرأة , الميبراليػػة محػػؿ شػػؾ كريبػػة ممػػا اعػػؿ هػػذ  الػػدعكات, معػػان كانبػػان إلػػى انػػب

 . تتااكز فيم حتى التشريعات اإل بلمية, الشرؼ كالعرض تيشكؿ في الثقافة العربية رمز

كاعتبػػػار كػػػؿ , بلميةاإل ػػػ مداهنػػػة ال ػػػمطات العممانيػػػة كتشػػػايعها عمػػػى ضػػػرب الحركػػػات  -ُِ
إلػػػى الػػػدعكة إلػػػى قػػػتمهـ , بم ػػػااينم إ ػػػبلمي عػػػدكان لهػػػا مػػػف التحػػػريض عميػػػم إلػػػى الشػػػماتة

يحمػػؿ ال ػػبلح ضػػد كػػؿ ,  فػػي بػػبلط ال ػػمطاف كا تئصػػالهـ كتحػػكؿ الميبرالػػي هنػػا إلػػى انػػدم
 .إ بلمي

ف كانػت شػكمية, أك إ ػبلمية ةدعكة انفصالية تقؼ ضد أم كحدة عربي ةالميبرالي -ُّ بػؿ , حتػى كان
 عبػر تشػايم, خفاياهػا  يكتشػؼ أنهػا تػدعك إلػى تفتيػت الػكطف نف ػم إف مف يػدقؽ فػي بعػض

  .األقميات بارض الصداـ مم األكثرية

                                                 

 .َّٓ,كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم : انظر  - ُ
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ال يي ػمس لػم بػأكثر , طقػكس تعبديػم كاعتبػار  ماػرد, رفضها التاـ لتطبيؽ التشريم اإل ػبلمي  -ُْ
كلكػف  منف ػ ك الفكػرإف لػـ يكػف هػ, آخػر ممػا اعمهػا ال تختمػؼ عػف أم فكػر تاريبػي, مف ذلؾ

 .بمصطمس اديد

ف إمػا باألنظمػة الحاكمػة ك رمكزهػا مرتبطػ ككػؿ, الميبرالية ليس لها أرضية شعبية ت تند عميهػا -ُٓ
 (ُ) .أك بالدكائر الاربية, العممانية

الصػػارخة مصػػطمحان محتقػػران لػػدل الشػػعكب الم ػػممة " الميبراليػػة" تاعمػػ فهػػذ  األ ػػباب ماتمعػػة  
بأـ أعينها خيانػة النخػب العممانيػة العربيػة لهمكمهػا كآمالهػا  كال تاػد مػف  يكـترل كؿ ب المها  ألنها 

كهػػػـ كػػػؿ يػػػكـ بػػؿ كػػػؿ لحظػػػة يدك ػػػكف همػػػـك   ألفعػػػاؿ الاػػرب الكػػػافر هػػذ  النخػػػب إال تحالفػػػان كتبريػػػران 
 .كنزكاتهـ الشخصية  أغراضهـ الخاصةتحقيؽ الشعكب  كي يتمكنكا مف 

 :المستقبل لإلسالم :ثانياً 

 الرأ ػمالية كاالشػتراكية كالميبراليػةك القكميػة , التي اعتمدتها هذ  النظريات الحديثػة ادئمبإف ال  
كأمثالهػػا قػػد يصػػمس لماتمعػػات , كلي ػػت إن ػػانية, لي ػػت بشػػرية, فػػي تقييمهػػا لمكاقػػم البشػػرم اإلن ػػاني

ـ حيػاة أم ػا أف تكػكف مرشػحة لتنظػي, لي ت في حااة أ ا ان لاير المتطمبات الماديػة الصػرفة, بهيمية
ػؿ  األفكػارفػ, فهػذا لػف يكػكف, كالخصائص الفطريػة المتعػددة, اإلن اف ذات المطالب كالحااات  اف اي

عمػى الػرغـ مػف كػؿ الػدعـ الاربػي لهػا كالػػزخـ , الشػعكب اإل ػبلمية طلػـ تاػد لهػا قبػكال ك ػ, التاريبيػة
 (ِ). اإلعبلمي المصاحب لها

  فهػػك الػػديف الػػذم ارتضػػا  اهلل تعػػالى لمبشػػرية, ـلقيػػادة العػػالـ هػػك اإل ػػبل دإف المرشػػس الكحيػػ    
زِلٜ  :ىػتعالػاهلل قػاؿ  ََ ٌْ ِّْا ُْٞن لُذ َعيَل َْ ََ َٗ َْر  ٌْ ٌْ ِدٝلَُْن ْيلُذ ىَُنل ََ ًَ  َْم ْ٘ ًَ  اْىَٞل ٌُ اِسْضلِ َرِظلُٞذ ىَُنل َٗ   

  (ْ) (ّ).   ِدًْٝب

ديػػفه فا ػػده ن , اصػػرةإف النصػػرانية التػػي ان ػػمخت منهػػا الااهميػػة المع :أمػػا الميبراليػػة فنقػػكؿ لهػػا
ف اإل بلـ ليس الكهنكت الكن ػي الػذم ناصػب العقػؿ , ديفه ال يصمس لمحياة, ألنم مف صنم البشر كان

ف أردتـ النااة مف هذ  الهاكية التػي , كعف حياة أفضؿ, فاف كنتـ تبحثكف بحؽ عف الحرية, العداء كان
الػػديف الػػذم ال , لمػنهج الصػػالسكا, فمػيس لكػػـ  ػػكل اإليمػاف بالعقيػػدة الصػػحيحة, كضػعتـ أنف ػػكـ فيهػػا

                                                 

 .أ باب فشؿ الميبرالية في الكطف العربي ,مقاؿ :انظر - ُ
 .          ٓ,حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ: بتصرؼ - ِ
 .ّآية :  كرة المائدة  - ّ
, ـُٖٔٗ -هػػػػػ  َُْٔ, المدينػػػة, ُط ,المصػػػرم محمػػػد عبػػػد اهلل اميػػػػؿ, حاضػػػر العػػػالـ اإل ػػػبلمي: بتصػػػرؼ - ْ

ِ/ُٖٔ . 



 ٜٚ 

كااللتػػزاـ , كبػػيف التقػػدـ المػػادم كالحضػػارم, كاإليمػػاف بالمح ػػكس, ييكًاػػد فصػػامان بػػيف اإليمػػاف بالايػػب
 كهػـ بػدينهـ, عػـ أراػاء الػدنيا, كديف مت ػامس, إف الم مميف أصحاب حضارة عريقة, بالقيـ اإلن انية

بهذ  الر الة ال ماكية التػي  تصػؿ إلػى بقػاع األرض  ,ان كأنم مازاؿ الدكر كبير , أعطكا البشرية الكثير
هػػك كحػػد  الػػذم يمكػػف أف يبعػػث األمػػة بعثػػان , فػػبل أمػػؿ لهػػذ  األمػػة إال بػػالراكع إلػػى اإل ػػبلـ , امعػػاء

ف الهاػػػكـ الم ػػػتمر عمػػػى اإل ػػػبلـ, كتنطمػػػؽ مػػػف اديػػػد, اديػػػدان ت ػػػترد فيػػػم عافيتهػػػا قيمػػػم كمبادئػػػم , كان
بعػػد أف كانػت فػػي فتػػرة , أيقػػظ الم ػمميف إلػػى اكانػػب عظمػة اإل ػػبلـقػػد , ناازاتػمان كتاريخػم كرااالتػػم ك 

فػػػػػاف هاػػػػػـك الم تشػػػػػرقيف كأشػػػػػياعهـ مػػػػػف التنػػػػػكيرييف , كفقػػػػػدت إشػػػػػعاعها, أك انطفػػػػػأ بريقهػػػػػا, الركػػػػػكد
 .   لهي فاشمة تمامان , كالميبرالييف الذيف يترامكف أفكار الم تشرقيف كينشركنها بأ مائهـ

ف هػػػذ  إف أمتنػػػا لػػػـ تكػػػف فػػػي حااػػػ         ة إلػػػى حمػػػكؿ م ػػػتكردة م ػػػتمدة مػػػف أيػػػدلكايات أانبيػػػة كان
 (ُ).فضبل عف مناقضتها لديننا , بؿ ضارة كمعكقة بديننا , الحمكؿ لـ تكف حتمية كال مبلئمة

فناػػػد أف الم ػػػتقبؿ , ككعػػػد  ككعيػػػد  تعػػػالى كلكننػػػا ن ػػػتقرئ  ػػػنف اهلل, كألف الم ػػػتقبؿ غيػػػب
كقػػد أ ػػرؼ األعػػداء فػػي , كة التػػي يقػػدـ لهػػا الػػدـ ال تمػػكتفػػاف مػػف  ػػنف اهلل تعػػالى أف الػػدع, لئل ػػبلـ

ظنػان مػػنهـ أنػم يقضػي عمػػى الػدعكة فكػاف هػػذا , إراقػة دمػاء الم ػمميف فػػي كػؿ مكػاف مػػف بقػاع األرض
ُِّرٝلُد  :قػاؿ تعػالى (ِ).كأف مػف كعػد اهلل أف يمك ػف لهػذ  األمػة , الدـ  بيبلن إلى زيادة المد كنبرا ػان  َٗ

َِّ َعيَٚ  َُ َّ ُْ َ  َِ اِرثِٞ َ٘ ٌُ اْىل َّْجَايَُٖل َٗ لخً  ََّ ٌْ  َئِ َّْجَايَُٖ َٗ َِ اْضزُْعِافُ٘ا فِٜ األْرِض  ٝ ِِ َِ * اىَّ ل نِّ ََ ُّ َٗ

 َُ ُرٗ َِ ب َمبُّ٘ا َْٝذ ٍَ  ٌْ ُْْٖ ٍِ ب  ََ ُجَُْ٘دُٕ َٗ  َُ ب ٍَ َٕب َٗ  َُ ْ٘ َٛ فِْرَع ُِّر َٗ ٌْ فِٜ األْرِض  ىَُٖ
.(ٖ)

 

كال ػػػػنة  الكػػػػريـ كردت فػػػػي القػػػرآفلمنصػػػكص الثابتػػػػة المحكمػػػػة التػػػي , إف الم ػػػتقبؿ لئل ػػػػبلـ
      :تعػػػالىاهلل  قػػػاؿ , فمػػػف ي ػػػتطيم أحػػػد القضػػػاء عميػػػم, ا أف الم ػػػتقبؿ لئل ػػػبلـػكبمػػػ, المطهػػػرة كيةػالنبػػػ
  ُْٝوفِئُللللْ٘ا ُّللللَ٘ر َُ  َُ ِٚ ٱُِٝرٝللللُدٗ َٝللللأْثَ َٗ  ٌْ ِٖ ِٕ َِ٘ ِ ثِللللأَْف ْ٘ َمللللِرَٓ ٱهَّ ىَلللل َٗ ٌَّ ُّللللَ٘رُٓ  ُ نَِلَّ  َُ ُٝللللزِ         هَّ

َُ ْىنَِ ٱ َ٘    : كقكلػم تعػالى (ٗ).  فُِرٗ ِِٛ  َْرَضَو َرُضل٘ىَُٔ ةِ ٱُٕ ِِ ٱىَّ ِدٝل َٗ  ِٙ ِٖلَرُٓ ٱْىُٖلَد ْىَذلقِّ ىُِْٞظ

ْ٘ َملللِرَٓ ٱَعيَلللٚ  ىَللل َٗ  ِٔ ِِ ُميِّللل ٝ َُ ٱىلللدِّ ْشلللِرُم٘ َُ  ,فاهػػػكد الكفػػػار ضػػػائعة فػػػي محاربػػػة اإل ػػػبلـ ( ) ْى

                                                 

ك            ُُٕ,دار القكمية, ِط :  مد ابلؿ كشؾمح ,الازك الفكرمك  ْٖٔ, مذاهب فكرية معاصرة: انظر - ُ
 .ُّٔ,الحمكؿ الم تكردة

 .  َُُ ,قضية التنكير: بتصرؼ - ِ

 . ٔ, ٓآية :  كرة القصص - ّ

 .  ِّآية :  كرة التكبة  - ْ

 . ّّ آية :  كرة التكبة - ٓ
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 ِ َُّ األَْرَض ِهَّ ااْللللجُِرٗا نِ َٗ  ِ ِْ اْضلللزَِاُْٞ٘ا ثِلللبهَّ للل ٍَ َٖلللب  اْىَابقِجَلللخُ   ُِٝ٘رثُ َٗ  ِٓ ِْ ِعجَلللبِد للل ٍِ ََٝشلللبُء 

 َِ زَّقِٞ َُ  (ٔ).ىِْي

اإل ػبلـ الػذم أينشػأ , كهذ  الر الة المكعكدة هك اإل بلـ, إف صاحب هذ  الحضارة المنشكدة  
فقػػػد آف لمشػػػعكب العربيػػػة , كصػػػنم أمثػػػؿ حضػػػارة عرفهػػػا التػػػاريخ, مػػػف ًقبىػػػؿ خيػػػر أمػػػة أخراػػػت لمنػػػاس

, ككػؿ نهػج دخيػؿ, كأف تػرفض كػؿ حػؿ م ػتكرد , أف تتحرر مػف التبعيػة لماػرب كالشػرؽ, يةكاإل بلم
كآف لقادة هذ  الشعكب كحكامم أف , لحياتها كد تكران , كأف تتخذ مف اإل بلـ الصحيس حبلن لمشكبلتها

أ ػػمالية كال كل ػػنا ذيػػكالن لمر , لميمػػيف كال لمي ػػار إننػػا ل ػػنا عبيػػدان , كيعمنكهػػا مدكيػػة, يػػدرككا هػػذ  الحقيقػػة
 (ِ) . ا نحف م ممكف كال نرضى باير اإل بلـ عقيدة كال رابطػإنم, ةلميبرالي

كانتفػاء حااتػم  , فالػذيف يتحػدثكف عػف اإل ػبلـ, لئل ػبلـ ـيتبيف بما ال لبس فيم ضركرة الحك
رتفػم إنمػا يمقػكف حػديثان فيػم مػف التفاهػة كالقزامػة مػا ال ي, أك عػف إمكػاف تحققػم فػي الحيػاة, إلى الحكػـ

طبيعػػػة هػػػذا الػػػديف كاإللمػػػاـ بإنهػػػـ ال يػػػدلكف بهػػػذا عػػػف اهمهػػػـ , إلػػػى شػػػرؼ المناقشػػػة كاحتػػػراـ الاػػػدؿ
 . بؿ يدلكف عمى اهؿ بكؿ مقكمات الطبيعة البشرية , بحقائقم الب يطة

كيرفػػم عػػنهـ , أنػػم لػػف يخػػراهـ مػػف أزمػػتهـ, ف فػػي مشػػارؽ األرض كمااربهػػاك فمػػيعمـ الم ػػمم
إال  العػػكدة الصػػادقة إلػػى اإل ػػبلـ الػػذم , كيػػردهـ إلػػى عػػزتهـ, عمػػيهـ إصػػرهـ كاألغػػبلؿ التػػي صػػارت
الػذم أنزلػم اهلل , إال المػنهج الربػاني, كلػف يخم ػص البشػرية مػف أزمتهػا, أنعـ اهلل بم عميهـ كحباهـ إيػا 

ٌُ اْىِنزَل ليقكـ النػاس بالق ػط  َاُٖل ٍَ َٗ ََّسْىَْلب  َلبِد  ًَ ىَقَلْد  َْرَضلْيَْب ُرُضليََْب ثِبْىجَِّْٞ َُ ىَِٞقُل٘ ٞلَسا َِ اْى َٗ بَة 

 ( ).  اىَّْبُش ثِبْىقِْطػِ 

يماننا بادارة هذا الػديف لقيػادة البشػرية فػي ازديػاد , إف اعتزازنا باإل بلـ يشتد يكما بعد يكـ      كان
, كفشػػؿ االتااهػػات العممانيػػة كالقيػػادات ال يا ػػية  فػػي تػػكفير ال ػػعادة كاال ػػتقرار لئلن ػػانية, م ػػتمر

كنثبت لماميػم أف الم ػتقبؿ لهػذا الػديف , نا ل نا بحااة لديف اديد كما فعمت النصرانيةليؤكد عمى أن
 (ْ) .العظيـ 
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 المبحث األول
 ليين من اإلسالم موقف الميبرا

 : موقفيم من الجانب العقدي : المطمب األول
كهػػي أ ػػاس التكػػكيف النف ػػي كالفكػػرم , لكاػػكدكاػػكهر ا, إف عقيػػدة اإل ػػبلـ هػػي ركح الحيػػاة

إذ ناد أف اإل ػبلـ ياػرس , كالتقاليد, كالتشريم, كاإلعبلـ, كالفف, كالثقافة, محكر التربيةك  ,ألفراد األمة
عقيػػػدة التكحيػػد التػػي تحػػػرر اإلن ػػاف مػػف كػػػؿ عبكديػػة مػػا عػػػدا , فػػي نفػػس الطفػػؿ منػػػذ نعكمػػة أظػػافرة

  (ُ). العبكدية هلل تعالى 

كبقيامهػا , قمبػم, لذا فهػي  تخاطػب أشػرؼ اػزء فػي اإلن ػاف, دة أشرؼ اكانب الديفإف العقي
فهػػي تيعػػد الهػػدؼ , كألف أهػػـ مػػا فػػي الػػديف العقيػػدة, يقػػكـ أ ػػاس الشػػريعة متينػػان قكيػػان , فػػي قمػػكب النػػاس

لػػػػذا ناػػػػد أف , الصػػػػراع العقػػػػدمك  ,األكؿ كالػػػػرئيس لمػػػػف يصػػػػارع اإل ػػػػبلـ با ػػػػـ الصػػػػراع الحضػػػػارم
 الفكر الميبرالػي يػػدعكفػػ, كالتشػػكيؾ فيهػا, كأصػػكلهـ الدينيػة, يحػػاكلكف هػدـ عقيػػدة الم ػمميف  فالميبػراليي

نػػم ال أك   التحػػرر مػػف كػػؿ قيػػد ىكتػػدعك إلػػ  عمػػى األخػبلؽ ىالشػػريعة كحتػػلمثػكرة عمػػى العقيػػدة  كعمػػى 
لػيس  مػذهب فم ػفي يػرل أف اإلامػاع الػديني, االعتقاديػة حيػث إف الميبراليػة الفكريػة, قيػكد كال ثكابػت

  .الناسايد  كيطالب بحرية الفكر كالعقيدة لكؿ  ضركرينا لتنظيـ ااتماعي شرطنا

ثـ حاكؿ بث  مكمم الفكرية  , ع كريان كفشؿ فلقد حاكؿ الارب الم يحي ا تعمار الم ممي
فكػػاف الحػػؿ الكحيػػد هػػك ظهػػكر مامكعػػة مػػف العمػػبلء يػػرددكف , عػػف طريػػؽ الم تشػػرقيف  ففشػػؿ أيضػػان 

كتحكيمهػػا لتكػػكف تبعػػان لمحضػػارة , حتػػى يمكػػنهـ تضػػيم الهكيػػة اإل ػػبلمية, ف ال ػػامةأفكػػار الم تشػػرقي
هػػػذا ال يكػػػكف إال بنػػػزع ك  ,كتمهيػػػدها لحكػػػـ الشػػػعب, كتطكيعهػػػا لخدمػػػة الاػػػرب الكػػػافر, الاربيػػػة الزائفػػػة

  (ِ).كشريعةن , أخبلقان كعقيدةن , اإل بلـ مف قمكب أبنائم

 : ية فيتمثل فيما يميأما موقف الميبراليين من العقيدة اإلسالم

, حينما يردد الميبراليكف, ركف اإليماف باهللل إلااء أركاف اإل بلـ  بػ اإللااء الفعميى لإالدعكة  -ُ
كما " هك األحد " كهك ما يعني أف اإللم, إف عقيدة اإللكهية كمها صحيحة في  ائر األدياف

كهػك " ثػة كمػا يقػكؿ الثالكثيػة كهػك ثبل, نم اثناف كما يقكؿ الثانكيةإ, يقكؿ أصحاب الكحدانية

                                                 

 .ٓٗ ,اإل بلـ كالعممانية كاها لكام:انظر -ُ

ك آثػػار العكلمػػة  ُّٕ, ـُٕٗٗ -هػػػُُْٖ, دار األمػػيف, ُط  ,يا ػػر ح ػػيف ,اإل ػػبلـ م ػػتقبؿ أكركبػػا: انظػػر - ِ
 ,دةيػػػالفكػػػر الميبرالػػػي يػػػدعكا لمثػػػكرة عمػػػى العق :مقػػػاؿ ك ُِٕ:مأ ػػػاليب الاػػػزك الفكػػػر ك   ٕ, عمػػػى عقيػػػدة الشػػػباب
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كمػا يقػكؿ , كهػك بعػض مفػردات الخمػؽ أكظػكاهر الطبيعػة, كمػا يقػكؿ االتحاديػة" الكاػكد كمػم
 . تعالى اهلل عما يقكؿ الظالمكف عمكان كبيران , أصحاب الديانات الكثنية

كاػكد فػبل , كهػك اإليمػاف بالمبلئكػة, أما مكقؼ الميبرالية مف الركف الثاني مػف أركػاف اإليمػاف -ِ
, فػي كػؿ مقبػػكؿ فػي األديػاف أف يكػػكف معقػكالن كمح ك ػان كمممك ػػان  فلػم عنػدهـ فهػـ يشػػترطك 

 .ف العقبلنية هي الركف الثاني لميبرالية بعد النفعية أل

فػبل حااػة , همػا اإليمػاف بالر ػؿ كالكتػبف, الثالث كالرابم مف أركاف اإليمػاف بػاهلل افأما الركن -ّ
   (ُ).لهما عند الميبرالييف 

كهػػػي ضػػػد الػػػكحي , ميبراليػػػة ضػػػد الايبيػػػات حيػػػث أكػػػدت عمػػػى مكضػػػكعية الطبيعػػػة كالمػػػادةال -ْ
 (ِ). حػػػيف أكػػػدت عمػػى العقبلنيػػػة كالعمػػـ بمفهكمهػػػا الخػػػاص , (مػػػا كراء المػػادة)كالميتافيزيػػاء 

كال , كمعرفتم, الككف مادم كالعقؿ اإلن اني قادرعمى إدراكم"  :يقكؿ الميبرالي محمد شحركر
كال يعتػػرؼ العمػػـ بكاػػكد عػػالـ , ككػػؿ مػػا فػػي الكػػكف مػػادم, العقػػؿ عنػػدهايكاػػد حػػدكد يتكقػػؼ 
 (ّ) " .عف إدراكم  ؿغير مادم يعاز العق

فهػػي , كأحاديػػث البػػرزخ, كأخبػػار اآلخػػرة, ف أحاديػػث كثيػػرة تتعمػػؽ بالايػػب كالاػػفك رد الميبراليػػ -ٓ
كرد , ففػػػأنكركا كاػػػكد  الاػػػ, كقػػػد  ػػػبقهـ إلػػػى ذلػػػؾ المعتزلػػػة, أحاديػػػث آحػػػاد ال تثبػػػت بػػػرأيهـ

كاإليمػػػاف بػػػػالحكض , كعػػػذاب القبػػػػر المعتزلػػػة كثيػػػران مػػػػف العقائػػػد الثابتػػػة عػػػػف ر ػػػكؿ اهلل 
فيهػا كلػك  ةكردكا األحاديػث الػكارد, فػي اآلخػرةتعػالى كرؤيػة اهلل , كالصراط كالميزاف كالشفاعة

تمثيػػؿ  النصػػكص القرآنيػػة الصػػريحة حػػكؿ أحػػكاؿ القيامػػة كزعمػػكا أف, كانػػت فػػي الصػػحيحيف
 .ال حقائؽ ثابتة كتصكير 

نكػػار , كمطابقػػة عػػالـ الايػػب لعقػػكلهـ القاصػػرة, لقػػد أنكػػر الميبراليػػكف الايػػب با ػػـ التاديػػد كان
 .كصرفها عف ظاهرها يتضمف طعنان كتكذيبان لما ااء األنبياء بم, نصكص الكعد كالكعيد

دؼ فػػبل هػػ, كركػػزت عمػػى الاانػػب المػػادم كحػػد , أبعػػدت الميبراليػػة الػػديف عػػف ماػػاالت الحيػػاة -ٔ
, كقضاء شهكاتهـ, كم ربهـ, في الحياة  كل اعؿ هذ  الدنيا مرتعان خصبان لتحقيؽ مطامعهـ

 .كال ابتااء لآلخرة عندهـ , كهي الك يمة, فالمادة هي الااية

 .التشكيؾ في مصادر الديف مف خبلؿ التشكيؾ في الكتاب كال نة  -ٕ

                                                 

 . ُُّ, ُُِ, كالميبرالية ثكابت بيف اإل بلـة المعرك: انظر  - ُ
  ,اتحػػاد الكتػػاب العػػرب, بػػدكف رقػػـ طبعػػة ,تكفيػػؽ المػػديني: التكتاليتاريػػة الميبراليػػة الاديػػدة كالحػػرب عمػػى اإلرهػػاب - ِ

 .ٖ, ـََِّ -دمشؽ
 . ّْ ,األهالي ,بدكف رقـ طبعة ,محمد شحركر: القرآف كالكتاب - ّ
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 (ُ).ككذلؾ التشكيؾ في عقيدة القضاء كالقدر, تقديس العقؿ -ٖ

شرعيةه مت ػاكية  كأف  كػؿ  كؿ  كاهاًت النظر صحيحةه كهي تعني أف , الحقيقة ن بية كلهـ بػق -ٗ
 الدينيػػة  كهػػذا يعنػػي أف كػػؿ  األكضػػاًع األخبلقيػػة  كاألنظمػػةً  ,إلػػى الفػػرد الحقػػائؽ ن ػػبيةن 

 .حقائؽه ن بية لمفرد, كاألشكاؿ األدبية  كالحركاًت ال يا ية
(ِ)

 

البػديهي أنػم ال يكاػد إن ػاف يمتمػؾ كػؿ الحقػائؽ امتبلكػان  مػف: لبميهييقكؿ الميبراليي إبراهيـ ا 
نما يتم ؾ كؿ فر , كامبلن  كذلؾ فينتقي مف النصكص كالبراهيف كالمكاقػؼ كاألحػداث مػا , بما يظنمد كان

كي ػتمر عمػى انتقائيتػم حتػى تضػطر  المكاقػؼ الماػايرة الضػاغطة فػي أف يعيػد فحػص , ييقنم بػم ذاتػم
تحػػت , اقتػػرب الاميػػم مػػف لػػب الحقيقػػة, كػػؿ طػػرؼ أفكػػار  تحػػت ماػػاهر التحميػػؿفػػاذا كضػػم ,  أفكػػار 

 (ّ) .المكاشفة االضطرارية المتبادلة أضكاء
 :الرد عمييم

, كالمػػداهنات المبني ػػة عمػػى اليقػػيف الميطمػػؽ أف تخضػػم لمم ػػاكماتً  الصػػحيحة معقيػػدةلال ياػػكز  -ُ
 هػك حػؽ قد يككف هػك الحػؽ  أك لفا دةالعقائد االشؾ بأنها هي الحؽ  أك أف غيرىها مف  فمارد

َُّ   (ْ).كالقائؿ بذلؾ مرتد خارج مػف الػديف لهك خطره يزلزؿ اإليماف مف أصكلم ,مثمها ىِلَل ثِلأَ ََ

َ٘ اْىجَبِغوُ  ُٕ ِٔ ِْ ُدِّٗ ٍِ  َُ ب َْٝدُع٘ ٍَ  َُّ َ َٗ َ٘ اْىَذقُّ  ُٕ َ  (ٓ).هللاَّ

ذ يصػػػكر هػػػذ  الحيػػػاة عمػػػى أنهػػػا إ, يشػػػكؿ تنػػػاقضك  مخػػػالؼ لمفطػػػرة, إف إنكػػػار البعػػػث كاحػػػكد  -ِ
َُ  : قػاؿ تعػالى (ٔ).أك لهك ةم رحية هزلية أك لعب لب َٝلْدُع٘ ٍَ  َُّ َ َٗ َ٘ اْىَذلقُّ  َ ُٕل َُّ هللاَّ ىِلَل ثِلأَ ََ

ُّٜ اْىَنجُِٞر  َ٘ اْىَايِ ُٕ َ َُّ هللاَّ َ َٗ ِٔ اْىجَبِغُو  ِْ ُدِّٗ ٍِ
 :د مف دكنم تعػالى فهػك باطػؿػا عبػكؿ م   (ٕ)

  ٌْ يِلُل اْىَذلقُّ َل نِىَلَٔ   َفََذِطْجزُ ََ ُ اْى َُ فَزََالبىَٚ هللاَّ َْْٞب َل رُْرَجاُل٘ ٌْ نِىَ َٗ ََُّّن ٌْ َعجَثًب  ب َ يَْقَْبُم ََ ََّّ 
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 .ُٕ:الشباب
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 ٔٓٗ 

 ٌِ َ٘ َرةُّ اْىَاللْرِظ اْىَنللِرٝ نَِلَّ ُٕلل
كقػػد أق ػػـ اهلل تعػػالى فػػي مكاضػػم كثيػػرة عمػػى كقػػكع البعػػث   (ُ)

َ٘  : كقكلم تعالى ِٔ  هللّاُ َل نِىَََٔ نَِلَّ ُٕ َْٝت فِٞ ِخ َلَ َر ٍَ ًِ اْىقَِٞب ْ٘ ٌْ نِىَٚ َٝ َاَُّْن ََ    (ِ). ىََْٞج

إنكار البعث تكذيب ظاهر آليات القرآف الصريحة في إثبات البعث  كما أف هذا اإلنكػار رد  إف
كنزلػت  ,لؤلخبار الصحيحة في كقكع البعث  كتكذيب لما اتفقت عميم دعكة الر ؿ عميهـ ال بلـ

اإلقػرار : فاممػة مػا عميػم أهػؿ ال ػنة, ف القائؿ بذلؾ مرتػد خػارج مػف الممػةان ك , بم الكتب ال ماكية
ف اهلل أيهػػا ك بػػاهلل كمبلئكتػػم ككتبػػم كر ػػمم كأف الانػػة حػػؽ كالنػػار حػػؽ كأف ال ػػاعة آتيػػة ال ريػػب ف

 (ّ). يبعث مف في القبكر

التم ككتبم كاليـك فكاف اإليماف باهلل كر  ,لقد بنى اإل بلـ منهام عمى أ اس الكحي كالعقؿ معان  -ّ
نػػم مػػنهج متكامػػؿ لػػـ يقػػؼ عنػػد حػػدكد المح ػػكس كالمػػادة إ, كػػاف  العقػػؿ هاديػػان كمرشػػدان ك , اآلخػػر
كلـ تطر ب بم ال بؿ نحك المعرفة دكف , أك العقؿ أك اإلن اف أك التاريخ, كلـ يؤلم المادة, كحدها

 .أف يىهدل إلى الحؽ

كتحريػػر أنف ػػهـ مػػف التبعيػػة لمفكػػر الكافػػد , بلـمفػػاهيـ اإل ػػ ـإف اػػكهر النصػػر مػػرتبط بالتما ػػه -ْ
حيػاء فريضػة الاهػاد, عمى أم صكرة مف صكر  كبنػاء , كالتمػاس مصػادر الشػريعة اإل ػبلمية, كان
  (ْ).التربية عمى النهج القرآني 

مػػف  أفاإلن ػػاف بػػبل عقيػػدة يرتػػد أ ػػك , بػػالماتمم إلػػى الخمػػؼ فإف الميبػػرالييف بأفكػػارهـ هػػذ  يرتػػدك  -ٓ
ذا كػػاف التطػػكر عمػػى ح ػػاب العقيػػدة كالشػػريعة , نػػم أصػػبس بػػبل ضػػكابط كال أهػػداؼأل, الحيػػكاف كان

ٌِ  : قاؿ تعػالى. فذلؾ خركج مف الديف ٌْ  َْعلُٞ ىَُٖ َٗ َٖب  َُ ثِ ٌْ قُيٌُ٘ة َل َْٝفقَُٖ٘ َُ  ىَُٖ َل ُْٝجِصلُرٗ

 ٌْ ىَُٖلللل َٗ َٖللللب  ٌْ  ََظللللءثِ ًِ ثَللللْو ُٕلللل َّْاللللب ىَئِللللَل َمبألَ ْٗ َٖللللب  ُ َُ ثِ اُ٘ ََ ٌُ َل َْٝطلللل ا ََ ٌْ ن ىَئِللللَل ُٕلللل ْٗ         وُّ  ُ

 َُ ََبفِيُ٘  (ٔ) (ٓ).   اْى

لاػاء الشػرائم, كتحريػؼ العقائػد, إف اإليماف بما هك مادم فقط يؤدم إلى خمط المفػاهيـ -ٔ ممػا قػد , كان
 .كيزهدهـ في دينهـ كتشريعاتم كأحكامم , كيزعزع قيمهـ, يؤثر عمى عقائد أبناء الم مميف

ألف الخبػػر عنػػم صػػادر مػػف صػػادؽ مقطػػكع , كيػػؤمف بتحققػػم, ايػػبإف المػػؤمف الحػػؽ يعتػػرؼ بال -ٕ
كالظػف , أما ضػعؼ اإليمػاف بهػذا الػركف كبايػر  مػف أركػاف اإليمػاف, بصدقم مازكـ بصحة خبر 
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 ٔٓ٘ 

ػػر الم ػػمميف ال  ػػيما إذا ك , فػػذلؾ  ػػيقكدهـ إلػػى إنكػػار اهلل كاحػػكد , بػػأف اإليمػػاف بػػم هػػك الػػذم أخ 
أك إذا عػػزك , ة الماديػػة ال يػػتـ إال باإللحػػاد كنبػػذ الػػديفا ػػتقر فػػي نفك ػػهـ بػػأف الكصػػكؿ إلػػى القػػك 
 (ُ).ات بي بب تخمؼ الم مميف إلى تم كهـ بالاي

ِٔ * اىٌ  : تعػالى مكقد أثنى اهلل تعالى عمى المؤمنيف في كتابم بقكل ْٝلَت فِٞل ىَِل اْىِنزَبُة َلَ َر ََ

 َِ زَّقِللللٞ َُ ُٝ * ُٕللللًدٙ ىِّْي َٗ ْٞللللِت  ََ َُ ثِبْى ُْلللل٘ ٍِ َِ ُْٝؤ ٝ ِِ ٌْ اىَّلللل للللب َرَزْقَْللللبُٕ ََّ ٍِ َٗ للللِحَ  َُ اىصَّ لللل٘ َُ       قِٞ

 َُ اإليمػاف بكػؿ مػا أخبػر بػم النبػي : كمف اإليماف باليكـ اآلخر" : ف تيميةػكؿ ابػيق (ِ). ُْٝفِقُ٘
 فيؤمنكف بفتنة القبر كبعذاب القبر كبنعيمم , مما يككف بعد المكت ". (ّ) 

ف العمػػـ الشػػرعي إإذ , الفكػػر كالتصػػكر كداعيػػة إلػػى متاهػػات فػػي, إنهػػا دعػػكة همايػػة غربيػػة -ٖ
كالتربية القكمية التي تربط أبنػاء األمػة ب ػمفهـ , كالعكدة إلى درا ة العقيدة ال ميمة, الصحيس

عمى بصػيرة مػف الكتػاب , حتى تنهض األمة الم ممة مف كبكتها, الصالس مف خير الك ائؿ
 (ْ).التاديد التاريبي هؤالء كمعهـ أصحاب مزاعـ , فك ال عمى ما يريد  الميبرالي, كال نة

كأف الحقيقػةى المطمقػة ال يممكهػا أحػده  كأف الحقػائؽ التػي   (ن ػبية الحقيقػة)إف  الت ميـ بمبػدأ   -ٗ
يترتػب عمػى هػذا أف كاحتمالها لمصكاب عمػى  ػكاء  , محتممةه لمخطأ البشر ن بيةيؤمف بها 

فػرد حقػائؽ كبالن ػبة لايػر  ال ملفهػي بالن ػبة , الثكابت كالحقػائؽ الدينيػة لي ػت حقػائؽ مطمقػة
كقكاعػد الشػرع المطهػر  كأدلػة   ت ميـ يناقض أصػكؿ الػديف الحنيػؼفالقكؿ بذلؾ , تعد كذلؾ

ـ  تصػبس بػيف قطعي ػ الم ػاكاة يفضػي إلػىألنػم , الػكحي الكػريـ ات الشػريعة كظنياتهػا  كمػف ثىػ
كمػا أف فػي   طعيػةفتخػرج بػذلؾ عػف دائػرة الثكابػت الق  الخػبلؼ فيػم أركاف اإليماف مما ي ػم

ـي  كاليقػيفي المطمػؽعػدـ إذ مقتضػا  , منافػاةن لمقتضػى اإليمػاف باطبلقهػا العمػؿ  التصػديؽي التػا

الشػػػعكرى الم ػػػمميف تاػػػذم فػػػي الكػػػريـ آيػػػات القػػػرآف   إف اإليمػػػاف كأصػػػكؿ العقيػػػدة بأركػػػاف
 بطمػكفكأف غيػرهـ م  كأنهـ عمى الحؽ المبيف إلػى دراػة اليقػيف  المطمقة لمحقيقة بامتبلكهـ

ألف حقائؽ الديف ثابتة بالكحي اإللهي الذم ال يأتيم الباطؿ مػف بػيف يديػم كال  باطبلن  يتبعكف
 (ٓ).  مف خمفم كلي ت خاضعة لمعقكالت الناس كآرائهـ كأقي تهـ 

بشرا ة كتعتبر  كأهمػم كالػداعيف  الديف اإل بلمي تقؼ ضد, المفاهيـ كالمعتقدات الميبرالية إف
 فػػي معرفػػة حكػػـ نػػم عناصػػر ظمػػـ كظػػبلـ كتخمػػؼ كراعيػػة  كتصػػكر هػػذا كػػاؼو كالمػػدافعيف ع إليػػم
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 ٔٓٙ 

 أمػران  تعػالى بػرد  عمػى اهلل فػي النػار دك الخمػك  ألػـ ي ػتحؽ إبمػيس كصػؼ الكفػر  الميبراليػة فػي اإل ػبلـ
 !. ؟ نصكص القرآف العظيـ كيرفضبمف يرد اممة مف أحكاـ الديف  فكيؼ ,كاحدان 

امػاع الم ػمميف , ك ػنة ر ػكلم, لشرب في الانة ثابت بكتػاب اهللاألكؿ كا" يقكؿ ابف تيمية         كان
كمػا كصػؼ  ,الطيكر كالقصكر في الانة بػبل ريػبكهك معمكـ باالضطرار مف ديف اإل بلـ ككذلؾ . 

مػا , إمػا كػافر: حػد رامػيفأيخػالؼ فػي ذلػؾ إال  ذلؾ في األحاديث الصحيحة الثابتة عف النبػي كلػـ كان
 (ُ)" . منافؽ

 

 : موقفيم من الجانب التشريعي :نيالمطمب الثا
فػػػػالميبراليكف ال ي ػػػػمحكف لمتشػػػػريعات , تقػػػػؼ الميبراليػػػػة ضػػػػد تعػػػػاليـ اإل ػػػػبلـ بصػػػػراحة كقػػػػكة 

ألف الشػػريعة العػػدك األكؿ , كلػػك كػػاف فػػي األحػػكاؿ الشخصػػية, اإل ػػبلمية بػػأم م ػػاحة فػػي التشػػريم
كهػػي التػػي تهيػػئ , إلػػى الكاقػػم, تفهػػي التػػي تنقػػؿ اإل ػػبلـ مػػف عػػالـ النظريػػات كالمثاليػػا, لميبػػرالييف

كهػػػي التػػػي تػػػردع مػػػف لػػػـ يرتػػػدع بػػػكازع , لمماتمػػػم  ػػػيااان مػػػف القػػػكانيف يحميػػػم مػػػف عػػػدكاف العػػػاديف
  (ِ).اإليماف

فقػػد دأب الم ػػتعمر كأعكانػػم مػػف , كألف تطبيػػؽ الشػػريعة اإل ػػبلمية شػػككة فػػي حمػػكؽ األعػػداء  
ػػريف عمػػى إقنػػاع الم ػػمميف لمحػػاؽ ب كف ؤ ركػػب الاػػربييف فػػي فصػػؿ الػػديف عػػف شػػالم تشػػرقيف كالمنىص 

رب الصميبي عددان ػرل الاػالذم اشت ناد اليـك أف دعكات الصميبييف يعيدها هؤالء الميبراليكفك  ,الحياة
الــدعاة ":اهلل  ؿا مػػنهـ ر ػػك ػالػػذيف حذرنػػ ةفكػػاف هػػؤالء هػػـ الػػدعا, فػػدفم بهػػـ إلػػى  ػػدة الحكػػـ, مػػنهـ

    : قػػاؿ تعػػالى (ّ)" وىــم مــن جمــدتنا ويتكممــون بألســنتنا, عمــ  أبــواب جيــنم مــن أجــابيم قــذفوه فييــا
  ٌِ ٌْ  َْعلُٞ ىَُٖل َٗ َٖلب  َُ ثِ ٌْ قُيُلٌ٘ة َل َْٝفقَُٖل٘ اِسّلِص ىَُٖل َٗ  ِِّ ِْ اْىِجل ل ٍِ ٌَ َمثِٞراً  ََّْٖ َرْ َّب ىَِج ََ ىَقَْد  َل  َٗ

ًِ ثَللل َّْالللب ىَئِلللَل َمبألَ ْٗ َٖلللب  ُ َُ ثِ اُ٘ ََ ٌُ َل َْٝطللل ا ََ ٌْ ن ىَُٖللل َٗ َٖلللب  َُ ثِ ٌْ ُْٝجِصلللُرٗ ىَئِلللَل ُٕللل ْٗ ٌْ  ََظلللوُّ  ُ     ْو ُٕللل

 َُ ََبفِيُ٘   (ْ). اْى

  :يمكن أن نمخص موقف الميبراليين من الشريعة اإلسالمية فيما يميو 

أم أف يككف الفقم لديهـ , بحيث يككف فيم لكؿ م مـ نصيب, فتس باب االاتهاد با ـ التاديد -ُ
شػركط الماتهػد عنػدهـ أف يكػكف لػم كليس مف , فدعكا إلى ااتهاد اماعي شعبي, فقهان شعبيان 

                                                 

 . ُِٗ /ّ :لمامكعة الفتاك  - ُ
 .َُٕ, َُٔ,اإل بلـ كالعممانية كاها لكام: بتصرؼ  - ِ
بػاب كيػؼ األمػر  ,كتاب الفػتف,َْٖٕ كرقـ, باب عبلمات النبكة في اال بلـ,كتاب المناقب, َّٔٔرقـ: البخارم- ّ

الدعاة عند ظهكر الفتف كتحذير باب األمر بمزـك الاماعة, كتاب اإلمارة, ُْٕٖـ رق: م مـ .إذا لـ يكف اماعة
 .الى الكفر

 . ُٕٗ: آية:  كرة األعراؼ - ْ



 ٔٓٚ 

, أمػػكر الػػدنيامػػف هػػك فػػي األصػػكؿ ألف ماػػاؿ االاتهػػاد , عمػػـ بػػالقرآف كال ػػنة كالماػػة كاألصػػكؿ
نما يشترط أف يككف المرء م تنيران   .تقدميان  , عقبلنيان , كان

  . كالتمكيم المتعمد كالتمبيس, كالامكض, العمكمياتب, فكر ككتابات كأحاديث الميبرالييفيمتاز  -ِ
التػػػي تحقػػػؽ كمػػػا يزعمػػػكف الحريػػػة , االنعتػػػاؽ مػػػف قػػػكانيف الشػػػريعة كالعمػػػؿ بػػػالقكانيف الكضػػػعية -ّ

إف االن انية اآلف ال تحتاج الى أية : " يقكؿ الميبرالي محمد شحركر  (ُ). كالتقدـ كما يد عكف 
ر ػػػالة أكنبػػػكة بػػػؿ هػػػي قػػػادرة عمػػػى اكتشػػػاؼ الكاػػػكد بنف ػػػها دكف نبػػػكات كقػػػادرة عمػػػى التشػػػريم 

 ها بدكف ر االت كاالن ػانية اليػـك أفضػؿ بكثيػر مػف عصػر الر ػاالت ألف البشػرية كانػت بنف
بحااػة اليهػػا لمرقػػي أمػػا نحػف فػػبل فالبكػػاء عمػػى عصػػر الر ػاالت ال اػػدكل منػػم ألننػػا االف فػػي 

المؤ  ػات المدنيػة المحميػة كالعالميػة ضػماف  كشعائريان  كأخبلقيان  كتشريعيان  م تكل أرقى معرفيان 
  (ِ) " .ن اف لحقكؽ اال

ن ػػانية كمتطػػكرة, كصػػؼ القػػكانيف الحديثػػة الم ػػتكردة مػػف فرن ػػا كغيرهػػا -ْ فػػي , بأنهػػا عصػػرية كان
أك غيػػػر قابمػػػة , كيصػػػفكنها بأنهػػػا اامػػػدة أك راعيػػػة, الكقػػػت الػػػذم يامػػػزكف الشػػػريعة كأحكامهػػػا

 .كأف أحكامها فيها ق كة ككحشية , لمتطبيؽ في العصر الحاضر

بحاػػػة أنهػػػا ال تميػػػؽ بالعصػػػر , الكضػػػعية فػػػي بعػػػض الػػػببلد اإل ػػػبلميةأقػػػرت الميبراليػػػة القػػػكانيف  -ٓ
فػػي ذلػػؾ اريمػػة ت ػػتحؽ  كلػػـ تػػر, كاالتاػػار فيهػػا, كصػػنعها كا ػػتيرادها, فأباحػػت الخمػػكر كشػػربها

كػذلؾ عطمػت العقكبػات , مػا داـ كقكعػم قػد تػـ بتراضػي الطػرفيف, كمػا أقػرت اريمػة الزنػا, العقكبة
 (ّ).صكص عميها في الكتاب كال نة اميعان كتهامكا عمى الحدكد الشرعية المن

ال  " يقػػكؿ الميبرالػػي محمػػد شػػحركر , حػػارب الميبراليػػكف أحكػػاـ اإلرث فػػي الشػػريعة اإل ػػبلمية -ٔ
ضػمف  ان الن ب كالحصص خبلف عمىك الخبلؼ , يكاد ماتمم في العالـ ألاى اإلرث كمفهكـ

 (ْ). " مافكال بالكفر كاإلي, كليس لم عبلقة بالحبلؿ كالحراـ, حدكد اهلل

الػزعـ بػأف أركػاف اإل ػبلـ مكضػكعة ك  ,اإلن ػانية إنكار الفرائض الدينية بحاة مخالفتها لمفطرة -ٕ
مػػم أركػػاف اإل ػػبلـ المزعكمػػة التػػي , كمػػا ناػػد أنف ػػنا :محمػػد أركػػكف يقػػكؿ الميبرالػػي, كمحرفػػة

اف ال بػػد أف تكػػكف أركػػ, أمػػاـ تحريػػؼ خطيػػر لمػػا كرد فػػي التنزيػػؿ الحكػػيـ, تضػػـ الشػػعائر فقػػط
فهػػػؿ الشػػػعائر مػػػف إقامػػػة , تتماشػػػى بشػػػكؿ طبيعػػػي مػػػم ميػػػكؿ الخمػػػؽ, فطريػػػة مقبكلػػػة, اإل ػػػبلـ
ف , التػي افترضػكا أنهػا مػف أركػاف اإل ػبلـ فطريػة, الزكػاة –حػج البيػت  –الصكـ  –الصبلة  كان
!! إف الزكػاة  ضػد الفطػرة اإلن ػانية تمامػا : فمف أقػكالهـ, الصكـ يتعارضاف مم الفطرةك  الزكاة

                                                 

 .ُْٗ, ُْٖ ,العصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريب: بتصرؼ - ُ
 2 : تافيؼ منابم االرهاب  - ِ

 .  ّٕ ,الحمكؿ الم تكردة: بتصرؼ - ّ

 .ّْٗ, ـُٔٗٗ :لمنشر األهالي, ُط ,محمد شحركر ,اإل بلـ كاإليماف  -ْ



 ٔٓٛ 

نفػػاؽ لػػم فالزكػػاة بينمػػا ابػػؿ اهلل خمقػػم عمػػى كنػػز المػػاؿ كحبػػم ككػػذلؾ الصػػـك  , إخػػراج لممػػاؿ كان
, فاألصػؿ فػي الفطػرة أف يأكػؿ المػرء حػيف ياػكع, كمػم غريػزة حػب البقػاء, يتعارض مم الفطرة

.. كالصػػػياـ ضػػػد الفطػػػرة , كالزكػػػاة ضػػػد الفطػػػرة, كيشػػػرب حػػػيف يعطػػػش فالاهػػػاد ضػػػد الفطػػػرة
كلػػك كانػػت مػػف الفطػػرة لمػػا أنزلهػػا تعػػالى فػػي محكػػـ .. الفطػػرة الشػػعائر كمهػػا ضػػد , كباختصػػار

  (ُ) .  كلترؾ الخمؽ يؤدكنها بفطرتهـ دكف أمر منم, ككمؼ المؤمنيف بها تكميفان , كتابم

 ةالمتكاصػم كادعػاءاتهـ , بالدعكة المتكررة مف أاػؿ تاييػر الفقػم, الحممة عمى األحكاـ الشرعية -ٖ
كمف ثـ كاف , كالثابت ال يفي بمتطمبات المتطكر, اة متطكرةأف الشريعة ثابتة كالحي, الم تمرةك 

مػػػم , كالتاػػػارب اإلن ػػػانية, يعتمػػػد عمػػػى العمػػػـ العصػػػرم, لمتشػػػريم البػػػد مػػػف إياػػػاد مصػػػدرآخر
لػذا فأحكػاـ الشػريعة كضػعت لزمانهػا كمكانهػا  , االحتفاظ لمديف بدائرة التكايػم الركحػي لؤلفػراد

 (ِ).  ااب المرأة  كميراث المرأة  كشهادة المرأةكمثالها األكبر ح  محصكرة بزمانهافهي 

, إف الم مميف في العصر الحاضر يعيشػكف أزمػة فقهيػة حػادة"  :يقكؿ الميبرالي محمد شحركر
تقػػكؿ إننػػا بحااػػة إلػػى فقػػم اديػػد معاصػػر إذا أردنػػا أف نختػػرؽ الفقػػم , كثمػػة صػػيحات صػػادقة

 (ّ) " .اإل بلمي المكركث كاب عمينا أف نعطي البديؿ

, أكامػر  كنكاهييػم, فشػكككا فػي حكػـ اهلل تعػالى, ميبرالييف شذكذات عايبة خػالفكا فيهػا اإلامػاعل -ٗ
, كقتػػؿ القاتػػؿ كراػػـ الزانػػي, إذ زعمػػكا أف الحػػدكد مػػف قطػػم يػػد ال ػػارؽ, كاعترضػػكا عمػػى شػػرعم

كانتهػاؾ , كأف اعؿ القكامػة لمراػؿ كبػت لمحريػات, كمها مرفكضة كأف التعدد في النكاح اريمة
فعطمػػكا , فقػػد أبػػاحكا التعامػػؿ بالربػػا, المػػرأة كخراػػكا عمػػى النصػػكص الشػػرعية القطعيػػة لحقػػكؽ

كال امػػػد لمػػػف ي ػػػتحقم إال بعػػػد معػػػاكدة , كال قطػػػم لميػػػد, ال راػػػـ فػػػي اإل ػػػبلـ: الحػػػدكد إذ قػػػالكا
ككػذلؾ , كقػد ظهػرت أقػكاؿ ليبراليػة  تبػيس اإلفطػار فػي رمضػاف ألدنػى عػذر, الاريمة كتكرارها
كآراء تحظػػػر , راػػػالهـ كن ػػػائهـ, س الػػػزكاج المخػػػتمط بػػػيف الم ػػػمميف كالكتػػػابييفظهػػػرت آراء تبػػػي
كبػػػذلؾ تحػػػكؿ االاتهػػػاد فػػػي آخػػػر األمػػػر إلػػػى تطػػػكير , كتحػػػذر مػػػف  الطػػػبلؽ, تعػػػدد الزكاػػػات

كلػػك احػػدكا نصكصػػان مػػف الكتػػاب , يهػػدؼ إلػػى مطابقػػة الحضػػارة الاربيػػة, لمشػػريعة اإل ػػبلمية
 (ْ).كال نة

 
                                                 

 .ّٕ, ّٔ , بلـ كاإليمافاإل: انظر - ُ
مػف هػـ الميبراليػكف العػرب الاػدد  كمػا : مقػاؿ ك ّٗٔ:ك العممانيػة ِٓ ,آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب: انظر - ِ

 .www.ahewar.org:قممف مك  ,ّٕٖ: العدد  ,ـََِْ/ٔ/ِّ ,شاكر النابم ي ,هك خطابهـ
 . ِّ ,محمد شحركر: الكتاب كالقرآف - ّ
   .ِٓ :ة عمى عقيدة الشبابآثار العكلمك  َْٓ,ف مزاعـ التاديد كمياديف التاريبالعصرانيكف بي: انظر - ْ
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 ٜٔٓ 

 : الرد عمييم
هػذ  الحيػاة عمػى  رهك الذم يشػكؿ التنػاقض كيصػك , بحاة مخالفتها لمفطرة, الشرائم إف إنكار -ُ

يقػكؿ اهلل , كهػك محا ػب عميهػا, ف اإلن ػاف لػم ر ػالةإإذ , أنها م رحية هزليم أك لعبػة أك لهػك
َُ   :تعالى َْْٞب ََل رُْرَجاُ٘ ٌْ نِىَ َٗ ََُّّن ٌْ َعجَثًب  ب َ يَْقَْبُم ََ ََّّ  ٌْ   َفََذِطْجزُ

 .( ) ( ) 
كألف قكاعدها كغاياتها كمبادئها لـ تتاير كلـ ,  أكثرمف أربعة عشر قرنان لقد نزلت الشريعة منذ  -ِ

ألنها , فهي شريعة تأبى التايير كالتبديؿ, كلف تتاير أك تتبدؿ في الم تقبؿ, تتبدؿ فيما مضى
ِِ َدِْٞفبً فِ    :قاؿ تعالى, مف عند اهلل تعالى ٝ ََٖل ىِيدِّ ْج َٗ  ٌْ ِ اىَّزِٜ فَوََر اىَّْبَش فَأَقِ ْوَرحَ هللاَّ

 َِّ ىَِن َٗ  ٌُ ُِ اْىقَِّٞ ٝ ىَِل اىدِّ ََ  ِ َٖب ََل رَْجِدَٝو ىَِذْيِق هللاَّ ْٞ َُ  َعيَ ل٘ َُ ( )  َْمثََر اىَّْلبِش ََل َْٝايَ
فقكاعػد  ,

بحيػث تت ػم كتمبػي حااػات الاماعػة مهمػا , الشريعة فيها مف صفات المركنة كالعمـك كال عة
 (ْ).كتطكرت الاماعات  طالت األزماف

كذلؾ  ر خمكد  كبقائػم , الفقم اإل بلمي كائف حي مف طبيعتم كشأنم النمك كالتطكر كالمركنة -ّ
 فهػػي فأمػػا الثابػػت, ثابػػت كمتايػػر: إف األحكػػاـ الشػػرعية نكعػػاف, كصػػبلحيتم لكػػؿ زمػػاف كمكػػاف

ا المتايػر فهػك مػا أمػ, ككػذا مػا دلػت عميػم قكاطػم األدلػة مػف الفػركع الفقهيػة, األمكر االعتقادية
كمػػػا بنػػػي عمػػػى الحااػػػة أك , أك األدلػػػة المختمػػػؼ فيهػػػا, كقػػػم ا ػػػتنباطم مػػػف النصػػػكص الظنيػػػة

 (ٓ). كال تاير كال تطكر , خبلؼكالنكع األكؿ ال يقم فيم , المصمحة أك العرؼ

مػػػػف أغػػػػرب األقػػػػكاؿ فػػػػي , تقػػػػدميان  , عقبلنيػػػػان , إف القػػػػكؿ  بأنػػػػم ياػػػػب أف يكػػػػكف المػػػػرء م ػػػػتنيران  -ْ
فذلؾ خػركج مػف الػديف كال , كالشريعة ةألنم إذا كاف التطكر عمى ح اب تايير العقيد االاتهاد

 (ٔ).كانتكاس إلى الحيكانية , شؾ

كقضػيت بهػا أايػاؿ كناػت , خدمت عصرها كبيئتهػا, الشرائم التي أر ؿ بها األنبياء ال ابقكف -ٓ
كلكػػف تمػػؾ , تثػػـ ن ػػختها شػػرائم أخػػرل اختمفػػت عنهػػا الخػػتبلؼ الظػػركؼ كالبيئػػا, بهػػا أايػػاؿ

شػػريعة , عمػػى مػػر القػػركف ن ػػخت كمهػػا بالشػػريعة الخاتمػػة الشػػرائم التػػي ن ػػخ بعضػػها بعضػػان 
, إال فػي الم ػائؿ التػي كافقػت شػريعة اإل ػبلـ افبل اعتبار ألم شػريعة  ػابقة عميهػ, د محم

                                                 

 . ُُٓآية  :  كرة المؤمنكف - ُ

 .ٕٓ,آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب: بتصرؼ - ِ

 .َّآية : لرـك ا كرة  - ّ

 /ُ             ,بيركت –دار الكتاب العربي ,اذّى تلن طح م  ,عبد القادر عكدة,التشريم الانائي اإل بلمي: انظر -ْ
ْ ,ٓ, ُٗ . 

-الػػدار الشػػامية  –دار القمػػـ دمشػػؽ ,  ُط  ,نزيػػم حمػػاد ,قضػػايا فقهيػػة معاصػػرة فػػي المػػاؿ كاالقتصػػاد:  انظػػر - ٓ
 . ُُ ُِ ,ـ ََُِ-هػُُِْ,بيركت

 . ُْٗ ,عصرانيكف بيف مزاعـ التاديد كمياديف التاريبال: بتصرؼ -ٔ



 ٔٔٓ 

أك , فما الباؿ إذا كانػت عمػى كصػفها الحػالي محرفػة, ةعمى الرغـ مف أنها في أصمها صحيح
خراػت , كمػا الحػاؿ إف كانػت شػريعة كضػعية أرضػية بشػرية !؟أك زائدة عما أنػزؿ اهلل, ناقصة

 .  !!كعقكؿ غير مبصرة, مف أذهاف قاصرة

الػػديف الخػػالص هػػك معيػػار الحكػػـ األخيػػر عمػػى األفكػػار كعمػػى األعمػػاؿ كعمػػى الراػػاؿ كعمػػى  -ٔ
, كافػد مػف المعتقػد األمـ فبل مااؿ في ديننا الحؽ لشؾ أك ريبة كال مدخؿ لدخيؿ مف الفكر أك

أك التنػػكير , أك الميبراليػػة, أك العصػػرانية, أك الميبراليػػة, با ػػـ الحداثػػة, كال  ػػبيؿ لكصػػاية ثقافيػػة
           أك غيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف المماحكػػػػات التػػػػي تريػػػػد مضػػػػاهاة الػػػػكحي كمحاكاتػػػػم فػػػػي هداياتػػػػم ك ػػػػمك,

 (ُ). غاياتم

, طػػػم ليػػػد ال ػػػارؽ كراػػػـ الزانػػػيمػػػف ق, القػػػكؿ بالصػػػبلبة فػػػي التشػػػريم اإل ػػػبلمي فػػػي الحػػػدكد -ٕ
األكؿ القػػػكانيف : إف الاػػػكاب عمػػػى ذلػػػؾ يراػػػم إلػػػى أمػػػريف, كاالدعػػػاء أف فيهػػػا فظاظػػػة كغمظػػػة

فالمدنيػة هػي التػي يحكػـ بهػا فػي قطػم المنازعػات , المطبقة في المحاكـ قػكانيف مدنيػة كانائيػة
فػالحكـ فيهػا بقكاعػد   ,كهذ  الناحية مف التشريم ال صػبلبة فيهػا كال غمظػة, في الحقكؽ المالية

فا ػػػتبداؿ تشػػػريم بتشػػػريم يعادلػػػم , التشػػػريم اإل ػػػبلمي كػػػالحكـ فيهػػػا بقكاعػػػد التشػػػريم الكضػػػعي
كهػػذا مػػا يعمػػؿ عميػػم , ألنػػم ال عمػػة كال مصػػمحة تقتضػػيم, يحمػػؿ كراهػػة ذاتيػػة لمتشػػريم الميماػػى

, عمػى اػزء منهػاأك , كالقػكانيف الانائيػة التػي يحكػـ فيهػا االعتػداء عمػى الػنفس, أعداء اإل ػبلـ
, فاف التشريم اإل بلمي نظرفي الانس كالانايات كحكػـ عميهػا حكمػان صػحيحان لمصػمحة البشػر

َِئَِنلِخ نِّّلٜ َجبِعلٌو فِلٜ  : قاؿ تعالى, فطبيعة البشر اإلف اد في األرض ََ َْ قَبَه َرثَّل ىِْي نِ َٗ

َٖلل األْرِض َ يِٞفَلخً قَللبىُ٘اْ  للِ ُْٝفِطللُد فِٞ ٍَ َٖلب  ُِ َُّطلجّخُ  َرَْجَاللُو فِٞ َّْذلل َٗ لَء  ٍَ َْٝطلفُِل اىللّد َٗ  ب 

 َُ ل٘ َُ ب َلَ رَْايَ ٍَ  ٌُ َٜ  َْعيَ ُّقَّدُش ىََل قَبَه نِّّ َٗ ِدَك  َْ كألف اإلن ػاف يخػاؼ عمػى نف ػم  (ِ) . ثَِذ
عمػػى نف ػػم كفػػي هػػذا الحػػد  ىيخشػػ, فػػاذا قيػػؿ القاتػػؿ يقتػػؿ, فيعمػػؿ عمػػى تانػػب االعتػػداء عميػػم

ٌُ اْىقَِصلب ُ َٝلب  َُّٝ  : قػاؿ تعػالى .إحيػاء لمبشػر ُْٞن ُْلْ٘ا ُمزِلَت َعيَل ٍَ َِ ن ٝ ِِ فِلٜ اْىقَْزيَلٚ  َٖلب اىَّل

األُّثَلٚ ثِلبألُّثَٚ َٗ اْىَاْجلُد ثِبْىَاْجلِد  َٗ ٌء فَبرِّجَلبٌ   اْىُذرُّ ثِلبْىُذرِّ  ْٜ ِٔ َشل ِْ  َِ ٞل ل ٍِ َٜ ىَلُٔ  ِْ ُعفِل ل ََ فَ

َٗ ََداء ْاُرِٗف  ََ ِ رَّ  ثِبْى ٍِّ ىَِل رَْذفٌِٞف  ََ  ٍُ ِٔ ثِإِْدَطب ْٞ ِِ اْعزََدٙنِىَ ََ خٌ فَ ََ َرْد َٗ  ٌْ ىِلَل  ثُِّن ََ ثَْاَد 

 ْٜ ٌْ فِٜ اْىقَِصبِ  َدَٞبحٌ َٝبْ  ُٗىِ ،ٗىَُن ٌٌ اٌة  َىِٞ َِ َُ  فَئَُ َع ٌْ رَزَّقُ٘  (ْ) (ّ) .األَْىجَبِة ىََايَُّن

                                                 

 . َُُ ,معركة الثكابت بيف  اإل بلـ كالميبرالية :انظر - ُ

 .  َّآية :   كرة البقرة - ِ

 . ُٕٗ ,ُٖٕآية :  كرة البقرة - ّ
درا ػة  ,عمػى ح ػيف  يد عبد اهلل ,المقارنات التشريعية بيف القكانيف الكضعية المدنية كالتشريم اإل بلمي: انظر - ْ

       ,دار ال ػػػػبلـ ,بػػػػدكف رقػػػـ طبعػػػػة, حمػػػػد  ػػػراج كآخػػػػركفمحمػػػد أ, ا ػػػات الفقهيػػػػة كاالقتصػػػػاديةكتحقيػػػؽ مركػػػػز الدر 
ُ/ ْٕ , ْٖ  . 



 ٔٔٔ 

حيػػث قػػرر لممػػرأة حقكقهػػا مػػف غيػػر ثػػكرات كال  ,إف التشػػريم اإل ػػبلمي إن ػػاني النزعػػة كالعدالػػة -ٖ
لمصػػػػمحة األ ػػػػرة  تكغشػػػػيانها الماتمعػػػػا, حػػػػد مػػػػف نطػػػػاؽ اختبلطهػػػػا بالراػػػػاؿ امااااذ, مػػػػؤتمرات
 .كصيانة لكرامتها , كالماتمم

كهػك , ال يتاػاكز  ان فاعػؿ لػم حػد, قضية الطػبلؽ مػف تع ػؼ الراػؿ كا ػتبداد اإل بلـ نظـ  لقد
غيػر  ان ن لعػرب كعنػد غيػرهـ عػددبعػد أف كػاف عنػد ا: مف تعدد الزكاات إلى أربم كحد  , الثبلث
كالصينييف  ,نييفيثعند األ لقد كاف مكاكدان  ,اإل بلـ لـ يكف أكؿ مف شرع تعدد الزكااتفمقيد 

 (ُ). كالهنكد كاآلشكرييف كالمصرييف
 

 :من الجانب األخالقي والجتماعي موقفيم :المطمب الثالث
كز لنػا كمػف هنػا ياػ, تختمػؼ مػم القػيـ األخبلقيػة, ةإف الميبرالية بكصفها مذهبان يتبنى الفرداني

فهػػػي تقػػػػؼ مهػػػػزكزة أمػػػػاـ  ػػػػؤاؿ , أـ ن ػػػػقان ماتمعيػػػػان , إنهػػػػا  ػػػػكاء أكانػػػػت فم ػػػفة اقتصػػػػادية, أف نقػػػكؿ
كال فػي تطبيقهػا الماتمعػي مػػا يمكػف أف ي ػند القػػيـ , ألنهػا لػيس لهػػا فػي مراعيتهػا النظريػػة, األخػبلؽ
, المنفعػة الشخصػيةك , فالرؤية الميبرالية تتأ ػس عمػى منظػكر فردانػي يتقصػد الػربس المػادم, األخبلقية

 (ِ).كبذلؾ فهي عاازة عف تبرير ذاتها بكصفها فم فة تقصد بناء الحياة الماتمعية 

إف الفم ػػفة األخبلقيػػة : يصػػس أف نقػػكؿ"  :يقػػكؿ صػػاحب كتػػاب نقػػد الميبراليػػة الطيػػب بػػك عػػزة
ف ابتػذؿ إنػم لػـ ي ػبؽ لمػذهب فم ػفي أ: بؿ لػف نبػال  لػك قمنػا, الميبرالية هي في اكهرها غير أخبلقية

مثممػػػا فعمػػػت الميبراليػػػة بنزعتهػػػا المكغمػػػة فػػػي الرؤيػػػة النفعيػػػة فحتػػػى المػػػذهب , هػػػاؿ قيم  األخػػػبلؽ كحػػػك  
شػػػؼ أف األخػػػبلؽ الميبراليػػػة أخػػػس مػػػف تلػػػـ ي ػػػقط فػػػي هػػػذا المزلػػػؽ حيػػػث إف النػػػاظر يك (ّ)بيقػػػكرماأل

    (ْ) ".بيقكرية  األخبلؽ األ

 

 
                                                 

 . ُٕ,  ّْ, ِٗ, المكتب اإل بلمي, ٓط  ,مصطفى ال باعي ,المرأة بيف الفقم كالقانكف :انظر - ُ
 .ُْٔ ,نقد الميبرالية :انظر - ِ
اقصػػاء  كالمػذة هػي, ر  كهػك يقػكؿ بػأف المتعػة هػػي الخيػ(ـ.ؽ َِٕ-ّّْ)أنشػأ  الفيم ػكؼ اليكنػاني أبيقػػكر مػذهب - ّ

المذهب  كالمراد بالمتعة في هذا,مؤيد لمفضيمة لكنم ال يرل لمفضيمة كالحقيقة قيمة في ذاتهما  ,مؤمف بمذهب المذة ,األلـ
ر مػف ألػـ  ة بػؿ لمتعػة ال تػتـ  لممػرء مػف طريػؽ االنامػاس فػي الممػذات الح ػيٌ كقػد أٌكػد أبيقػكر عمػى أف هػذ  ا,البػدف التحر 

رااعها كحققها زكي نايب محمكد ,ترامها فؤاد كامؿ كآخركف ,المك كعة الفم فية المختصرة :انظر. ) ة الفضيمةبممار 
 ( ِِ, ُِ, َِ, ُٗ, ُٖ, لبناف –دار القمـ بيركت ,بدكف رقـ طبعة , 
 .ُُٓ: المرام ال ابؽ - ْ



 ٕٔٔ 

    : من خالل ما يأتيويمكن معرفة موقف الميبراليين من األخالق 

كهػػذا يعكػػس , لميبراليػػة االاتماعيػػة فػػي بػػبلد الم ػػمميفالتبشػػير ك  عمػػى التػػركيجكف يركػػز الميبراليػػ -ُ
رل تػػك , "االنفتػػاح القيمػػي" فػػالارب ركػػز عمػػى الميبراليػػة االاتماعيػػة تحػػت شػػعار, غربيػػان  اهتمامػػان 
البػػد  االاتماعيػػةكالتقاليػػد كالػػركابط  كاألخػػبلؽ كالمػػرأة باأل ػػرةالمكضػػكعات المتعمقػػة  ة أفالميبراليػ

 (ُ).  الم تكل المكاكد في الارب إلىيرتقى بها  أف

كالحريػػات   الميبراليػة ال تأبػم ل ػمكؾ الفػرد طالمػا أنػػم لػـ يخػرج عػف دائرتػم الخاصػة مػػف الحقػكؽ -ِ
 فعنػدهـ الحػرج بشػرط, ك ػرؽ كفعػؿ الكبػائر, الفػرد مػك زنػىف ,صػارمة خػارج ذلػؾ اإلطػار كلكنها

متف ػػػخان الفػػػرد كػػػكف أف ي أيضػػػان  جكال حػػػر , عػػػف رضػػػى كػػػأف يكػػػكف, تعػػػدل عمػػػى اآلخػػػريفي ال أف
 . م شأن األخبلقي اآلخريف فذاؾ ال يعد   مبتف خم ؤذيكلكف أف  ,مأخبلقيان  فهذا شأن

 : االاتماعية ةكألف المنطمؽ الرئي ي في الفم فة الميبرالية أف الفرد هك األ اس فاف الميبرالي

كالتحرر مػف أم , الذم يتحرر فيم مف كؿ قيكد األخبلؽ, ميبرالية عمى الحرية الفرديةتركز ال -أ
كيفمػػا , حػػر يفعػػؿ مػػا يشػػاء, فاإلن ػػاف عنػػد الميبراليػػة, كالتقاليػػد كاألعػػراؼ ال ػػائدة, كازع دينػػي

 . كقتما يشاء ك ,  شاء

قػػػػػات كتعمػػػػػؽ مفهػػػػػـك الحريػػػػػة الشخصػػػػػية فػػػػػي العبل, تكػػػػػرس النزعػػػػػة األنانيػػػػػة لػػػػػدل الفػػػػػرد -ب
, كالػػػػذم بػػػدكر  يػػػػؤدم إلػػػى الت ػػػػاهؿ مػػػم الميػػػػكؿ  كفػػػػي عبلقػػػة الراػػػػؿ بػػػالمرأة  االاتماعيػػػة

كاألحكاـ الشرعية التي تنظـ كتضبط عبلقة , كتمرد اإلن اف عمى النظـ  كالرغبات الان ية
كخػػدش   كالتحمػػؿ الخمقػػي  كالرذائػػؿ, كهػػذا بػػدكر  يػػؤدم إلػػى انتشػػار اإلباحيػػة, الراػػؿ بػػالمرأة

 .كرامة كالفطرة اإلن انيةالحياء كال

تػػدعك الميبراليػػة االاتماعيػػة إلػػى احتػػراـ الحريػػة الفرديػػة فػػي العمػػؿ كتهػػتـ بقػػدرة األشػػخاص عمػػى  -ّ
ال يقػؿ أهميػة عػف , كحؽ أاػر منا ػب عمػى العمػؿ, كتعتبر أف حؽ العمؿ, المشاركة في العمؿ

 (ِ).حؽ التممؾ 

عػػف طريػػؽ , تاييػػر فػػي الماػػاؿ االاتمػػاعي تطالػػب الميبراليػػة بنظػػاـ أ ػػرم اديػػد يتطمػػب إحػػداث -ْ
  (ّ) . ليككف حقيقة في حياة الماتمعات كفؽ فكرة الاندرة تايير النظـ كالتشريعات

                                                 

 .    ُُٓ,معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية: انظر - ُ
         .بدكف رقـ صفحة, مك كعة كيكيبيديا: بتصرؼ - ِ
كأضفت عميم المنظمة العالمية لؤلمـ , ـ في بكيفُٓٗٗمفهـك ظهر في المؤتمر العالمي لممرأة الذم عقد عاـ  - ّ

يعنػي إلاػاء الفركقػات بػيف ,  ت عينات فػي الػدكؿ العربيػةكقد ا تخدـ مصطمس الاندرة خبلؿ ال, المتحدة شرعيتها
        يكحػػػد بػػػيف نػػػكعيف اإلن ػػػاف, الان ػػػيف عمػػػى أ ػػػس ثقافيػػػة كااتماعيػػػة كلػػػيس عمػػػى أ ػػػاس بيكلػػػكاي ف ػػػيكلكاي



 ٖٔٔ 

, ال عبلقػة لػػم بحريػة االختيػػار ألم نػكع مػػف النشػاط الان ػػي, كالمػرأة أنثػػىف كػكف الراػؿ ذكػػران إ -ٓ
, كالػذككرة معػان  األنكثػة أم إلااء, ذلؾكالراؿ ك, بامرأة  مف نفس ان ها كنكعهافالمرأة قد تتزكج 

فقد  محت طبيعة الحياة الاربية الميبرالية المتحممة مف القيكد بظهػكر هػذا الفكػر التافػم المتف ػخ 
لاػػػاء نظػػػاـ الػػػزكاج, كانتشػػار  لاػػػاء تكميػػػؼ المػػػرأة بالحمػػػؿ , كتقنػػيف بدائمػػػم مػػػف الزنػػػا كالشػػذكذ, كان كان

م ػاكاة الكمبدأ , ريان يتنا ب مم مبدأ الحرية مف اهةكاعؿ ذلؾ أمران اختيا, كاإلنااب كالحضانة
أف التيارات الن كية قد بمات قػدران ال ي ػتهاف بػم مػف القػدرة عمػى التػأثير فػي  كقد كشؼ, بالراؿ

حيث ت ترت تمؾ التيارات كراء مطالب ظاهرية تتعمؽ , ماريات القضايا االاتماعية في  العالـ
لتتاماػػػؿ بأفكارهػػا إلػػى أعمػػاؽ البنػػػي , الحيػػاة األ ػػرية بصػػحة اإلناػػاب كتنظػػيـ األ ػػػرة كتطػػكير

 (ُ).االاتماعية في البمداف المختمفة 

كهي تعني أف انتماء اإلن اف لمكطف الذم ينت ب إليم أعمى مف أم , بالمكاطنة ةتنادم الميبرالي -ٔ
 .كتقديـ ذلؾ االنتماء عمى أم معيار آخر مف معايير االحتراـ , انتماء

ف قبمػػػت عقيػػػدة اإل ػػػبلـ نظريػػػان أك كبلميػػػان  - يػػػةإف الميبرال   تػػػرفض مػػػا ت ػػػتمزمم العقيػػػدة مػػػف  -كان
بػؿ , فهي ال تقيـ لمرابطة الدينية كزنػا, الكالءك  مف حيث رفض اتخاذ العقيدة أ ا ان لبلنتماء, معتنقيها

 (ِ).كرابطة التراب كالطيف كأم رابطة أخرل , تقدـ عميها رابطة الدـ كالعنصر

 : المجتمعات اإلسالمية الفرد في جتماعية عم أثر الحرية ال
حتػػػى أصػػػبس فػػػي الماتمعػػػات اإل ػػػبلمية , كبػػػاء الزنػػػا  ػػػران كعبلنيػػػة ركانتشػػػا, إشػػػاعة الفاحشػػػة  -ُ

 . كشرب الخمر, كالفاكر, لت هيؿ العبث, كالمبلهي كدكر ممار ة الباي كالانس, مراقصال

 . ا األخبلؽ كالتحريض عمى التحمؿ مف عر , التهكيف مف فضيمة العفاؼ  -ِ

حتػػػى , كباركػػػت القػػػكانيف الكضػػػعية التػػػي تقػػػر فعػػػؿ الاػػػنس عػػػف طريػػػؽ الحػػػراـأقػػػرت الميبراليػػػة   -ّ
 .  أصبحت المحاكـ المدنية تحكـ بها

                                                                                                                                               

إال في أقؿ القميؿ الذم يمكف معادلتم ببدائؿ ,فركؽ نف ية أك عقمية أك بيكلكاية  ةليككنا ببل أي( الذكر كاألنثى )
فػالمرأة يمكػػف أف تعاشػر امػػرأة مثمهػػا , , حتػػى فػي األمػػكر الان ػػية, فػػاألنثى يمكػف أف تقػػـك بػػدكر الػذكر,حكهػا طر 

األنثػػى أك  مهػػاـفػػاذا قػػاـ الراػػؿ ب, كلمراػػؿ أف يتحػػرر مػػف ذككريتػػم كيقػػـك باألعبػػاء الن ػػكية فػػي البيػػت, كتتزكاهػػا
نمػا  يذكػػر أك أ مفهػـك هنالػؾلػف يبقػػى الػػذكر فانػػم مهػاـ قامػت األنثػػى ب دعػػكة  ذ هػػ, هنالػؾ انػػدر صػػبسنثػػى  كان

لمػػػرأة اك  ُِّ, ُُّ ُِٗ ُِٖ, ةمعركػػػة الثكابػػػت بػػػيف اإل ػػػبلـ كالميبراليػػػ: انظػػػر) .صػػػريحة لمشػػػذكذ الان ػػػي
       دار الفكػػػػر, ُط ,شػػػػيريف شػػػػكرم, أميمػػػػم أبػػػػك بكػػػػر,كالانػػػػدر إلاػػػػاء التمييػػػػز الثقػػػػافي كاالاتمػػػػاعي بػػػػيف الان ػػػػيف

 .( َُّ, ـ ََِِ-هػُِّْربيم األكؿ ,  كرية –دمشؽ 
 .ُِّ, َُّ, ُِٖ ُِٗ ,معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية :بتصرؼ - ُ
 .ُّْ :معركة الثكابت بيف اال بلـ كالميبراليةك  ٖٗ ,اإل بلـ كالعممانية كاها لكام :انظر - ِ



 ٔٔٗ 

اإلعبلميػػػػة كالتثقيفيػػػػة ك أصػػػػبس مهمػػػػة المؤ  ػػػػات التكايهيػػػػة , تحػػػػت مفهػػػػـك الحريػػػػة الشخصػػػػية  -ْ
غػػراء المػػرأة بػػأف , كالترفيهيػػة إغػػراء الراػػاؿ بػػالماكف كأف تتشػػبم , تتمػػرد عمػػى فطرتهػػا األنثكيػػةكان

 (ُ). كأف تمبس ما ياذب إليها أنظار الرااؿ , بالانس اآلخر

, تنادم الميبرالية االاتماعية بالحريػة المطمقػة فػي العبلقػات االاتماعيػة عمػى م ػتكل الماتمػم -ٓ
, مػا أشػاء دعنػي أفعػؿ" كفػؽ مبػدأ الت ػامس الػذم يقدمػم الميبراليػكف تحػت شػعار , كالفػرد, كاأل رة

 " . اتركني اليكـ ألتركؾ غدان " أك "! ك أدعؾ تفعؿ ماتريد 

, يريػػدكف احتكػػار شػػػعار  حيػػثألف الميبػػرالييف فػػي بػػبلد الم ػػمميف غيػػر اػػػاديف فػػي اإلصػػبلح  -ٔ
فػػػانهـ لػػػـ يأخػػػذكا مػػػف مفػػػاهيـ الميبراليػػػة االاتماعيػػػة إال مػػػا يمكػػػف أف يتخػػػذ  ػػػبلحان لمحػػػرب فػػػي 

لػذا كػاف تركيػز الميبػرالييف فػي القضػايا , كالعقائػد كالقػيـ الرا ػخة الحرب ضد الثكابت, ماتمعاتهـ
 (ِ). االاتماعية عمى الزكايا التي تمس مكانة المرأة 

إف األخػبلؽ الميبراليػة  تنظػر : فهي تعني فقر المعنى األخبلقػي, أما عبلقة الميبرالية باألخبلؽ -ٕ
شػػباع دكف أف تضػػم فػػي الح ػػباف إلػػى الكػػائف اإلن ػػاني ا ػػدان ذات غرائػػز تطمػػب االلتػػذاذ كاإل

 .األبعاد المعنكية في كينكنة اإلن اف كهي األبعاد التي أبصرتها الحكمة الدينية كالفم فة  

أصبحت الميبرالية ن قا ثقافيان ممزمان ياب أف يعكلـ كي كد عمى كؿ الماتمعات بصرؼ النظر  -ٖ
 (ّ). عف خصكصياتها الثقافية

فػأثر الحريػة التػي تنػادم بهػا  , األخػبلؽك  س مادم ال يػرتبط بػالقيـلقد بيًنيىت الميبرالية عمى أ ا -ٗ
كهػذا , كفرديتم, أمكر محمكدة عندهـ ألنها تحقيؽ لذاتية اإلن اف, تباع الهكلاالميبرالية األنانية ك 

فقػػػد أصػػػبس , كاقتصػػػاد , مػػػا أكصػػػؿ الماتمػػػم إلػػػى التعامػػػؿ بطريقػػػة غيػػػر أخبلقيػػػة فػػػي  يا ػػػتم
ألنػم ال  ,كتنػذر لػدل الميبػرالييف, ؿ المػاؿ كاالقتصػاد مثػار  ػخريةالحديث عف األخبلؽ فػي ماػا

فاألخبلؽ هي العمؿ أيان كاف تقكيمػم , مااؿ لمحديث عف القيـ األخبلقية في األمكر االاتماعية
ذا مػا اعػؿ األخػبلؽ ال ػكه, فاإلن اف األخبلقي هك اإلن اف المنتج, مف حيث الاكدة أك الرداءة

تباع الهكل , فانتشرت ب ببها, قيمة لها في الحقيقة  (ْ).األثرة كالظمـ كان

 

 
                                                 

 .  ّٕ, ُٕ,الحمكؿ الم تكردة: بتصرؼ - ُ

 .ُُٗ, ُُٔ ,لميبراليةمعركة الثكابت بيف اإل بلـ كا: انظر - ِ

 .ُٓٔ, ُِٓ,نقد الميبرالية: انظر - ّ

 . ُٗٓ ,َٗٓ ,حقيقة الميبرالية كمكقؼ اال بلـ منها: انظر - ْ



 ٔٔ٘ 

 :.الرد عمييم 

نم ال إشكاؿ في طرح هذا المفهػـك فػي البيئػات العممانيػة إ ,مف الردكد عميهـ في إعداد المكاطنة -ُ
لكػػف اإلشػػكاؿ أف مفهػػـك المكاطنػػة يطرحػػم العممػػانيكف الميبراليػػكف فػػي , كفػػؽ المنػػاهج غيػػر اإل ػػبلمية

كياعمػػكف , يػػة كاإل ػػبلمية رابطػػة بديمػػة لمرابطػػة اإل ػػبلمية التػػي ا ػػتقرت فػػي ثكابػػت األمػػةببلدنػا العرب
كلػك كػاف أكفػر , فالمكاطف أكلى بالرعاية كالتقديـ, الرابطة اإل بلمية شأنان مهدران أماـ الرابطة الكطنية

 سأبػر النػا كلػك كػاف, كغير المػكاطف يمنعػم فقػداف المكاطنػة مػف الكثيػر مػف الحقػكؽ, الناس كأفارهـ
كشػػػعيرة  , فهػػػذا الفهػػػـ يتنػػػاقض مػػػم أصػػػكؿ ديننػػػا القػػػائـ عمػػػى احتػػػراـ قيمػػػة اإليمػػػاف, كأكثػػػرهـ عدالػػػة

 .لقد ا تكرد العممانيكف مفهـك المكاطنة مف بمداف ال تقيـ لمديف كزنا  ,اإل بلـ قبؿ كؿ شيء

كهػكيتهـ  ,يػدتهـفهػك اػزء مػف عق, إف احتػراـ رابطػة اإل ػبلـ لػيس شػأنان اختياريػان عنػد الم ػمميف -ِ
دينيػػة ليحمكهػػا محػػؿ الثكابػػت بلف يتخطػػكف كػػؿ ذلػػؾ لي ػػتكردكا البػػدائؿ الك الميبراليػػ, كحضػػارتهـ
 (ُ).اإل بلمية 

إف ماتمعنػا يعتبػر الزنػا اريمػة كفضػيحة فػبل , ف الميبرالية ال تصمس في ببلدنػاأيتااهؿ هؤالء  -ّ
فػبل , قريبتػم أف ت ػقط فػي هػذا اإلثػـكال قريب ل, كال زكج لزكاتم, كال أخ ألختم, أب البنتم سي م

فكيػػػػؼ نحكػػػػـ بقػػػػكانينهـ فػػػػي أمرنػػػػا , تكاػػػػد هػػػػذ  النظػػػػرة لفاحشػػػػة الزنػػػػا كمقدماتػػػػم عنػػػػد الاػػػػربييف
فػدعاة الميبراليػة االاتماعيػة , كديننا غير ديػنهـ, كماتمعهـ غير ماتمعنا كتقاليدنا غير تقاليدهـ

إذ يتعمػػػؿ المركاػػػكف , بلؽ األديػػػافبمبػػػادئهـ ال ػػػاعية إلػػػى إطػػػبلؽ العنػػػاف لطػػػ يريػػػدكف التنفػػػيس
بأف ماتمعاتنا تعاني مف التخمؼ االاتماعي أكثر مف التخمؼ , لميبرالية االاتماعية  في ببلدنا

 ( ِ) .االقتصادم ك  ال يا ي
 

 :موقفيم من الجانب السياسي :المطمب الرابع 
حميػػػؿ معرفػػػي فػػػي خطػػػابهـ أم ارتكػػاز عمػػػى ت" الميبػػػرالييف العػػرب الاػػػدد " ال ناػػد عنػػػد تيػػػار

بػػػؿ نػػػزعـ أف حالػػػة الػػػكعي التػػػي ادعاهػػػا , كبحػػػث عممػػػي لمنظريػػػات كالتطبيقػػػات الماتمعيػػػة الميبراليػػػة
كانت أفضػؿ مػف الحالػة , المفكر الميبرالي العربي في نهاية القرف التا م عشر كبداية القرف العشريف

مكاقػػػؼ الميبػػػرالييف  إلػػػىؼ نػػػم حػػػرمه بنػػػا اليػػػكـ أف نتعػػػر الػػػذا ف, "الميبراليػػػكف الاػػػدد " التػػػي ظهػػػر بهػػػا 
مػػا , مػػف الػػذم يقػػؼ فػػي صػػؼ األعػػداء, كمػػف عمينػػا, مػػف معنػػا, حتػػى نعمػػـ مػػف هػػك عػػدكنا, ال يا ػػية

ن ػتطيم أف نحػدد انتمػاءهـ , فبناءن عمى مػكاقفهـ, تاا  القضايا المصيرية لؤلمة, الفكر الذم يحممكنم

                                                 

 .  ُّْ, ميبراليةمعركة الثكابت بيف اإل بلـ كال: انظر - ُ

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



 ٔٔٙ 

نتهػػػا اماعػػات مشػػػبكهة لهػػػا أهػػػداؼ إف الميبراليػػػة دعػػكة خبيثػػػة تب !؟كأيػػف يقفػػػكف مػػػف أمػػتهـ كشػػػعكبهـ
  (ُ). يثبت ذلؾ مكاقفهـ تاا  أمتهـ  اكصبلت بالم تعمر كمم

  : مثل فيتأما أىم أفكارىم السياسية فت

يػػتمكف فيهػػا الشػػعب مػػف , تتمثػػؿ نظريػػة الميبراليػػة فػػي الحيػػاة ال يا ػػية فػػي إقامػػة حيػػاة نيابيػػة -ُ
 (ِ).في البرلماف " ةال مطة التشريعي"كالذيف منهـ تتككف , اختيار ممثميم

 .مبدأ الفصؿ بيف ال مطات التشريعية كالقضائية كالتنفيذية لضماف الحريات العامة -ِ

كهػػػػك مػػػػا يطمػػػػؽ عميػػػػة , الػػػػذم ييعػػػػد اػػػػكهر الميبراليػػػػة ال يا ػػػػية, مبػػػػدأ حكػػػػـ الشػػػػعب بالشػػػػعب -ّ
 .بالديمقراطية 

    (ّ).التعددية الحزبية كالثقافية عف طريؽ االنتخابات الحرة -ْ

منطؽ الدكلة يقكـ عمى مبدأ كاحد " : الميبرالي تركي الحمد ؿيقك , ةاية تبرر الك يممنطقهـ الا -ٓ
كبقػاء الدكلػة , هػك بقػاء الدكلػة, كمصمحة الدكلة تقكـ عمػى ركػف كاحػد, أال كهك مصمحة الدكلة

المشػكمة لي ػػت , كيمار ػها إذا كػاف الهػػدؼ أك الاايػة يبػرراف هػذ  الك ػيمة, يعتػرؼ بكػؿ ك ػيمة
 (ْ) . " ذ  األمكر أصبحت مف أباديات ال يا ةفمثؿ ه, هنا

الػذم أدل إلػى التصػادـ مػم فكػر , الميبرالييف العرب بالفكر العمماني الاربيك  اقتناع العممانييف -ٔ
كليس صحيحان أف اخػتبلفهـ كتصػادمهـ هػك مػم  , كالتصادـ مم كؿ فكر كاع, األمة اإل بلمية

فقػد تصػادمكا مػم عممػاء , كمػا يػد عكف -ة المتطرفػة أك الراعيػ -بعض الاماعات اإل بلمية 
فالتشػػابم الفكػػرم بػػيف الاػػرب العممػػاني كالميبػػرالييف , كاعتبػػرك  أ ػػكد, كثقافتهػػا كتاريخهػػا, األمػػة
الهاػػػرة كالعمػػػؿ , كلهػػػذا اختػػػار كثيػػػر مػػػنهـ, هػػػـ لماػػػرب كدكلػػػم اال ػػػتعماريةءاعػػػؿ كال, العػػػرب

 . كال ياحة كالتعميـ في ببلد الارب

لػػػػيس لمتعػػػػاكف فػػػػي  -ض العممػػػػانييف كالميبػػػػرالييف العػػػػرب تأييػػػػدان كتشػػػػايعان كاػػػػد الاػػػػرب فػػػػي بعػػػػ -ٕ
 .أك الثكرة عمى أنظمتها , مف قبؿ األمريكافبؿ في غزك دكؿ عربية  -المصالس المشتركة 

  . اال ت بلـ لمارب بدكف حرب إلى كالدعكة, األكطافالتخمي عف الاهاد كالدفاع عف  -ٖ

                                                 

 . ْٔ :أ اليب الازك الفكرمك  ُٖٓ, نقد الميبرالية :انظر - ُ
 . ٕٕ: الحمكؿ الم تكردة - ِ

 .  َُٓ :معركة الثكابت بيف اإل بلـ كالميبرالية - ّ

 .  َُُ ,ـََُِ, دار ال اقي, ِط ,تركي الحمد:  ال يا ة بيف الحبلؿ كالحراـ - ْ



 ٔٔٚ 

 (ُ). اإل بلـكعمماء  اإل بلمية ألنظمةكا اإل بلميةتشكيم صكرة الاماعات  -ٗ

كالػدمكم الم ػمس , كال يا ػي, كالقػكمي, -عمػى زعمهػـ– " اإلرهاب الديني" الدعكة إلى محاربة  -َُ
 .بكافة أشكالم

 .   محاربة الحكـ اإل بلمي با ـ محاربة اإل بلـ ال يا ي عندهـ عمى تقـك ال يا ة -ُُ

كا تئصػػػاؿ , لػػػدحر الديكتاتكريػػػة العاتيػػػة, يػػػةعػػػدـ الحػػػرج مػػػف اال ػػػتعانة بػػػالقكل الاربيػػػة الخارا -ُِ
األحػػزاب الهشػػة فػػي ظػػؿ عاػػز  كتطبيػػؽ الديمقراطيػػة العربيػػة, ارثكمػػة اال ػػتبداد كمػػا يزعمػػكف

فقػػد ا ػػتعانت , كهػػذ  لي ػػت  ػػكابؽ تاريخيػػة, كتطبيػػؽ الديمقراطيػػة, عػػف دحػػر تمػػؾ الديكتاتكريػػة
كقامػػػت أمريكػػػا   ب العالميػػػة الثانيػػػةأكركبػػػا بأمريكػػػا لػػػدحر النازيػػػة كالفاشػػػية اليابانيػػػة فػػػي الحػػػر 

 . -عمى حد زعمهـ  -بتحرير أكركبا  كما قامت بتحرير الككيت كالعراؽ 

كالمهػـ أف يػأتي  ػكاء   كلكػف بػالطرؽ الدبمكما ػية  ال حرج مف أف يأتي اإلصبلح مف الخػارج -ُّ
أك غكاصػػة , أك باراػػة أمريكيػػة, أتػػى عمػػى ظهػػر امػػؿ عربػػي  أك عمػػى ظهػػر دبابػػة بريطانيػػة

 .فرن ية

إال بػالحكار , أك خاراهػا, اإليمػاف بػأف ال حػؿ  لمصػراع العربػي مػم اآلخػريف  ػكاء فػي فم ػطيف -ُْ
, كاالقتصادية, كالعممية, بزعـ عدـ تكافؤ مكازيف القكل الع كرية, كالحؿ ال ممي, كالمفاكضات

 . كالعقمية بيف العرب كأعدائهـ

كمػػا ياػػرل , االعتػػراؼ بالكاقعيػػة ال يا ػػيةك   اإليمػػاف بػػالتطبيم ال يا ػػي كالثقػػافي مػػم األعػػداء -ُٓ
 . عمى أرض الكاقم العربي ال يا ي

الزعـ بأف التطبيم كالتبلقس بيف الشػعكب كالثقافػات هػك الطريػؽ إلػى ال ػبلـ الػدائـ فػي الشػرؽ   -ُٔ
 .األك ط

ـ بػػػػيف المصػػػػرييف كاليهػػػػكد  ُٕٗٗتفاقيػػػػات ال ػػػػبلـ كاتفاقيػػػػة كامػػػػب ديفيػػػػد التككيػػػػد عمػػػػى أف ا -ُٕ
ـ مػػػم ُْٗٗكاتفاقيػػػة كادم عربػػػة   ـ مػػػم ال ػػػمطة الكطنيػػػة الفم ػػػطينيةُّٗٗك كاتفاقيػػػة أك ػػػم

بدالن مف أف تككف اتفاقيػات دكؿ فقػط    ياب أف تصبس اتفاقيات شعبية بيف الشعكب, األردف
لمحقػائؽ ال يا ػية القائمػة  ان كتزكيػر , لمكقػت كلممصػالس ان ضػياع - كمػا يزعمػكف -ألف في ذلػؾ 

ف نفػػكر االنتمان ػػيا, أـ قبمنػػا, عمػػى أرض الكاقػػم  ػػكاء رفضػػنا العربيػػة الممزقػػة مػػف اهػػة  (ِ)كان

                                                 

 .ِٗ ,ِٖ ,ِٔ,الميبرالية الضائعة: انظر-ُ

عمى المثقفيف الذيف انتقدكا النظاـ , كهي ت مية أطمقت في القرف التا م عشر, تعني النخبة المثقفة:  ان يااالنتم -ِ
, كمنهـ رااؿ العمـ, بحكـ مهنهـ, فكريان  فئةه ااتماعية تتألؼ مف أناس يمار كف نشاطان , القيصرم الرك ي  كهي



 ٔٔٛ 

كالػذم   لػف يماػي احتمػاالت ال ػبلـ الحتميػة فػي المنطقػة  كالرثة مػف اهػة أخػرل مػف التطبيػم
 (ُ).التايير الشامؿ  إلىهك ال بيؿ 

 

  :موقفيم من الجانب القتصادي :المطمب الخامس
مذهب اقتصادم رأ مالي تؤكد عمى الحرية  الفردية : ة بأنهافنا  ابقان الميبرالية االقتصاديعر    

كتػػرل , دعػػم يعمػػؿ دعػػم يمػػر: أهػػـ شػػعار فػػي الميبراليػػة هػػككأف , كتقػػـك عمػػى المناف ػػة الحػػرة, الكاممػػة
كال يحػؽ لهػا التػدخؿ فػي العبلقػات االقتصػادية , الميبرالية أف الدكلة ال ينباي لهػا أف تتػكلى الكظػائؼ

ف اإلن ػػػاف لػػػم الحػػػؽ فػػػي ممار ػػػة النشػػػاط االقتصػػػادم , كاألمػػػـ كالطبقػػػات, رادالتػػػي تقػػػكـ بػػػيف األفػػػ كان
 (ِ)( . االقتصادية الحرية )كقكانيف ال كؽ , كالتبادؿ الحر عمى أ اس الممكية الخاصة

 

 :والقتصاد ةالميبرالي

ارا فػػي أنػػم ياػػب أف يكػػكف األفػػراد أحػػر , أحػػد فبل ػػفة الفكػػر الرأ ػػمالي( فرن ػػكا كينػػام ) يػػرل         
كأف تتػرؾ , كأف ي مس لهػـ مزاكلػة المهػف التػي يختاركنهػا, العمؿ كأف ي يركا كفؽ مصالحهـ الخاصة

أبدان  زكال ياك , كحرية التصرؼ في ممتمكاتهـ كما يرغبكف, كحرية ااتناء الثركات, لهـ حرية االنتقاؿ
 (ّ).لمدكلة أف تتدخؿ في نشاطاتهـ

 العػالمي التكامػؿ يتػزامف"  :مػارتف هارالػد شػكمافهانس بيتر يقكؿ صاحب كتاب فخ العكلمة 

 كيقػدمكنها االقتصػادييف  كاال تشارييف الخبراء كبير مف عدد بها ينصس اقتصادية نظرية انتشار مم

 إنهػا: الصػحيس الػنهج أنهػا عمػى االقتصػادية ال يا ػة دفػة إدارة ممػؿ لمم ػؤكليف عػف أك كمػؿ دكنمػا

" بب ػاطة  هػي النظرية الاديدة لهذ  األ ا ية كالمقكلة )  .( Neolibera Lismusالاديدة الميبرالية
 المدر ػة لهػذ  ممثػؿ أهػـ أفكػار مػف كانطبلقػا"  طػالس فهػك الدكلػة تػدخؿ أمػا, صػالس ال ػكؽ يفػرز  مػا

 هذ  الاربية الحككمات مف العظمى الثمانينيات الاالبية في األمريكي اتخذت االقتصادم, االقتصادية

 اانػب تحريػر إلػى الدكلػة  تػدخؿ عػدـ صػار كهكػذا , يا ػاتها فػي تهتػدم بػم منػاران  النظريػة الميبراليػة

  تراتيايةا أ محة, كالشركات الحككمية المشركعات  كخصخصة األمكاؿ رؤكس تنقؿ كحرية التاارة

 مػف الم ػيرة الدكليػة المنظمػاتك  المؤ  ات  تر انة ال كؽ كفي بأداء المؤمنة الحككمات تر انة في

                                                                                                                                               

)    .كالاػػػػػػزء األكبػػػػػػر مػػػػػػف المػػػػػػكظفيف , معممػػػػػػكفكال, كالمحػػػػػػامكف, كاألطبػػػػػػاء, كالتقنيػػػػػػكف, كالمهند ػػػػػػكف, كالفػػػػػػف
 ( .بدكف رقـ صفحة ,ككيبيدياك كعة م:انظر

 . ما هك خطابهـمف هـ الميبراليكف العرب الادد ك   ,مقاؿ: انظر -ُ
 .  ٓٓ, كخاتـ البشر خنهاية التاري ك ِٕٔ, ِٕٓ ,مك كعة الند الفم فية ك المك كعة الحرة ككيبيديا: انظر -ِ
 . ُْ: كمذاهب في ميزاف اإل بلـ حركات: انظر -ّ



 ٜٔٔ 

 ) التاػارة كمنظمػة ( IMF ) الػدكلي النقػد كصػندكؽ الػدكلي البنػؾ فػي كالمتمثمة, لحككماتا هذ  قبؿ

WTO) الػدائرة معركتهػا فػي هػذ  الحككمػات بهػا تحػارب التػي الك ػائؿ المؤ  ػات  هػذ  غػدت فقػد 

   (ُ) ". الماؿ  رأس تحرير أاؿ مف اآلف حتى رحاها

عمػػػى كافػػػة الطبقػػػات الحاكمػػػة كالمؤ  ػػػات إننػػػا ناػػػد اليػػػـك أف الميبراليػػػة االقتصػػػادية تهػػػيمف 
الدكلية كاألفكار الميبراليػة االقتصػادية كيطرحهػا الكثيػركف مػف إيػديكلكايي الرأ ػمالية كطريػؽ لتاػاكز 

كتتركز الدعاية الرأ مالية حكؿ األفكار الميبرالية في الدعكة , األزمة االقتصادية في الكثير مف الدكؿ
خضاع  إلطبلؽ مزيدو   .العمؿ االقتصادم آلليات ال كؽمف الحرية كان

 الماضػييف العقػديف خػبلؿ كالػدكؿ اإل ػبلمية, الناميػة الػدكؿ غالبيػة حككمػات لقػد تبنػت -ُ
إذ دخمت الميبراليػة فػي اقتصػاد الػدكؿ , الاديدة الميبرالية" با ـ المعركفة االقتصادية ال يا ات

 ربػط بهػدؼ ,تصػاد العػالمياإل ػبلمية مػف خػبلؿ  ػيطرة الػدكؿ الرأ ػمالية الكبػرل عمػى االق
 كاإلنتػاج األانبيػة اال ػتثمارات اػذب خػبلؿ مػف الكبػرل  الرأ ػمالية بػالمراكز اقتصػادياتها
, كالخػدمات كالعقػارات ال ػمم أ ػكاؽ كتحريػر صةخالخص خبلؿ ال كؽ مف كتحرير التصديرم
دكؿ كال ػعي لاعػؿ الػ, كدمػج بقيػة الػدكؿ فيػم بشػكؿ عػاـ االقتصػاد فػي الدكلػة دكر كتقمػيص

كحقػػػكؿ تاػػػارب لهػػػذ   ان كاعػػؿ الػػػدكؿ الناميػػػة أطرافػػػ, الصػػناعية مركػػػز حركػػػة المػػػاؿ فػػػي العػػػالـ
كهػػػػذا مػػػػا اعػػػػؿ الػػػػدكؿ الناميػػػػة فػػػػي حالػػػػة خضػػػػكع كامػػػػؿ لتصػػػػرفات الػػػػدكؿ العظمػػػػى , الػػػػدكؿ

حققػػػت لهػػػا ا ػػػتمرار , كقػػػد ا ػػػتعممت الػػػدكؿ الرأ ػػػمالية الصػػػناعية منهايػػػة قكيػػػة, االقتصػػػادية
  (ِ).كالهيمنة الاربية, كمنها الببلد اإل بلمية, ي الببلد الناميةالتبعية االقتصادية ف

يعيش الفردي الحياةى كما ف أنادم بالميبرالية تف  باميم أشكالم كأنكاعم  أباحت الميبرالية الربالقد  -ِ
كالتػػي تػػػدر عميػػم الػػػربس منا ػػبة هػػػك التػػي يراهػػا  كالك ػػػائؿ  كيتك ػػب بػػالطرؽ فهػػك حػػػر  يريػػد

فالتاار لػيس   نم مف االحتكار لرفم  عر ال معة  كال مانم مف الاش كالتدليس  فبل ماالكبير
كتحػػػػػت  شػػػػػعار الحريػػػػػة , تحكمػػػػػم  ػػػػػكل مصػػػػػمحتم الشخصػػػػػيةال, عنػػػػػد  أم معػػػػػايير أخبلقيػػػػػة

كلمتاار كامؿ الحؽ  في اختيار ال مم التي يريدكف المتػاارة بهػا  كالتػي تك ػبهـ , االقتصادية
فالػدكؿ , هػي محرمػة أك فا ػدة أك تخػالؼ العػادات كالتقاليػد أكبر ربس ممكف باض النظر هػؿ

 .التي تمارس اليـك الميبرالية االقتصادية ال يهمها  كل الضرائب 

                                                 

 ,بػدكف رقػـ طبعػة ,تقػديـ رمػزم زكػي  ,ترامػة عػدناف عبػاس عمػي ,هانس بيترمػارتف هارالػد شػكماف: فخ العكلمة - ُ
 . َّ ,ـُٖٗٗ ,المامس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب

ركػػػز م, ُط , ػػػامس نايػػػب: ميػػػةاألزمػػػة الرأ ػػػمالية العال ك ّْٖ,الميبراليػػػة كمكقػػػؼ اال ػػػبلـ منهػػػاحقيقػػػة  :انظػػػر - ِ
 .  ٗ, ـََِٖ ,الدرا ات االشتراكية



 ٕٔٓ 

  لمػػػدعارة تتاػػػد العديػػػد مػػػف الػػػدكؿ تمػػػنس رخصػػػة فػػػتس محػػػبل حاػػػة الحريػػػة االقتصػػػاديةبك 
, هػذا النشػاط االقتصػادم مقابؿ دفم الر كـ االقتصادية التي فرضتها الدكلػة لمثػؿ, كمحبلت لمخمكر

, كال تػػػزاؿ الفائػػػدة فػػػي العصػػر الرأ ػػػمالي الحػػػديث كارثػػػة تعػػػاني منهػػػا البشػػػرية, لقػػد كػػػاف الربػػػا  قػػػديمان 
 . كلكنها ازء ال يتازء مف النظاـ الرأ مالي القائـ عمى الربس  

 : تتمثل فيما يميفأما أىم مساوئ ىذا النظام 

م الػػػػذم تبنتػػػػم تاعػػػػؿ المصػػػػدر الرئي ػػػػي لهػػػػا هػػػػك الميبراليػػػػة بنظامهػػػػا الرأ ػػػػمالي االقتصػػػػاد -ُ
 مػف عػدد فهنػاؾ, األطػكؿ المػدل عمػى لػذم يمػتص مػف دمػاء الشػعكب الفقيػرةكا, الضػرائب
 حػدة أكثػر مقدمػة ألزمػات ماػرد الحػالي العػالمي الركػكد مف تاعؿ أف يمكنها التي العكامؿ

 آالؼ تضػخ التػي ةالمركزيػ البنػكؾ أف العكامػؿ هػذ  أكؿ, العػالمي الرأ ػمالي النظػاـ فػي
 لممػاؿ الرئي ػي كالمصػدر مػا  مكػاف مػف التريميكنػات بهػذ  تػأتي أف اليػكـ ياػب التريميكنػات
 حصػيمة هػي اليػكـ ضػخها التػي يػتـ األمػكاؿ أف يعنػي مػا كهػك الضػرائب  هػك الحكػكمي
 دافعػي مػف العظمػى الاالبيػة هػـ الػثمف  ػيدفم مػف كبػالطبم الم ػتقبؿ  فػي الضػرائب
  . (ُ) كالمكظفكف عماؿكهـ ال, الضرائب

دمػػػاء  اصمتصػػػال تتاػػػذل فقػػػط عمػػػى دمػػػاء الشػػػعب كا ةفالميبراليػػػ, الػػػربس بػػػأم ك ػػػيمة ك ػػػبب -ِ
فقػػػدـ الاػػػرب البػػػديؿ با ػػػـ عكلمػػػة , بػػػؿ يمػػػتهـ الرأ ػػػماليكف بعضػػػهـ بعضػػػان , فح ػػػبالفقػػػراء 

كتقػػػـك الدعايػػػة لهػػػذيف العفػػػريتيف عمػػػى أف ال ػػػمم إذا , كمنظمػػػة التاػػػارة العالميػػػة  االقتصػػػاد
ف البشػػرية  ػػتتمتم ان ك    يصػػؿ الػػرخيص الايػػد إلػػى كػػؿ البشػػر  تيبيكًدلىػػٍت فػػي كػػؿ دكؿ العػػالـ

إال أف الكاقػػم , إلػػى آخػػر الكػػبلـ المع ػػكؿ نظريػػان   برخػػاء اقتصػػادم لػػـ تشػػهد  طػػكؿ تاريخهػػا
  (ِ).العممي خبلؼ ذلؾ 

 الاديدة  راليةالميب عميم أطمؽ ما هذا الفقيرة  الطبقات ح اب عمي لمرأ مالية المطمؽ الدعـ -ّ
 لػـ مػا كالطمػب  كالعػرض ال ػكؽ آليػات عبػر االزدهػار تحقؽ ػ بأنهػا منظكر هػا كعػد كالتػي
 في ال يا ات هذ  قاد كلقد, ااتماعية بكاابات كتقيدها األمكاؿ رؤكس إلعاقة الدكؿ تتدخؿ
 تكالتكػتبل العالميػة التاػارة كمنظمػة الػدكلي كالبنػؾ الػدكلي النقػد صػندكؽ المعاصػر العػالـ

 (ّ).ت االقتصادية الرأ مالية كالتامعا

                                                 

 .ُْ, ُِ ,األزمة الرأ مالية العالمية : بتصرؼ - ُ
 . ّْ,حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ: بتصرؼ - ِ

, مصػػػر -مركػػز الدرا ػػات االشػػتراكية ,ُط , تصػػميـ هبػػة حممػػي ,كحػػدة الدرا ػػاتبقمػػـ  :ال لمعكلمػػة الرأ ػػمالية - ّ
 .  ٕ, ـََِْ



 ٕٔٔ 

 كمػػف ثػػـ, قػػاد النظػػاـ االقتصػػادم الميبرالػػي فػػي العػػالـ الثالػػث األ ػػكاؽ نحػػك الك ػػاد التاػػارم  -ْ
كمػػػا تبعػػػم مػػػف تفشػػػي لحالػػػة البطالػػػة كاالرتفػػػاع الممحػػػكظ فػػػي ن ػػػب , االنهيػػػار االقتصػػػادم
كارع  فػػي العكاصػػـ حتػػى أصػػبحت ظػػاهرة دفعػػت بالامػػاهير إلػػى الشػػ, العػػاطميف عػػف العمػػؿ

كالتػػي تامػػت فػػي , كتػػكفير فػػرص العمػػؿ, مطػػالبيف بالحػػد مػػف غػػبلء األ ػعار, كالمػدف الكبػػرل
كمػػػا تبعهػػػا مػػػف أحػػػداث بعػػػد ذلػػػؾ أدل إلػػػى انهيػػػار حكػػػـ زيػػػف , الثػػػكرة الاماهيريػػػة التكن ػػػية

 .العابديف في تكنس 

 -لنظريػات الم ػتكردة عمى الصعيد االقتصادم أخفقػت ا" : يقكؿ الداعية الم مـ فتحي يكف    
في إيااد ماتمم فيم تأميف اال تقرار كالرفا  لهذا اإلن اف فػي أيػة بقعػة  -رأ مالية كاشتراكية 

كلػػـ , بػػؿ إف هػػذ  المػػذاهب كالػػنظـ الكضػػعية زادت مشػػكبلت البشػػرية تعقيػػدان ..مػػف بقػػاع العػػالـ
 (ُ)!! " . نااحة تقدـ بيف يدم تااربها الكثيرة المتبلحقة تاربة كاحدة يمكف اعتبارها 

 غالبيػة اقتصػاد إدمػاج هػي ال يا ػات الميبراليػة لتمػؾ الرئي ػة األخػرل النتػائج إحػدل لقد كانت -ٓ

 دائػـ بشػكؿ تعريضػها كبالتػالي العالميػة  الماليػة كاالقتصػادية المنظكمػة فػي الناميػة الػدكؿ

   .المنظكمة تمؾ كفكضى  كأزمات, لتقمبات

حرهػػي األخػػرل غارقػػة فػػي طكفػػاف مشػػاكمها االاتماعيػػة الػػدكؿ التػػي تمػػارس تطبيػػؽ النظػػاـ ال -ٔ
 .كمشكبلت االحتكار كالبطالة كالربا كالت مط الفردم , كاالقتصادية

إف الخػػػػكاء الركحػػػػي الػػػػذم يعانيػػػػم اإلن ػػػػاف هػػػػك نتياػػػػة األزمػػػػات االاتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية  -ٕ
  (ِ).ظـ األزمات هي أع, كانعداـ القيـ الرفيعة, كال يا ية الناامة عف اهتزاز المثؿ العميا

, أف تطػػػكر اقتصػػػاد الماتمػػػمفػػػي العػػػالـ العربػػػي كمعظػػػـ الػػػدكؿ الناميػػػة لػػػـ ت ػػػتطم الميبراليػػػة  -ٖ
م ػػتخدـ , قػػادر عمػػى حمايػػة نف ػػم, ميٍكتىػػًؼ بذاتػػم, بحيػػث يتحػػكؿ إلػػى ماتمػػم صػػناعي قػػكم

 .ألقصى إمكانات التكنكلكايا الحديثة 

, ذ كالاػػا  فػػي الحصػػكؿ عمػػى األربػػاحإتاحػػة الفػػرص المذهمػػة لؤل ػػر الكبيػػرة كأصػػحاب النفػػك  -ٗ
كالمشركعات المربحة مف , كالمناقصات الكبيرة تر ك عميهـ, فاال تيراد كالتصدير في أيديهـ

 كانػػت طرقػػان أكابتكػػار شػػتى المشػػركعات كالطػػرؽ التػػي تػػؤدم إلػػى ذلػػؾ  ػػكاء , حقهػػـ كحػػدهـ
 .غير مشركعة  ـمشركعة أ

  .في الببلد اإل بلمية ةيإنشاء البنكؾ الربك  كالتنكع في, النظاـ الربكم الرأ مالي إقرار -َُ

                                                 

 .  ْ: حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ - ُ
 . ٓ, ْ ,لمرام ال ابؽا: بتصرؼ - ِ



 ٕٕٔ 

كال ػػػػػمم المصػػػػػنعة لبل ػػػػػتهبلؾ , باحتكػػػػػار التاػػػػػارة الخارايػػػػػة, ا ػػػػػتنزاؼ الػػػػػدخؿ القػػػػػكمي -ُُ
(ُ). الضركرم

 

يقػػكؿ صػػاحب , الميبراليػػة هػػي  ػػبب األزمػػة الماليػػة الكبيػػرة التػػي يعػػاني منهػػا اليػػـك العػػالـ -ُِ
 فػي تقػم ال المالية األزمات هذ  اذكر كلكف" :  امس نايبكتاب األزمة الرأ مالية العالمية 

 مػف يػتـ ال فػي الرأ ػمالية فاإلنتػاج . نف ػم الرأ ػمالي اإلنتػاج نمػط قمػب فػي بػؿ المػالي القطػاع

 الشػركات بػيف تناف ػي بشػكؿ تػتـ العمميػة كهذ , الربس أاؿ مف كلكف البشر حااات تمبية أاؿ

 (ِ) ."الرأ مالية 

ؽ المارك ػػػػي مثقمػػػػة باألزمػػػػات كالتناقضػػػػات فهػػػػي تكااػػػػم فالػػػػدكؿ التػػػػي تمػػػػارس تاػػػػارب التطبيػػػػ
كمشػػكبلت حػػرب الطبقػػات التػػي أصػػبحت مػػف الظػػكاهر , كمشػػكبلت الاػػبلء, مشػػكبلت التمػػكيف

الدكؿ التي تمارس تطبيؽ النظاـ الحر هي األخػرل غارقػة فػي طكفػاف ك البارزة في تمؾ الماتمعات 
  (ّ).البطالة كالربا كالت مط الفردممشاكمها االاتماعية كاالقتصادية كمشكبلت االحتكار ك 

انفتػػاح ك  ممػػا أدل إلػػى خفػػض الكظػػائؼ , تحكيػػؿ المؤ  ػػات العامػػة إلػػى القطػػاع الخػػاص -ُّ
ممػا دعاهػا إلػى تقمػيص اإلنفػاؽ عمػى الصػحة , األ كاؽ المالية إلى الحد مف حػاالت العاػز
عانات األغذية التي ي تفيد منها الفقراء   (ْ).كان

كحاكلػػت تطبيػػؽ أفكارهػػا فػػي كػػؿ اانػػب مػػف اكانػػب حياتنػػا الفكريػػة بعػػد أف اربػػت الميبراليػػة 
فػػاف اإل ػػبلـ بمنظكمتػػم الر ػػالية ال ي ػػتطيم أف يبقػػى , كاالاتماعيػػة كال يا ػػية كاالقتصػػادية كفشػػمت

 .كيحطـ الكينكنة الركحية لئلن اف , مكتكؼ األيدم أماـ كؿ مف يحاكؿ  حؽ الشعكب

يظػػػؿ اإل ػػػبلـ الكحيػػػد القػػػادر عمػػػى , هػػػا الميبراليػػػةكبعػػػد  ػػػقكط األيػػػديكلكايات الاربيػػػة كمع 
نقػػاذ الطبقػات الفقيػػرة كالم تضػػعف, ا ػتنهاض شػػعكب العػػالـ الفقيػػرة كالم تضػػعفة فػػي  بػػبلد الاػػرب  ةكان

  (ٓ). كاقتصاديان  ك يا يان  في اميم اكانب الحياة ااتماعيان 
 

                                                 

 .ُْ:حركات كمذاهب في ميزاف اإل بلـ ك َٕ,  ٗٔ, ٕٔ, ٔٔ, ْٔ, الحمكؿ الم تكردة :انظر - ُ
 . ٔ ,األزمة الرأ مالية العالمية - ِ
 . ْ ,زاف اإل بلـحركات كمذاهب في مي:  انظر - ّ

 .  ِْ,اإل بلـ كالعكلمة: انظر - ْ

 . ُُُ ,اإل بلـ كالعكلمة: بتصرؼ - ٓ



 ٕٖٔ 

 المبحث الثاني
 وقف الميبراليين من قضايا األمةم

 : قفيم من قضية فمسطينمو  :المطمب األول 
 ػػكل رفػػض تعػػاليـ , ناػػاز حقيقػػي لهػػذ  األمػػةإلػػـ يقػػدـ الميبراليػػكف العػػرب خػػبلؿ تػػاريخهـ أم 

فػػي عهػػد , الػػذم أدخػػؿ العػػالـ العربػػي مػػف المحػػيط إلػػى الخمػػيج, كمناصػػرة الاػػزك األمريكػػي, اإل ػػبلـ
كهػػذا يػػدؿ , اديػػدةكالتػػي كصػػفها الػػرئيس بػػكش بأنهػػا حػػرب صػػميبية , احػػتبلؿ ا ػػتعمارم غربػػي اديػػد

عمى أف الميبرالية بدعمها لمكاليات األمريكية ما هي إال أفكار أنتاها الفكر اال تعمارم طبقان لنظرية 
  (ُ). كفرض  يطرة القكل عمى الضعيؼ , المصالس المادية المطمقة

تهـ ممػاأل مػف خػبلؿذؿ لقضػايا أمػتهـ اخػفهػك المكقػؼ المت, مػف قضػية فم ػطيف فأما مكقؼ الميبراليي
 . عمى ح اب قضايا أكطانهـ أك بعض الاهات, لمارب كمكاالتهـ

مػػف خػػبلؿ قػػكلهـ اختػػار الشػػعب الفم ػػطيني , يػػتهـ الميبراليػػكف الفم ػػطينييف بػػأنهـ بػػاعكا أراضػػيهـ -ُ
منػذ البدايػة بيػم أراضػيهـ بمبػال  كبيػرة عرضػت عمػيهـ  كاختيػار الػزراع المػأاكريف الرحيػؿ  بعػػد 

لػػؤلرض  فػػي حػػيف أف خيػػار البقػػاء كالتفػػاهـ مػػم المػػبلؾ الاػػدد كػػاف  أف باعػػت العػػائبلت المالكػػة
فػػي كصػػؼ  فكاردان  اختػػار الفم ػػطينيكف حيػػاة عمادهػػا الت ػػكؿ كالصػػراخ كالعكيػػؿ  كأنهػػـ يبػػالاك 

 . ممار ات العصابات الصهيكنية  باية تأليب الرأم العاـ عميها 

ازر التػػػػي تقػػػػم فػػػػي حػػػػػؽ الصػػػػهيكني مػػػػف ارتكػػػػاب الماػػػػػ ؿيبػػػػرئ الميبراليػػػػكف  ػػػػاحة االحػػػػػتبل -ِ
إف ما  مي مذبحة دير يا يف  كالتي لـ تحدث إال : الفم طينييف عف طريؽ التنكر منها بالقكؿ

مقػػػػكات ة لفااػػػأيشػػػكؿ مفػػػي مخيمػػػة مػػػف قػػػػرركا خػػػكض المكااهػػػة باصػػػطناع الصػػػػراخ كالعكيػػػؿ  
خمقهػا فػي  اإل رائيمية ذاتها برحيؿ اآلالؼ مػف الفم ػطينييف مػف قػراهـ  هركبػان مػف المػذابس التػي

   (ِ).أذهانهـ قادتهـ مف أشاكس الصراخ كاال تنااد

يقػكؿ الميبرالػي , التنكر لممقاكمػة الفم ػطينية كال ػخرية منهػا كاتهامهػا بالصػبيانية كعػدـ الكاقعيػة -ّ
صػبيانية  ييطمػؽ حم ػاكية ذنب العػرب اآلخػريف فػي أف يتكرطػكا بأعمػاؿ  كما: " شاكر النابم ي

ة كػػؿ البعػػد عػػف مفهػػـك المقاكمػػة  الػػذم يتطمػػب عػػدة عناصػػر غير المقاكمػػة  كهػػي بعيػػد عميهػػا
كالمقاكمػة الفم ػطينية الم ػمحة اآلف لي ػت , اـمتكفرة عمى اإلطبلؽ اآلف لحماس  ككتائػب الق  ػ
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 ٕٔٗ 

لقد مضى عهد ,  كرم اآلف  لربما كانت قد أفمحت في مهمتهابهذ  الهيئة  كبهذا اال تعداد الع
فػػػاف المقاكمػػػة الفم ػػػطينية   ك يا ػػػيان  عنػػػدما كانػػػت إ ػػػرائيؿ ضػػػعيفة ع ػػػكريان   المقاكمػػػة الفاعمػػػة

 كحػػػذر العػػػربقػػػد  ػػػبؽ كحػػػٌذرنا   ": كيتػػػابم قػػػائبلن "  أقػػػكل اػػػيش فػػػي المنطقػػػة تكااػػػم  البدائيػػػة
 (ُ) . "القٌ اـ عمى إ رائيؿكالم ممكف كالعالـ  مف ماٌبة صكاريخ 

" حمػػػاس"  :المهاامػػة الدائمػػة لحركػػػات التحػػرر كالمقاكمػػػة الفم ػػطينية إذ يتػػابم النابم ػػػي قػػائبل ن   -ْ
 ػػػيدفعها العػػػرب  مػػف خػػػبلؿ المبػػال  الضػػػخمة التػػي  خٌربػػت بيػػػت العػػرب عمػػػى هػػذا النحػػػك اآلف

 (ِ) .  (مطرا طي)إلعمار غزة  مقابؿ عدد مف صكاريخ القٌ اـ 

كالقػػػكؿ الم ػػػتمر بأنػػػم ال يمكػػػف حػػػؿ الصػػػراع , المقاكمػػػة الفم ػػػطينية باإلرهػػػاب كالتطػػػرؼ اتهػػػاـ  -ٓ
كضػػػػركرة التطبيػػػػم الكامػػػػؿ مػػػػم , العربػػػػي الصػػػػهيكني إال بالمفاكضػػػػات عمػػػػى الطريقػػػػة األمريكيػػػػة

كال تكػػاد تاػػد قضػػية , كالػػدخكؿ فػػي العكلمػػة كاقتصػػاد ال ػػكؽ الحػػرة مػػف أك ػػم أبكابهػػا, إ ػػرائيؿ
  (ّ).هذا التيار يتطابؽ في رؤيتم مم الكاليات المتحدة إال كتاد ,  يا ية

ياػب أف نقمػم ,  كمحػاؿ, إف تحرير فم طيف مف بحرها إلى نهرها كهـه كخياؿ :القكؿ عمى الدكاـ -ٔ
 . ياب أف نككف كاقعييف , عف ال ير كراء الخياالت

ألبرياء في إ ػرائيؿ كاتهامهـ بقتؿ ا, اتهاـ الفم طينييف برفض ال بلـ  كرفض االتفاقات الدكلية  -ٕ
كحػػيف يػػرفض الفم ػػطينيكف المشػػاركة فػػي : " يقػػكؿ الميبرالػػي كمػػاؿ غبػػل -عمػػى حػػد زعمهػػـ –

كامب ديفيد األكلػي  ثػـ يػرفض القائػد التػاريخي لممقاكمػة الفم ػطينية فػي كامػب ديفيػد الثانيػة مػا 
إلػػى قػػذؼ مػػف أراضػي الضػػفة الاربيػػة  كيختػار الػػذهاب % 99كػاف معركضػػان عميػػم  دكلػة عمػػى 

األطفاؿ لمحاارة  ثـ إر الهـ بأحزمة نا فة لقتػؿ األبريػاء فػي إ ػرائيؿ  ثػـ ي ػمـ القائػد التػاريخي 
كمنظمتػػم العممانيػػة ال ػػاحة الفم ػػطينية لمنظمػػات دينيػػة متطرفػػة  تحػػكؿ القضػػية الفم ػػطينية مػػف 

ني مم إلى صراع دي –كهك ما يتعاطؼ معم كؿ أحرار العالـ  -صراع مف أاؿ تحرير الكطف 
اليهػػكد أعػػداء اهلل  كذلػػػؾ فػػي عصػػػر لػػـ يعػػػد يقبػػؿ أك ي ػػػمس بػػالحركب الدينيػػػة  لتكػػكف النتياػػػة 
    خ ػػارتهـ لتأييػػد كاحتػػراـ العػػالـ أامػػم  بػػؿ كتصػػنيفهـ فػػي مع ػػكر اإلرهػػاب  فػػي عػػالـ مػػا بعػػد

 (ْ).  !أليس هذا أيضان نااحان في انتقاء أ كأ الخيارات؟ ,ـ 00  بتمبر     

                                                 

  ,تػاريخ النشػر ,ـََُِأغ ػطس ُٔ, االثنػيف ,شاكر النابم ي ,يداًؾ أككتا كفكًؾ نفخ ,يا حماس ,مقاؿ: انظر - ُ
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 ٕٔ٘ 

الفم ػػػطينييف اليكاػػػد عنػػػدهـ كعػػػي  يا ػػػي ألنهػػػـ اختػػػاركا ممثمػػػي حركػػػة المقاكمػػػة االدعػػػاء بػػػأف  -ٖ
حيف تتاح لمشعب " : كماؿ غبريا ؿ بلمية حماس في االنتخابات التشريعية األخيرة إذ يقكؿ اإل

  لممػػػرة األكلػػػى فػػػي العػػػالـ %00 الفم ػػػطيني فرصػػػة نػػػادرة لممار ػػػة ديمقراطيػػػة نزيهػػػة بن ػػػبة 
ب الفم طيني التكام األ كأ بال احة  ليتـ بعد ذلؾ مقاطعتم كمحاصرتم العربي  ثـ يختار الشع

مػػف العػػالـ أامػػم  كبػػدالن مػػف أف يكػػكف الشػػعب الفم ػػطيني نمكذاػػان لاػػدكل الديمقراطيػػة  يصػػبس 
(ُ). "برهانان عمى عدـ صبلحيتها لشعكبنا  أليس هذا إصراران عمى االندفاع نحك كارثة 

 

طؼ كالتأييػػػػد المطمػػػػؽ إل ػػػػرائيؿ  كي ػػػػاككف بػػػػيف الاػػػػبلد المحتػػػػؿ يعمػػػػف الميبراليػػػػكف العػػػػرب التعػػػػا -ٗ
كهـ يركف أف التعػاطؼ مػم شػعبها ككػؿ شػعكب المنطقػة , اليهكدم بالضحية الشعب الفم طيني

 (ِ). فريضة إن انية  كازء ال يتازأ مف الصالس العاـ لماميم
 : الرد عم  الميبراليين

شػػػرد مبليػػػيف , لصػػهيكني ا ػػػـ غريػػػب معتػػػديعمػػػـ أف الكيػػػاف ا, إف أم عقػػؿ منصػػػؼ فػػػي العػػػالـ -ُ
كال زاؿ يحتػػؿ , كاحتػػؿ انػػكب لبنػػاف عشػػريف  ػػنة, الفم ػػطينييف كاحتػػؿ  ػػيناء المصػػرية ل ػػنكات

كالمفػركض , كبالتالي فمقاكمتم حؽ مشركع ح ب القانكف الػدكلي, الاكالف كالضفة الاربية كغزة
, حتػى تحػرر فم ػطيف, لصػهيكنيبػؿ كػؿ دكؿ العػالـ دكلػة االحػتبلؿ ا, أف تحارب الػدكؿ العربيػة

ف لـ يحدث هذا نتياة لضعؼ بعض الدكؿ فعمينا نقدر اهػكد المقاكمػة الفم ػطينية كنقػؼ  أف كان
 .معها بأركاحنا كأنف نا 

, ألف  ثكابتػػػم متناقضػػػة ,ال يػػػرل الاهػػػاد ك ػػػيمة لتحريػػػر فم ػػػطيف, إف العقػػػؿ العممػػػاني الميبرالػػػي -ِ
كبالتالي ليس غريبػان أف يقػؼ هػؤالء , ا  المعاكس لمديفأم االتا, البلدينية, ألي ت العممانية هي

كيتهمكنهـ دائما , فهـ ضد اإل بلمييف, كالمقاكمة بشكؿ عاـ, كحزب اهلل, ف ضد حماسك الميبرالي
فمػػف يرضػػكا عػػنهـ إال إف تركػػكا , كضػػد المقاكمػػة, فهػػـ ضػػد الحركػػات اإل ػػبلمية دائمػػان , بػػالتخمؼ

 (ّ).ال يا ة كالدكلة 

                                                 

 .المرام ال ابؽ  - ُ
 .الفم طينيكف كخياراتهـ الكارثية,مقاؿ: انظر- ِ
 .  ِِ, ُِ,لضائعةا الميبرالية: بتصرؼ - ّ



 ٕٔٙ 

ألنم يزعزع ثقة األمة , يقكلم الميبراليكف يعتبر ارأة عمى أمة اإل بلـ في كؿ مكافإف ما يفعمم ك  -ّ
كيقػدـ مػادة  ػهمة ألعػداء اإل ػبلـ , كا ػتقبللها بأرضػها ككرامتهػا ككيانهػا, في حقها في فم ػطيف

 (ُ).لبلعتداء عمى ربكع كببلد الم مميف ان مزعكم ان مختمق ان كمبرر , لمطعف في حقكؽ األمة الم ممة

ذا , فمف يتنازؿ الصهاينة, م إذا تنازلنا نحف الم مميف عف شيء مف ثكابتناأنف ك ميعمـ الميبراليف  -ْ كان
كمضػكا يفاكضػكننا مػف , لقػد كد  ػكا كػؿ أنػكاع ال ػبلح المػدمر, ف ينفتحػكا عمينػافمػانفتحنا عمػيهـ 

كيمائيػػػة  كمػػػف فػػػكؽ تػػػؿ مػػػف القػػػذائؼ ال, كالقنابػػػؿ النككيػػػة, فػػػكؽ تر ػػػانة مػػػف الػػػدبابات كالطػػػائرات
كلكػػف تحػػت المائػػدة كػػؿ شػػئ يػػدار , إف أكراؽ ال ػػبلـ مطركحػػة ظػػاهرة فػػكؽ المائػػدة, كالميكركبيػػة

 (ِ).مف أاؿ الحرب كمف أاؿ التك م اال تيطاني 

فهػػػـ يمعبػػػكف عمػػػى المتناقضػػػات إذ إف اتفاقيػػػة , لمشػػػرعية الدكليػػػة إف كبلمهػػػـ هػػػذا منػػػاؼ أصػػػبلن   -ٓ
رفػم فػي هـ ءاتدعػاال خبلفػان , المحتؿ بشتى الك ػائؿ انيؼ الرابعة تعطي الحؽ لمشعكب لمقاكمة

فاتفاقيػػػة اينيػػػؼ اػػػاءت بعػػػد الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة كػػػرد عمػػػى  ,شػػػعارات الحداثػػػة ضػػػد الظمػػػـ
نػم فػي إكهك كبلـ مناؼ لمحقيقة إذ , فكبلمهـ كذر الرماد في العيكف, االمبراطكيات اال تعمارية

م ة صهاينة أاألكلي ا تطاعت دكلة ال دكامب ديفي مػف النظػاـ المصػرم أقمهػا ف تنتزع تنازالت اى
فػػي حػػيف فم ػػطيف  ِكػػـَََٕٔاعػػؿ شػػبم ازيػػرة  ػػيناء منزكعػػة ال ػػبلح كهػػي تبمػػ  م ػػاحتها  

الثانية طمبكا ن ؼ اذكر القضية الفم طينية مف أ ا ػها  دكفي كامب ديفي, ِكـَِٕالتاريخية 
 . فبلائيمف خبلؿ تخمي الفم طيني عف القدس كاألقصى كحؽ عكدة ال

كال تحتـر القرارات , تدعي الميبرالية أف الحركات اإل بلمية ال تمتـز بالحداثة كال بالمعايير الدكلية -ٔ
لميهػكد فػي فم ػطيف الػذيف أقػامكا  كامبلن  لكا تيان  كهـ يقدمكف دعمان , الشرعية كالمؤ  ات الدكلية

كدكلػة يهكديػة كطػرد األقميػة  كتنادم اليػـك بػاالعتراؼ با ػرائيؿ, دكلتهـ عمى أ اس ديني تكراتي
ف دكلػػة الصػػهاينة لػػـ تعتػػرؼ يكمػػان بقػػرارات مامػػس فػػاإضػػافة إلػػى ذلػػؾ ! العربيػػة الم ػػممة منهػػا؟

أك قرارات الشرعية بؿ كذهب العديد مف رؤ اء كزرائها باال تخفاؼ عمنان بمامس األمف , األمف
 .الدكلي كالامعية العمكمية في اينيؼ 

كأف الايش الػذم , تدؿ عمى أف نهاية اليهكد  تككف في فم طيف ,هناؾ أحاديث صحيحة كثيرة -ٕ
تقـاتمون الييـود فتسـمطون عمـييم حتـ   ): قػاؿ ر ػكؿ اهلل , اػيش مػؤمف  يقاتؿ اليهكد هك

                                                 

دار , ْط ,كفػاء محمػد رفعػت امعػة ,اماؿ عبػد الهػادم محمػد م ػعكد ,ليس لميهكد حؽ في فم طيف: بتصرؼ - ُ
 . ِِ ,ـُّٗٗ,الكفاء 

 .ْٕ ,اإل بلـ ال يا ي كالمعركة القادمة:انظر -  ِ



 ٕٔٚ 

ليـبمغّن ىـذا األمـر مـا بمـ   ) كقكلػم  (ُ). ( ىـذا ييـودي ورا ـي فاقتمـو مسمم يا:الحجريقول 
ر ول بر إل ادخمو اهلل ىـذا الـدين  بعـز عزيـز أو بـذّل ذليـل الّميل والّنيار ول يترك اهلل بيت مد

 (ِ).( عزا يعز اهلل دين اإلسالم وذًل يذل من كفر

كتحريػػر فم ػػطيف , العربيػػة كاإل ػػبلمية: إف القضػػية الفم ػػطينية تمثػػؿ القضػػية المركزيػػة لؤلمتػػيف -ٖ
كمحطػػة , رتهاكقرآنهػػا كتاريخهػػا كحضػػا, ففم ػػطيف اػػزء مػػف عقيػػدة األمػػة, كااػػب دينػػي كمقػػدس

ف الم ػاد األقصػى قمػب فم ػطيف, أ ا ية مف محطات الصراع في الحاضر كالم ػتقبؿ هػك , كان
 (  ّ).أكلى القبمتيف كثاني الم اديف كثالث الحرميف 

كقػد انطمػؽ , إف اغتصاب فم طيف ازء مف مخطط يهكدم صميبي الغتصاب العػالـ اإل ػبلمي -ٗ
كأنهػـ , عقيػدة صػحيحة مػف عنػد اهلل تعػالىاليهكد لتحقيػؽ مخططهػـ عمػى أ ػاس أنهػـ أصػحاب 

هػػػػؤالء أف الفم ػػػػطينييف اختػػػػاركا الهػػػػركب  -كمػػػػا يػػػػدعي  -كلػػػػيس , كرثػػػػة األرض عػػػػف األنبيػػػػاء
 . كالت كؿ  

كأعمنػػػكا , إف اليهػػكد بػػدأكا باغتصػػاب أرض فم ػػطيف تمهيػػدان الغتصػػاب أرض الم ػػمميف كمهػػا -َُ
فاغتصػػػاب , القػػػدس عاصػػػمة لهػػػـ كاتخػػػذكا, مرحميػػػان عػػػف حػػػدكد دكلػػػتهـ مػػػف النيػػػؿ إلػػػى الفػػػرات

بػؿ ناػدهـ يقفػكف مكقػؼ المػدافم , األعداء أرض اإل بلـ لـ يمؽ مف هؤالء الميبرالييف ا تنكاران 
 (ْ).كقتمهـ األطفاؿ كالن اء كاحتبللهـ ألرض فم طيف, عف اليهكد كماازرهـ

الكفػػػػار إعػػػػانتهـ كمناصػػػػرتهـ عمػػػػى  ةإف مػػػػف مظػػػػاهر مػػػػكاال : يقػػػػكؿ الشػػػػيخ صػػػػالس الفػػػػكزاف
كهػػذا مػػا كقػػم فػػي , كهػػذا مػػف نػػكاقض اإل ػػبلـ كأ ػػباب الػػردة, عػػنهـ كذكمػػدحهـ كالػػذ, الم ػػمميف

خطػػػػر مػػػا ارتكبػػػػم أف مػػػف ان ك , هػػػذا الزمػػػاف مػػػػف المنػػػاداة با ػػػتقداـ الكفػػػػار إلػػػى بػػػػبلد الم ػػػمميف
ف مف أبرز صػفات المنػافقيف مػكاالة الكفػار ككراهيػة ديػف االمنافقكف مكاالة اليهكد كالنصارل ف

                                                 

, ُِِٗكم ػػػمـ  ,  ُٕٗ/ْبػػػاب عبلمػػػات النبػػػكة فػػػي اإل ػػػبلـ , كتػػػاب المناقػػػب ,  ّّٗٓرقػػػـ  : ركا  البخػػػارم - ُ
بػاب ال تقػـك ال ػاعة حتػى يمػر الراػؿ بقبػر الراػؿ فيتمنػى أف يكػكف مكػاف الميػت , الفتف كأشػراط ال ػاعة  كتاب
  ُْٕٔ: كرقػػػـ,  ِِٓ/َُ, م ػػػند المكثػػػريف مػػػف الصػػػحابة ,  َِّٔرقػػػـ : كركا  أحمػػػد.  ِِّٗ/ْالػػػببلءمػػػف 
 . ِِٗ/َُم ند عبد اهلل بف عمر ,المكثريف مف الصحابة  م ند

ال ػػنف الكبػػرل لمبيهقػػي .  ُٓٓ/ِٖم ػػند الشػػامييف حػػديث تمػػيـ الػػدارم   ُٕٓٗٔرقػػـ : فػػي م ػػند  ركا  أحمػػد - ِ
رقػػـ :الم ػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف .  َّٓ/ٗبػػاب إظهػػار ديػػف النبػػي عمػػى األديػػاف , كتػػاب ال ػػير ُُٖٗٔرقػػـ :

ركا  , عمػػى شػػرط الشػػيخيفالحػػاكـ صػػحيس .  ْٕٕ/ْعمػػى شػػرط البخػػارل كم ػػمـ كتػػاب الفػػتف كالمبلحػػـ  ِّٖٔ
 (.ُْ/ٔ,أحمد كالطبراني في الزكائد قاؿ الهيثمي كرااؿ أحمد رااؿ الصحيس 

 . ّ, فم طيف –غزة , تقديـ طالب أبك الشعر, مح ف صالس ,الحقائؽ األربعكف في القضية الفم طينية: انظر- ّ

 . ُِ, ُٔ ,ليس لميهكد حؽ في فم طيف:  بتصرؼ - ْ
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ِ  : قػػػاؿ تعػػػالى.كالتخػػػذيؿ فػػػي صػػػؼ الم ػػػمميف , ىاهلل تعػػػال َُ ثِلللبهَّ ُْللل٘ ٍِ لللب ُْٝؤ ًٍ ْ٘ ََل رَِجلللُد قَ

َرُضل٘ىَُٔ  َٗ  َ ِْ َدلبدَّ هللاَّ ل ٍَ  َُ ٗ ادُّ َ٘ ِ ِر ُٝل ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ
كلػك , إف اإلن ػاف الي ػتقيـ لػم إ ػبلـ, (ُ)

: الباض قاؿ تعالىكترؾ الشرؾ إال بعداكة المشركيف كالتصريس لهـ بالعداكة ك , كحد اهلل تعالى
  ْ٘ ىَلل َٗ َرُضلل٘ىَُٔ  َٗ  َ ِْ َدللبدَّ هللاَّ لل ٍَ  َُ ٗ ادُّ َ٘ ِ للِر ُٝلل ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞلل َٗ  ِ َُ ثِللبهَّ ُْلل٘ ٍِ للب ُْٝؤ ًٍ ْ٘ ََل رَِجللُد قَ

ْٗ َعِشَٞررٌَُٖ َ  ٌْ اَُّٖ َ٘ ْٗ نِْ  َ  ٌْ ْٗ  َْثَْبَءُٕ َ  ٌْ ألف مػف صػفات  ,فهػؤالء منػافقكف, َمبُّ٘ا نثَبَءُٕ
لللْ٘ا  ليهػػػكد كالنصػػػارل ضػػػد الم ػػػمميف  مػػػكاالة ا: المنػػػافقيف َُ َِ  َيَ ٝ ِِ َلَ رَْرَمُْلللْ٘ا نِىَلللٚ اىَّللل َٗ

 َُ ٌَّ َلَ رَُْصلُرٗ ىَِٞلبء ثُل ْٗ َ  ِْ ل ٍِ ُِ هللّاِ  لِ ُدٗ ٍِّ لب ىَُنلٌ  ٍَ َٗ ٌُ اىَّْلبُر  ُن طَّ ََ هػذ  اآليػة تػدؿ  (ِ) فَزَ
, صيةف صحبتهـ كفر أك معاف, عمى أف هاراف أهؿ الكفر كالمعاصي مف أهؿ البدع كغيرهـ

 (ّ).إذ الصحبة ال تككف إال عف مكدة

عمػػى  يػػكاليهـ كيظػػاهرهـ كظهػػكران  كأنصػػاران  مػػف اتخػػذ الكفػػار أعكانػػان : يقػػكؿ الطبػػرم فػػي تف ػػير 
أم قػػد بػػرمء مػػف اهلل كبػػرمء اهلل منػػم بارتػػداد  عػػف دينػػم , الم ػػمميف فمػػيس مػػف اهلل فػػي شػػيء

ٌْ رُ    ,كدخكلػػػم فػػػي الكفػػػر ُْْٖ للل ٍِ ُْ رَزَّقُللل٘ا  قَلللبحً نَِلّ  َ
أم إال أف تككنػػػكا فػػػي  ,مػػػنهـ تقػػػا   (ْ)

كال تشػايعكهـ  ةهـ عمى أنف كـ فتظهركا لهـ الكالية بأل ػنتكـ  كتضػمركا العػداك نهـ فتخافك  مطا
 (ٓ) .لكفر كال تعينكهـ عمى م مـ بفعؿعمى ما هـ عميم مف ا

ٌْ  َدْ  : ن ػي الميبراليػكف أف اهلل كعػػد الم ػمميف قػػاؿ تعػالى -ُُ ُْ  َْدَطللْزُ ُْ نِ نِ َٗ  ٌْ ٌْ أِلَّفُِطللُن َطللْزُ

ا ََ ِ َٖب فَإ ٌْ فَيَ ب  ََضأْرُ ََ ْطِجَد َم ََ ىَِْٞدُ يُْ٘ا اْى َٗ  ٌْ َُٕن ُج٘ ُٗ ْعُد اِٟ َرِح ىَُِٞطُ٘طْٗا  َٗ َدَ يُلُ٘ٓ  َجبء 

ْا رَْزجًِٞرا ْ٘ ب َعيَ ٍَ ىُِٞزَجُِّرْٗا  َٗ ٍح  رَّ ٍَ َه  َّٗ َ . 
(ٔ) 

بكػؿ , خرة كالتي تاعؿ عمؿ اإلن اف كمم لمالقاعدة ال تتاير في الدنيا كاآل: يقكؿ  يد قطب
 . كتاعؿ الازاء ثمرة طبيعية لمعمؿ , ثمار  كنتائام

فهػػػـ ي ػػػتبيحكف المقد ػػػات كي ػػػتهينكف بهػػػا , هػػػذ  اآليػػػة نبػػػكءة صػػػادقة لنهايػػػة بنػػػي إ ػػػرائيؿ
صػػكرة لمػػدمار الشػػامؿ " تتبيػػرا اكليتبػػركا مػػاعمك " ,كيػػدمركف مػػا يامبػػكف عميػػم مػػف مػػاؿ كديػػار

ف ػمط عمػى بنػي إ ػرائيؿ , لقد صدقت النبكءة ككقم الكعد, ذم يطاى عمى كؿ شئالكامؿ ال

                                                 

 .ِِيةآ:  كرة الماادلة - ُ
 .  ُآية: ّدق كرة  - ِ
مركز  ,صالس بف فكزاف الفكزاف:  الكالء كالبراء في اإل بلـ ك ِّٖ, ِِّ,  َِٕ, َِ: ص  بإلسفم الكالء كالبراء - ّ

 . ٔ, ٓ, فم طيف –البحث العممي امعية دار الكتاب كال نة غزة 
 .ِٖ: آؿ عمراف  كرة -ْ

 . ُٖٕٗ ُٕٗٗ/ّ,دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيم , عةبدكف رقـ طب,الطبرم:انظر اامم البياف  - ٓ

 .ٕآية :  كرة اإل راء - ٔ



 ٕٜٔ 

فهذ  , كدمر مممكتهـ فيها تدميران , ثـ  مط عميهـ مف شردهـ في األرض, مف قهرهـ أكؿ مرة
ف " ػػنة اهلل فػػي األرض إذا عػػاد بنػػك إ ػػرائيؿ إلػػى اإلف ػػاد فػػالازاء حاضػػر كال ػػنة ماضػػية  كان

ثػػـ , فػػأخراكهـ مػػف الازيػػرة, لػػى اإلف ػػاد ف ػػمط عمػػيهـ الم ػػمميفكلقػػد عػػادكا إ" عػػدتـ عػػدنا 
حتػػػى كػػػاف العصػػػر الحػػػديث ف ػػػمط عمػػػيهـ  ,اإلف ػػػاد ف ػػػمط عمػػػيهـ عبػػػادان آخػػػريفعػػػادكا إلػػػى 

التػػػي أذاقػػػت العػػػرب أصػػػحاب " إ ػػػرائيؿ "كلقػػػد عػػػادكا اليػػػـك إلػػػى اإلف ػػػاد فػػػي صػػػكرة " هتمػػػر"
 ,العػذاب  تصػديقا لكعػد اهلل القػاطم لي ػمطف اهلل عمػيهـ مػف ي ػكمهـ  ػكء. األرض الكيبلت 

ف غدا لناظر  قريب ,فقا ل نة اهلل التي ال تتخمؼك ك     (ُ).كان

ككعيػػػد  إل ػػػرائيؿ كبشػػػرل لنػػػا  ذلػػػؾ هػػػك كعػػػد اهلل , أم ليػػػدمر الم ػػػممكف كػػػؿ ذلػػػؾ العمػػػك
 .بالنصر إنشاء اهلل 

, فػة لمبشػرناد أف تمؾ األ باب المعرك , حيف نتحدث عف هارة فم طيف كأ باب هارة شعبها -ُِ
كانػت أهػكف مػف أ ػباب هاػرة شػعب , كالتي طكعت أكثرهـ عمى الهارة في مختمؼ األكطػاف

كالتػػػي خمفػػػت هاػػػرة كبػػػرل فػػػي , ف الايػػػكش األكركبيػػػة المتطاحنػػػة فػػػي معاركهػػػاإإذ , فم ػػػطيف
, كتعيػدهـ بعػد الحػرب إلػى منػازلهـ, فاميم مناطؽ أكركبا خصص لهـ منظمة ترعى البلائػي

كلػػـ تكػػف تهػػدـ الم ػػاكف عمػػى , كتمثػػؿ بالن ػػاء كاألطفػػاؿ, كش تبيػػد اآلمنػػيفكلػػـ تكػػف تمػػؾ الايػػ
, كػاف عمػى العكػس تمامػافأمػا مػا حػدث فػي فم ػطيف , كلـ تكف تمثػؿ بقتمػى المعػارؾ,  اكنيها

ككػاف خبػر انتشػار أنبػاء الماػازر بػيف , مف فظػائم ضػد المػدنييف الػذيف كاػدكهـ بعػد المعػارؾ
بعد أف أصػبس الفم ػطيني عبػارة عػف بقيػة مػف , ناطؽ عربيةكفتس باب الخركج إلى م, الامكع
 (ِ).كقطعة منهارة مف إن اف تامعت فيم كؿ عكامؿ القهر, معركة

بعػد مذبحػة ديػر " رنكلد  تكينبي كهػك يكااػم  ػفير إ ػرائيؿ فػي كنػدا أ, يقكؿ المؤرخ البريطاني
الكاقعة غربي القدس عمى  يا يف التي أبيد فيها الان اف مف اميم األعمار في القرية العربية

أيػدم قػػكات إ ػػرائيمية م ػػمحة كػػاف أفػػراد الهااانػػا ي ػػيركف فػػي  ػػيارة ماهػػزة بمكبػػرات الصػػكت 
أيها العرب نحف فعمنا ذلؾ ب كاف هذ  القرية فاذا لػـ تشػاءكا أف نفعػؿ : كينادكف بالماة العربية

ضػمف المنطقػة الحربيػة كحينئػذ كػاف عمػى اميػم الػكاقعيف , بكـ مثمهـ فاخراكا مف هػذ  الػديار
 (ّ)" .أف يخراكا 

                                                 

 .   ُِِْ/ْ, ـََِّ-هػُِّْ,دار الشركؽ , ِّط ,في ظبلؿ القرآف  يد قطب: انظر - ُ

بػػػدكف رقػػػـ طبعػػػة كبػػػدكف دار  ,بػػػك بصػػػيرأصػػػالس م ػػػعكد  ,اهػػػاد شػػػعب فم ػػػطيف خػػػبلؿ نصػػػؼ قػػػرف: انظػػػر - ِ
 .ُّْ, َّْ ,ـُٖٔٗ-هػُّٖٔ,نشر

 .َُٕ,قبل عف فم طيف اريمة كدفاع ن, ُّْ: اهاد شعب فم طيف خبلؿ نصؼ قرف - ّ
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كفقػداف , ليس ألحد أف يمـك الفم طينييف عمى ماادرة ديارهـ أماـ نكبات التمثيؿ كالقتؿ كالػذبس -ُّ
كهػـ كػانكا يتكقعػكف عػكدة  ػريعة بعػد زحػؼ ايػكش الػػدكؿ , النصػيرعمى أنهػـ غػادركا أكطػانهـ

أممكف أف ت ػػػمس لهػػػـ هػػػذ  الػػػدكؿ يػػػ -مػػػا زالػػػكا ك  -ككػػػانكا , ـُْٖٗمنػػػذ عػػػاـ  ةالعربيػػػة ال ػػػبع
فػالهارة , لمـك الشعب الفم طيني عمػى الهاػرة ؿكال  بي, باال تشهاد في أرض اآلباء كاألاداد

 لقد هاار الم ممكف األكائؿ إلى الحبشػة فػراران , لـ تكف بدعة فااأ بها الفم طينيكف باقي األمـ
حتػػى قػػكم عػػكد اإل ػػبلـ , كأصػػحابم  بػػؿ لقػػد هػػاار النبػػي, مػػف طايػػاف الااهميػػة كتعصػػبها

أك , كمػػا مػػف بمػػد فػػي العػػالـ اشػػتعمت فيػػم, ثػػـ ألنحػػاء بعيػػدة مػػف العػػالـ, كعػػادكا محػػرريف لمكػػة
ف الشػعكب ال تمثػؿ كمهػا صػفة المحػارب أذلؾ , عمى حدكد  نار الحرب إال تككنت منم هارة

ككانػت , القتػاؿكالمرأة التػي لػـ تعػرؼ ال ػبلح ك , كالطفؿ الصاير, فمنها الشيخ الكاهف, الم مس
 .عف خطكط القتاؿ هذ  الامكع تهاار بعيدان 

ت  كاػاء, ـ َُٓٗحيف تنادل الصميبيكف في أرااء أكركبا لطرد الم مميف مف فم ػطيف عػاـ -ُْ
هػػػا ءهربػػػت الشػػػعكب كخمفػػػت كرا, احػػػافمهـ تشػػػؽ أكركبػػػا تنهػػػب كت ػػػمب مػػػا تاػػػد  فػػػي طريقهػػػا

لبطريؾ الركـ األرثكذكس " ي الصالسالراع"تقكؿ مامة , راضي الصميبيةمشكمة الائيف في األ
ت بقهـ , كما ارتكبك  مف مكبقات, كما اقترفك  مف فظائم, كانت أنباؤهـ المتكررة" باإل كندرية 

ككػاف  ػكانها ياػادركف مػدنهـ كم ػاكنهـ حػامميف , إلى األراضػي التػي كػانكا يزمعػكف ااتيازهػا
 (ُ)" . معهـ كؿ ما يممككف هربان مف لقائهـ 

ذلػؾ أنػم بػالرغـ مػف كػػؿ , المبػررات لمهاػرة فػاف األمػر فػي فم ػطيف اػد مختمػؼ كمػم كػؿ هػذ 
ف التػػاريخ يحفػػظ لػػذلؾ الشػػعب أنػػم لػػـ يتػػرؾ أرضػػم كبػػبلد  لماػػرد افػػ, األنبػػاء المحزنػػة المرعبػػة

أغمب الذيف لائكا كانكا مػف الػذيف يعاػزكف عػف " فقد دلت اإلحصائيات الر مية أف, اإلرهاب
 (ِ).ف أامعت الشرائم  كالقكانيف الدكلية عمى حمايتهـ ػيأكلئؾ الذ ـ ية أنف هػحم

ف يلعؿ هذ  الحقائؽ ماتمعة تكفي لػدرء الشػبهة التػي طالمػا يػركج لهػا ال ػطحيكف مػف الميبػرالي
تمػػؾ الهاػػرة التػػي تامعػػت لهػػا أ ػػباب ال تقػػكل شػػعكب عديػػدة أف تتحمػػؿ , عػػف هاػػرة فم ػػطيف

كلكنهػا كانػت ضػركرة ال , لمتم ػؾ بػكطنهـ فطينييمػف الفم ػ فمـ تكف الهارة تهاكنان , ازءا منها
 .مناص منها

                                                 

 .ُّْ, َّْ, ِْٗ:  اهاد شعب فم طيف خبلؿ نصؼ قرف - ُ
محمػػد طمعػػت ,نقػػبل عػػف قضػػية فم ػػطيف أمػػاـ القػػانكف الػػدكلي , ُّْ: اهػػاد شػػعب فم ػػطيف خػػبلؿ نصػػؼ قػػرف - ِ

 .  ُِٕ, ُِٔ, ـُُٔٗاإل كندرية  ,الانيمي
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إف المكعػػكديف بػػػالتمكيف كالمبشػػػريف فػػي األرض المقد ػػػة فم ػػػطيف كغيرهػػا مػػػف أرض اهلل هػػػـ  -ُٓ
ــ  "الم ػػممكف مػػف ذريػػة إبػػراهيـ عيػػم ال ػػبلـ يقػػكؿ النبػػي  ــن تقــوم الســاعة حت ــل   ل يقات

والشــجر فيقــول  ردي ورا  الحجــالمســممون الييــود فيقــتميم المســممون حتــ  يختبــ  الييــو 
نو من شـجر إالحجر والشجر يا مسمم يا عبد اهلل ىذا ييودي خمفي تعال فاقتمو إل الغرقد ف

طػػالبيف , إف بػػاحثيف أمػػريكييف زارانػػي فػػي بيتػػي: " بػيقػػكؿ الػػدكتكر صػػالس الرقػػ, (ِ) (ُ)" ييــود
بصػػػحة مضػػػمكف  فػػػأخبراني بػػػأف اليهػػػكد يؤمنػػػكف, فهػػػـ الحػػػديث عمػػػى ضػػػكء الكاقػػػم المعاصػػػر

      كيزرعػػػػكف شػػػػار الارقػػػػد ا ػػػػتعدادان , ى تػػػػأخير هػػػػذا اليػػػػكـػكهػػػػـ يعممػػػػكف اػػػػاديف عمػػػػ, الحػػػػديث
 (ّ)." لذلؾ 

 عػف أبػي هريػرة : كفم ػطيف خاصػة, كد الطائفػة المنصػكرة فػي الشػاـ عامػةػرات بكاػػكالمبش
, ما حولوأبواب  دمشق  و  عم   يقاتمونمن أمتي  عصابةل تزال  ) :قاؿ أف ر كؿ اهلل 

 خـذليم ظـاىرين عمـ  الحـق  إلـ  أن  ل يضـرىم مـن, وعم  أبواب بيت المقـدس ومـا حولـو
 (ْ) . (الساعة تقوم

 سيصــير األمــر إلــ  أن تكونــوا جنــوداً  ) قػػاؿ ر ػػكؿ اهلل : قػػاؿ عػػف عبػػد اهلل بػػف حكالػػة   
عميك : قالف, خر لي يا رسول اهلل إن أدركت ذلك تقمف, وجند بالعراق، جند بالشام: مجندة

بـيم  فعمـيكم أإن  فأمـامـن عبـاده،  خيرتـواهلل مـن أرضـو، يجتبـي إلييـا ة فإنيا خيـر بالشام، 
 (ٓ).  ( فان اهلل توكل لي بالشام وأىمو واسقوا من ُغُدركم , بيمنكم

إنمػا هػك صػراع , إف الصراع ما بيف الم مميف كاليهكد ليس صػراعان عمػى األرض كالثػركة فقػط -ُٔ
نػم ياػب أال تقػر لمم ػمميف قػرار أك , بيف اإل ػبلـ كالعقائػد اليهكديػة الفا ػدة, بيف الحؽ كالباطؿ

حتػى لػك كانػت القكميػة , كمف كؿ مبدأ هداـ, حتى تطهر أرض اإل راء كالمعراج مف اليهكدية
 .أك الكطنية أك الميبرالية ليقيـ الم ممكف في النهاية حكـ اهلل تعالى 

                                                 

كتػػاب الفػػتف ,  ِِِٗرقػػـ ,أخراػػم م ػػمـ .بػػاب قتػػاؿ اليهػػكد , كتػػاب الاهػػاد كال ػػير, ِِٔٗرقػػـ :ركا  البخػػارم - ُ
بػػاب ال تقػػـك ال ػػاعة حتػػى يمػػر الراػػؿ بقبرالراػػؿ فيتمنػػى أف يكػػكف مكػػاف الميػػت  مػػف الػػببلء , شػػراط ال ػػاعةأك 
 . ِّّ/ُٓابة م ند أبى هريرة م ند المكثريف مف الصح,  ّٖٗٗرقـ :حمد م ند  أركا  . ِِّٗ/ْ

 .ِٕ ,ليس لميهكد حؽ في فم طيف: انظر - ِ

 . ُّْ,ـ ََِْ -هػ ُِْْ, بدكف دار نشر, ٕط: كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم - ّ

ركا  فػػي الزكائػػد .  َِّ/ُُ,بػػي هريػػرةأبػػي هريػػرة شػػهر بػػف حكشػػب عػػف أم ػػند  ُْٕٔرقػػـ :ركا  أبػػك يعمػػى  - ْ
 .قاؿ الهيثمي راالم ثقات.  ِٖٓ/ْباب  في فضؿ الشاـ كاهمم ,  كتاب المناقب,  ُْٖٖرقـ

رقـ : حمد في م ند  أك .  كا ناد  صحيس ْ/ّكتاب الاهاد باب في  كنى الشاـ ِّْٖرقـ :بي داككد أركا   - ٓ
 .  ُِٓ/ِٖ كا ناد  صحيس م ند الشامييف حديث عبد اهلل بف حكالة عف النبي  ََُٕٓ
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يعػػػاكنهـ اػػػيش مػػػف , طاني مػػػف يهػػػكد كصػػػميبيفإف أعػػػداء الم ػػػمميف هػػػـ أطػػػراؼ الكيػػػد الشػػػي -ُٕ
الميبػػرالييف كالعممػػانييف مػػف أبنػػاء العػػرب كالم ػػمميف الػػذيف يحػػاربكف العقيػػدة عػػف طريػػؽ الػػدس 

كك يمتهـ أفكار الاربييف الم تشرقيف كالميبرالييف , كتدبير المؤامرات, كالتشكيؾ كنشر الشبهات
 . 

ككممػا ارتقػت , ي قبػؿ كػؿ شػئ معركػة العقيػدةإف المعركة بػيف األمػة الم ػممة كبػيف أعػدائها هػ -ُٖ
ك ػائؿ الكيػد لهػذ  العقيػدة بالتشػػكيؾ فيهػا كالتػكهيف مػف عراهػا البػػد لمم ػمميف مػف التم ػؾ بهػػا 

 (ُ).أكثر كالدفاع عنها كنصرتها

هػػؿ الكاقعيػػة أف ن ت ػػمـ الحػػتبلؿ اليهػػكد   ,ميبػػرالييف مػػاذا يقصػػدكف بالكاقعيػػةإننػػا ن ػػأؿ هػػؤالء ال -ُٗ
كنقػػر  ,كنصػػمت عػػف ارائمػػم كماػػازر  ضػػد الشػػعب لفم ػػطيني, ذلػػؾ االحػػتبلؿلفم ػػطيف كنقػػر 
فهػذ  لي ػت كاقعيػة بػؿ انهزاميػة تعبػر عػف نف ػية الميبػرالييف العػرب  !كاألقصػى؟ تهكيد  لمقدس

 .المنهزمة كالمتكاطئة مم اليهكد كالصميبييف 

 

 : موقفيم من قضية العراق :المطمب الثاني
 العػػراؽ كفم ػػطيف الكضػػم فػػي إلػػى كباإلشػػارة, األمػػة اليػػكـبهػػا ر التػػي تمة الحاليػػلعػػؿ المرحمػػة          
فخطػكرة الكضػم تكمػف فػي أف , كاإل ػبلميةمرحمػة خطيػرة عمػى كاقػم الخارطػة العربيػة  هي, كأفاان تاف

لػػى تطبيػػؽ الديمقراطيػػة إكالػػدعكة , أمريكػػا تحػػاكؿ إعػػادة صػػياغة ا ػػتعمارها لممنطقػػة مػػف نكافػػذ شػػيطانية
دعػاكم أف الحػرب عمػى العػراؽ  كػاف الهػدؼ منهػا كاػكد أ ػمحة تحت , ت صهيكأمريكيةلتنفيذ مخططا
 .  كالتخمص مف نظاـ الطاغية , في العراؽ الدمار الشامؿ

كمػػػف , كلؤل ػػؼ ناػػد الميبػػػرالييف العػػرب يعممػػػكف كمعػػاكؿ هػػػدـ لتنفيػػذ مخططػػػات الصػػهيكنية
 : مكقفهـ تاا  قضية العراؽ إلىف نتعرؼ يمكننا أ ,خبلؿ تتبم مقاالتهـ ككتبهـ ككيت ابهـ كمفكريهـ

فػي كتاباتػم  يإذ يصؼ الميبرالي شاكر النابم ػ, تأييد الازك األمريكي لمعراؽ منذ المحظة األكلى -ُ
الميبراليػػكف هػػـ فػػدائيك الحريػػة فػػي العػػالـ : " بكػػؿ اػػرأة ككقاحػػة الميبػػرالييف تأييػػد  لؤلمريكػػاف فقػػاؿ

ؽ منػػذ المحظػػة األكلػػى لتحريػػر  كلػػيس الحتبللػػم  كلػػيس حبػػان فهػػـ الػػذيف أيػػٌدكا غػػزك العػػرا. العربػػي
كلػػػك غػػػزا الماػػػكؿ العػػػراؽ مػػف أاػػػؿ اإلطاحػػػة بالطاغيػػػة ال ػػػابؽ . بأمريكػػا كلكػػػف حبػػػان فػػػي العػػراؽ

كلك غزا العػراؽ ال ػكد  أك الصػفر  . ألٌيدهـ الميبراليكف  ككقفكا إلى اانبهـ ضد الطاغية ال ابؽ

                                                 

 . ِّ ّّ,حؽ في فم طيفليس لميهكد : بتصرؼ - ُ
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رؽ  ألٌيػػدهـ الميبراليػػكف ال حبػػان أك الحمػػر  أك البػػيض  أك ال يػػمر   أك الماػػكس أك الشػػياطيف الػػزي
 " لمطاغية ال ابؽ في هؤالء  كلكف حبان في العراؽ  ككرهان 

لقد أٌيد الميبراليكف تأييدان مطمقان كصريحان كاريئان تحرير العراؽ بالطريقة التي تٌمت  " كيتابم قائبل 
ان فػي شػماؿ العػراؽ  كفػي إقمػيـ كرد ػتاف  كقػد صػدقت دعػكتهـ تمامػ. مف أاؿ بنػاء عػراؽ اديػد

  (ُ)".كلـ تصدؽ في ك ط العراؽ كانكبم حيث ال ين ة كالشيعة كصراعهـ التاريخي المعركؼ

تحريػػر العػػراؽ مػػف كػػابكس صػػداـ ي ػػتحؽ حربػػا رغػػـ أهػػكاؿ : " يقػػكؿ الميبرالػػي العفيػػؼ األخضػػر
 (ِ) ".األغبلؿ  الحركب بما فيها تمؾ التي ال بديؿ لها إال ترؾ شعب ير ؼ في

حػاكؿ الاػزك ": يقػكؿ الميبرالػي شػاكر النابم ػي, االدعاء بأف الازك األمريكي ااء لحماية العػراؽ -ِ
الع ػػكرم حمايػػة العػػراؽ مػػف اإلرهػػاب الػػديني الطػػائفي القػػادـ مػػف الػػداخؿ كالخػػارج  كدفػػم الػػثمف 

كبريطانيػػػػا مئػػػػات غاليػػػػان لهػػػػذ  الحمايػػػػة  فقيتػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف أربعػػػػة آالؼ انػػػػدم  كخ ػػػػرت أميركػػػػا 
 (ّ). " المميارات مف الدكالرات ثمنان لحماية العراؽ مف اإلرهاب المتزايد

كتحميؿ المقاكمة العراقيػة النتػائج الكارثيػة لمحػرب , تبرئة  احة االحتبلؿ مما يارم في العراؽ -ّ 
ر إذ يقػػػػكؿ الميبرالػػػػي شػػػػاك "اإلرهػػػػاب الػػػػديني" كلية لمػػػػا ي ػػػػمكنم ؤ كتحميػػػػؿ الم ػػػػ ,عمػػػػى العػػػػراؽ

كأخيػػران  نبلحػػظ أف ال يا ػػييف العػػراقييف هػػدمكا كػػؿ مػػا بنتػػم قػػكات الاػػزك ممػػا مػػف : "  النابم ػػي
شأنم أف يحمي العػراؽ مػف أعدائػم  ففػي الكقػت الػذم حاكلػت دكؿ قػكات الاػزك تخمػيص العػراؽ 
مػػػػف االرتهػػػػاف لآلخػػػػر  ارتهػػػػف معظػػػػـ ال يا ػػػػييف العػػػػراقييف لػػػػدكؿ الاػػػػكار  كمػػػػا أدل االحتقػػػػاف 

فػػي الماضػػي كالحاضػػر نتياػػة لهػػذا االرتهػػاف إلػػى زيػػادة مكاػػات اإلرهػػاب  فاالحتقػػاف ال يا ػػي 
ال يا ػػي كعػػدـ تػػداكؿ ال ػػمطة همػػا الم ػػتنقعاف الضػػركرياف كالمبلئمػػاف لتكػػاثر فيػػركس اإلرهػػاب 

 (ْ) ".في العراؽ

الم ػتمر  كالػدفاع, اتهاـ المقاكمة كتحميمها م ئكلية كاكد القكات األانبية فػي العػراؽ إلػى اليػكـ -ْ
أشػػنم عقػػاب يمكػػف أف تعاقػػب بػػم :  " يقػػكؿ الميبرالػػي عفيػػؼ األخضػػر, عػػف أ ػػيادهـ األمريكػػاف

أمريكػػػا العػػػراقييف اليػػػكـ هػػػك أف ترحػػػؿ فػػػكران لػػػتمؤل الفكضػػػى الداميػػػة الفػػػراغ لتحكيػػػؿ العػػػراؽ إلػػػى 
                                                 

  ُٖنشػػػر بتػػػاريخ    ,ـََُِ/ٖ/ُٓاالثنػػػيف , شػػػاكر النابم ػػػي ,الرؤيػػػة الميبراليػػػة الاديػػػدة لمحالػػػة العربيػػػة :مقػػػاؿ - ُ
 www.ahewar.org. :مف مكقم ,ـََِٔ نكفمبر

مػف  ,ُُّٔ :العػدد ,ـََِٓ/ْ/َُنشػر بتػاريخ  ,خضػرالعفيػؼ األ ,إزاحة كػابكس صػداـ ت ػتحؽ حربػا: مقاؿ - ِ
 www.ahewar.org. :مكقم

 ََُِ/ٕ/ِٗ بتاريخنشػػػر  ,شػػػاكر النابم ػػػي ,مػػػا فعمػػػم ال ا ػػػة فػػػي العػػػراؽ لػػػـ يفعمػػػم االاتيػػػاح الع ػػػكرم :مقػػػاؿ - ّ
 www.ahewar.org. :مف مكقم ,َّٖٕ :العدد,ـ

 .لمرام ال ابؽا - ْ
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ت إلى عمى العراقييف أف يتذكركا أف ألمانيا ما بعد هتمر احتاا.صكماؿ آخر تقتتؿ فيم الطكائؼ
(ُ)" . أكثر مف عشر  نكات لتبدأ في الكقكؼ عمى قدميها

 

كاتهػاـ ال ػنة , مف خبلؿ إعاابهـ الشديد بالشػيعة فػي العػراؽ, الدعكة إلى القكمية كتعدد األدياف -ٓ
بعبعػػا ي ػػرؽ النػػـك مػػف عيػػكف الم ػػمميف  اشػػيعة العػػراؽ لي ػػك : " يقػػكؿ العفيػػؼ األخضػػر, باإلرهػػاب

أف العػػػالـ العربػػػي  ػػػيككف أفضػػػؿ إذا حكمتػػػم األغمبيػػػة الدينيػػػة أك : بيفل ػػػب! ال ػػػنة فػػػي كػػػؿ مكػػػاف 
كألف شػػيعة العػػراؽ عبػػركا عػػف نضػػج  يا ػػي ككطنػػي تامػػى  فػػي صػػبر أيػػكب , القكميػػة فػػي كػػؿ بمػػد

الػذم ضػرب فػي الهمايػة مثػؿ قتػؿ , الذم تحمت بم قيادتهـ الدينيػة أمػاـ اإلرهػاب ال ػني فػي العػراؽ
عنػػدما هػػدمكا   90 الح ػػيف فػػي كػػرببلء  كمػػا فعػػؿ الكهػػابيكف  ػػنة الػػزكار الشػػيعة لضػػريس اإلمػػاـ 

لنف ػػم ك ػػط المصػػميف " الشػػهيد " لفػػا مػػف الن ػػاء كاألطفػػاؿ الشػػيعة  كتفايػػر أ(   )كقتمػػكا , ضػػريحم
الشيعة مزكدا طبعا بفتاكل فقهاء اإلرهاب ال نة التي تعد  بأنم  يناـ ليمة نحر  كانتحار  في أحظػاف 

 (ِ).!" الحكريات 
 

 :أهداؼ كآثار الازك األمريكي لمعراؽ يمكف الرد عمى الميبرالييف مف خبلؿ بيافك 
 

 :أىداف الحرب عم  العراق: أولً 
تممكت الكاليات المتحدة األمريكية تتمثؿ في ادعائها أنها ربة الككف " مبراطكريةا"إف هناؾ فكرة  -ُ

كمػػػا تػػػبل  مػػػف ( ـ999 ) رليف  بعػػػد  ػػػقكط بػػػ" تمكنػػػت" كأف هػػػذ  الفكػػػرة , الاديػػػد ك ػػػيدة العػػػالـ
ف هذ  الفكرة طرحت نف ها بالحاح في ظركؼ حرب الخميج التي إثـ , تداعي االتحاد ال كفيتي

هيأت لمقكة األمريكيػة فرصػة تمػارس فيهػا تاػارب تر ػانتها االلكتركنيػة المتطػكرة كاإلاراميػة فػي 
كػاف در ػا تريػد فهػدؼ الثػاني أمػا ال, كرغػـ أف الهػدؼ المعمػف كػاف تحريػر الككيػت, ميداف القتػاؿ

كدرس حتػػى , كهػذا ماػػزل مػا فعمػػت, أف تعطيػم أمريكػػا لمعػالـ بالػػذخيرة الحيػة فػػي فاعميػة الػػبطش
كلػديها , يفهـ العالـ كليس فقط العػراؽ أف الكاليػات األمريكيػة لػديها اإلرادة اال ػتعمارية الصػميبية

, فضػبل عػف أف يتحػداها, ريهػاك ائؿ الدمار الشامؿ التي تضػمف لهػا مػاال يصػس لطػرؼ أف ياا
 .مم تأكيد ا تمرار حممتها عمى ما  متم باإلرهاب 

كلػػيس لهػػا , إف اإلدارة األمريكيػػة  تمػػارس العنػػؼ كت ػػتخدـ القػػكة فػػي فػػرض  ػػطكتها عمػػى العػػالـ
فهنػػاؾ , مػػف ا ػػتخداـ القػػكة كالتهديػػد, كهػػذ  القػػكة متعػػددة األشػػكاؿ كاأل ػػاليب, غيػػر قػػكة ال ػػبلح

                                                 

نشػػػر  ْٖٔ :العػػػدد, العفيػػػؼ األخضػػػر  ,اؿ كا ت ػػػبلـ صػػػداـ دكف مقاكمػػػة ػػػقكط باػػػداد دكف قتػػػ ,مقػػػاؿ: انظػػػر - ُ
 www.ahewar.org. :مف مكقم ,ـ ََِّ/ُِ/ُٔ, بتاريخ

 .إزاحة كابكس صداـ ت تحؽ حربان  ,مقاؿ:  انظر - ِ
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كتحريػؾ األ ػاطيؿ , كهناؾ الاارات كالاػزك, إثارة التمرد الداخمي عمى قكة معاديةكهناؾ , اغتياؿ
لتأكيػػػد قيادتهػػػا ك ػػػيادتها عمػػػى العػػػالـ بمػػػا فيػػػم أكربػػػا الاربيػػػة كأكركبػػػا الشػػػرقية  كػػػؿ ذلػػػؾ, الػػػخ..

 (ُ).فمقد ا تطاعت الكاليات المتحدة أف تكتؿ هذ  الدكؿ كراء مكاقفها بكؿ الك ائؿ , كالصيف
: ؿ الحػػرب ضػػد العػػراؽ لتأكيػػد التكااػػد الع ػػكرم لمكاليػػات المتحػػدة فػػي المنطقػػة العربيػػةا ػػتابل -ِ

مػم ضػماف إياػاد نظػـ مكاليػة لهػا , كذلؾ مف خبلؿ تر ػيخ القكاعػد الع ػكرية كالكاػكد األمريكػي
  . كاتخاذ العراؽ قاعدة كبرل لمكاكد الع كرم األمريكي في المنطقة, تحقؽ أهدافها

فػي خطابػم : )يقكؿ بػكش, ى العراؽ بداية لنشر الفكضى في العالـ اإل بلميكانت الحرب عم  -ّ
إنني آمػؿ أف أكػكف قػد حافظػت عمػى ( " أماـ االتحاد الم يحي اليهكدم م 00 يناير  9 يكـ 

لضػماف ا ػتمرار الفكضػى فػي , رث آؿ بكش حيا بمحاربة العرب كالم ػمميف كػؿ عشػر  ػنكاتإ
 ".ببلدهـ 

إذ ذكػرت ,فػي أك ػاط الشػعب العراقػي الم ػمـ ( التنصػير )م ػيحييف التبشػيرمحاكلة الصهاينة ال -ْ
يػػػػأممكف أف تكػػػػكف  -الصػػػػهاينة الم ػػػيحييف -مامػػػة نيكزكيػػػػؾ أف أنصػػػار بػػػػكش مػػػػف اإلنايميػػػيف

 (ِ)( .ـََِّ/ّ/َُنيكزكيؾ )الحرب القادمة عمى العراؽ فاتحة لنشر الم يحية في باداد 

يقػكؿ الػرئيس , كاعمها حربػان صػميبية, العالـ عمى الم مميف تأليب الرأم العاـ األمريكي كشعكب -ٓ
األمريكػػي كتشػػد كراء  بقيػػة  بمػػا أريػػد  هػػك حػػرب تشػػد مشػػاعر الشػػع"  :بػػكش جاألمريكػػي اػػكر 

 (ّ) ."العالـ 

البيػت األبػيض أ ػمحة دمػار شػامؿ يممكهػا النظػاـ فػي العػراؽ كيػراد نزعهػا  تلـ تكػف فػي ح ػابا -ٔ
كلػػـ , يكتاتكريػة تخنػؽ شػػعب العػراؽ كيػراد ك ػر قبضػتها عػف رقبتػمكلػـ يكػف فػي الح ػاب د, منػم

كيػػػراد لهػػػا أف تشػػػرؽ مػػػم الربيػػػم , تكػػػف هنػػػاؾ ديمقراطيػػػة كحريػػػة غابػػػت عػػػف أرض العػػػراؽ فاػػػأة
, كلػػـ تكػػف هنػػاؾ صػػبلت بتنظػػيـ القاعػػدة كخبلياهػػا المنتشػػرة فػػكؽ  ػػطس الكػػرة األرضػػية, الاديػػد

كؿ ذلؾ لـ يكف في الح ػباف ألنػم مخػالؼ , إلرهابالحممة العالمية عمى ا فكيراد تصفيتها ضم
, كصػػػراعات  يا ػػػية, إن ػػػانية كالصػػػحيس أنػػػم كانػػػت أحػػػكاالن ,  لطبػػػائم كحقػػػائؽ األشػػػياء كالكاقػػػم

                                                 

, ـ ََِْفبرايػر, دار الشػركؽ, ّط  ,محمد ح ػنيف هيكػؿ ,اإلمبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ: انظر - ُ
التكتاليتاريػػػة   ك ُٓـ ََِّ -هػػػػ  ُِْْ,بػػػدكف دار نشػػػر ,ِط ,صػػػالس الرقػػػب: الحػػػرب عمػػػى العػػػراؽك  ُْٗ

 .ُّٖ :الميبرالية الاديدة كالحرب عمى اإلرهاب
 .  ْٗ, ْْ, ِْ,الحرب عمى العراؽ:  انظر - ِ
 .ِِٓ: مبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽاإل - ّ
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كا ػتنزاؼ المػكارد الماليػة العربيػة فػي , كلػكاـز انتخابيػة, كضػركرات بتركليػة, كمطالب إمبراطكرية
 (ُ). هذ  الحرب 

فطالبػػػت , ب مػػػا ي ػػػمى بنػػػزع أ ػػػمحة الػػػدمار الشػػػامؿ مػػػف العػػػراؽلقػػػد كشػػػؼ اإلعػػػبلـ الاربػػػي كػػػذ
البريطانيػػة بتشػػكيؿ لانػػة برلمانيػػة لمتحقيػػؽ مػػف مػػدل كفػػاءة كصػػدؽ أاهػػزة " اندبنػػدنت" صػػحيفة 

ككصػفت أدلػة , عميها الحككمة في تبرير الحػرب عمػى لعػراؽ تالمخابرات البريطانية التي اعتمد
            يفة فػػػػػػػي مكقعهػػػػػػػا عمػػػػػػػى االنترنػػػػػػػت األحػػػػػػػػدكت ػػػػػػػاءلت الصػػػػػػػػح" مفبركػػػػػػػة"هػػػػػػػذ  الحػػػػػػػرب بأنهػػػػػػػا 

أيػػف هػػي أ ػػمحة الػػدمار الشػػامؿ التػػي : متكاهػػة إلػػى رئػػيس الػػكزراء تػػكني بميػػرـ ََِّ-ْ-َِ
هػػا؟ فبعػػد شػػهر مػػف ك زعػػـ الػػرئيس األمريكػػي اػػكرج بػػكش كبميػػر كاكدهػػا فػػي العػػراؽ لتبريػػر غز 

عمػػى أم دليػػؿ عمػػى  ةكالبريطانيػػالحػػرب كأ ػػبكع عمػػى احػػتبلؿ العػػراؽ لػػـ تعثػػر القػػكات األمريكيػػة 
 .امتبلؾ العراؽ لؤل محة المزعكمة

التػي اصػطنعها كزيػر الخارايػة األمريكػي ' األدلػة المفبركػة'إٌف العالـ لف ين ى : كقالت الصحيفة
ككلف باكؿ منذ شهريف أماـ مامس األمف الدكلي م تعينا بصكر لؤلقمار الصػناعية كت ػايبلت 

فػػأيف هػػي اآلف بعػػدما احتمػػت .. بلؾ العػػراؽ أل ػػمحة دمػػار شػػامؿلمحادثػػات هاتفيػػة إلثبػػات امػػت
 (ِ) .!؟القكات األمريكية كالبريطانية األراضي العراقية 

لقػػد ا ػػتخدمت مبػػررات الهاػػـك عمػػى العػػراؽ كذرائػػم لػػئلدارة األمريكيػػة مػػف أاػػؿ شػػف المزيػػد مػػف  -ٕ
, كليهـؤ باعترافات كهتلػابهـ كم ػ كالحقيقة الثابتة أنم ثبت بطبلف هذ  الذرائم, العدكاف عمى العراؽ
ننػػا فا: " الكتػػاب كالمفكػػريف األمػػريكييف فػػي العصػػر الحػػديث  أثػػارغكر فيػػداؿإذ يقػػكؿ أحػػد أبػػرز 

إف الحػػرب عمػػى , فشػمنا فػػي كػػؿ الاكانػػب األخػرل مػػف ماهكدنػػا لبلنتصػػار عمػى الشػػرؽ األك ػػط
 (ّ)."اإلرهاب م رحية مرتبة تماما كأ محة الدمار الشامؿ العراقية 

, ( ي آم أم)أعمف تشارلز دكلفر كهك الم تشار الخاص لككالة المخابرات المركزية األميركية 
أف "         كهػػك الػػذم قػػاد عمميػػات التفتػػيش األميركػػي عػػف أ ػػمحة الػػدمار الشػػامؿ فػػي العػػراؽ

 ". العراؽ لـ يكف لديم مخزكنات مف أ محة الدمار الشامؿ

                                                 

 .َِْ, ريكية كاإلغارة عمى العراؽمبراطكرية األماإل:  بتصرؼ - ُ
, ذك القعػػػدةِٖالمكافػػػؽ , ـََِّ/ِ/ُ  صػػػكت الحػػػؽ كالحريػػػة: كراء الحػػػرب عمػػػى العػػػراؽ اإلمبرياليػػػة الاديػػػدة - ِ

 www.kl28.com.: مف مكقم, َُٔ:دالعد,  هػُِّْ
       ,ـََِٗ/َُ/ٔ الثبلثػػػػاء, برهػػػػاف إبػػػػراهيـ كػػػػريـ, مراكػػػػز صػػػػنم القػػػػرارات كال يا ػػػػات األمريكيػػػػة ,مقػػػػاؿ: انظػػػػر - ّ

 www.syriarose.com. :مف مكقم

http://www.syriarose.com/ar/news/view
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كهك الذم شاؿ مركز رئا ة فػرؽ التفتػيش عػف ,ريتمر كتعميقان عمى هذا اإلعبلف كصؼ  ككت 
األ محة العراقية المحظكرة  بأف إعبلف البيت األبيض إنهاء عمميات البحث عف أ محة الػدمار 

 (ُ).الشامؿ في العراؽ كضم نهاية ألبشم شكؿ مف أشكاؿ الخداع الدكلي في األزمنة الحديثة

مػػػػف كاهػػػػة نظػػػػرم  تػػػػأتي ا ػػػػتاابة ألفكػػػػار األهػػػػداؼ الحقيقيػػػػة لمحػػػػرب ':  ػػػػككت ريتمػػػػر تػػػػابمي
كمقترحػػات أغمػػػب الم تشػػاريف الكبػػػار لمػػرئيس األمريكػػػي اػػكرج بكش إٌنهػػػا اإلمبرياليػػة الاديػػػدة  

كالتػػػي تػػػرل فػػػي , ككػػػذلؾ خطػػػة مامػػػس األمػػػف القػػػكمي الاديػػػدة التػػػي أقٌرهػػػا فػػػي أيمػػػكؿ الماضػػػي
راؽ  ػػيككف المنطمػػؽ لتطبيػػؽ فاػػزك العػػ اإلمبرياليػػة الاديػػدة حػػبلن لمشػػكبلت أمريكػػا االقتصػػادية 

فح ػب بػؿ لمعػالـ , هذ  ال يا ة في المنطقة بأكممها  إٌنها مرحمة خطرة ادان ال لمكاليات المتحدة
ذا ا ػػتمرت ال يا ػػة اإلمبرياليػػة األمريكيػػة عمػػى هػػذا المنػػكاؿ ف نصػػبس نحػػف مصػػدر , أامػػم  كان

ة المتحكمػػة فػػي صػػنم القػػرار كال ػػبب الػػرئيس يكمػػف فػػي أف القمػػ, تهديػػد لم ػػبلـ كاألمػػف العػػالمييف
ثػػارة المخػػاكؼ مػػف خطػػر صػػداـ   األمريكػػي تحػػاكؿ ا ػػتابلؿ الحػػرب األمريكيػػة ضػػد اإلرهػػاب كان

 (ِ).لتأكيد الزعامة األمريكية ك يطرتها المطمقة عمى العالـ, ح يف

 تعمؿ الكاليات , بعد انتهاء الحرب عمى العراؽ يقكؿ منظرك الحرب داخؿ إدارة بكش كخاراها -ٖ
كثقافػات كبنػى اقتصػادية فػي كػؿ بمػداف الشػرؽ األك ػط , تحدة عمى إعػادة بنػاء دكؿ كشػعكبالم

 (ّ).مباشرة الغير أك با تخداـ القكة الع كرية المباشرة 

ػػع دىت الكاليػػات المتحػػدة  يا ػػتها تاػػا  العػػراؽ منػػذ مطمػػم  , تاييػػر الػػنظـ المعاديػػة بػػالقكة -ٗ حيػػث صى
رية في إطار حربها عمى اإلرهاب التي أعمنتها كرد فعؿ لتكايم ضربة ع ك تمهيدان   00 عاـ 
 . بتمبر / أيمكؿ    حداثأعمى 

إعػػادة ر ػػـ خارطػػة العبلقػػات بػػيف الػػدكؿ العربيػػة كالعبلقػػات بينهػػا كبػػيف دكؿ المحػػيط كخاصػػة  -َُ
يراف تتمتم فيم , ندكني ياأليكفركا في النهاية نظامان شرؽ أك طيان يمتد مف الارب إلى , إ رائيؿ كان

مػف العزلػة مػم تصػكيرها كمػف يؤيػد  يا ػتها  إيػراف تعػاني نكعػان  ؿكتاعػ, رائيؿ بتفكؽ ع كرمإ 
عػف تمتػم إ ػرائيؿ بتفػكؽ  فضػبلن , مصػدر تهديػد لمعػرب كان ػرائيؿ, مف الدكؿ العربيػة مثػؿ  ػكرية

حتػى إف لػـ تػتـ ت ػكية الصػراع اإل ػبلمي , عمى الدكؿ العربية التي  تقيـ معهػا عبلقػات ينكع
 .ي فم طيف اليهكدم ف

                                                 

 . www.al-moharer.net  :مف مكقم, بثينة بياف ,العدكاف عمى العراؽ, مقاؿ:  انظر - ُ
 .حرب عمى العراؽاإلمبريالية الاديدة كراء ال - ِ

 .    ّٓ: الحرب عمى العراؽ - ّ
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كال يا ػي كاالاتمػاعي كالتعمػيـ الشػرعي فػي , إاراء تاييرات اكهرية في البناء الثقافي العممػي -ُُ
كحقػػػكؽ األقميػػػات , كفػػػي قضػػػية المػػػرأة كحقكقهػػػا, لخمػػػيج كالازيػػػرة عمػػػى كاػػػم الخصػػػكصادكؿ 

كالحريػػات الشخصػػية كفػػؽ الحيػػاة اإلباحيػػة ال ػػائدة فػػي الاػػرب  مػػف خػػبلؿ , كالحريػػات الدينيػػة
إلحػػداث تاييػػر فػػي الػػنظـ , داد الػػدكؿ العربيػػة لبلنػػدماج فػػي نظػػاـ الشػػرؽ األك ػػطي الاديػػدإعػػ

بهدؼ إيااد قكا ـ مشتركة بينها كبيف دكلة الكياف الصػهيكني , ال يا ية االقتصادية كالثقافية
 (ُ). مما ي هؿ دماها 

ء كادعػػػػا, إف الهػػػػدؼ األ ا ػػػػي مػػػػف كراء الحػػػػرب عمػػػػى العػػػػراؽ لي ػػػػت الػػػػتخمص مػػػػف طاغيػػػػة -ُِ
يقػػكؿ فػػرـك كهػػك , مػػف آثػػار الحػػرب ان ف أصػػبس بعػػد ذلػػؾ أثػػر ان ك , هػػـءاألمريكػػاف كمػػف ينعػػؽ كرا

ننا نريد تاييػر النظػاـ فػي العػراؽ لكػف أعرؼ أكنت : " ككؿ  تريت اكرناؿ"محرر في اريدة 
"  ؟ظنػػي أف الػػرأم العػػاـ  ػػكؼ يت ػػاءؿ هػػؿ نظػػاـ صػػداـ ح ػػيف كحػػد  الػػذم ي ػػتحؽ التاييػػر

فممػػػاذا  ,ـ 00  ػػػبتمبر    ـ تثبػػػت لصػػػداـ ح ػػػيف صػػػمة بحػػػكادث نػػػم لػػػأكي ػػػتطرد فػػػرـك  
طاغيػػة لكػػف  ػػتاليف كػػاف كػػذلؾ أيضػػا كنحػػف لػػـ نحاربػػػم  رإف صػػداـ ح ػػيف ديكتػػاتك  ,نعاقبػػم

لػػـ نقػـ بهػا ضػد  ػػتاليف إال إذا اعترفنػا أف قػكة االتحػػاد  فممػاذا نشػهر عمػى صػػداـ ح ػيف حربػان 
 (ِ) ." ال كفيتي ردعتنا في حيف أف ضعؼ العراؽ يارينا

نمػا تق ػيـ العػراؽ كتػدمير , إف الهدؼ مف غزك العراؽ ليس العطؼ عمػى الشػيعة أك غيػرهـ  -ُّ كان
رهػاب صػداـ كا ػتنزاؼ حككمػات الخمػيج كتثبيػت , تاريخها كثقافتها كاال ػتيبلء عمػى بتركلهػا كان

كال مػػانم مػػف بيػػم ال ػػبلح الخػػردة , األقػػداـ أكثػػر كأكثػػر فػػي أرض المصػػالس  كالانػػائـ ال ػػهمة
صػػػػػبلح ميػػػػػزاف , نظمػػػػػة الصػػػػػكاريخ التػػػػػي انتهػػػػػت مكضػػػػػاتها إلػػػػػى هػػػػػذا كذاؾ مػػػػػف العػػػػػربكأ كان

كال بػػػػأس مػػػػف تاطيػػػػة الصػػػػفقة , كالكضػػػػم االقتصػػػػادم الػػػػذم انحػػػػدر, المػػػػدفكعات الػػػػذم مػػػػاؿ
كلؤلصػدقاء تمػؾ الصػداقة , المشبكهة ببعض الكممات المع ػكلة عػف اإلن ػانية كالناػدة كالكفػاء

ك ػػػمحتها بكػػػؿ أ ػػػمحة الػػػدمار , كتافنػػػا كأ ػػػممتها رقابنػػػاالحميمػػػة التػػػي كضػػػعت إ ػػػرائيؿ عمػػػى أ
 (ّ). الشامؿ ثـ ارارتنا لنبصـ عمى أم اتفاؽ ترضا  العزيزة إ رائيؿ 

 

 

                                                 

مركػػز  ,ُط ,حمػد راػبأإيمػػاف  ,النظػاـ اإلقميمػي العربػػي فػي مرحمػة مػا بعػػد االحػتبلؿ األمريكػي لمعػراؽ:  انظػر - ُ
 . ِٓ ,الحرب عمى العراؽك , ُٖٔ, ُّٓ, ُّْ, ُِٖ, ـََُِبريؿ أ-بيركت, درا ات الكحدة العربية

 . ِّٕ :كية كاإلغارة عمى العراؽاإلمبراطكرية األمري - ِ
 .  ٖٕ:  المعركة القادمةك  انظر اإل بلـ ال يا ي - ّ
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 : آثار الحرب عم  العراق :ثانياً 
ليت ػنى فيمػا بعػد البػدء فػي العبػث فػي , كفػي مقػدمتها العػراؽ, ضرب أهـ مرتكزات القػكة العربيػة -ُ

كتاريػػد  مػػف أيػػة قػػكة ع ػػكرية , كمػػف ذلػػؾ إضػػعاؼ قػػكة العػػراؽ, يطهػػاكػػؿ مقػػدرات العػػراؽ كمح
 .العربية كاإل بلمية : أك لؤلمتيف, أكبر لنف م ةيمكف أف تشكؿ نكا

نهػاء دكر حػػزب البعػث تمامػان , الػتخمص مػف نظػاـ حكػـ الػػرئيس صػداـ ح ػيف -ِ كمحاكمػة قػػادة , كان
قامة نظاـ  يا ي اديد ,نيةكارائـ ضد اإلن ا, النظاـ أماـ محكمة خاصة بارائـ الحرب  .كان

خصكصػػان كأنهػػا ال تػػزاؿ خػػارج دائػػرة التػػأثير , إنهػػاء دكر العػػراؽ كقػػكة مػػؤثرة فػػي المنطقػػة العربيػػة -ّ
كعندما , فمقد كانت العبلقات األمريكية العراقية ايدة عندما حاربت العراؽ إيراف, األمريكي التاـ

هػػا أضػػعؼ بعػػد تمكانياإؽ بعػػد أف أدركػػت أف انتهػػت الحػػرب انتقمػػت الكاليػػات المتحػػدة ضػػد العػػرا
كا ػػػتفادة , عػػػف تنميتػػػم با ػػػتابلؿ مػػػكارد  النفطيػػػة بعيػػػدان , فػػػبل بػػػد إذف مػػػف إفقػػػار العػػػراؽ ,الحػػػرب

تخصػػػيص الكاليػػػات : كمػػػف ذلػػػؾ -دارة األمريكيػػػةكمػػػا يػػػركج أركػػػاف اإل –الشػػػعب العراقػػػي منػػػم 
العػراؽ لتمكيػؿ تكمفػة كعكاقػب الحػرب المتحدة األمريكية عائدات النفط العراقػي بعػد انتهػاء غػزك 

 (ُ) .ـ بقصؼ اكم لمعاصمة باداد ََِّ-ّ-َِالتي بدأت فار الخميس 

أك عمػػى مػػرحمتيف عبػػر تكػػكيف الفيػػدراليات التػػي يتطػػكر , بػػبل مقػػدمات إمػػا فػػكران : تق ػػيـ العػػراؽ -ْ 
همػػا تتمتعػػاف ك , كقػػد كيعػػد األكػػراد بدكلػػة فػػي شػػماؿ العػػراؽ كانكبػػم, أمرهػػا بعػػد  ػػنكات اال ػػتقبلؿ

 ,كفػػػي حالػػػة الشػػػماؿ تكاػػػد مػػػا يمكػػػف أف يكػػػكف دكلػػػة متكاممػػػة, با ػػػتقبلؿ عػػػف ال ػػػمطة المركزيػػػة
تكػكف دكيمػة شػيعية فػي انػكب العػراؽ بأقػؿ خطػران عمػى  كأيضػان , كالينقصها  كل إعػبلف ال ػيادة

 تنشػػػاؿ  ف هػػذ  الدكلػػة الكليػػػدة بأيػػاد أمريكيػػةإإذ , كتػػكفيران لؤلمػػػف اإل ػػرائيمي, األمػػف اإل ػػبلمي
كتنصػػرؼ عػػف قضػػية تحريػػر فم ػػطيف , كبتصػػفية ح ػػابات تاريخيػػة, بتمتػػيف الػػركابط مػػم إيػػراف

, المكبمػة بمعاهػدة ال ػبلـ, كيبقى الاهػاد ضػد إ ػرائيؿ مهمػة دكيمػة ك ػط العػراؽ فقػط, بالضركرة
 . كالتي ال ايش لها أصبلن , كبالفقر كالمرض

, لعراؽ عميم أف يدفم عقكبػات ماليػة لمككيػت كغيرهػافا, اال تنزاؼ المالي كاإلفقار الطكيؿ األمد -ٓ
 . ف يدفم ألمريكا نفقات الحرب أك 

, إف الارب الكػافر يحػرص عمػى أف يبقػى الم ػممكف متػأخريف اقتصػاديان : تدمير الزراعة العراقية -ٔ
 . باإلكرا   ؿكيعتمدكف في طعامهـ الت ك 

                                                 

 . ٖٓ, ِٖ, ُٖ, الحرب عمى العراؽ - ُ
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لحػؿ  يية الدكلية التي يعتمػد عميهػا الفم ػطينإلااء الشرعفهناؾ , أما بالن بة لمقضية الفم طينية -ٕ
كا تابلؿ الحرب لم يطرة عمى الم ػاد , لتصبس المراعية الكاليات المتحدة, القضية الفم طينية

الفم ػػػػطينييف  فكتصػػػػفية حػػػػؽ العػػػػكدة لمفم ػػػػطينييف مػػػػف خػػػػبلؿ حػػػػؿ مشػػػػكمة البلائػػػػي, األقصػػػػى
 (ُ) .المقيميف في دكؿ المنطقة

كأصػػبحت قكاعػػدها عمػػى حػػدكد أغمػػب الػػدكؿ , امػػة فػػي النظػػاـ العربػػيأصػػبحت أمريكػػا قػػكة متام -ٖ
بػؿ كفػي قمػب الػدكؿ العربيػة كػدكؿ , ك ػكرية كاألردف, حيػث غػدت تشػاركهـ فػي الحػدكد, العربية

إنمػا أصػبحت فػي مكقػم اتخػاذ , بؿ أصبحت لي ت مارد قكة في النظػاـ العربػي, الخميج العربي
 . القرار 

ميػػة أدت ك ػػاهمت فػػي فتػػرات معينػػة فػػي تحصػػيف النظػػاـ العربػػي ألم انهيػػار العػػراؽ كقػػكة إقمي -ٗ
 (ِ). اختراؽ ألمنم 

 . مس احتبلؿ العراؽ بصعكد لمدكر اإليراني في المنطقة العربية عمى نحك غير م بكؽ  -َُ

كاػػكد فػػراغ قػػكم لػػيس فػػي مقػػدكر دكؿ الخمػػيج أف تمػػؤل  نتياػػة ضػػعؼ البنػػى الع ػػكرية لمػػدكؿ  -ُُ
 (ّ). يراف بعد انهيار العراؽ ال ت في مكااهة إ

ثػػػػػػػـ تػػػػػػػردم األكضػػػػػػػاع االقتصػػػػػػػادية , كا تشػػػػػػػراء الف ػػػػػػػاد ال يا ػػػػػػػي كاإلدارم, انعػػػػػػػداـ األمػػػػػػػف -ُِ
, لمديمقراطيػػػػة مػػػػف أف يصػػػػبس نمكذاػػػػان  بػػػػدالن , كتزايػػػػد أعػػػػداد النػػػػازحيف كالمهاػػػػريف, كاالاتماعيػػػػة

 .كما كانت تركج اإلدارة األمريكية, كاال تقرار كالتنمية

تكمفػػة ماديػػة كبشػػرية عاليػػة عمػػى , مػػى ا ػػتمرار الكاػػكد الع ػػكرم األمريكػػي فػػي العػػراؽترتػب ع -ُّ
تػداعيات  ؿفػي كقػت تكااػم فيػم تحػديات داخميػة كخارايػة كبيػرة بفعػ, الكاليات المتحدة األمريكيػة

 .األزمة المالية

ات كاذبػػػة ا ػػػتنادان إلػػػى مبػػػرر , لقػػػد ارتكبػػػت إدارة بػػػكش خطػػػأ باتاػػػا  العػػػراؽ فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالازك -ُْ
أك انتهػػاؾ حقػػكؽ اإلن ػػاف , عمػػارأك  ػػكء إدارة عمميػػة اإل, بتفكيػػؾ أاهػػزة الدكلػػة العراقيػػة كمؤ  ػػاتها

   (ْ).العراقي 

                                                 

 . ٓٗ, ِٗ, ٕٖ, ٖٔ, الحرب عمى العراؽ:  انظر - ُ

 .  ِِٓ, ُّٓ ,حتبلؿ األمريكي لمعراؽالنظاـ اإلقميمي العربي في مرحمة ما بعد اإل:  بتصرؼ - ِ

 . ِْٓ ,اوججع بامراكا:  نظرا  -ّ

مركػػػز درا ػػػات الكحػػػدة , ُط ,كآخػػػركف, أحمػػػد إبػػػراهيـ محمػػػكد ,النهضػػػة أك ال ػػػقكط حػػػاؿ األمػػػة العربيػػػة :انظػػػر- ْ
 .  ُّ, ـ ََُِ-ََِٗ ,بريؿإ – بيركت, العربية



 ٔٗٔ 

ألي ػت الحصػارات الظالمػة ضػد الشػعكب العراقيػة كالميبيػة كال ػكدانية كالػدعـ  فك أيها الميبرالي -ُٓ 
الفم ػػػطيني مػػػف أرضػػػم  ػػػكل أمثمػػػة حيػػػة المطمػػػؽ لمكيػػػاف الصػػػهيكني فػػػي اإلبػػػادة كاالقػػػتبلع لمشػػػعب 
إف  يا ػػػة الكاليػػػات تحػػػاكؿ دائمػػػا أف  !؟كشػػػاهدة عمػػػى هػػػذ  ال يا ػػػة األمريكيػػػة المنفمتػػػة مػػػف عقالهػػػا

تتاطى بالرياء ما دامت المتاارة بال بلح كتعميـ القتؿ كالتاطية عمى ارائـ الكياف الصهيكني تبرير 
 ُ)).  يا تم اإلرهابية 

كنتياػػػة األنظمػػػة  فكـ فػػػي العػػػراؽ نتياػػػة مػػػا يػػػدعك لػػػم الكيت ػػػاب الميبراليػػػك إف كػػػؿ مػػػا يحػػػدث اليػػػ -ُٔ
 .الظالمة التي تتانى بها

إذا كاف هذا هك رأم الكاتػب الميبرالػي العفيػؼ األخضػر كغيػر  أف أمريكػا هػي المخمػص مػف - ُٕ 
ت لػـ ترحػؿ فهػك يعمػـ اليػـك أنػم كبعػد  ػنكا, كأف رحيمها عف العراؽ يمثػؿ مأ ػاة اديػدة لمعػراؽ, الظمـ

تحػدث حتػى -كمػا زالػت  -ثػـ بعػد هػذ  الػكيبلت التػي حػدثت , ف العراؽ ذاؽ كيبلت الحربأأمريكا ك 
, ال فػػي العػػراؽ كال فػػي فم ػػطيف, أمػػا آف لميبػػرالييف أف يػػدرككا أف أمريكػػا ال تريػػد إصػػبلح نظػػاـ, اآلف

نمػػا يهمهػػا هػػي فقػػط مصػػمحتها يقػػكؿ كزيػػر  ,لػػؾكأقػػكالهـ فػػي هػػذا الماػػاؿ هػػي دليػػؿ كاضػػس عمػػى ذ, كان
   ألػػيس مػػف الضػػركرم أف نضػػرب العػػراؽ أيضػػا كلػػيس القاعػػدة: " الػػدفاع األمريكػػي األ ػػبؽ رام ػػفيمد

كقػػػاببل لمضػػػرب عمػػػى أ ػػػاس أنػػػم مػػػف رعػػػاة , أمامنػػػا متا ػػػدان العػػػراؽ يمكػػػف أف يكػػػكف هػػػدفا ن  -فقػػػط ؟
نما هك بمد" صداـ ح يف" –اإلرهاب    (ِ)" . ليس شبحا كان

شػاعك  ككػانكا  فالػذي ك العػراؽ غػزك كغيرهـ مف الػذيف يؤيػدكف فك تنم الميبراليبعد هذا كمم هؿ اق- ُٖ
مف غزكها تطهير العراؽ أك النهكض بػم هدؼ الكاليات المتحدة لـ يكف  مأن, مف أكائؿ المؤيديف لازك 

م مػف طاغيػة كمػا يػدعي الحمقػى  الميبراليػكف  كلـ يكف الهدؼ منػم تخميصػ, لـ يكف تحقيؽ الديمقراطية,
ف كػػانكا , بمػػد عربػػي مػػف حػػاكـ ديكتػػاتكرمتخمػػيص  أك ال فالعػػالـ العربػػي ممػػئ بالحكػػاـ الػػدكتاتكرييف كان كان

لمعالـ العػيش بأمػاف فممػاذاى لػـ يخمصػكا الشػعب الفم ػطيني مػف االحػتبلؿ الاػاثـ عمػى صػدكرهـ  فيريدك 
 .كاألهداؼ لقد كاف الازك األمريكي مشركع كاضس المعالـ كاألفكار  !؟عامان   تيفمنذ أكثر مف 

كليس مػف ,  مبراطكرية األمريكيةإف الميبرالية ت عى إلى ال يطرة عمى العالـ لخدمة أهداؼ اال -ُٗ
فاإلمبراطكرية األمريكيػة تحػاكؿ , لى اغتياؿ الديمقراطية في العالـ الثالثان ك , أاؿ الحرية كما يزعمكف

هكد الفاشية كالبربرية كشػريعة القػكة كتعيد العالـ المتمدف إلى ع, تكييؼ النظاـ الدكلي كفؽ مصالحها
 .ف يخاصة العرب كالم مم, إنها ن خة اديدة مف النازية الهتمرية فميحذرها العالـ, العارية

                                                 

 . ُٔ, اإلرهاب التكتاليتارية الميبرالية الاديدة كالحرب عمىك  ّّ: المعركة القادمةك  اإل بلـ ال يا ي: نظرا- ُ
 .  ِِِ, األمريكية كاإلغارة عمى العراؽاإلمبراطكرية : بتصرؼ  -ِ



 ٕٔٗ 

كاإلرهػػاب , الصػػميبية المنفمتػػة مػػف عقالهػػا  ةإف مػػا يحػػدث فػػي العػػراؽ يمثػػؿ العدكانيػػة الع ػػكري -َِ
مارية ضػػد األمػػـ كالشػػعكب كالػػدكؿ التػػي تبػػدم الػػدكلي الػػذم تمار ػػم اإلمبراطكريػػة األمريكيػػة اال ػػتع

 ( ) .نزكعان إلى اال تقبلؿ الكطني كالتنمية الم تقمة

فضػػػػرب ,كنحػػػػف الم ػػػػمميف نػػػػرفض ليبػػػػراليتهـ , إف الميبػػػػرالييف يعػػػػادكف اإل ػػػػبلـ كبكػػػػؿ شرا ػػػػة -ُِ
كـ فينػا إننا  نحارب أضاليمهـ كقبضتهـ التي يحاكلكف بها التح, الم مميف في العراؽ كغيرها م تمر

ذا كتب عمينا كم مميف أف نقاتؿ النتزاع حقنا  يككف ذلؾ فنحف كم مميف في خط الصداـ األكؿ , كان
ظهػػار دينػػم, لمػػدفاع عػػف كممػػة ال الػػم إال اهلل كالمؤشػػرات تؤكػػد أف كعػػد اهلل , لقػػد كعػػدنا اهلل النصػػر كان

 (ِ) .تعالى بنصر الم مميف يبدك في األفؽ كبشائر النصر تمكح 

ٌُ  :قاؿ تعػالى َّْجَايَُٖل َٗ لخً  ََّ ٌْ  َئِ َّْجَايَُٖل َٗ َِ اْضزُْعلِافُ٘ا فِلٜ اأْلَْرِض  ٝ ِِ َِّ َعيَٚ اىَّل َُ ُِّرُٝد  َُ َّّ َٗ

 َِ اِرثِٞ َ٘ ٌْ فِٜ* اْى َِ ىَُٖ نِّ ََ ُّ لب َملبُّ٘ا َٗ ٍَ  ٌْ ُْْٖ ل ٍِ لب  ََ ُجَُْ٘دُٕ َٗ  َُ لب ٍَ َٕب َٗ  َُ ْ٘ َٛ فِْرَعل ُِّر َٗ  اأْلَْرِض 

 َُ ُرٗ َِ َْٝذ
ُْ :ئلوقال عز من قا .( ) ُ نَِلّ  َ َٝلأْثَٚ هللاَّ َٗ  ٌْ ِٖ ِٕ ا َ٘ ِ ثِلأَْف ُْ ُْٝوفِئُ٘ا َُّ٘ر هللاَّ َ  َُ ُِٝرُٝدٗ

 َُ ْ٘ َملِرَٓ اْىَنلبفُِرٗ ىَل َٗ ٌَّ ُّلَ٘رُٓ  ِٖلَرُٓ * ُٝزِ ِِ اْىَذلقِّ ىُِْٞظ ِدٝل َٗ ِِٛ  َْرَضلَو َرُضل٘ىَُٔ ثِبْىُٖلَدٙ  َ٘ اىَّل ُٕل

ْشلِرمُ  َُ ْ٘ َملِرَٓ اْى ىَل َٗ  ِٔ ِِ ُميِّل ٝ َُ َعيَلٚ اىلدِّ ٘(ْ)  ُْل٘ا فِلٜ اْىَذَٞللبِح ٍَ َِ ن ٝ ِِ اىَّل َٗ نَِّّلب ىََُْْصلُر ُرُضليََْب 

َٖبدُ  ًُ األَْشلل ًَ َٝقُلل٘ ْ٘ َٝلل َٗ َّْٞب  اىللدُّ
يُللل٘ا : كقػػاؿ عػػز كاػػػؿ(ٓ) َِ َع َٗ  ٌْ ُْْن لل ٍِ ُْلل٘ا  ٍَ َِ ن ٝ ِِ ُ اىَّلل َعللَد هللاَّ َٗ

 َِ ٝ ِِ لب اْضلزَْذيََف اىَّل ََ ٌُ فِٜ األَْرِض َم بىَِذبِد ىََْٞطزَْذيِفََّْٖ ٌْ  اىصَّ ٌْ ِدٝلَُْٖ َِّ ىَُٖل لَْ نِّ ََ ىَُٞ َٗ  ٌْ ِٖ ِْ قَلْجيِ ل ٍِ
 ِْ ل ٍَ َٗ ْٞئًب  َُ ثِلٜ َشل ًْلب َْٝاجُلُدَِّْٜٗ َلَ ُْٝشلِرُم٘ ٍْ َ  ٌْ ِٖ فِ ْ٘ ِْ ثَْاِد َ ل ٍِ  ٌْ ُ ىََّْٖ ىَُٞجَدِّ َٗ  ٌْ ِِٛ اْررََعٚ ىَُٖ  اىَّ

 َُ ٌْ اْىفَبِضقُ٘ ىَئَِل ُٕ ْٗ ُ ىَِل فَأ ََ  (ٔ) .َمفََر ثَْاَد 

  

 

 

 

 
                                                 

 . ُٔ ,اإلرهابالتكتاليتارية الميبرالية الاديدة كالحرب عمى :  بتصرؼ  -ُ

عػادؿ  بقمػـ ,العكلمػة كصػراعنا مػم الاػرب ,ا ٌاْبى كرقػة ,حمػد عبػد الػرحمف كآخػركفأ ,اإل ػبلـ كالعكلمػة: بتصرؼ - ِ
 . ُْ ,الدار القكمية العربية ,دكف رقـ طبعةب, ح يف

 . ٔ, ٓآية :  كرة القصص - ّ
  . ّّ ,ِّآية :  كرة التكبة - ْ
 . ُٓآية :  كرة غافر - ٓ

 .ٓٓآية :  كرة النكر - ٔ



 ٖٔٗ 

 : موقفيم من قضية أفغانستان : المطمب الثالث
فمػػػف يتػػػابم كتابػػػات هػػػؤالء , الميبراليػػػكف يركػػػزكف هاػػػكمهـ عمػػػى كػػػؿ مػػػف يقػػػاـك الاػػػرب الكػػػافر 

عمػػػى الهاػػػـك العنيػػػؼ عمػػػى  ,يمحػػػظ أنهػػػـ دأبػػػكا كبا ػػػتمرار, الميبػػػرالييف أك المتصػػػهينيف العػػػرب الاػػػدد
 ػػػػتراتياية فػػػػي إطػػػػار اال, عػػػػرب الاػػػػددف الفكػػػػرة المباشػػػػرة فػػػػي فهػػػػـ دكر الميبػػػػرالييف الإإذ , أفاان ػػػػتاف
هػػـ , هػػي أنهػػـ يػػؤدكف دكرنا يعاػػز عنػػم أعػػداء األمػػة بقػػكاتهـ الع ػػكرية  كبشػػكؿ أكثػػر دقػػة, األمريكيػػة

الع كرم  حيث الحركب ال تناس كبالدكر الذم يكمؿ مهمة الازك , يقكمكف بالتمهيد لمازك الع كرم
بػػؿ حتػػى العمػػؿ الع ػػكرم ال يػػتـ دكف ,  ػػكرمفػػي تحقيػػؽ نتائاهػػا إذا اقتصػػرت عمػػى العمػػؿ الع ان أبػػد

ال يػناـ عنػم إال هزيمػة القػكة الع ػكرية لمبمػد  -في حد ذاتػم   -ف العمؿ الع كرم إإذ , حرب نف ية
ككػذلؾ , الذم تارم مهاامتم أك يارم العدكاف ضد   كهك أمر ال يناـ عنػم هزيمػة إلرادة الماتمػم

ب التػػي تتػػكلى تطكيػػم إرادة الػػدكؿ كالماتمعػػات لمقبػػكؿ كهػػـ النخػػ, إنهػػـ يمثمػػكف طػػابكر الاػػزك الثقػػافي
عيد يصرح الليبراليون  نالللاويوين  اللورل اليربيون  ًلوويا بن ي و  كذلؾ , باالحتبلؿ عمى كافة الص 

  (ُ).  اإلسالاي نالاقينا   اإلسالاي  لألا ابيلغ بهي ً  ًايلتهم نكرههم ن قدهم الشديد 
 -:فيما يمي من قضية أفغانستان نف الميبرالييموقإل  سنتعرف وبعد ىذه المقدمة 

كاالدعػػػاء أف مصػػػالس الشػػػعب األفاػػػاني تتفػػػؽ مػػػم مصػػػالس , تأييػػد الاػػػزك األمريكػػػي ألفاان ػػػتاف -ُ
إف الكاليات المتحدة قادت حممة ع ػكرية لتاييػر : الكاليات المتحدة األمريكية لهذا الازك بالقكؿ

, مػػف خػػبلؿ دخكلهػػا لهػػذيف البمػػديف مصػػالس معمنػػةتبتاػػي , أنظمػػة الحكػػـ فػػي أفاان ػػتاف كالعػػراؽ
يف اراء هناؾ التي ذاقت األمر   ,اتفقت بشكؿ أك ب خر مم مصالس الشعكب, كأخرل غير معمنة

 .عمى طريقتم  يا ة حكامها الذيف كاف كؿ منهـ يحكـ بطريقة الحديد كالنار كلكف كؿ  

ب مما ي كغ لؤلمريكاف مشركعية الحرب كأنم  بب اإلرها, اتهاـ الحكـ في أفاان تاف بالتطرؼ -ِ
كانػت , إف أفاان تاف كانت تيحكـ مف قبؿ نظػاـ متطػرؼ إلػى حػد كبيػر: عمى أفاان تاف بالقكؿ

هػػي الشػػرارة األكلػػى التػػي انطمػػؽ منهػػا اإلرهػػاب بعػػدما هكامػػت أمريكػػا فػػي عقػػر دارهػػا بطػػائرات 
منيػة فػي الدكلػة رقػـ كاحػد حاكلت تعكيػر صػفك األمػف هنػاؾ كك ػر شػككة األاهػزة األ, انتحارية

فػػي حػػيف كػػاف النظػػاـ األفاػػاني فػػي ذلػػؾ , كالتػػي تحكمػػم  يا ػػيان كاقتصػػاديان كع ػػكريان , فػػي العػػالـ
الكقت متخمفان إلػى دراػة كبيػرة اػدان ككػأف نظػاـ حكمػم كػاف يمثػؿ طريقػة الحكػـ فػي عصػكر مػا 

 .قبؿ اإل بلـ  حرب التايير التي قادتها اآللة الحربية األمريكية

                                                 

 ,هػػ ُِْٕ/ْ/ِِ ,نشػر بتػاريخ ,طمعػت رمػيس  ,الاػدد فػي اإل ػتراتياية األمريكيػةدكر الميبرالييف  ,مقاؿ :انظر - ُ
أعداء المقاكمة اإل بلمية هـ الميبراليكف كالعممانيكف العرب  :مقاؿ . www.almoslim.net/node: قممف مك 

 .www.qatarshares.com :مف مكقم ,ـََِٔ/ِ/ُٗنشر بتاريخ , اماؿ حشمة ,الاربيكف
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ضرب أفاان تاف أك الطبقة الحاكمة هناؾ كػاف يمثػؿ غايػة أمريكيػة مػف أاػؿ إ ػقاطم كمػف ثػـ  -ّ
كبػػدأت العمميػػات  ,الشػػركع ببنػػكد تاييػػر م ػػيرة هػػذا الشػػعب الػػذم عػػاش تحػػت كطػػأة المتطػػرفيف

الع ػػكرية كشػػهد العػػالـ كيفيػػة إ ػػقاط النظػػاـ الحػػاكـ هنػػاؾ كدخػػكؿ القػػكات األمريكيػػة كمػػف معهػػا 
 ( ). ف لتعمف نهاية مرحمة كبداية مرحمة اديدة أرض أفاان تا

 ػػنكات مػػػف : "اتهػػاـ حككمػػة طالبػػاف أنهػػا مار ػػت كتمػػارس الظمػػـ ضػػد األفاػػاف إذ يقػػكؿ النابم ػػي -ْ
الحرمػػػاف كاال ػػػتبداد كالطايػػػاف كالقمػػػم مار ػػػتم طالبػػػاف كالمؤ  ػػػات الدينيػػػة الباك ػػػتانية كاألفاانيػػػة 

 (ِ) " .كاإليرانية 

  بؽ كأطمقنػا عمػى المحػاربيف فػي: " يقكؿ النابم ي, رهاب عمى المقاكمة األفاانيةصفات اإلةطفق  -1

(ّ).  "بإلتُرا  ي بألصغرى"أصغرًمارى ص  باثورً ٌر  
   

نػػم يصػػػطحب مامكعػػات مػػف الماػػػامريف إ :كيػػؿ االتهامػػات با ػػتمرار أل ػػػامة بػػف الدف بػػالقكؿ -ٔ
 ػممم االاتمػاعي  كتهػديـ مػا بنتػم اإلن ػانية  االنتحارييف الفاشميف  إلقػبلؽ راحػة العػالـ  كتهديػد

 (ْ) .مف حضارة كمدنية  كنشر إرهاب القتؿ كالنحر كاالنتحار
  : الحقيقية لغزو أفغانستان اإلقميمية والدوليةالرد عمييم من خالل معرفة األىداف 

ة بػف إلقػاء القػبض عمػى أ ػام, الهدؼ المعمف لمعالـ أامم مف الحػرب األمريكيػة عمػى أفاان ػتاف -ُ
معمػػف فقػػد كشػػؼ الأمػػا الهػػدؼ غيػػر , كضػػرب قكاعػػد  كالقضػػاء عمػػى مػػا ت ػػميم اإلرهػػاب, الدف

: عف الهدؼ الحقيقي لمحػرب األمريكيػة عمػى أفاان ػتاف بقكلػم( دكنالد المبرك)الكاتب األمريكي 
ربمػػػا يػػػرل العػػػالـ أفاان ػػػتاف كتمػػػة مػػػف الابػػػاؿ تعمكهػػػا األتربػػػة كالػػػدخاف كتنمحػػػي معالمهػػػا بػػػيف )

بلؿ المنتشػػرة فػػي كػػؿ مكػػاف  لكػػف الايكلػػكاييف كػػاف لهػػـ رأم آخػػر  فهػػـ يػػركف أفاان ػػتاف األطػػ
إياهػػا كدفػػف فػػي ترابهػػا أغمػػى الثػػركات الطبيعيػػة  -تعػػالى  -عبػػارة عػػف ثػػركة طبيعيػػة منحهػػا اهلل 

التي لك تكافرت في دكلة أخرل لـ تشهد كؿ هذ  الحػركب لكانػت مػف أغنػى الػدكؿ كأقكاهػا عمػى 
 (.اإلطبلؽ

                                                 

  , ـََِٖ/ْ/ُٖنشػػػػر بتػػػػاريخ  ,حمػػػػد فاضػػػػؿأ ,مػػػػاذا لػػػػك دخمػػػػت أمريكػػػػا العػػػػراؽ قبػػػػؿ أفاان ػػػػتاف ,مقػػػػاؿ: انظػػػػر -ُ
 .www.ahewar.org: مف مكقم, ِِٓٓ:العدد

نشػػر  ,شػػاكر النابم ػػي ,االنتخابػػات األفاانيػػة خطػػكة الديمقراطيػػة األكلػػى عمػػى طريػػؽ األلػػؼ ميػػؿ ,مقػػاؿ: انظػػر - ِ
 .www.ahewar.org :مف مكقم, ْٖٗ :العدد, ـ ََِْ /َُ /ُِاريخ بت

نشػػر , شػػاكر النابم ػػي, هػػؿ  ػػيفرخ العػػراؽ إرهػػابييف اػػدد كمػػا فرخػػت أفاان ػػتاف فػػي الثمانينيػػات ,مقػػاؿ: انظػػر - ّ
 .www.ahewar.org :مف مكقم, ُِْٓ :العدد,  ـََِٗ/ ُ/ِٗ بتاريخ 

مػف , َِّٕ :العػدد ,ـََِٖ /ٖ /ُُنشػر بتػاريخ  ,مكرتن كف كابف الدف نمكذااف لمخيػر كالشػر ,مقاؿ: انظر - ْ
 . www.ahewar.org :مكقم

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=131806##
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كتعد ثالث  ألنها تممؾ أكبر مخزكف في العالـ مف النحاس األصفر  ,الحرب عمى أفاان تاف إف -ِ
مدنيػػة مػػف الحديػػد الخػػاـ الػػذم يػػدخؿ فػػي أغمػػب الصػػناعات الحديثػػة ال ان أكبػػر دكلػػة تممػػؾ مخزكنػػ

مػػف الػػنفط كالاػػاز الطبيعػػي  ان لػػث أكبػػر الػػدكؿ التػي تممػػؾ احتياطيػػثا ان منهػا كالع ػػكرية  كتعػػد أيضػػ
 (ُ).اؿ الببلد كفي بعض أازائها الانكبيةفي شم

مبليػيف أفاػاني  ٓ,ٔما يقارب إف مما يبيف األهداؼ الحقيقية لمحرب عمى أفاان تاف تشريدها  -ّ
يػراف كبعػض دكؿ انػكبي آ ػيا كالشػرؽ األك ػط  مكزعيف عمى عدة دكؿ مااكرة مثػؿ باك ػتاف كان

لقػػػػد بػػػػدأت الحػػػػرب عمػػػػى , مـكقتػػػػؿ مئػػػػات اآلالؼ مػػػػف الشػػػػعب األفاػػػػاني الم ػػػػ كالػػػػدكؿ الاربيػػػػة
أفاان ػػتاف بػػدعكل ضػػرب قكاعػػد اإلرهػػاب العػػالمي  ثػػـ تكاهػػت إلػػى العػػراؽ بػػدعكل نػػزع أ ػػمحة 

       (ِ).الػػػػدمار الشػػػػامؿ كاشػػػػتعمت حػػػػرب فػػػػي أفاان ػػػػتاف غريبػػػػة كتمتهػػػػا حػػػػرب فػػػػي العػػػػرؽ أغػػػػرب
تكػػف فػػي لػػـ , لػػـ تعػػد هنػػاؾ أهػػداؼ نضػػربها, األهػػداؼ فػػي أفاان ػػتاف انتهػػت: " يقػػكؿ رام ػػفيمد

 (ّ) ." أفاان تاف مف األصؿ أهداؼ ت تحؽ الضرب 

الفكرة اإل بلمية المتمثمػة فػي قيػاـ  ىهي حربه عم, إف الحرب التي تدكر رحاها في أفاان تاف -ْ
النقاب ى دكلة لئل بلـ  أم شكؿ هذ  الدكلة كممار اتها ال يا ية كالعقائدية  فالحرب لي ت عم

" شاشػة الازيػرة  ىح كزيػر الخارايػة اإليطػالي  فػي لقائػم عمػكعدـ تعميـ المرأة كغيرهػا  فقػد صػر 
حضػػارية  فأفكػػار طالبػػاف هػػي أفكػػار مػػف  التػػي نخكضػػها فػػي أفاان ػػتاف هػػي حػػربه إف الحػػرب 
أمريكػا كمعهػا حمػؼ النػاتك فػي شػف هػذ  الحػرب الشر ػة  مهذا هك التبرير الػذم تقدمػ" الماضي 

 (ْ) .عمي أفاان تاف

 

 

 

 

 

                                                 

           كػػػػػػػػػػػانكف  َّ, فػاالثنيػػػػػػػػػػػ ,راانيػراغػػػػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػػػػ ,ريكية عمػػػػػػػػػػػى أفاان ػػػػػػػػػػػتافػداؼ األمػػػػػػػػػػػػاألهػػػػػػػػػػػ مقػػػػػػػػػػػاؿ:  انظػػػػػػػػػػػر - ُ
 .ـََِٕدي مبر

:  راغػػػب ال ػػػػرحاني ,البلائػػػػكف األفاػػػاف :همااارلك ِٖٔ ,غػػػػارة عمػػػى العػػػراؽاإلمبراطكريػػػة األمريكيػػػة  كاإل: انظػػػر  - ِ
 .ـََِٕدي مبر ُ, األربعاء

 . ِّّ :األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ  اإلمبراطكرية - ّ
 .ة عمى أفاان تافػػداؼ األمريكيػاؿ األهػمق: انظر - ْ
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 : ستانآثار الحرب عم  أفغان

 ةاديػػع عػػدد الاػػرائـ  كز اع معػػدؿ الفقػػر كالحرمػػاف  كارتفػػاارتفػػ, الحػػرب عمػػى أفاان ػػتاف مػػف آثػػار -ُ
عادةعدد الضحايا   أفاان تاف ليس إلى القركف الك طى  كلكف إلى الماتمػم البػدائي مػا قبػؿ  كان

كل لػذلؾ لػـ يبػؽ لبلحػتبلؿ  ػ, ككذلؾ زراعػة الحشػيش  الحضارة  كزادت ن بة الف اد في الحكـ
 .  ـ9 0 أف يعاؿ بالرحيؿ  دكف انتظار  نة 

  كيراقبػػكف مكاقػػم االنترنػػت  كي ػػانكف الانػػكد اإلعػػبلـ ى األمريكػػافلمػػاذا يخشػػ ,أيهػػا الميبراليػػكف -ِ
كعصػػػابات الاريمػػػة   كي ػػػارعكف بػػػردكد مرتعشػػة كمػػػا تفعػػػؿ المافيػػات  الػػذم ي ػػػربكف معمكمػػات

ال إدراكهػا لحاػـ الاػرائـ التػي قامػت كتقػـك لػك  !؟اإلعبلـالمنظمة عندما يتحدث عنها في ك ائؿ 
 . كالعراؽ كغيرها   في أفاان تاف اإلن انيةبها بحؽ 

إف لػػـ   المػػدنييف مئػػاتعػػف حاػػـ ككيفيػػة قيػػاـ قػػكات االحػػتبلؿ بقتػػؿ كيكػػيمكس لقػػد كشػػفت كثػػائؽ  -ّ
عنها  كعف تصػاعد هامػات المااهػديف األفاػاف  كفػي  اإلعبلفيكف اآلالؼ في حكادث لـ يتـ 

يػرافكمحاكلة اتهاـ باك تاف  ,البايض لببلدهـاألمريكي تهـ طالباف ضد االحتبلؿ مقدم بػدعـ  كان
األعػػػػداء ال يفرقػػػػكف بػػػػيف الم ػػػػمميف  كتق ػػػػيمهـ إلػػػػى متطػػػػرفيف  أف المااهػػػػديف  يكشػػػػؼ أيضػػػػان 

 (ُ).  كمعتدليف  ليس  كل تكتيؾ لتفريقهـ  كضرب بعضهـ ببعض

الصػخرة المنيعػة  كبقػي دائمػان , مػاع الطػامعيفلقد تصدل شعب أفاان تاف عمى مر العصػكر ألط -ْ
كقىد ـ لمعػالـ أامػم أعظػـ معػاني الصػبلبة كالشػهامة , التي تحطمت عميها مكاات الازك كال مب

هذا الشعب العظػيـ يتعػرض لاػزك شػرس فػي محاكلػة لم ػيطرة عمػى , كأثرل أمة اإل بلـ بعطائم
 (ِ).أفاان تاف كاحتكاء شعبها لطمس معالـ اإل بلـ منم 

إف التفكير في ماػرد انتصػار طالبػاف فػي هػذ  الحػرب مرفػكض مػف قبػؿ ال ا ػة الاػربييف  إنهػـ  -ٓ
يعتبػػركف الهزيمػػة هػػي لي ػػت هزيمػػة ع ػػكرية فقػػط  بػػؿ هزيمػػة لمراػػؿ الاربػػي كمشػػركعم الفكػػرم 

( اقتصػػاد ال ػػكؽ )المتمثػػؿ فػػي تطبيػػؽ كنشػػر المػػذهب الرأ ػػمالي الميبرالػػي مػػف حيػػث االقتصػػاد 
  كبنػػاء عمػػي هزيمػػة قػػكات النػػاتك  ػػكؼ ينػػذر ب ػػقكط (الديمقراطيػػة ) الحكػػـ كمػػف حيػػث نظػػاـ 

مقبػػػػػػػرة )كبانتصػػػػػػػار اإل ػػػػػػبلـ ال يا ػػػػػػػي ثانيػػػػػػػان  ػػػػػػكؼ تصػػػػػػػبس أفاان ػػػػػػتاف بحػػػػػػػؽ , الحمػػػػػػؼ أكالن 

                                                 

نشػػػر بتػػػاريخ  ,عبػػػد البػػػاقي خميفػػػة ,مبرياليػػػةدمكيػػػة األمريكػػػاف فػػػي أفاان ػػػتاف كال ػػػيناريكهات اإل مقػػػاؿ: بتصػػػرؼ - ُ
 .almoslim.net. www: مف مكقم  ,ـََُِ/ُِ/ُٔ

مكتبػػػة , بػػدكف رقػػـ طبعػػة  ,فػػاركؽ حامػػد بػػدر:  ى الكقػػت الحاضػػػرأفاان ػػتاف قبيػػؿ الفػػتس اال ػػبلمي حتػػ تػػاريخ - ِ
 . ّ, اآلداب
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 ػػكؼ يحػػدث , كمػػف قبمهػػا بريطانيػػا, تحػػاد ال ػػكفيتيككمػػا حػػدث مػػف قبػػؿ مػػم اال( اإلمبراطكريػات
 . ها ئمم أمريكا كحمفا

صػحيس أف النظػاـ  م ممة  يككف لها ح اب صػعب مػم المشػركع اال ػتعمارم  إف الشعكب ال -ٔ
امتػػداد  كلكػػف هنػػاؾ صػػحكة كيقظػػة عمػػى , الر ػػمي المكاػػكد متػػكاطئ مػػم المشػػركع اال ػػتعمارم

كهذا مػا يحػدث اليػـك فػي  ,نعتاؽ مف ال يطرة اال تعماريةالتطمب الخبلص كا, العالـ اإل بلمي
 (ُ). ت شعبية تعمؿ عمى إ قاط عمبلء الارب كثير مف الدكؿ العربية مف ثكرا

صػنعت تاريخػان اديػدان فػي المنطقػة تفتخػر , فػي الػكطف العربػي اإل ػبلميةحركات المقاكمػة  إف -ٕ
  كأعػػػكانهـ, كعمبلئهػػػـ, كالاػػرب, ألميركػػػاكالعربيػػػة  ككاهػػػت صػػفعة مؤلمػػػة  اإل ػػبلمية األمػػػـبػػم 

 (ِ).مشركع اال تيطاف كاالحتبلؿ في المشرؽ العربي  كأفشمت

                                                 

 .مقاؿ األهداؼ األمريكية عمى أفاان تاف:  انظر - ُ
 .أعداء المقاكمة اإل بلمية هـ الميبراليكف كالعممانيكف العرب الاربيكف ,مقاؿ:  بتصرؼ - ِ
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 المبحث الثالث
 الميبراليين عم  األمة والمجتمع خطر

 :  خطر الميبرالية عم  الفرد المسمم:  المطمب األول
, يمثػػؿ خطػػران ا ػػيمان عمػػى أفػػراد الماتمػػم, إف الميبراليػػة تخػػكض اليػػكـ صػػراعان ضػػد اإل ػػبلـ

كق ػرهـ عمػى التحػرؾ , بحممهػـ عمػى قبػكؿ اال ت ػبلـ, فخطر الميبرالية قد يصؿ بػاألفراد إلػى الهاكيػة
إلػى , كشػماالن كانكبػان  ان فالعػالـ اال ػبلمى يتعػرض شػرقان كغربػ, داخؿ الكافد الاريػب عػف ديػنهـ كقػيمهـ

فػػاذا فقػػد الفػػرد الم ػػمـ  عقيدتػػم كشػػريعتم كقيمػػم , كمقكمػػات حياتػػم, كشػػريعتم, لعقيدتػػم, هامػػة شر ػػة
كألف , تاتػاح األفػراد فػي اميػم منػاحي حيػاتهـفاألفكار الميبراليػة الهدامػة , فمف ت تقيـ أمكر , كأخبلقم

ف ػػاد العقيػػدة مقدمػػة الحػػتبلؿ األرض كألف حيػػاة االنحػػػبلؿ , كفػػرض  ػػيطرة العػػدك, احػػتبلؿ العقػػؿ كان
كألف هنػاؾ أخطػاران , كألنهػا ت ػتهدؼ تػدمير الماتمػم باميػم فئاتػم كأفػراد , تكهف العػزائـ كتبمػد القمػكب

كااػػب عمينػػا إدراؾ أبعػػػاد الميبراليػػة كمكااهتهػػا بكػػؿ الك ػػػائؿ لػػػذا مػػف ال, عظيمػػة تكااػػم الفػػرد الم ػػمـ
 (ُ). كال بؿ 

 : أما خطر الميبرالية عم  الفرد فيو يبرز من خالل عدة مظاىر

عػبلء , ك ػيادة القػيـ الفرديػة بػالمفهـك الاربػي, ضعؼ االنتماء لمديف لدل بعض أفراد الماتمػم -ُ كان
 : القيـ فمف هذ , المصمحة الخاصة عمى المصمحة العامة

كيت ػػـ , أك الماتمػػم بصػػفة عامػػة, كتتمثػػؿ فػػي عػػدـ اهتمػػاـ الفػػرد بػػاآلخريف, البلمبػػاالة كاألنانيػػة -أ
كمػف ثػـ , النظػاـ الميبرالػي ذك طبيعػة تكمػف فيهػا الفرديػة الشػديدة إف إذ,  مككم باألنانية كحب الػذات

 . يفتقد الفرد بيعد الماتمم الذم يحتاام

كبأنػم ال قيمػة لػم , كر الفرد بػأف الماتمػم ال يحػس بػم كال يعنيػم أمػر كيقصد بذلؾ شع, االغتراب-ب
كفقػداف , كيؤدم ذلؾ إلى تقميؿ الفرد مف أهدافم كطمكحاتم التي فيها مصمحة الماتمم, في الماتمم

 .كالدافم كالباعث عمى المشاركة الفعالة كالتفاعؿ في الماتمم , الحماس لعمؿ الصالس العاـ

حيػث أصػبس الحصػكؿ عمػى المػاؿ ك ػيمة الفػرد إلشػباع , النفعية في الماتمػم غمبة القيـ المادية -ِ
كاف عف طريؽ الحػراـ أـ الحػبلؿ فانتشػر أباض النظر عف مصدر الماؿ  كاء , حاااتم كطمكحاتم
 . الربا كاالحتكار 

                                                 

 .   ٕ :آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب ك َِ ,كالمعركة القامةيا ي اإل بلـ ال : انظر - ُ
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كتحػػكؿ كػػؿ عضػػك مػػف , بػػيف أبنػػاء األ ػػرة الكاحػػدة ةكالمحبػػ, تػػكارل القػػيـ األصػػيمة لػػدل الفػػرد -ّ
 .إلى شيء مادم بالن بة لآلخر أعضائها

مػػم , حيػػث انتشػػار ظػػاهرة اإلفػػراط فػػي اال ػػتهبلؾ, فػػي الماتمػػم ي ػػيادة قػػيـ الػػنهـ اال ػػتهبلك -ْ
زيػػػادة اخػػػتبلؿ تكزيػػػم الثػػػركة لمصػػػمحة األقميػػػة المي ػػػكرة  فػػػي الماتمػػػم عمػػػى ح ػػػاب األغمبيػػػة 

 .المع رة 

د أف معطيػػات الكاقػػم تػػدؿ عمػػى ياابيػػة لشػػعكر الفػػر كفقػػداف المعػػايير اإل, ظهػػكر التخػػبط القيمػػي -ٓ
 . أف التم ؾ بالقيـ كالمثؿ ال يمكف التعايش بها 

 (ُ).مشركعةالمم الرغبة في الربس ال ريم بالطرؽ غير , زيادة معدؿ الاريمة كالعدكانية -ٔ

ضعاؼ اانب االحت اب كاألمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر  -ٕ (ِ). إماتة كان
 

فاختػػػؿ عنػػػدهـ , درة عمػػػى التمييػػػز بػػػيف الصػػػكاب كالخطػػػأإلػػػى فقػػػداف الشػػػباب القػػػ تالميبراليػػػة أد -ٖ
بػؿ قػد عاػز , كضعفت مقدرتهـ عمى االنتقػاء كاالختيػار, الميزاف الذم تكزف بم العادات كالقيـ

إلى اانب اعتنػاؽ بعضػهـ  قيمػا ال تمػت إلػى , الكثير منهـ عف تطبيؽ ما يؤمنكف بم مف قيـ
 .دينهـ بصمة

فػي دفػم أعػداد كبيػرة مػف  ان كبيػر  ان لكتاب كال نة ممػا شػكؿ أثػر إبعاد العقؿ الم مـ عف تكايهات ا -ٗ
كتتزعػزع العقيػدة فػي نفػكس أصػحابها بتخمػي الشػباب  ـالشباب إلػى التمػرد عمػى قػيـ ماتمعػاته

مػػنهـ بػػأف هػػذا التفمػػت يييى  ػػر لهػػـ  شػػعكران , عػػف تم ػػكهـ بقػػيمهـ كعػػاداتهـ الم ػػتمدة مػػف ديػػنهـ
ات التػػػػػي تعػػػػػيقهـ عػػػػػف مبلحقػػػػػة التطػػػػػكرات العمميػػػػػة كيػػػػػذلؿ أمػػػػػامهـ الصػػػػػعكب, مكاكبػػػػػة التقػػػػػدـ
مػنهـ أف الماتمعػات المعاصػرة تيقىػد ر القػيـ الماديػة أكثػر مػف تقػديرها لمقػيـ  إيمانػان , كالتكنكلكاية

 . كالتعاليـ ال ماكية , الدينية

 ضعؼ الكازع الديني لدل الفرد مما اعمم يفضؿ العبلقات الان ية المحرمػة عمػى العبلقػات -َُ
 . المشركعة

 

                                                 

,  ـََِِ,  ػتيراتياية مركز اإلمارات لمدرا ػات كالبحػكث اإل, ُط  ,العكلمة كأثرها في الماتمم كالدكلة: انظر - ُ
رامػػػة ت  ,مايكػػؿ ككربػػػت كاكليػػػا ميتشػػػؿ ككربػػػت  :الػػديف كال يا ػػػة فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدةك  َُٓ, ُْٗ, ُْٖ

, ـََِٔ -هػػػُِْٔ, الشػػركؽ الدكليػػة, ّط , عصػػاـ فػػايز كناهػػد كصػػفي كزيػػف ناػػاتي كمهنػػدس نشػػأت اعفػػر
ُْٓ. 

 .  ُْٕ,التطرؼ الم ككت عنم :انظر - ِ
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كأضػػػمتهـ عػػػف اػػػادة , فعممػػػت عمػػػى تنكػػػيس فطػػػرتهـ, تػػػرؾ آثػػػار  ػػػمبية عمػػػى عقيػػػدة الشػػػباب -ُُ
فتركػػكا العمػػؿ , كاعمػػت عقػػكلهـ ت ػػتهكم منػػاهج كعقائػػد بعيػػدة عػػف هػػدل اهلل تعػػالى, الحػػؽ

 (ُ).لظنهـ أنم حديث خرافة ,  الااد كاال تعداد لم

شػػع -ُِ , ار  بعػػدـ أهميتػػم كعػػدـ لزكمػػمعممػػت الميبراليػػة عمػػى إفػػراغ قمػػب الفػػرد كعقمػػم مػػف الػػديف كان
(ِ). فالميبرالية ال تقدـ  كل ال مبية مف الديف كأحكامم الشرعية 

 

 

 : خطرىم عم  المجتمع المسمم :المطمب الثاني
كا ػتمرت , كأمة اإل بلـ النمكذج الراقي لؤلمػـ فػي عهػد الر ػكؿ  لقد كانت أمة محمد 

كعػػػادت , كتفرقػػػت األهػػػداؼ, كظهػػػرت األطمػػػاع, عػػػدة قػػػركف إلػػػى أف اختمفػػػت األمػػػة كتباينػػػت اآلراء
كانعك ػػػت , فكػػػاف مػػػا كػػػاف مػػػف المػػػذاهب كالفػػػرؽ كالاماعػػػات كالحركػػػات كاألحػػػزاب, الااهميػػػة األكلػػػى

إذ , ككػاف ظهػكر الميبراليػة انتكا ػان كتػأخران لؤلمػة, أحكاؿ األمة عمى هذ  الفػرؽ كالاماعػات كاألحػزاب
ػمىمان , م ممةكاف لها مردكدها ال مبي عمى الماتمعات ال بػم أف مػا تعػاني منػم البشػرية  فمقد أصبس م  

, ناشػػػئ فػػػي األصػػػؿ عػػػف انحػػػراؼ التصػػػكر العقػػػدم لمكػػػكف كاإلن ػػػاف كالحيػػػاة, اليػػػـك مػػػف معضػػػبلت
  (ّ). كبالتالي عف انعداـ الضكابط األخبلقية لدل اإلن اف

نهػػا إذ ت ػػ, بأفكارهػػا الهدامػػة, إف الميبراليػػة تمثػػؿ اليػػكـ خطػػران كبيػػران  تهدؼ هػػدـ الماتمعػػات كان
  : يبرز ذلؾ مف خبلؿ عدة مظاهرفهي قد أثرت بها تأثيران مباشران , اإل بلمية بأ رها

 :الجانب الثقافي -أول

كقبػػكؿ األ ػػس الفم ػػفية لمحضػػارة الاربيػػة فمػػـ , قبػػكؿ مػػا اػػاء بػػم الاػػرب مػػف فم ػػفة ماديػػة لمحيػػاة -ُ
لقػد انتهاػكا فػي درك ػهـ لمتػاريخ , لم ػمميفف  بحااػة االنتقػاء بمػا ينا ػب ثقافػة اك يشعر الميبرالي

فأخػػذكا منهػػا , التػػي كػػاف عميهػػا أ ػػاتذتهـ الاربييػػكف هانف ػػ كالفم ػػفة كاالقتصػػاد كال يا ػػة الفكػػرة
 (ْ).م تانيف عف الحياة اآلخرة كح ابها , األخبلؽ المادية المحضة

                                                 

 .  ٕٔ, ُِ, ُُ, َُ, ٗ ,آثار العكلمة عمى عقيدة الشباب : بتصرؼ - ُ

 .َٗ,ية المعاصرة تااهات الفكر اإل:  انظر  - ِ
مك ػكعة الفػرؽ كالاماعػات كالمػذاهب كاألحػزاب كالحركػات   ك ٓ, كمذاهب في ميزاف اإل بلـ  ركاتح:  انظر - ّ

 .  ُٓ,  ـََِٓ ,مكتبة مدبكلي ,ّط ,عبد المنعـ الحنفي:اإل بلمية
حيائم - ْ  .ُٖٓ, ـُٕٔٗ-هػ ُّٖٔ ,لبناف –دار الفكر الحديث  ,ِط , أبك األعمى المكدكدم: تاديد الديف كان
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تمقػػػػكا بػػػػالقبكؿ ف, بػػػػدكف أدنػػػػى ارتيػػػػاب مػػػػف مخططػػػػات الاػػػػرب, قبػػػػكؿ المثقفػػػػيف بالثقافػػػػة الاديػػػػدة -ِ
 (ُ).كاال تح اف هذ  الثقافة مف دكف األخذ بتعاليـ اإل بلـ 

, كترضػى أف تكػكف تابعػان , كاكد طبقة مثقفة عميمة تعاني مف مركبات الػنقص كمشػاعر الدكنيػة -ّ
كتأخػػػذ بقشػػػكر الحضػػػارة مػػػم تكلػػػد حككمػػػات , كتتحػػػدث لاػػػتهـ, كتفكػػػر مػػػثمهـ, ففتمػػػبس كػػػالاربيي

ن  , عميمة حتى , ك يم حكا بأاهزة بكلي ية قمعية, دكا لخدمة اال تعمار كاالمبرياليةكحك اـ عمبلء اي
 (ِ).إف الدكؿ العربية كاإل بلمية تحكلت اميعها إلى معتقبلت لمشعكب 

مػف خػبلؿ التػدخؿ المباشػر فػي ثقافػات الشػعكب اإل ػبلمية , القضاء عمى الثقافة كالهكية الدينية -ْ
مف خبلؿ التشػكيؾ , كبث الشبهات في أ س الثقافات,  بلميةلتشكيم الثقافة التاريخية لؤلمة اإل

 . الكتاب كال نة , في مراعيتها األصمية

بعادهـ عف كؿ ما مف شأنم أف يكاد لهـ كيان -ٓ  .  ان ككاكد ان تضميؿ الشعكب كان

كالثقػػػة بػػػدينها مػػػف اانػػػب آخػػػر بمػػػا أقػػػدمت عميػػػم مػػػف , زعزعػػػة ثقػػػة األمػػػة بعممائهػػػا مػػػف اانػػػب -ٔ
 .كفي ال مكؾ كاألعماؿ , كأصكؿ الديف كالدعاة, ة الصحيحةالتشكيؾ في العقيد

القػػػرآف الكػػػريـ كال ػػػنة النبكيػػػة , القطيعػػػة التامػػػة مػػػم مصػػػادر التمقػػػي كاال ػػػتدالؿ عنػػػد الم ػػػمميف -ٕ
 .تشكيم المتعمد لمتراث اإل بلمي عقيدةن كشريعةن الك , المطهرة

قناعهػػػا أنهػػػا أمػػة ال تصػػػمس ألف تكػػػكف مػػػف -ٖ إذ , عمميػػػان , األمػػػـ المتقدمػػػة نػػزع ثقػػػة األمػػػة بنف ػػػها كان
 (ّ).أن تهـ ماضيهـ الذم يعتبر أصبلن لحضارتهـ 

ف اح المااؿ إلحبلؿ الفم فا, تشكيم اإل بلـ بكؿ الطرؽ كالك ائؿ لتنفير الم مميف  -ٗ المادية  تكان
قصػػػاؤ  عػػػف الحيػػػاة حػػػبلؿ الفكػػػر األكركبػػػي كاألمريكػػػي المػػػادم العممػػػاني , كا ػػػتبعاد اإل ػػػبلـ كان كان

   (ْ).الميبرالي 

 : الجانب األخالقي والجتماعي -ثانيا ً 

با ػػػػـ الديمقراطيػػػػة كالميبراليػػػػة , كالماػػػػة كالهكيػػػػة, تاريػػػػد الم ػػػػمميف مػػػػف األخػػػػبلؽ كالقػػػػيـ كالػػػػديف   -ُ
 (ٓ). كالعكلمة 

                                                 

حيائػػػػػػػػػػمتاديػػػػػػػػػػ:  بتصػػػػػػػػػػرؼ - ُ              , ِط, لبنػػػػػػػػػػاف –دار الفكػػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػػديث  ,أبػػػػػػػػػػك األعمػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػكدكدم ,د الػػػػػػػػػػديف كان
 .ُٕٕ ,ـُٕٔٗ-هػ ُّٖٔ

 . ٖ ,مك كعة الفرؽ كالاماعات كالمذاهب كاألحزاب كالحركات اإل بلمية:  بتصرؼ - ِ
 .  ُْٔ:  ت عنمكالتطرؼ الم كك   ْٔ,  ّٔ ,اإلعبلـ اإل بلمي في مكااهة اإلعبلـ المعاصر:  انظر - ّ
 . ٓٗ ,اإل بلـ كالعكلمة :انظر - ْ
 . ٖ ,مك كعة الفرؽ كالاماعات كالمذاهب كاألحزاب كالحركات اإل بلمية:  نظرا - ٓ



 ٕٔ٘ 

ممػا ترتػب عميػم , فقػد طاػت المػادة عمػى حيػاتهـ, ا تاراؽ حياة األفراد في ال عي عمػى الػرزؽ   -ِ
كمػػا ترتػػب عميػػم مػػف , كمػػف التعػػالي كالكبػػر كالاػػركر كأمػػراض التػػرؼ, فقػػداف اإلح ػػاس بػػاآلخريف

األهػػكاء كالرذائػػؿ كانامػاس أربػػاب الثػػركة كالمػاؿ فػػي  ,ممػػا أدل إلػى زعزعػػة األخػػبلؽ, ح ػد كحقػػد
فقػػػد فرضػػػكا عمػػػى الماتمعػػػات الم ػػػممة مفا ػػػدهـ , بػػػذخهـ كتػػػرفهـ االنامػػػاس فػػػيبتبػػػاع الهػػػكل اك 

  (ُ).كالتعميـ المختمط بيف الشباف كالفتياف, شةباشاعة الفاح, كعاداتهـ االاتماعية

 .كاالنفتاح عمى اآلخر , إف اح المااؿ أماـ التيارات المنحرفة الزائاة بدعكل حرية الرأم -ّ

ال يمػػكم , مشػػتت الهػػدؼ ممػػزؽ الهكيػػة, مهػػدكر الفكػػر, فػػي بػػبلد الم ػػمميف ضػػائعان  أنتاػػت اػػيبلن  -ْ
 . عمى شئ 

غػراء كالتشايم عمى اإلقدا, تمؼ أنكاعها كأشكالهابمخ, نشر اإلباحية في ببلد اإل بلـ  -ٓ ـ عميها كان
 (ِ).األمة لمكقكع بها

أراد الارب كأعداء اإل بلـ إضػاعة القػيـ كالمثػؿ العميػا مػم التعتػيـ الكامػؿ عمػى أماػاد الم ػمميف  -ٔ
 . التميدة 

فقادها تما كها, شعكر الفرد باألنانية  -ٕ ثر  ػمبيان عمػى كبالتالي يػؤ , مما يؤدم إلى تفكيؾ العائمة كان
  (ّ).الماتمم بصكرة مباشرة

إذ بػػدؤكا يعػػالاكف اإل ػػبلـ كعقائػػد  كنظػػاـ  حياتػػم , اإليمػػاف بػػالارب كفم ػػفاتم كمظػػاهر  العمميػػة  -ٖ
 (ْ).كتاريخم كحاكلكا أف يبدلكا كؿ تعاليـ اإل بلـ 

شػػاعة الفاحشػػة, كذلػػؾ عػػف طريػػؽ االنحػػبلؿ األخبلقػػي, طمػػس معػػالـ األخػػبلؽ اإل ػػبلمية -ٗ , كان
 .كالتهكيف مف فضيمة العفاؼ , نتشار الف ادكا

 مككيان كأخبلقيان عف طريؽ إفقادها , إف اد المرأة الم ممة كاعمها دمية يتبلعب بها المنحرفكف -َُ
 .كتقاليدها العريقة , شخصيتها األصيمة

أصػػبس , كالعقائػػد اإل ػػبلمية العريقػػة تكااػػم محنػػة حقيقيػػة, أصػػبحت القػػيـ اإل ػػبلمية األصػػيمة -ُُ
 .كف بها راعييف متخمفيف المتم ك

                                                 

حيائػػػم:  انظػػػر - ُ ك اإلتااهػػػات الفكريػػػة  ٕٕ:آثػػػار العكلمػػػة عمػػػى عقيػػػدة الشػػػباب  ك ُٕٗ ُٖٔ: تاديػػػد الػػػديف كان
   . ُٖٓ:المعاصرة 

 .  ُْٔ:  كالتطرؼ الم ككت عنم  ْٔ,  ّٔ ,اإل بلمي في مكااهة اإلعبلـ المعاصر اإلعبلـ:  انظر - ِ
 . ُِٖ, أ اليب الازك الفكرم :  بتصرؼ - ّ
 . ُْٖ : يف كاحيائمتاديد الد - ْ



 ٖٔ٘ 

بػدعكل التحػرر مػف , كالزج بها تحت شعارات خادعة براقػة, إدخاؿ المرأة ك بلح ضد اإل بلـ -ُِ
عمػػػى مػػػذابس دعػػػاة  رخيصػػػان  كقيػػػدمت قربانػػػان , لقػػػد بيعػػػت المػػػرأة  ػػػمعة رخيصػػػة, عصػػػكر الظػػػبلـ

, فها كعفتهػاككؿ ذلؾ ل حؽ كرامػة المػرأة كالقضػاء عمػى شػر , اإلباحية كأبكاؽ الميكعة كالتحمؿ
خرااهػػػا عػػػف ر ػػػالتها الكريمػػػة كػػػأـ فاضػػػمة كزكاػػػة كفيػػػة كعنصػػػر خيػػػر فػػػي , كمربيػػػة رائػػػدة, كان

 .ماتمم نظيؼ كريـ 

مة  ػػػافرة حيػػػث خراػػػت المػػػرأة الم ػػػم, ااتاحػػػت مكاػػػات الميكعػػػة كاالنحػػػبلؿ بمػػػداف الم ػػػمميف -ُّ
 .إلى الفتنة حا رة متبراة بشكؿ يدعك

, أبػػيس االخػػتبلط بػػيف الان ػػيف المػػرأة كالراػػؿ, كعبلنيػػة إشػاعة الفاحشػػة كانتشػػر كبػػاء الزنػػا  ػػران  -ُْ
, كأبيحػػػػت الخمػػػػكر فػػػػي الحانػػػػات كالنػػػػكادم, فػػػػي المػػػػدارس كالاامعػػػػات كالمؤ  ػػػػات كالكظػػػػائؼ

, كالم ػابس المختمطػة, كانتشرت صاالت الرقص كالمنتزهات كالكباريهات لت ػهيؿ الفاػكر كالعبػث
, كقتػؿ األانػة مػف خػبلؿ ماي ػمى باإلاهػاض, أكالد الزنا كدكر المقطاء: كعرفت بمداف الم مميف

 (ُ).كظهرت ألكاف كثيرة مف الفكاحش كالمكبقات,كراات المخدرات 

 : الجانب القتصادي -ثالثاً 

فمػـ يعػػد , كأكػػؿ مػاؿ ال ػػحت, كعػػدـ التمييػز بػػيف الحػبلؿ كالحػراـ, فػرض النظػاـ االقتصػػادم الربػكم -ُ
مػػػػػف الطػػػػػرؽ المشػػػػركعة كأحمهػػػػػا نظػػػػػاـ الاػػػػػرب حتػػػػى حػػػػػـر فيهػػػػػا كثيػػػػران ,الت ػػػػميـ بتعػػػػػاليـ اإل ػػػػػبلـ 

 (ِ).االقتصادم

إلػػػى اانػػػب  , ػػػخرت الم ػػػمميف لتنميػػػة رؤكس األمػػػكاؿ األانبيػػػة بػػػدكف مقابػػػؿ أك بػػػأاكر زهيػػػدة -ِ
 (ّ).احتكار ثركات الشعكب لصالس الارب

دكف , تااريػػة لمنتاػػات الاػػرب الرأ ػػمالي أك الشػػرؽ الشػػيكعي ان أصػػبحت الػػببلد اإل ػػبلمية أ ػػكاق -ّ
كأصػػبحت كثيػػر مػػف البمػػداف , كالعمػػؿ الاػػاد مػػف أاػػؿ إقامػػة المصػػانم الكبػػرل الكطنيػػة, تخطػػيط

كمػػا أصػػبحت , اإل ػػبلمية ال ت ػػتطيم العػػيش إال با ػػتيراد القمػػس األمريكػػي كالمنتاػػات األكركبيػػة
 (ْ).دكؿ غارقة في الديكف الربكية بصكرة مذهمة تثقؿ كاهؿ الكطف كالمكاطفػذ  الػه

                                                 

:  كاقعنػػػا المعاصػػػر كالاػػػزك الفكػػػرم ك ُْٔ:  كالتطػػػرؼ الم ػػػككت عنػػػم  ّٕ, ُٕ ,مػػػكؿ الم ػػػتكردةالح :انظػػػر - ُ
ْٗ ّٗ   . 

حيائم ت :تصرؼ ب - ِ  .ُٕٕ ,ُٕٔ,اديد الديف كان
 . ُْٔ :كالتطرؼ الم ككت عنم  ّٕ, َٕ, ْٔ الحمكؿ الم تكردة:  نظرا - ّ
 .ٓٗ , كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم :انظر - ْ



 ٔ٘ٗ 

 العماؿ مف األغمبية كمكت بات لحقكؽ منظـ نهب الكارثية  عممية اتال يا  نتياة تمؾ كانت -ْ
إضػافة لػذلؾ , الان ػيات متعػددة كالشركات المحمييف الم تثمريف كبار كالفقراء لصالس كالفبلحيف

, أصػػبحت البنػػكؾ المركزيػػة فػػي هػػذ  الػػببلد بنككػػان ربكيػػة باإلضػػافة لمبنػػكؾ األهميػػة المرتبطػػة بهػػا
 (ُ).باباحة الربا دكف تحرجكأصبحت األنظمة تصرح 

 (ِ).انتشار البطالة كما يترتب عميها مف مخاطر ااتماعية ك يا ية كك اد اقتصادم كاحتكار -ٓ

 . كمنابم الثركات , تممؾ قمة مف األفراد لؤلرض كرؤكس األمكاؿ -ٔ

كمػػا يحققػػم مػػف ب ػػط النفػػكذ المػػالي كال يا ػػي عمػػى , العمػػؿ عمػػى نشػػر التاػػارة فػػي أنحػػاء العػػالـ -ٕ
 (ّ).بما يحقؽ مصالس الدكؿ كالمؤ  ات الميبرالية,  ات االقتصادية كالحككميةالمؤ 

 

 : الجانب السياسي -رابعا ً 

اإلعااب الشديد بالتاربة ال يا ية الاربية كالنظاـ ال يا ي فمـ يػدرككا الهػدؼ الحقيقػي كماػزل  -ُ
 (ْ).هؤالء مف كراء  يا اتهـ في المنطقة العربية

 (ٓ).ال تقكاء باألانبيكا, الكالء لمفكر الاربي -ِ

تاحة الفرصة لبل تيبلء عميها , تهيئة المناخ كالظركؼ لقبكؿ اال تعمار في الببلد اإل بلمية -ّ كان
مػػف خػػبلؿ هػػدـ حػػااز , كمػػف ثػػـ إحيػػاء الهزيمػػة النف ػػية أمػػاـ األعػػداء, مػػف قبػػؿ أعػػداء اإل ػػبلـ

لاػػاء فريضػػة الاهػػاد , الػػكالء كالبػػراء كالمػػكاالة لمكفػػار ُِٗا َٝللب  َُّٝ  .كان ُْلل٘ا ََل رَزَِّذلل ٍَ َِ ن ٝ ِِ َٖللب اىَّلل

 َ َُّ هللاَّ ٌْ نِ ُْْٖ ل ٍِ ٌْ فَإَِّّلُٔ  ُْْن ٍِ  ٌْ ُ ىَّٖ َ٘ ِْ َٝزَ ٍَ َٗ ىَِٞبُء ثَْاٍط  ْٗ َ  ٌْ ىَِٞبَء ثَْاُعُٖ ْٗ اىََّْصبَرٙ  َ َٗ  اْىََُٖٞ٘د 

 َِ ٞ َِ ًَ اىظَّبىِ ْ٘ ِْٖدٛ اْىقَ  (ٔ). ََل َٝ

 .ئد كأفكار متناقضة أكثرها يعادم اإل بلـتمزؽ البمداف اإل بلمية إلى أحزاب كشيم ذات عقا -ْ

التقدميػػػػػة : ركاج الشػػػػػعارات كالمصػػػػػطمحات كالتعػػػػػابير التػػػػػي أفرزتهػػػػػا الثقافػػػػػة األكركبيػػػػػة كمنهػػػػػا -ٓ
اإلرهػػػػػاب كالتطػػػػػرؼ كاألصػػػػػكلية , ةالبراكازيػػػػػة كاالر ػػػػػتقراطي ,كاالمبرياليػػػػػة كالي ػػػػػارية, كالراعيػػػػػة

                                                 

 .  َُّ, َُِ: ك حقيقة الميبرالية كمكقؼ اإل بلـ منها ٗ ,األزمة الرأ مالية العالمية: انظر - ُ
 .َُٔ ,ُٗٓ, ااهات الفكرية المعاصرة اإلت: رانظ - ِ
 .  ِْ, ُْ , بلـحركات كمذاهب في ميزاف اإل:  بتصرؼ - ّ
حيائم - ْ    . ُٕٖ, ُٕٕ: تاديد الديف كان
 .  ُْٖ, م التطرؼ الم ككت عن:  انظر - ٓ
 . ُٓآية :  كرة المائدة - ٔ



 ٔ٘٘ 

كغيرهػػػا مػػػف , بلـ المعتػػػدؿ كاإل ػػػبلـ الػػػدمكماإل ػػػ, التكفيػػػؽ بػػػيف اإل ػػػبلـ كالميبراليػػػة, اإل ػػػبلمية
 (ُ).التعبيرات التي رددت في عالمنا العربي دكف نقد أك تمحيص 

 

 : الجانب التشريعي والعقدي -خامساً 

كأنهػػا غيػػر , كاتهامهػػا بالراعيػػة كالامػػكد, زحزحػػة الشػػريعة اإل ػػبلمية كحصػػرها فػػي ركػػف ضػػيؽ -ُ
حػػبلؿ القػػكانيف الكضػػعية التػػي, قابمػػة لمتطبيػػؽ كف الحيػػاة كالعبلقػػات المدنيػػة ؤ تػػنظـ معظػػـ شػػ كان

 .كالتاارية كالانائية 

إلى حياة تبعد  ػمطاف الشػرع كتبعػد , نقؿ الناس مف حياة تنظمها ثكابت الديف كتعاليـ الشريعة -ِ
 . بتربيتم كتعاليمم كنظمم كأ  م مف حياة الناس , الديف

, كقمػػػة اليقػػػيف,  الكتػػػب كاليػػػـك اآلخػػػركالر ػػػؿ ك , فػػػي اهلل, عمكمػػػان , أثػػػرت الميبراليػػػة فػػػي الايبيػػػات -ّ
 .كا تخفاؼ بالحبلؿ كالحراـ , كضعؼ اإليماف بالح اب

 . كهار لممندكبات كتقاعس في أداء العبادات , كترؾ الركاتب, كتضييم ال نف, ترؾ الفرائض -ْ

ف المرتػػاب فػػي الثػػكاب كالعقػػاب أك المنكػػر لماػػزاء إتبػػاع الرذائػػؿ إذ ااالنامػػاس فػػي الشػػهكات ك  -ٓ
ب عمى األعماؿ يقدـ عمى فعؿ الفكاحش دكف كازع أك رادع فبل نيراف تدفعم كال صراط كالح ا

 في المكبقػات م ػارعان  عمى المعاصي غارقان  يمنعم كال احيـ يحامم كال انم تيقًدميم فترا  منكبان 
 . ف اليـك الذم  يحا ب فيم ال كاكد لم في ضمير  أل ,إلى ارتكاب المنهيات

ات عنػػدما يػػركف أهػػؿ الكفػػر يقػػكدكف العػػالـ كيم ػػككف بزمػػاـ الحضػػارة ضػػعؼ اإليمػػاف بالايبيػػ -ٔ
نهػـ كصػمكا إلػى القػكة الماديػة الهائمػة ب ػبب تػرؾ اإليمػاف بالمايبػات كمنهػا اإليمػػاف أفيح ػبكف 

 (ِ).ف اإليماف بم إيماف بماي ًب أل ,باهلل كالمبلئكة كالكتب كالر ؿ كاليـك اآلخر

هـ حػػؽ كضػػم منهػػاج الحيػػاة  ليف ػػركا ئعطػػااالبشػػر بطكاغيػػت  عمػػىإ ػػقاط صػػفات اإللكهيػػة  -ٕ
كيضػػػعكا مػػػنهج ال يا ػػػة كاالاتمػػػاع كاالقتصػػػاد كيشػػػرعكف القػػػيـ , الكػػػكف كالتػػػاريخ كاالقتصػػػاد

  (ّ).كاألخبلؽ ك ائر اكانب حياتهـ

 

 
                                                 

 .ْٗ ,كاقعنا المعاصر كالازك الفكرم :بتصرؼ - ُ

 .ٖٕ, ٕٕ, ّٕ, ِٕ,  كلمة عمى عقيدة الشبابآثار الع :انظر  - ِ
 . ُِٖ.  ُِٕ, أ اليب الازك الفكرم:  انظر- ّ
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 املنهج املقرتح ملىاجهة انهيربانية
 

 :وفيو مبحثان

  مواجية الميبرالية األمة فيو  دور العمما : المبحث األول
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 المبحث األول
 دور العمما  واألمة في مواجية الميبرالية

 

 ػػرية , فعشػػرات األاهػػزة شػػرقية كغربيػػة, إف األمػػة اإل ػػبلمية اليػػـك تكااػػم تحػػديات عظيمػػة
لازكنػا مػف الػداخؿ , تامم صفكفها كتحشد قكاهػا, ةع كرية كمدني, لحاديةان ك , حككمية كأهمية, كعمنية

مػػف القػػكم ت لبػػت عمينػػا تبتاػػي لػػديننا  كألف كثيػػران , بعػػد االنح ػػار الازئػػي لمرحمػػة الاػػزك مػػف الخػػارج
 عمينػا يفػرض , اإل ػبلمية في الماتمعػات الميبرالي رانتشار الفك كب بب, كلراياتنا انتكا ان ,ا تئصاالن 

 الخطيػر  الاهد لنكاام هػذا الفكػر نضاعؼ أفاهلل   إلى عمـ  كدعاة مبةكعمماء  كط, حكامان , اميعان 

 الم ػمميف  كالتػي عقػكؿ إلػى خبللهػا مف الكفار ينفذ التي الفكرية القضايا رمف أكبر كأخط الذم يعد  

قػاؿ   اهػكد أك أمػكاؿ مػف ذلػؾ كمفهػـ مهمػا البقػاء أ ػباب بكػؿ يمػدكها أف - نف ػم الكقت في- يحاكلكف
ُُ نِ  تعػالى  ٌَّ رَُنل٘ َٖب ثُل ِ فََطلُْٞفِقَُّ٘ ِْ َضلجِِٞو هللاَّ ٗا َعل ٌْ ىَُِٞصلدُّ اىَُٖ َ٘ ل ٍْ َ  َُ ْْفِقُل٘ َِ َمفَُرٗا ُٝ ٝ ِِ َُّ اىَّ

 َُ ٌَ ُْٝذَشُرٗ ََّْٖ َِ َمفَُرٗا نِىَٚ َج ٝ ِِ اىَّ َٗ  َُ يَجُ٘ َْ ُٝ ٌَّ ٌْ َدْطَرحً ثُ ِٖ ْٞ كانطبلقا مػف قػكؿ النبػي   ,(ُ)  َعيَ
  "ينباي لكؿ راع أف يمتمؾ ك ائؿ المقاكمة التػي تتفػكؽ   (ِ)" عن رعيتو كمكم راع وكمكم مس ول

, ثػػـ تتحػػكؿ مػػف مكقػػؼ الػػدفاع إلػػى الهاػػكـ, لكػػي تبطػػؿ مفعكلهػػا كتمحػػك آثارهػػا, عمػػى ك ػػائؿ الهاػػكـ
لهػذا كمػم كػاف البػد مػف , تػدافم عػف الحاضػر كتحمػي الم ػتقبؿ, فالمقاكمة ينباػي أف ت ػتمر كال تهػدأ

فمػف أاػػؿ كػؿ الضػػاكطات , الميبرالػي لكػػي نعػكد بأايالنػا إلػػى طريػؽ الػػديف األقػكـمقاكمػة هػذا التيػػار 
كالطعػػف الػػذم يتعػػرض لػػم الػػديف مػػف قبػػؿ هػػذ  التيػػارات الميبراليػػة ياػػب عمينػػا أف نكااههػػا فػػي اميػػم 

حػرااهـ, المياديف كاألماكف كرفػض أف يكػكف , فالمطمكب فضس ف اد أهمها ككشؼ فكرهـ المػريض كان
فهػػػػـ منبػػػػم الشػػػػر كالفػػػػتف كأدكات التشػػػػكيؾ , م أك  يا ػػػػي فػػػػي حياتنػػػػا كماتمعاتنػػػػالهػػػػـ أم دكر فكػػػػر 

حتػػى تكػػكف , فػػبل بػػد مػػف محػػاربتهـ بكػػؿ الك ػػائؿ, كمصػػدر االنهزاميػػة كالتخمػػؼ كاليػػأس كاالتهامػػات
  (ّ).عميهـ  التكمفة الفكرية ال يا ية كاالاتماعية كالشخصية غالية ادان 

                                                 

 .  ّٔآية  : كرة األنفاؿ - ُ

كتػػػاب فػػػي ,  َِْٗ لااانكر 1/ بػػػاب الامعػػػة فػػػي القػػػرل كالمػػػدف  ,كتػػػاب الامعػػػة,  ّٖٗلااانر: البخػػػارم تّبٍ  - ِ
م ػػمـ ّ.  0  /  ذنػػماال بإفػػي مػػاؿ  ػػيد  كال يعمػػؿ  بػػاب العبػػد راع ,داء الػػديكف كالحاػػر كالتفمػػيسأاال ػػتقراض ك 

,   919 / مػاـ العػادؿ كعقكبػػة الاػائر كالحػث عمػػى الرفػؽ بالرعيػػةبػاب فضػػيمة اإل, مػارة كتػػاب اإل,  ُِٖٗلانر

ك   َُّ/ّمػػاـ مػف حػػؽ الرعيػػة بػػاب مػا يمػػـز اإل, ارة كالفػػئ مػكاإلاخااجب  كتػػاب ا ِِٖٗتلاان  :بػػى داككدأ ك ػنف
رقػـ : حمػد فػي م ػند  أكركا  ,   َِٖ/ْمػاـ باب ما ااء فػي اإل, بكاب الاهاد أكتاب ,  َُٕٓرقـ  :الترمذم 
 .   0/  9م ند المكثريف مف الصحابة م ند عبد اهلل بف عمر ,  َُٗٓ

, ح ػاف محمػد ح ػاف: عػالـ اإل ػبلمي ك ائؿ مقاكمة الازك الفكػرم لمك  ْٓ,العممانية تحارب اإل بلـ :  انظر - ّ
 . ُّ, ٖ, ٕ, بدكف دار نشر, ةطبع بدكف رقـ 
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الحمػد هلل الػذم " : نفم مػف الػرد عمػى الزنادقػة كالاهميػةاإلمػاـ أحمػد رحمػم اهلل فيمػا صػ يقكؿ
اعؿ في كؿ زماف فترة مف الر ؿ بقايا مف أهؿ العمـ  يدعكف مف ضؿ إلى الهكل  كيصبركف فيهـ 
عمػػػى األذل  يحيػػػكف بكتػػػاب اهلل المػػػكتى  كيبصػػػركف بنػػػكر اهلل أهػػػؿ العمػػػى  فكػػػـ مػػػف قتيػػػؿ إلبمػػػيس 

ينفػكف   كأقػبس أثػر النػاس عمػيهـ  أح ػف أثػرهـ عمػى النػاس أحيك   ككـ مف تائػم ضػاؿ قػد هػدك   فمػا
 (ُ) ."...ألكية البدعة المبطميف  كتأكيؿ الااهميف الذيف عقدكا ؿكانتحا فالااليياهلل تحريؼ  عف كتاب

 : دور العمما  في مواجية الميبرالية :المطمب األول
أف يتحممػكا , كليةؤ م ػكمػف هػـ فػي مكقػم القيػادة كال, ياب عمى مػف يم ػؾ زمػاـ أمػكر األمػة

فمػػػف الكااػػػب أف يككنػػػكا عمػػػى بصػػػيرة تامػػػة لمخططػػػات أصػػػحاب , كلياتهـ تاػػػا  قضػػػايا أمػػػتهـؤ م ػػػ
, فعمى عاتؽ  هؤالء العمماء تقم مهاـ اإلرشاد كالتكايم, كمكااهتهـ في كؿ المياديف, األفكار الهدامة

مف ذلؾ كمم  كانطبلقان , كالرشاد كتبصير الم مميف بحقائؽ الدعكات فهـ كرثة األنبياء كمنارات الهدل
 .فممعمماء دكر مهـ في مكااهة الفكر الميبرالي 

 :  الميام التي يجب أن يقوم بيا العمما 

كتعػريتهـ  كالتركيػز عمػى تناقضػهـ كآثػار أفكػارهـ كنتائاهػا  فضػس رمػكز االتاػا  التاريبػي -ُ
 .ال فائدة فيمكالبعد عف ال ب كالشتـ كما  ال مبية كمناقشتها بمنهج عممي رصيف 

 ,اػزء مركػزم فػي المشػركع التاريػػبي ألف إف ػاد المػرأة, لػدعكة فػي صػفكؼ الن ػاءا تك يم -ِ
 .عمميان كدعكيان كفكريان ك مككيان ,تقتضي العمؿ عمى بناء المرأة الم ممة  كمكااهتم

كأف التمكػيف لهػذ   ,كتذكيرهـ بخطكرة الميبرالية عمى األمة, كليفؤ المناصحة الم تمرة لمم  -ّ
 . الفئة المنحرفة  تككف عاقبتم كخيمة عميهـ في الدنيا كاآلخرة

ظهػػار المعػػاني الصػػحيحة مػػف المعػػاني  -ْ تحريػػر المصػػطمحات الفكريػػة كبيػػاف غمكضػػها كان
الكبلميػة  كالتحذير مف المصطمحات الميبراليػة, كتحذير الماتمم منها, الفا دة في مدلكلها

 . كالفم فية عمى عقيدة األمة

, كالتحػذير مػف خطػكرة المػد التاريبػي, ؿ اهكدهـ الدعكية بكشؼ الميبراليػةعمى العمماء بذ -ٓ
 تصػمتالتػي , ككذلؾ بياف خطكرة بعض األفكػار كاآلراء االنهزاميػة, منم كمحاكلة التقرب

فػػي الكقػػت الػػذم تهػػااـ فيػػم , التاػػريبييف با ػػـ الحػػكار أك المصػػمحة الكطنيػػة عػػف باطػػؿ

                                                 

 .ُٖ /ُ, دار الكنكز األدبية  بدكف رقـ طبعة  ابف تيمية: ف العقؿ كالنقؿيدرء التعارض ب -ُ



 ٜٔ٘ 

كال ريػػػب أف التصػػػحيس , ء كتصػػػحيس الم ػػػاربحاػػػة إصػػػبلح األخطػػػا, إل ػػػبلميةا الػػػدعكة
  (ُ).الخمؿ في ال ككت عف الباطؿ كالنقد الاارح لمدعكة  كلكف, ضركرة كاابة

قػػيـ كحػػث النػػاس عمػػى ال, إلػػى االعتصػػاـ بالكتػػاب كال ػػنة, حكامػػان كمحكػػكميف األمػػةدعػػكة  -ٔ
مػػػػاؿ آكنهػػػػدـ , حتػػػػى نامػػػػؽ منافػػػػذ الميبػػػػرالييف عمػػػػى الماتمػػػػم, النبيمػػػػة كاألخػػػػبلؽ الفاضػػػػمة

ف الكقػػػػكع فػػػػي فػػػػا, الماتمػػػػم فػػػػي بحػػػػر الرذيمػػػػة كاالنحػػػػبلؿ الخمقػػػػي إغػػػػراؽالميبػػػػرالييف فػػػػي 
إذا أذنـب  المؤمنإن ): الشهكات المحرمة هك الخطكة األكلى لمكقكع في الشبهات قػاؿ 

 (ّ),(ِ) .( إن زاد زادتفصقل قمبو ,ونزع واستغفركانت نكتة سودا  في قمبو فإن تاب 

أقػكالهـ كالػرد عميهػا بحكمػة شػنائم ككشػؼ , كمقػارعتهـ بالحاػة كالبرهػافالميبرالييف مناظرة  -ٕ
 .منهـ  حت ى ال ينخدع الناس بأقكالهـ كخصكصان العكاـ, كعمـ

ككيفي ة تناكلهـ , كمقاالتهـ اميهـتكضيس أطركحات هؤالء الميبرالييف لمناس  كشرح أبعاد مر  -ٖ
 .ألصكؿ الشريعة اإل بلمي ة كثكابتها

بػالقكل الاربي ػة  -حتى ال ناػكر فػي حكمنػا كليس كمهـ -تباط بعض هؤالء تبييف مدل ار  -ٗ
فالنػػاس فػي الػػببلد اإل ػػبلمي ة عمكمػػان  ,كارتبػػاطهـ بمنظمػػات أانبيػة مشػػبكهة, كاال ػتعماري ة

 بػػؿكهػػذا اهػػد مهػػـ ينباػػي أف ن ػػتثمر  لصػػالحنا  , يكرهػػكف المحتػػؿ كمؤ   ػػاتم كعمػػبلء 
  (ْ).هؤالء كارتباطهـ بمنظكمات مشبكهة ركحاتأطكالزيادة عميم بتبياف خطكرة 

بما يمكنهـ مف حماية أنف هـ مف هػذ  األفكػار كالنحػؿ , المبادرة في تعميـ الناس كتفقيههـ -َُ
 (ٓ).التي تفد إلى ببلد الم مميف

, كتقديـ رؤية متزنة حكؿ النكازؿ الفقهية كال يا ػية, الكتابة في م تادات العصر كنكازلم -ُُ
(ٔ).  فعمى الميبرالييبما يقطم الطريؽ 

 

 (ٕ).التركيج لمفكر اإل بلمي كحمايتم كرعايتم -ُِ

                                                 

 .بف صمايؿ ال ممي  ـعبد الرحي ,تأثػيػر االتاا  الػتاػريبي ,مقاؿ:  بتصرؼ - ُ
 مػف, ـََُِ /ٖ /ٗ نشػر بتػاريخ ,يبػيمااد م فر العت , بعة عشر ك يمة إلغاظة الميبرالييف ,مقاؿ: بتصرؼ  - ِ

 www.saaid.net.  :مكقم
أحمػػد فػػي م ػػند  . ح ػػنم األلبػػاني  ُُْٖ/ِ,بػػاب ذكػػر الػػذنكب  ,كتػػاب الزهػػد ,ِْْْ رقػػـ: ػػنف ابػػف مااػػم   - ّ

 . ّّّ/ُّم ند أبي هريرة رضي اهلل عنم , م ند المكثريف مف الصحابة ,  ِٕٓٗرقـ

 . -مايك -الخميس, خب اب بف مركاف الحمد ,تياي تاا  العالـ اإل بلمي تراالمخط ط الاربي اإل: بتصرؼ - ْ
 .  ْٔ, حقيقة الديمقراطية:  بتصرؼ - ٓ

 . ُْٗ, التطرؼ الم ككت عنم:  انظر - ٔ
 .       ِّٔ ,ةالحمكؿ الم تكرد:  بتصرؼ ٕ
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كشػػػؼ مخططػػػات القػػػـك مػػػف خػػػبلؿ كتيبػػػات  ػػػهمة كمي ػػػرة ي ػػػتطيم قراءتهػػػا  كػػػؿ م ػػػمـ   -ُّ
 . كتكزيعها كنشرها 

مػػػف خػػػبلؿ فضػػػحهـ فػػػي اميػػػم ك ػػػائؿ , ت ػػػميط الضػػػكء عمػػػى مخػػػاطر كأهػػػداؼ الميبراليػػػة -ُْ
 .اإلعبلـ ككشؼ أهدافهـ كأ اليبهـ  

كالنػػدكات  كالمحاضػػرات الدينيػػة المكثفػػة التػػي  , الػػرد عمػػيهـ عػػف طريػػؽ القيػػاـ بأيػػاـ درا ػػية -ُٓ
م فػػػي  ػػػبيؿ هػػػدـ أصػػػكؿ الػػػديف نتكضػػػس مػػػدل خطػػػكرة هػػػذا الفكػػػر كالمػػػنهج الػػػذم ي ػػػمكك 

 . كقكاعد  

   تعميػؽ الػكازع الػديني فػي نفػكس أبنػاء األمػة بضػرب األمثمػة مػف  ػيرة النبػي صػمى -ُٔ
 .نهاهـ تباع ماك  الصحابة ك 

  كاالهتمػاـ بػ رائهـ الم ػممة كبػيف شػباب األمػة, العممػاء فتس قنػكات االتصػاؿ كالحػكار بػيف -ُٕ
  .ت اؤالتهـ فأفكارهـ كاإلاابة عكاال تماع إلى 
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 : دور الحكام في مواجية الميبرالية  :المطمب الثاني
, ر حيػاتهـفي حماية الم مميف في اميم مااالت أمػك , يقم عمى عاتؽ الحكاـ مهاـ عظيمة 

لقػػػد اعػػػؿ اهلل تعػػػالى األمػػػة اإل ػػػبلمية هاديػػػة , كالعمميػػػة, كاالقتصػػػادية, كال يا ػػػية, كالعقديػػػة, الدينيػػػة
ف النػاس اليػكـ بحااػة م, تحمؿ لكاء العمـ كتامك ظممات الاهؿ, مهتدية ة إلػى حػاكـ يخػاؼ اهلل محػكان
كانتشر فػي أنحػاء , اع فيم اإللحادكيطبؽ شرعم في زمف ش, كييبىي ف لمناس معالـ دينهـ كمزايا , تعالى
, كصػػار المعػػركؼ منكػػران كالمنكػػر معركفػػان , كانكبػػان كشػػماالن , شػػرقا كغربػػان , كعػػـ بػػبلد الم ػػمميف, الػػببلد

أضؼ إلى ذلؾ حػااتهـ إلػى مػف , فالحااة لمحاكـ الم مـ ال تقؿ أهمية عف الحااة لمطعاـ كالشراب
قامتهـ شعائر , هـكعدـ انحراف, عمى التم ؾ بدينهـ, يقكم قمكبهـ لقد كاف ر كؿ اهلل القدكة الح نة , كان

فأبك بكر الصديؽ ,  ف  فاهتدكا بهدية ك كااء مف بعد  الخمفاء الراشد, لمم مميف كالناصس األميف
ف أ ػأت فقكمػكني , أيها الناس إنػي كليػت عمػيكـ كل ػت بخيػركـ: " يقكؿ  ." إف أح ػنت فػأعينكني كان

(ُ) 

 ,ا يشاعكف الم مميف عمى بذؿ التضحية كالفداء مف أاؿ دينهـ إف الحكاـ الم مميف كانك 

َِ   :كذلؾ كمم انطبلقان مف قكلم تعالى ْشلِرِمٞ َُ َِ اْى ل ٍِ  َِّ َل رَُنلَّ٘ َٗ اْدُ  نِىَلٚ َرثِّلَل  َٗ .(ِ)   كقكلػم
ِْ  : تعالى ْىزَُن َٗ  ٌْ ُْْن خٌ  ٍِ ٍَّ ُ   َُ ْٞلرِ  نِىَٚ َْٝدُع٘ َُ  اْىَذ ُرٗ ٍُ َٝلأْ ْاُرٗفِ  َٗ ََ َُ َٗ  ثِلبْى ْ٘ ل َٖ ْْ َٝ  ِِ َْْنلرِ  َعل َُ  اْى

ٌُ  َٗ ُٗىَئِلَ  ُٕ  َُ ْفيُِذ٘ َُ  (ْ).( كمكم راع وكمكم مس ول عن رعيتو ): كقكلم   (ّ). اْى

, أمػػػاـ قػػػكل الكفػػػر كالمشػػػركيف فياػػػب عمػػػي الحكػػػاـ أف يعممػػػكا أف األمػػػة أمانػػػة فػػػي أعنػػػاقهـ 
يهـ لتقػديـ النصػيحة لكػؿ كحقكؽ لؤلمة عم, الحكاـ كك ر شككة الكفر كااب شرعي ثابت في أعناؽ

مكانياتمعمى قدر ا تطاعتم  كؿه , اميم الم مميفعمى فالديف النصيحة , الم مميف  (ٓ). كان

, لذا فمف الكااب عمى حكاـ الم ػمميف حمايػة عقائػد الم ػمميف مػف الفػرؽ الضػالة كالمنحرفػة  
مػػيهـ مػػكااهتهـ بعػػدة فالكااػػب ع أمػػتهـ أمػػاـ ايقفػػك أك  األمػػةيبقػػكا حاػػر عثػػرة فػػي طريػػؽ كحػػدة ال أف 
 : أمكر

                                                 

 بف إ ماعيؿ :غيب كالترهيب التر  , ُٕٔرقـ  ,باب الترغيب في التقكل ,كتاب الترغيب كالترهيب لقكاـ ال نة - ُ
 - هػ ُُْْ األكلى: شعباف الطبعة بف صالس بف أيمف ,ؽيحقت , األصبهاني القرشي عمي بف الفضؿ بف محمد
 .َُْ/ُ, القاهرة – الحديث دار ,الناشر, ـ ُّٗٗ

 .   ٕٖآية :    كرة القصص - ِ

 . َُْآية  : كرة آؿ عمراف  - ّ

 . بؽ تخريام - ْ

مكتبػػة أمػػيف  ,ـُِٗٗ-هػػػ ُُّْ, ُط ,محمػػد الشػػنقيطي ,فػػي دعػػكة أهػػؿ الكتػػاب الر ػػكؿ مػػنهج : بتصػػرؼ - ٓ
 . ِْ /ُ, حمد  الـأمحمد 



 ٕٔٙ 

مامس مامم الفقم اإل بلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإل بلمي في  فقد أكصى
  - 9 )ُا  9 9 راػب  0  - 1 دكرة انعقاد مؤتمر  الحادم عشر بالمنامة فػي دكلػة البحػريف  مػف 

  "العممانيػػة" بعػػد اطبلعػػم عمػػى األبحػاث المقدمػػة إلػػى المامػػم بخصػػكص مكضػػكع (ـ999 ًااْصوحج 
  : كفي ضكء المناقشات التي كاهت األنظار إلى خطكرة هذا المكضكع عمى األمة اإل بلمية

 : ومن ضمن التوصيات التي جا ت

عػػف الم ػػمميف كعػػف ببلدهػػـ كأخػػذ ( الميبراليػػة) عمػػى كالة أمػػر الم ػػمميف صػػد أ ػػاليب العممانيػػة  -ُ
 (ُ).التدابير البلزمة لكقايتهـ منها 

أك إثػػارة , أك التحريػػؼ, لػػديف كردع كػػؿ مػػف ت ػػكؿ لػػم نف ػػم النيػػؿ منػػم باالبتػػداعالحفػػاظ عمػػى ا -ِ
كيمنعهػػػػا مػػػػف , كذلػػػػؾ عمػػػػى اعتبػػػػار أف الػػػػديف هػػػػك د ػػػػتكر األمػػػػة التػػػػي يقيهػػػػا الخمػػػػؿ, الشػػػػبهات

 (ِ)".الزلؿ

كمػنعهـ مػف نشػر أفكػارهـ فػي , يشػرؼ عميهػا عممػاء الػديف,  إقامة برامج إعبلمية دكريػة تكعكيػة -ّ
 . ـ ك ائؿ اإلعبل

التصػػدم ألصػػحاب األفكػػار كاألقػػبلـ الميبراليػػة فػػي كػػؿ الماػػاالت كمػػنعهـ مػػف نشػػر أفكػػارهـ فػػي  -4
 .اإلعبلـك ائؿ 

 .أف يككف الحكاـ القدكة الح نة لؤلمة -ٓ

 .تعزيز ثقة األمة بتراثها كتاريخها كم تقبمها  -ٔ

 (ّ).تكثيؽ العبلقة بيف الحاكـ كاألمة عمى أ اس العدؿ كالطاعة كااللتزاـ -ٕ

 كتمقيم الػدعـ, ارتباط االتاا  التاريبي باألعداء كبالكاليات المتحدة عمى كام الخصكص ازإبر   -ٖ

كالشػعكر  ا ػتعااالن فػي عمميػة التاييػر, كا تعداء الصميبيف عمى الدكلػة كالماتمػم, المباشر منها
  .باإلحباط مف عدـ تقبؿ الماتمم كانقياد  لممشركع التاريبي 

فالثقافػة لي ػت حكػران , لمصػحافة كالمقػاءات الثقافيػة, لفئػة المنحرفػةا العمؿ عمى ك ر احتكار هػذ  -ٗ
كمطالبػػػة الدكلػػػة باتاحػػػة الفػػػرص لمعممػػػاء المخمصػػػيف , عمػػػى فئػػػة ذات تكاػػػم معػػػيف دكف غيرهػػػا

                                                 

 www.islamfeqh.com. ,مكقم الفقم اإل بلمي بشأف العممانية , (ُُ/ِ) َٗ ,قرار رقـ  ,اإلعبلـ:  انظر- ُ
 . ٕٓ ,ـََُِ,دار الاامعة  ,بدكف رقـ طبعة,أحمد كهباف :  الفكر ال يا ي اإل بلميالما كردم رائد  - ِ

دار البشػػيرلمثقافة , ِط ,عبػػد اهلل قا ػػـ الكشػػمي ,اإلعػػبلـ اإل ػػبلمي فػػي مكااهػػة اإلعػػبلـ المعاصػػر:  بتصػػرؼ - ّ
 . ُْ ,ـُْٗٗ-ُّٗٗ-هػ ُُْْكالعمـك اال بلمية 

http://www.islamfeqh.com/
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كالمطالبػة باصػدار صػحؼ تعٌبػرعف , اإلعػبلـ كالدعاة العػامميف لممشػاركة الفاعمػة فػي كػؿ ك ػائؿ
 .تكام الماتمم الحقيقي 

قػرارات الر ػمية كاألنظمػة النافعػة التػي تصػكف كتحمػي مقد ػات كعقائػد األمػة كقيمهػا تفعيؿ ال -َُ
كػػؿ المػػكاد المخالفػػة لمشػػريعة  كالعمػػؿ عمػػى تنقػػيس األنظمػػة كاالتفاقػػات الدكليػػة مػػف, كأخبلقهػػا

 (ُ)اإل بلمية 

المنضػػبطيف بأصػػكؿ الشػػريعة , كالمفك ػػريف كالمثقفػػيف الم ػػمميف, تشػػكيؿ مامكعػػة مػػف العممػػاء -ُُ
 .را ة هذ  الظاهرة التخريبي ة  ككشؼ كالءاتها بكؿ  صراحةلد

 عمػى مكااهػة قػدرة أكثػر الضػاكط  األانبيػة  كاعمهػا مػف تحريػر اإلرادة ال يا ػية لؤلنظمػة -ُِ

يػؤدم بهػذ  األفكػار إلػى االنتشػار  ال يا ػي اال ػتقرار ألف التهديػد الخػاراي كعػدـ, التحػديات
 .كالتاماؿ في ا د األمة 

 .ككضم خطط تبيف مخاطر هذا الازك الفكرم, ةيلية عف طريؽ المناهج التعميمفضس الميبرا -ُّ

كمحا ػبة هػؤالء الػداعيف إلػى االنحػبلؿ األخبلقػي كالمعتػديف عمػى , عف الميبػرالييف الاطاء رفم -ُْ
 .تراث األمة كمقد اتها

 .الفرد , األ رة, الاماعة, تعزيز الشكرل كاحتراـ حقكؽ اإلن اف عمى م تكل الدكلة -ُٓ

 . العمميةك , كال يا ية, االقتصادية كاالاتماعية, خذ بأ باب القكة في اميم مااالت الحياةاأل -ُٔ

التػي مػف شػأنها , إعادة النظر في المناهج التعميمية لتضمينها الاكانػب الركحيػة كالقػيـ الدينيػة -ُٕ
 . ىءكتعميؽ المبادئ كاألخبلؽ لدل النش, إيااد اإلن اف الصالس

 (ِ).نقية المناهج التاريخية مما فيها مف زيؼ كبهتاف عمى كالة أمكر الم مميف ت -ُٖ

                                                 

 .اػريبيلػتتأثػيػر االتاا  ا  ,مقاؿ:  بتصرؼ - ُ
 . َِ,ليس لميهكد حؽ في فم طيف: بتصرؼ - ِ
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 : دور المؤسسات اإلعالمية في مواجية الميبرالية :المطمب الثالث
كمػا لهػا مػف , كمػا لهػذ  الك ػيمة مػف خطػر, لقد عمـ الارب الم تعمر ما لئلعػبلـ مػف أهميػة

نااحػان فػي غػزك  الفكػرم  فخطط لم يطرة عميها حيث ا تخدمها ا ػتخدامان , تأثير عمى عقكؿ الشباب
لقػد كػاف ذلػؾ كاضػحان مػف , كذلػؾ عػف طريػؽ زرع عمػبلء لػم مػف أبنػاء امػدتنا, المنظـ ألمػة اإل ػبلـ

كتخصػػػػػيص أعمػػػػػدة  لهػػػػػـ عمػػػػػى صػػػػػفحات الارائػػػػػد كالماػػػػػبلت كصػػػػػفحات شػػػػػبكة , خػػػػػبلؿ كتابػػػػػاتهـ
, ال ػػتعمار الاربػػيكمػػا ذلػػؾ كمػػم  إال لخدمػػة ا, المعمكمػػات الدكليػػة لمهاامػػة العقيػػدة كمبػػادئ اإل ػػبلـ
كحتػى يمهػكا , في ال ػيطرة عمػى ديػار الم ػمميف, كلنشر أفكار  كتر يخ غاياتم كتحقيؽ أهدافم الخبيثة

إذ ااء في البركتكككؿ الثالث عشر مف بركتككػكالت بنػي صػهيكف  , الشعكب عف قضاياها األ ا ية
ريات شػتى فػي كػؿ أنػكاع ك رعاف ما  نبدأ اإلعبلف في الصحؼ داعيف الناس إلى الدخكؿ في مبا"

هػػػذ  المتػػػم الاديػػػدة  ػػػتمهي ذهػػػف الشػػػعب حتمػػػا عػػػف . كػػػالفف كالرياضػػػة كمػػػا إليهمػػػا : المشػػػركعات
كهذ  الخطكط  نقدمها متك ميف بت خير آالتنا كحدها مف أمثػاؿ " " الم ائؿ التي  نختمؼ فيها معم

متحػػرريف  ػػينتهي حالمػػا إف دكر المثػػالييف ال, األشػػخاص الػػذيف ال ي ػػتطاع الشػػؾ فػػي تحػػالفهـ معنػػا
 (ُ)".ك يؤدكف لنا خدمة طيبة حتى يحيف ذلؾ الكقت . يعترؼ بحككمتنا 

تأثيرهػا كبيػران فػي كػؿ تػي أصػبس ال, إننا نعيش اليػكـ فػي عصػر ك ػائؿ اإلعػبلـ كاالتصػاالت
أصػػبحت ت ػػهـ فػػي تشػػكيؿ ثقافػػة كصػػياغة نمػػط حيػػاة  قػػدف,  منػػاحي الحيػػاة عمػػى عقػػكؿ أبنػػاء الايػػؿ

فهػػػك , كاإلن ػػػاف فػػػي العصػػػر الحػػػديث ازداد اتصػػػالم بػػػأاهزة الثقافػػػة كاإلعػػػبلـ, ي ماتمعاتنػػػااألفػػػراد فػػػ
هػذا , ممػا يشػكؿ خطػكرة كبيػرة عميػم إذا لػـ نطكعهػا لبل ػتفادة منهػا, كيتػأثر كيقتػدم بهػا, ي تقي منها

ها كمف تكلى أمر , تها كقادتهااكخاصة رااؿ فكرها كدع, كليةؤ كمم يضاعؼ عمى األمة الم ممة الم 
لتخػدـ , م ئكلية اال تفادة مف هذ  المخترعات اإلعبلمية كي يقكمكا بتحكيمها إلى الكاهة الصػحيحة

كالقػػػيـ المثمػػى كالبنػػاء الصػػػحيس لكيػػاف أمػػػة  اإل ػػبلـ كماتمعهػػػا , األهػػداؼ النبيمػػة كالمبػػػادئ ال ػػامية
  (ِ). كالعكدة إلى المعيف الصافي كتاب اهلل تعالى ك نة ر كلم , الكا م المترامي

لذلؾ ال ياكز ترؾ المااؿ لك ػائؿ اإلعػبلـ  ذات االتااهػات الهدامػة المشػينة لتشػكيم بػراءة 
لػذلؾ ينباػػي الحػرص الشػػديد عمػػى إدارة , كطهػارة كصػػفاء فطػرة اإلن ػػاف الم ػمـ التػػي فطػر  اهلل عميهػػا

لػذلؾ , كنحك هدؼ مشترؾ, كتكايم هذ  األاهزة لتصبس مم الم اد كالبيت كالمدر ة  في خط كاحد

                                                 

دار , ْط: محمػػد خميفػػة التكن ػػي ترامػػة عبػػاس محمػػكد العقػػاد: صػػهيكفحكمػػاء  الخطػػر اليهػػكدم بركتككػػكالت - ُ
 . ُٖٔ, لبناف–الكتاب العربي بيركت 

الاػػػزك الفكػػػرم لمعػػػالـ ك ػػػائؿ مقاكمػػػة  ك ,َٓ, ِٓ, مي فػػػي مكااهػػػة اإلعػػػبلـ المعاصػػػراإلعػػػبلـ اإل ػػػبل: انظػػػر - ِ
 . ُُٕ: اإل بلمي



 ٔٙ٘ 

كنػػتمكف مػػف ا ػػتخدامها بمػػا يخػػدـ قضػػايا أمتنػػا , ياػػب أف نقػػكد أك نػػؤثر فػػي ك ػػائؿ اإلعػػبلـ الحديثػػة
 . كنشر عقيدتنا كفكرنا كمبادئنا مف خبلؿ مضمكف اإلعبلـ اإل بلمي الكامؿ , اإل بلمية

 

 :عالمطرق محاربة الميبرالية عن طريق اإل
لتنكير , ة ترقى إلى م تكل ككاالت األنباء العالميةالعمؿ عمى إنشاء ككالة أنباء عالمية إ بلمي -ُ

الػػػرأم العػػػاـ العػػػالمي بالحقػػػائؽ التػػػي ت ػػػعى ككػػػاالت األنبػػػاء األانبيػػػة التػػػي ت ػػػيرها الصػػػهيكنية 
كتشػػكيم , كتأليبػػم ضػػد العػػرب كالم ػػمميف, كتضػػميؿ الػػرأم العػػاـ العػػالمي, العالميػػة عمػػى طم ػػها

 .صكرتهـ 

, كبػػث قنػػكات بمختمػػؼ الماػػات األانبيػػة كالعربيػػة, لاػػاتإصػػدار صػػحؼ عالميػػة إ ػػبلمية بعػػدة  -ِ
ػػػػس لمػػػػرأم العػػػػاـ العػػػػالمي قضػػػػايانا المصػػػػيرية كحضػػػػارتنا , كتاريخنػػػػا اإل ػػػػبلمي المشػػػػرؼ, تكض 

 .   التي تعد أرقى الحضارات اإلن انية ,  اإل بلمية

كعظمػػة  , تكضػػس ركعػػة تاريخنػػا اإل ػػبلمي, كترامتهػػا بمختمػػؼ الماػػات, إنتػاج األفػػبلـ التاريخيػػة -ّ
ناػػػازات العممػػػاء الم ػػػمميف  فػػػي مختمػػػؼ ماػػػاالت العمػػػـ إكمػػػا تركػػػز عمػػػى , اإل ػػػبلـ ك ػػػماحتم

 (ُ).كالمعرفة 

تنميػػػة الػػػكعي الػػػديني لػػػدل الشػػػباب مػػػف خػػػبلؿ تكضػػػيس الفكػػػر الميبرالػػػي كمقكماتػػػم كأصػػػكلم     -ْ
ػػة الم ػػممة ف خطػػر ابيػػك , كارتباطػػم باال ػػتعمار الاربػػي مػػف  رالييفة الميبػػكمػػدل ا ػػتفاد, عمػػى األم 

الم ػيطريف عمػى المنػابر  رح بػأقكالهـ  كمحاكلػة اعػؿ هػؤالءالفػك الحماية األمريكي ة كالاربي ة لهـ  
 (ِ).اإلعبلمية كصناعة القرار

 (ّ).تكثيؼ الكتابة في نقض أفكار الميبرالييف مف خبلؿ ك ائؿ اإلعبلـ المتنكعة     -ٓ

قامػػػة رابطػػػة (  االنترنػػػت)ضػػػركرة ا ػػػتثمار شػػػبكة المعمكمػػػات العالميػػػة  -ٔ تن ػػػيؽ بػػػيف المكاقػػػم لمكان
طمبػة العمػـ المتخصصػيف لمناقشػة كرصػد اانػب مػف  كتبنػي كػؿ مكقػم مامكعػة مػف, اإل ػبلمية

(ْ). إعبلمية يمكف العمؿ عميها األفكار المعاصرة  كهي أ هؿ نافذة
 

 .فالمكاطف بأمكر العقيدة كمقتضيات اإليما لتكعية متنكعةباعداد برامج دينية  االهتماـ  -ٕ

                                                 

 .  ٖٗ ٗٗ, العبيكافمكتبة , بدكف رقـ طبعة ,مة زيف العابديف حمادي ه ,اإلعبلـ في العالـ اإل بلمي: انظر - ُ
 . تراتياي تاا  العالـ اإل بلميالمخط ط الاربي اإل ,مقاؿ: بتصرؼ - ِ
 .ُْٗ ,التطرؼ الم ككت عنم: انظر - ّ

 .  بف صمايؿ ال ممي  ـالرحي عبد ,تأثػيػر االتاا  الػتاػريبي ,مقاؿ: انظر - ْ



 ٔٙٙ 

كفػي المقابػؿ  , فلميبػراليي األخبلقػي االنحػراؼ إلظهػار, مب ػطة كبػرامج إعبلميػة القيػاـ بحمػبلت -ٖ
 . بياف القيـ األخبلقية لمم مـ

كالم ػاعدة فػي تنشػئة الايػؿ , المحافظة عمى التراث الثقافي  مف خبلؿ نقمم مػف ايػؿ إلػى ايػؿ -ٗ
 .يؽ ك ائؿ اإلعبلـ عف طر , الاديد مف األطفاؿ أك الكافديف الادد عمى الماتمم

إاػراء المقػػاببلت مػػم العممػػاء المتخصصػػيف فػػي العقيػػدة كالمػػذاهب المعاصػػرة لتفنيػػد ادعػػاءاتهـ  -َُ
 .أماـ الرأم العاـ

 .تر يخ مبادئ الديف  كأ س العقيدة في نفكس األمة كتقكيـ ال مكؾ لدل أفراد الماتمم  -ُُ

هػػداؼ الميبراليػػة الخطيػػرة ليبينػػكا لؤلمػػة األ, ا تضػػافة عممػػاء كدعػػاة فػػي بػػرامج مخصصػػة لهػػـ -ُِ
 .المتمثمة في هدـ أصكؿ الديف كالعقيدة 

 .خكة بيف الم مميف كرابطة األ ,بث برامج دينية تقكم رابطة الديف بيف اإلن اف كربم -ُّ

 .بياف حقيقة الميبرالية ككشؼ  كءاتها كانحرافاتها أماـ الرأم العاـ  -ُْ

 .رض حقيقة الميبراليةكالتحمي بالمكضكعية في طريقة ع, التارد مف الذاتية -ُٓ

 .تخصيص الندكات كالبرامج التي تبيف مخاطر هذا الفكر عمى الماتمم اإل بلمي  -ُٔ
 

 



 ٔٙٚ 

 : دور المؤسسات العممية في مواجية الميبرالية :المطمب الرابع
كلية كبيػػرة تاػػا  قضػػايا األمػػة كمػػا تتعػػرض لػػم مػػف ؤ يقػػم عمػػى كاهػػؿ المؤ  ػػات العمميػػة م ػػ

كب ػػبب المكقػػم المهػػـ الػػذم تتبػػكؤ  المؤ  ػػات العمميػػة كمػػدل تأثيرهػػا  ,امحػػف تمػػس عقيػػدتها ككالءاتهػػ
 . في النشئ الم مـ فعميها م ئكلية مقاكمة األفكار الميبرالية الكاردة إلينا 

 : ةأىم المحاور التي يجب أن تضعيا المؤسسات العممية لمواجية خطر الميبرالي

عػػػػات كمراكػػػػز البحػػػػكث كشػػػػبكات كضػػػػم خطػػػػة تربكيػػػػة إ ػػػػبلمية شػػػػاممة فػػػػي المػػػػدارس كالاام -ُ
كضػػركرة االهتمػػاـ باحيػػاء ر ػػالة , كخطػػاب تربػػكم كاحػػد, مػػف أاػػؿ صػػياغة كاحػػدة, المعمكمػػات
ي ػػػػػتايب  كتأهيػػػػػؿ القػػػػػائميف عميهػػػػػا تػػػػػأهيبلن , كالعنايػػػػػة بالخطابػػػػػة كالػػػػػكعظ كاإلرشػػػػػاد, الم ػػػػػاد

  (ُ).كالحفاظ عمى مقاصد الشريعة الاراء , كالرد عمى الشبهات ,لمقتضيات العصر

مػػف إياػػاد نمػػاذج بشػػرية مرتبطػػة , ككبيػػرة مػػةهم ةكليؤ يقػػم عمػػى عػػاتؽ المؤ  ػػات العمميػػة م ػػ -ِ
, بػيف البيػت كالم ػاد كالمدر ػة كاإلعػبلـ, كلية ياب أف تككف مشتركةؤ فالم , بدينها كعقيدتها

فياػب أف , حتى ت تطيم األمة الصمكد أمػاـ هػذا اإلعصػار الفكػرم القػكم الػذم ياتػاح األمػة
نابعػة مػف عقيػدة قكيػة , مقكمات التم ؾ بالعقيدة كأف تككف أهدافها كاضحة قكيػةيككف عندها 

 . فنحف بحااة إلى إيقاظ العقكؿ العربية خدمة ألمتها, مةيكأص

 .إنشاء مراكز بحثية متخصصة في هذا الفكر كرمكز   -ّ

خ ريإنشػػاء دكر نشػػر تهػػتـ بترامػػة عػػدد مػػف كتػػب التػػراث اإل ػػبلمي كالحضػػارة اإل ػػبلمية كالتػػا -ْ
 (ِ).اإل بلمي كالثقافة اإل بلمية

كبيػاف حقيقتهػا كتمٌيػز , الرائاػة القياـ بمشػركع كتػاب فػي تحريػر المصػطمحات الفكريػة كالثقافيػة -ٓ
ثػـ طباعػة ذلػؾ بعػد مرااعػة ثمػة , كتكضػيس المكقػؼ الشػرعي منهػا, ما فيها مف الحػؽ كالباطػؿ

  .العمماء المتخصصيف لممف 

لبنػػػػاء فكػػػػر معاصػػػػر صػػػػحيس يكافػػػػؽ , لفكػػػػر كالثقافػػػػةإقامػػػػة مراكػػػػز درا ػػػػات متخصصػػػػة فػػػػي ا -ٔ
الاماعػة  كلكػف مػم األ ػؼ فػاٌف أهػؿ ك الشػرعية  كتقكيمػم عمػى أصػكؿ أهػؿ ال ػنة  النصػكص

 .العصر متأخركف في مااؿ مراكز الدرا ات المتخصصة  ال نة في هذا

ـ طمبػة ت ػتقطب الشػباب المهتمػيف بهػذا الشػأف  كقيػا, ةفػي المػدف الرئي ػ إقامة منتديات فكريػة -ٕ
ألف الكاقم يشػهد إقبػاالن , ةالعمـ المتخصصيف عميها  تهدؼ لمحكار كالمناقشة لؤلفكار المعاصر 

                                                 

 . www.islamfeqh.com :كقمف مم بشأف العممانية  ,(ُُ/ِ) َٗ ,قرار رقـ ,اإلعبلـ:  انظر -ُ
 .  ُْٗ ,التطرؼ الم ككت عنم: بتصرؼ- ِ



 ٔٙٛ 

ذا تػأخر طمبػة العمػـ المتخصصػيف عػف احتػكاء  كتزايػدان  لمقػراءة كالبحػث فػي الفكػر المعاصػر  كان
كممػا  ال ػيما مػم تزايػد حػاالت التحػكالت الفكريػةك القضية فقد نقم في أزمػة فػي الم ػتقبؿ   هذ 

مػػػف قبػػػؿ عػػػدد غيػػػر قميػػػؿ مػػػف الشػػػباب فػػػي بعػػػض  ان يػػػدؿ عمػػػى ذلػػػؾ أننػػػا ناػػػد حيػػػرة كاضػػػطراب
 .الم ممات   

, القضػايا الفكريػة كافػة األ ػئمة المطركحػة فػي ال ػاحة حػكؿ فتػأليؼ كتػاب امػاعي ييًايػب عػ -ٖ
  .كتدري م كالدعاية لم ثـ ت كيقم, ييكتب بمنهج عممي قكم  كيكضس المكقؼ ال مفي حكلها

كعقػد الػدكرات التأهيمٌيػة فيػم  كتحكيمػم إلػى  ية ركح االحت اب فػي الماتمػم  كالتػدريب عميػمتنم -ٗ
قامة مكاتب متخصصة فيم كالعمؿ عمى تطبيعم في الماتمػم كتك ػيم نطاقػم  عمؿ مؤ  ي كان

خراج الطاقات   .الشبابية  إلى أعمى الم تكيات كان

قامػػة المكاتػػب الخاصػػة -َُ الهـ  كفػػتس أبػػكابهـ لمنػػاس  كربػػط أعمػػ لترتيػػب, تقكيػػة دكر العممػػاء كان
الماتمم  كترتيب المقػاءات الدكريػة لهػـ كتحكيػؿ  العبلقات االاتماعية بينهـ كبيف  ائر شرائس
 .منظـ  أعمالهـ مف أعماؿ فردية إلى عمؿ مؤ  ي

االتااهػػػات التاريبيػػػة ككيفيػػػة  إقامػػػة رابطػػػة لممتخصصػػػيف فػػػي العقيػػػدة اإل ػػػبلمية لدرا ػػػة -ُُ
 . مكااهتها

, كتطكيرهػػا مػػف الناحيػػة اإلداريػػة, تفعيػػؿ ماػػالس كممتقيػػات طمبػػة العمػػـ فػػي المنػػاطؽإنشػػاء ك  -ُِ
 .األدكار بيف الممتقيات كالتن يؽ كتكزيم, كاال تفادة مف التاارب ال ابقة

(ُ) 

 .إقامة كرشات عمؿ تكضس ماهية الميبرالية  -ُّ

 .نشر كتيبات تفضس أهداؼ الميبرالية  -ُْ

 .برالية إقامة ندكات عممية تبيف مخاطر المي -ُٓ

تعمػػػيـ الػػػكعي كالفهػػػـ كالمعرفػػػة مػػػف أاػػػؿ إياػػػاد الفػػػرد الصػػػالس ال ػػػكم الػػػكاعي لمخططػػػات  -ُٔ
 .اال تعمار كأعكانم 

الناشػئة الػذيف ت ػتهكيهـ نػداءات  التك م فػي تحميػؿ الظػاهرة الميبراليػة العربيػة  لخطرهػا عمػى -ُٕ
 .  الحرية الزائفة

 األ ا ػية لمقػيـ كاعمهػا حاممػة المدر ية كالكتب كالمناهج التربكية البرامج العمؿ عمى تطكير -ُٖ
 .كالديف  لتقكية الصمة بيف النشىء كمبادئ اإل بلـ 

                                                 

 .ر االتاا  الػتاػريبي تأثػيػ ,مقاؿ :انظر - ُ



 ٜٔٙ 

ياػػاد المػػكاطف المػػؤمف الصػػالس عػػف طريػػؽ التم ػػؾ بػػالقرآف الكػػريـ كال ػػنة النبكيػػة المطهػػرة إ -ُٗ
 .كتمكيف العقيدة اإل بلمية في القمكب كتر يخها في النفكس 

 .العكلمة , الميبرالية, العممانية, الحداثة, افدة إلينا مثؿالك  ةتعريؼ الشباب باألفكار الاربي -َِ



 ٔٚٓ 

 المبحث الثاني
 نالميبرالية والميبراليي منموقف اإلسالم 

ف ال ػػؤاؿ الػػذم يطػػرح افػػ ,كبعػػد بيػػاف مكاقػػؼ الميبػػرالييف فػػي كثيػػر مػػف قضػػايا الػػديف كم ػػائمم
كهػؿ يحػؽ  ؟اإل ػبلـ فػي الميبراليػة كما حكـ,الميبرالية كالميبرالييف  مفما هك مكقؼ اإل بلـ هك  نف م

ذا حاكمناهػػا فممػػاذا نحاكمهػػػا ؟لنػػا محاكمتهػػا , حكػػػـ بايػػر مػػا أنػػزؿ اهلل تعػػػالى اإننػػا نحاكمهػػا ألنهػػ ؟كان
كمػا شػرعم اهلل , كألنهػا تصػادـ العقيػدة, ألنهػا ت ػتهيف بالعقيػدة, نحاكمها ألنها تطعف في ثكابت األمة

, فهػػػي دعػػػكة إلػػػى اإللحػػػاد, ف الميبراليػػػة ضػػػد أصػػػالتنا ك ػػػيادتناكأل, كتىصػػػاديـ مػػػم مػػػا أنػػػزؿ اهلل لنػػػا, لنػػػا
فهػػي تعطػػي , كألف الميبراليػػة تقػػـك عمػػى إطػػبلؽ العنػػاف لمحريػػة الشخصػػية, كرفػػض األديػػاف ال ػػماكية

باحة االحتكار, الفرد حريتم المطمقة بالتحمؿ مف قيكد األدياف كالعمؿ عمى إذكاء ركح األنانية فػي , كان
كهػي فكػر , كتناصب الديف العػداء, بؿ تحاربم, لية التقؼ مكقؼ الحياد مف اإل بلـكألف الميبرا, الفرد

كقػػيـ غيػػر , كمفػػاهيـ غيػػر مفاهيمنػػا, كأصػػحابها لهػػـ تػػاريخ غيػػر تاريخنػػا, م ػػتكرد مػػف خػػارج أرضػػنا
ف إإذ , مشػاكمهـ مػم كني ػتهـ القد احتااكها ليحمػك , كقكانيف غير شريعتنا, كعقيدة غير عقيدتنا, قيمنا
فمػػـ يكػػف فػػي , قػػد شػػكمكها خػػارج إطػػار اإل ػػبلـ, بل ػػفة الػػذيف كضػػعكا أصػػكلها فػػي فتػػرات مختمفػػةالف

كػػػذلؾ لػػػـ تكػػػف الديانػػػة , حرمػػػاف تكال قػػػرارا, كال صػػػككؾ غفػػػراف, تاريخنػػػا اإل ػػػبلمي محػػػاكـ تفتػػػيش
ة بمقكلػػة إف اإل ػػبلـ يبقػػى داخػػؿ دائػػرة العقيػػد, اإل ػػبلمية لت ػػمس بقيػػاـ العممانيػػة إلػػى اػػكار اإل ػػبلـ

كهػك , ألف اإل ػبلـ عقيػدة كشػعيرة كشػريعة كمػنهج حيػاة, كتعمؿ العممانية في دائرة الشريعة, كالشعيرة
, يقػػـك عمػػى عقيػػدة متكاممػػة, اإل ػػبلـ ديػػف مبػػدئي شػػمكليكألف , فػػي هػػذا ال يقبػػؿ التازئػػة كال التفرقػػة

مػف  تباعهػااينباػي  كقكاعد ال ػمكؾ التػي, كمنظكمة تامم بيف تصكراتم لحقائؽ الكاكد, كقكاعد ثابتة
ذا كا ,ككذلؾ القيـ األخبلقية المكاهة لها, اهة الفرد كالماتمم عمى ال كاء ف اإل ػبلـ يت ػامس فػي كان

ي ػػػتمد مراعيتػػػم مػػػف قكاعػػػد   ,فانػػػم ي ػػػتهدؼ أيضػػػان إقامػػػة ماتمػػػم م ػػػتقر, يػػػة كالفكريػػػةدالحريػػػة العق
أك قياصػرة آخػركف , أربػاب آخػركفكال يرضػى أف يكػكف مػم اهلل , دية التي ارتضاها هذا الماتممالعق

فاف ديننػا هػك الػديف القػكيـ الػذم ارتضػا  لنػا , أما نحف الم مميف, يديف لهـ الناس في مااؿ الشريعة
للب   :اهلل  ٍَ ِْ ثَْاللِد  لل ٍِ َِ  ُٗرُلل٘ا اْىِنزَللبَة نَِل  ٝ ِِ للب اْ زَيَللَف اىَّلل ٍَ َٗ  ًُ ِ اِسْضللِ ْْللَد هللاَّ َِ ِع ٝ َُّ اىللدِّ نِ

 ٌُ ٌُ اْىِاْي ُِ اْىِذَطلبةِ  َجبَءُٕ َ َضلِرٝ َُّ هللاَّ ِ فَلإِ ِْ َْٝنفُلْر ثِلَٝلبِد هللاَّ ل ٍَ َٗ  ٌْ ْٞلَُْٖ ًٞلب ثَ َْ    :كقػاؿ تعػالى (ُ) ثَ
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 ٔٚٔ 

 ِدًْٝلب ًَ َِ ْضل ٌُ اْسِ َرِظلُٞذ ىَُنل َٗ زِلٜ  ََ ٌْ ِّْا ُْٞن لُذ َعيَل َْ ََ َٗ َْر  ٌْ ٌْ ِدٝلَُْن ْيلُذ ىَُنل ََ ًَ  َْم ْ٘ كمػف  (ُ)  اْىَٞ
 (ِ).كقيمم, كأخبلقم, كمنهام, لميبرالية مناقضة لئل بلـ في أصكلمخبلؿ ما تقدـ يتبيف لنا أف ا

 : العربية المعالم الر يسية لميبرالية -أولً 
  .ةكاألفكار الاربيلمبادئ ا الارب مصدر كأصؿاعتبار  - 

 . الحضارة الاربية الميبرالية  ائرة نحك تعميـ نف ها عمى مختمؼ مناطؽ العالـ إف  - 

 . ألنها حركة تاريخية شاممة اارفة كا حة, مقراطيةحتمية الميبرالية كالدي - 

 .كظبلـ كتكفير, التديف تحار كق كةف أبزعـ , محاربة الديف -9

كم ػػاكاتها بػػالحقكؽ كالكاابػػات مػػم , كحريػػة المػػرأة, كحريػػة التػػديف المطمقػػة, حريػػة الفكػػر المطمقػػة -1
صػػػػػػبلح التعميمػػػػػػي المطالبػػػػػػة باإل, المطالبػػػػػػة باإلصػػػػػػبلح الػػػػػػديني, كالتعدديػػػػػػة ال يا ػػػػػػية, الراػػػػػػؿ

 .كال يا ي

تطبيػػػػػؽ اال ػػػػػتحقاقات , إخضػػػػػاع المقػػػػػدس كالتػػػػػراث لمنقػػػػػد العممػػػػػي, فصػػػػػؿ الػػػػػديف عػػػػػف الدكلػػػػػة  -2
 .الديمقراطية

كمثالهػا األكبػر حاػاب المػرأة   ,كلي ػت عػابرة لمتػاريخ, األحكاـ الشرعية كضعت لزمانها كمكانها -2
 .كميراث المرأة  كشهادة المرأة 

تثبيػػت أف الطبيعػػة كػػؿ مػػادم ثابػػت لػػم غػػرض كهػػدؼ كهػػي , ايػػبتقػػديس العقػػؿ كالتشػػكيؾ فػػي ال -9
 .م تكدع القكانيف المعرفية كاألخبلقية كالامالية

 .محاربة الحكـ اإل بلمي با ـ محاربة اإل بلـ ال يا ي تقـك ال يا ة عندهـ عمى -9

ال يمكػػػػف إنتػػػػاج الحاضػػػػر بتػػػػاريخ  ,تػػػػدنيس المقد ػػػػاتك  كتشػػػػكيهم, إ ػػػػقاط التػػػػاريخ اإل ػػػػبلمي -0 
 .الماضي

 . اإلعراض كالتشكيؾ في ككف الكحي مصدران لممعرفة -  

                                                 

 . ّآية :  كرة المائدة - ُ
مكقػػؼ اإل ػػبلـ ك  حقيقػػة الميبراليػػةك , ُٔ: ك أ ػػاليب الاػػزك الفكػػرم َٗ,اإل ػػبلـ كالعممانيػػة كاهػػا لكاػػم  :انظػػر - ِ

, محمػػػػػػد إبػػػػػػراهيـ مبػػػػػػركؾ ,اإل ػػػػػػبلـ الميبرالػػػػػػي أك الضػػػػػػكء الػػػػػػذم يخفػػػػػػي الحقػػػػػػائؽ :مقػػػػػػاؿك  ُٕٓ ,َٕٓ: منهػػػػػػا
 . www.saaid.net :مف مكقم ,ـََُِ/ٖ/ٗ



 ٕٔٚ 

-كمػػا ي ػػمكنهـ  -كالػػزعـ أف عممػػاء اإل ػػبلـ كالكعػػاظ , النيػػؿ المتكاصػػؿ مػػف عممػػاء اإل ػػبلـ -  
ابػف تيميػة كال ػيكطي , كاتهامهـ بأنهـ أعداء العقؿ كممػف هػاامكهـ, منامقكف عف العمـ الحديث

 . كابف القيـ

 . كالعمؿ كالتعميـ, كاإلرث كالشهادة, تامة في الحقكؽ كالكااباتم اكاة المرأة مم الراؿ م اكاة  -  

 (ُ).كال مراعية لممقدس إال ما يتكافؽ مم العقؿ, ال كاكد لعمـ مطمؽعندهـ المراعية  -9 

كالمػػتفحص لهػػا ياػػد أنهػػا ال تخػػالؼ اإل ػػبلـ , هػػذ  اممػػة مػػف المفػػاهيـ كالمعتقػػدات الميبراليػػة
ألػػـ ي ػػتحؽ إبمػػيس   هػػذا كػػاؼ فػػي معرفػػة حكػػـ الميبراليػػة م أفكتصػػكر , بػػؿ تقػػؼ ضػػد  بشرا ػػة, فقػػط

فكيػؼ بمػف يػرد اممػة ضػخمة مػف , كاحػدان  أمػران تعػالى عمػى اهلل  كالخمػكد فػي اهػنـ بػرد كصؼ الكفر 
 (ِ).!؟نصكص القرآف العظيـك , أحكاـ الديف

 :نظام الميبرالياإلسالم يرفض ال

كمػػا يػػرفض  ػػائر , ر أنػػم نظػػاـ كضػػعيعمػػى اعتبػػا, إف اإل ػػبلـ يػػرفض النظػػاـ الميبرالػػي أ ا ػػان  -ُ
كمػػػا , كيعتبػػػر أف بشػػػرية الػػنيظـ الكضػػػعية هػػػك  ػػػبب فشػػمها كارثكمػػػة فنائهػػػا, األنظمػػة الكضػػػعية

كأف اإل ػبلـ هػك , ميعتبر أف كؿ نظاـ كضعي إنما هػك تطػاكؿ عمػى حػؽ اهلل تعػالى فػي التشػري
ًِ  .المنهج الكحيد الذم ختـ اهلل تعالى بم الر االت كالشرائم اميعان  ْٞلَر اِسْضلَِ ِ َْٝجزَِ  َغ ٍَ َٗ

 َِ َِ اْىَذبِضلللِرٝ للل ٍِ َ٘ فِلللٜ اِٟ لللَرِح  ُٕللل َٗ ْْلللُٔ  ٍِ ِ  (ّ) ِدْٝلللبً فَيَلللِ ُْٝقجَلللَو  ْْلللَد هللاَّ َِ ِع ٝ َُّ اىلللدِّ نِ

 ًُ  (ْ).اِسْضِ

باحػػة االحتكػػار, النظػػاـ الميبرالػػي حػػيف يقػػـك عمػػى إطػػبلؽ الحريػػة الشخصػػية  -ِ إنمػػا يعمػػؿ عمػػى  , كان
كيحػػػػـر األضػػػػرار , كهػػػػذا يصػػػػطدـ مػػػػم تحقيػػػػؽ مصػػػػمحة الاماعػػػػة, انيػػػػة الفرديػػػػةذكػػػػاء ركح األنإ

  .تحت قاعدة ال ضرر كال ضرار, بالمصالس العامة

كاألفكػار , إف الميبرالية حيف تنظر إلػى اإلن ػاف عمػى أنػم كػائف مػادم ماػرد مػف الميػكؿ الركحيػة -ّ
ف عميػم الماتمػم مػف رفعػة ال يبػالي فيمػا ياػب أف يكػك  فكهػك حػي, كالاايات المعنكية, األخبلقية

                                                 

 .هـمف هـ الميبراليكف الادد كما هك خطاب:  نظرا - ُ
تػػػػػاريخ االقتبػػػػػاس , ـََِٕ/ٗ/ُِ نشػػػػػر بتػػػػػاريخ , ػػػػػعيد بػػػػػف ناصػػػػػر الاامػػػػػدم فػػػػػي الميبراليػػػػػة الشػػػػػيخفتػػػػػكل : انظػػػػػر - ِ
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 ٖٔٚ 

إنمػػا يت ػػاكل مػم  ػػائر المػػذاهب الماديػػة األخػػرل التػػي يرفضػػها , ركحػػي أخبلقػػي كك ػػم, معنكيػة
 (ُ).اإل بلـ 

فػػبل , ديػػة كلي ػػت ماػػرد ممار ػػات عمميػػةكهػػي إباحػػة عق, اليػػة إباحػػة الربػػاهيات الميبر كألف مػػف بػػد -ْ
كهػػك  نػػم ال يمكػػف أف يكػػكف ليبراليػػان أا كمػػ, كهػػك يعتقػػد تحػػريـ الربػػا يمكػػف أف يكػػكف الراػػؿ ليبراليػػان 

حػيف يقػـك   (ِ).ألف هػذا ينػاقض الحريػة الشخصػية , ييعتقد تحريـ الزنا كالتبػرج كالشػذكذ الان ػ
النظاـ الميبرالي عمى إباحة الربا الذم هك في الكاقم عمة العمؿ في كؿ ما يشػكك منػم العػالـ مػف 

َِ  : قػػاؿ تعػػالى قطعيػػان  بػػا تحريمػػان اضػػطراب كمشػػاكؿ فهػػك يخػػالؼ اإل ػػبلـ الػػذم يحػػـر الر  ٝ ِِ اىَّلل

 ٌْ ُ ىِلَل ثِلأََّّٖ ََ لصِّ  ََ َِ اْى ل ٍِ  ُُ ْٞوَب ل ِِٛ َٝزََذجَّوُلُٔ اىشَّ ًُ اىَّ ب َٝقُ٘ ََ َُ نَِلَّ َم ٘ ٍُ ثَب َلَ َٝقُ٘ َُ اىرِّ َٝأُْميُ٘

ثَلب ًَ اىرِّ َدلرَّ َٗ  َِ ل ْٞ َٗ ََدلوَّ هللّاُ اْىجَ ثَلب  ْثلُو اىرِّ ٍِ  ُِ ْٞ ب اْىجَ ََ ُْٝرثِلٜ   قَبىُْ٘ا نَِّّ َٗ ثَلب  َذلُق هللّاُ اْىرِّ َْ َٝ

للَدقَبدِ  ثَللب نُِ ُمْللزٌُ     اىصَّ َِ اىرِّ لل ٍِ  َٜ للب ثَقِلل ٍَ ُرْٗا  ََ َٗ ُْللْ٘ا ارَّقُللْ٘ا هللّاَ  ٍَ َِ ن ٝ ِِ َٖللب اىَّلل َٝللب  َُّٝ

ِِْٞ ٍِ ْؤ ٍُّ . (ّ) 

كؿ كألنهػػـ أثػػاركا الشػػبم كالشػػككؾ حػػ, ألف الميبػػرالييف يقكلػػكف بتقػػديس العقػػؿ مقابػػؿ الػػنص القرآنػػي -ٓ
كبعضػػهـ يشػػؾ فػػي ال ػػنة كمهػػا كال يػػرل لهػػا , فبعضػػهـ يشػػؾ فػػي أحاديػػث اآلحػػاد, ال ػػنة النبكيػػة

ال نقبػؿ إال المتػكاتر مػف  :كبعضهـ يشػكؾ فػي بعػض ال ػنة فيقػكؿ, كيقكلكف يكفينا القرآفة مكان
 ,كألف التشػكيؾ فػي ال ػنة هػدـ لمػديف كمػم, كيردكف أخبار اآلحاد كيقكلكف إنهػا تفيػد الظػف, ال نة

 .فهي المف رة كالمبينة ألحكاـ الديف التي ااء بها القرآف الكريـ 

لقػػػد أامػػػم العممػػػاء الػػػذيف يعتػػػد باامػػػاعهـ عمػػػى أف ال ػػػنة هػػػي األصػػػؿ الثػػػاني مػػػف أصػػػكؿ   
 :قػاؿ تعػالى (ْ).كهي كالقرآف في التحميؿ كالتحػريـ ,التشريم اإل بلمي كأنها م تقمة بتشريم األحكاـ 

٘اىّرض ٌُ ب َءارَبُم ُّ هللّاَ شِدُٝد اْىِاقَبةِ ٍَ ارّقُ٘ا هللّاَ نِ َٗ ّْزَُٖ٘ا  ُْْٔ فَب ٌْ َع َٖبُم ب ّ ٍَ ٗ ُُِٓٗ  (ٓ). ُه فَُذ
 َِغٞاُ٘ا َٗ  َ ُْ٘ا  َِغٞاُ٘ا هللاَّ ٍَ َِ ن ٝ ِِ َٖب اىَّ ُض٘هَ  َٝب  َُّٝ  (ٔ). اىرَّ

   

                                                 

 . ْٖ, ْٕ, ْٔ,اهب في ميزاف اإل بلـحركات كمذ: بتصرؼ  - ُ
 .  ٕٗٓ ,كمكقؼ اإل بلـ منها ةحقيقة الميبرالي :انظر - ِ

 .  ِٖٕ, ِٕٔ, ِٕٓآية :  كرة البقرة - ّ
:   ميماف ناصر بف عبد اهلل العمكاف ,تأليؼ  ,محمد بف عبد الكهاب ,التبياف في شرح نكاقض اإل بلـ: بتصرؼ - ْ

 .ِٖ ,دار الم مـ, ٔط

 .  ٕآية : ة الحشر كر  - ٓ

 . ٗٓآية :   كرة الن اء - ٔ



 ٔٚٗ 

, ظممػة فيػػم كنػكر ال, كهػدل ال ضػبلؿ فيػػم, حػؽ ال باطػؿ فيػػم اميػم مػا تمقتػػم األمػة عػف الر ػػكؿ 
كأكاػػب اإليمػاف بػػم كبمػػا   ان ياػب عمػػى اإلن ػػاف أف يعمػـ أف اهلل تعػػالى أر ػؿ محمػػد, ةكشػفاء كناػػا

كيحبكا , كأف يكابكا ما أكابم اهلل تعالى كر كلم , كأف يحممكا ما حمؿ اهلل كر كلم, ااء بم كطاعتم
كػؿ مػف قامػت عمػيهـ  أفك ,  كيكرهػكا مػا كرهػم اهلل تعػالى كر ػكلم,  مػا أحبػم اهلل تعػالى كر ػكلم

كمػػا ي ػػتحقم  ,كلػػـ يػػؤمف بػػم ا ػػتحؽ عقػػاب اهلل تعػػالى, مػػف اإلنػػس كالاػػف الحاػػة بر ػػالة محمػػد 
كهذا أصؿ متفؽ عميم بيف الصحابة كالتػابعيف لهػـ , أمثالم مف الكافريف الذيف بعث إليهـ الر كؿ 

 (ُ)."ك ائر طكائؼ الم مميف , باح اف كأئمة الم مميف

 

 : ثالثة  أصنافميبراليون في موقفيم من اإلسالم ال -ثانياً 
فػي  كفي ػتمر كهػـ , لكثيػر مػف أحكػاـ اإل ػبلـ بمناقضػتهـ ييعرفػكف, أ ػكؤهـ ـكه: الصنف األول -ٔ

كارتػد  دينػم طعػف فػيعميػم عمػى عمػـ  فهػذا قػد  كف  كيقبمػمعتقػدان  كنم  كيرتضػى بػاطمهـالػدعكة إلػ
 .عف اإل بلـ 

 ـدكف فهـ لما تدؿ عميم كما يترتب عميهػا  فهػ الميبرالية كممة كفيردد  كفمقمدال: الصنف الثاني -ٕ
بكممة الحرية التي تقكـ عميها  ـبكؿ فكرة غريبة  إما بدعكل حب الشذكذ  أك النخداعه كفمفتكن

لكنػم  ,هذ  الفكرة  فيظف أنها ال تيخالؼ اإل ػبلـ  كمعمػكـه أف اإلن ػاف مابػكؿ عمػى حػب الحريػة
ف فػا, ألنػم ال يكاػد حريػة دكف قيػكد, أك حرية تقيدها األحكػاـ الكضػعية, شرعبيف حرية يقيدها ال

ف تقيػػػػدت حريتػػػػم باألحكػػػػاـ  ان تقيػػػػدت حريتػػػػم بحػػػػدكد الشػػػػرع محت ػػػػب األاػػػػر مػػػػف اهلل فقػػػػد فػػػػاز  كان
ُدلُدُٗد  رِْيللَ  : فقد خاب كخ ر  كاالثناف يامعهمػا قكلػم تعػالى ,حدكد الشرع الكضعية متعديان 

ِْ ُِٝولل لل ٍَ َٗ  ِ َرُضلل٘ىَُٔ ُْٝدِ ْيللُٔ َجَّْللبٍد رَْجللِرٛهللاَّ َٗ  َ َٖللب  ِِ هللاَّ َِ فِٞ َٖللبُر َ بىِللِدٝ ّْ َٖللب اأْلَ ِْ رَْذزِ لل ٍِ

 ٌُ ُز اْىَاِظٞ ْ٘ ىَِل اْىفَ ََ َٝزََالدَّ ُدلُدَٗدُٓ ُْٝدِ ْيلُٔ َّلبًرا*َٗ َٗ َرُضل٘ىَُٔ  َٗ  َ ِْ َْٝاِص هللاَّ ٍَ َٖلب  َٗ َ بىِلًدا فِٞ

 ٌِ ِٖٞ ٍُ اٌة  َِ ىَُٔ َع َٗ. (ِ) 

أنػا  ػأقيد : مػف يعػرؼ مناقضػة الميبراليػة لكثيػر مػف أحكػاـ اإل ػبلـ  لكنػم يقػكؿ: لثالـثالصنف ا -ٖ
يخالفػم فيهػا  كهػذا متنػاقض؛ ألنػم إذا قيػد الميبراليػػة  هػذ  الميبراليػة بأحكػاـ الشػرع  ك ػأنبذ كػؿ مػػا
ألف يػػػدعك لهػػػا كيعتنقهػػػا كهػػػك يخػػػػالؼ  يفػػػبل داعػػػ! بقيػػػكد الشػػػرع خراػػػت عػػػف ككنهػػػا ليبراليػػػة 

                                                 

 . ٗ, ٖ /ٗ دار الكفاء :ابف تيمية :الفتاكل - ُ

 . ُْ ,ُّ آية:  ء كرة الن ا - ِ



 ٔٚ٘ 

بينمػا الميبراليػة مػف إيحػاء , لككف اإل بلـ الػديف الػذم اختػار  اهلل لمنػاس, نم ااهؿأكما  أ ا اتها
  (ُ). شياطيف الاف ألكليائهـ مف اإلنس

أصػناؼ الميبػػرالييف كمػػكاقفهـ مػف اإل ػػبلـ نبػػيف بشػرح مػػكاز حكػػـ اإل ػػبلـ  إلػػىبعػد التعػػرؼ 
 : نةكبي   ةً يم الحكـ عمى بصير  ياب التعرؼ عمى بعض أنكاع الكفر لن تطلذا , في الميبرالية

 : كفر الشك -ٔ

, أك الخطأ كالصكاب, كعدـ القطم بالصحة كالبطبلف, كالتردد بيف شيئيف, الشؾ هك عدـ اليقيف     
ذ , كاليقػػيف هػػك مػػف الريػػب كالشػػؾ, كعػػدـ كاػػكد القطػػم ف مػػف أ ا ػػيات اإل ػػبلـ كاػػكد اليقػػيف فػػي إكان

لػم إكلهذا عػد  العممػاء شػرطان أ ا ػيان مػف شػركط ال , ليقيف الااـزكاإليماف ال ياني فيم إال ا, التكحيد
  .إال اهلل

ل الو  نأيت من ورا  ىذا الحا ط يشيد قل من" :  قاؿ ر ػكؿ اهلل  :بي هريرة قاؿ أعف 
 (ّ)(ِ) ." الجنةب فبشرهإل اهلل مستيقنًا من قمبو 

أف يعمػػـ المػػرء بقمبػػم عمػػـ ,  بػػمأكؿ مػػا يمػػـز كػػؿ أحػػد كال يصػػس اإل ػػبلـ إال" يقػػكؿ ابػػف حػػـز   
خبلص ال يككف لشئ مف الشؾ فيم أثر, يقيف كينطؽ بم انم بأف ال الم إال اهلل كأف محمدان ر كؿ , كان
  (ْ) ."اهلل

كألف الشػػػهادة فيهػػػػا , فكػػػكف الم ػػػمـ يشػػػهد أف ال الػػػػم إال اهلل فكااػػػب عميػػػم العمػػػػؿ بشػػػركطها
معنى هػذ  الكممػة أنػم ياػب , ذا كاف عمى عمـ كيقيف بقمبمإال إ, كاالعتقاد ال ي مى اعتقادان , االعتقاد

كأنػػم البػػد مػػف تطهيػػر الػػنفس مػػف كػػؿ , كمػػف شػػركطها اإلخػػبلص, عمػػـ كيقػػيف عػػفعبػػادة اهلل تعػػالى 
أن " فمقتضػػػى اإليمػػػاف بػػػبل الػػػم إال اهلل , كاإلخػػػبلص المنػػػافي لمشػػػرؾ, عبكديػػة زائفػػػة لايػػػر اهلل تعػػػالى

 .(ٔ) (ٓ)"  واليوم اآلخر والقدر خيره وشرهتؤمن باهلل ومال كتو وكتبو رسمو 
                                                 

مف  , ميماف بف صالس الخراشي ,حكـ الدعكة إلى الفكر الميبرالي في الببلد اإل بلمية ,مقاؿ: بتصرؼ - ُ
 www.saaid.net:.مكقم

يمػػاف كهػػك غيػػر شػػاؾ فيػػم دخػػؿ الانػػة كحػػـر عمػػى يمػػاف بػػاب مػػف لقػػي اهلل باإلكتػػاب اإل,  ُّرقػػـ :م ػػمـ ركا   - ِ
 .  19/ النار

 . َٖٓ,هاالميبرالية كمكقؼ اإل بلـ من ةحقيق :انظر - ّ

 .ِ/ ُ: المحمى البف حـز - ْ
 .ّٕ, ـََِِ-هػُِّْ, دار االتكحيد,ُط,صالس بف عبد العزيز آؿ الشيخ ,التمهيد لشرح كتاب التكحيد: انظر - ٓ
بػػي أك ػػنف . ّٔ/ُ ػػبلـ كالقػػدر كعبلمػػة  ال ػػاعة يمػػاف كاإلبػػاب معرفػػة اإل ,يمػػافكتػػاب اإل,  ٖ رقػػـ: م ػػمـركا   - ٔ

, يمػاف كاب اإلبػأكتػاب , َُِٔ رقػـ:ك نف الترمذم .  ِِِ/ْباب في القدر, كتاب ال نة ,  ْٓٗٔقـر  :داككد
يمػػػاف كتػػػاب اإل,  َْٗٗ رقػػػـ: ػػػنف الن ػػػائي .  ٔ/ٓ ػػػبلـيمػػػاف كاإلبػػػاب مػػػا اػػػاء فػػػي كصػػػؼ ابريػػػؿ لمنبػػػي اإل



 ٔٚٙ 

  ِ ُِ اْىَذللللبىِصُ   َََل ِهَّ ٝ اىللللدِّ
(ُ)  َِ ٝ َِ ىَللللُٔ اىللللدِّ ْذيِِصللللٞ ٍُ  َ للللُرٗا نَِلّ ىَِْٞاجُللللُدٗا هللاَّ ٍِ للللب  ُ ٍَ َٗ          

   (ّ) (ِ). ُدَْفَبءَ 

 : فيي  أما شروط ل الو ال اهلل

ثب العمـ المراد منها نفيػان : رط األولـالش ٌْ  ََّّلخ َل نِىَلَٔ  : تعػالىاهلل ؿ قػاؿ ػالمنػافي لماهػك  اتػان كان فَلبْعيَ

  (ْ) . نَِلّ هللا
 بمػػدلكؿ هػػذ  الكممػػة يقينػػان  أف يكػػكف  قائمهػػا م ػػتيقنان بمعنػػى , اليقػػيف المنػػافي لمشػػرؾ: الشــرط الثــاني

: ؾ قػػاؿ تعػػالىال عمػػـ الظػػف  فكيػػؼ إذا دخمػػم الشػػ, ف اإليمػػاف ال يانػػي فيػػم إال عمػػـ اليقػػيفافػػ, اازمػػان 
ّْفُِطل َ َٗ  ٌْ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ َٕلُدٗا ثِلأَ َجب َٗ ٌْ َْٝررَلبثُ٘ا  ٌَّ ىَل ِٔ ثُل َرُضل٘ىِ َٗ  ِ ُْ٘ا ثِبهَّ ٍَ َِ ن ٝ ِِ َُ اىَّ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ب اْى ََ ٌْ نَِّّ ِٖ

 َُ بِدقُ٘ ٌُ اىصَّ ِ  ُٗىَئَِل ُٕ فِٜ َضجِِٞو هللاَّ
فاشترط في صدؽ إيمانهـ باهلل كر كلم ككنهـ لـ يرتػابكا , (ٓ)

 .فأما المرتاب فهك مف المنافقيف , ككاكلـ يش
ٌُ   ,نقياد لما دلت عميماإل: الشرط الثالث ُْ َٝلأْرَُِٞن ِْ قَْجلِو  َ ل ٍِ ٘ا ىَلُٔ  َُ َٗ َْضليِ  ٌْ  َٗ َِّٞجُل٘ا نِىَلٚ َرثُِّنل

 َُ َْْصُرٗ ٌَّ َل رُ اُة ثُ َِ  (ٔ) .اْىَا
لُرٗا نَِل  تصػفية العمػؿ بصػالس النيػة عػف اميػم شػكائب الشػرؾ: اإلخػبلص: الرابـعالشرط  ٍِ لب  ُ ٍَ َٗ

 ُِ ىِلللَل ِدٝللل ََ َٗ َملللبحَ  ُْٝؤرُللل٘ا اىسَّ َٗ لللِحَ  للل٘ا اىصَّ َُ ُٝقِٞ َٗ َِ ُدَْفَلللبَء  ٝ َِ ىَلللُٔ اىلللدِّ ْذيِِصلللٞ ٍُ  َ     ىَِْٞاجُلللُدٗا هللاَّ

خِ  ََ  .(ٖ) (ٕ) اْىقَِّٞ
, هؿ هناؾ بعث أك ال, صحيس أـ غير صحيس فاذا شؾ في قمبم هؿ ما ااء بم الر كؿ 

فػاذا لػـ يكػف , كلك كاف يصمي كيصػـك كيعمػؿ مػا يعمػؿ, فهذا ييكىف ر بشكم, ال كأ هؿ هناؾ انة كنار
                                                                                                                                               

يمػػاف كفضػػائؿ الصػػحابة كتػاب افتتػػاح الكتػػاب فػػي اإل,  ّٔرقػػـ:ابػػف مااػػم ك .ٕٗ/ٖ ػػبلـبػػاب نعػػت اإل, كشػرائعم 
كؿ م ػػند عمػػر بػػف أ,م ػػند الخمفػػاء الراشػػديف , ُُٗرقػػـ:حمػػد فػػي م ػػند  أك .  ِْ/ُمػػاف يبػػاب فػػي اإل, كالعمػػـ 
 .  ِِّ/ُالخطاب

 .ّآية  :زمرال كرة  -ُ
 .ٓ آية :البينة كرة  - ِ

,  بػػػدكف دار نشػػػر ,ِط  ,محمػػػكد محمػػػكد الاػػػراب  ,الفقػػػم عنػػػد الشػػػيخ األكبػػػر محػػػي الػػػديف ابػػػف العربػػػي: انظػػػر - ّ
دار , بدكف رقـ طبعػة  ,محمد قطب , ال الم إال اهلل عقيدة كشريعة كمنهاج حياة ك ُٔٓ, ـُّٗٗ -هػ  ُُّْ

 . ِٓ, ّْ, ـُٓٗٗ -هػ ُُْٓ,الشركؽ 
 . ُٗآية :  كرة محمد - ْ
 .ُٓآية : لحاراتا كرة  - ٓ

 .ْٓآية :  كرة الزمر - ٔ
 .ٓ آية :البينة كرة  - ٕ

دار الحػديث القػاهرة , عمػى محمػد عمػى – ػيد عمػراف  ,تحقيػؽ  ,حمػد الحكمػيأحافظ بػف  ,معارج القبكؿ: انظر - ٖ
 . ُّّ, ِّٗ, ِّٖ,  ِّٕ /ُ, ـُٗٗٗ -هػَُِْ,



 ٔٚٚ 

كيقػػػكؿ يمكػػػف أف يكػػػكف هػػػذا , اازمػػػان باإليمػػػاف ككػػػاف لديػػػم شػػػؾ كتػػػردد بصػػػحة مػػػا اػػػاءت بػػػم الر ػػػؿ
كلػػػك كػػػاف يشػػػهد أف ال الػػػم إال اهلل كأف , فهػػػذا يكػػػكف مرتػػػدان عػػػف اإل ػػػبلـ, صػػػحيحان أك لػػػيس بصػػػحيس

كأمػا مػا فػي القمػكب مػف , كلكػف نحػف مػا لنػا إال الظػكاهر,  مػف غيػر اعتقػاد لمعناهػار ػكؿ اهلل ان محمػد
كهذا الشؾ قد كقم فيػم مػف , ال يعممم إال اهلل  بحانم كتعالى افهذ,اليقيف كالشؾ كمف اإليماف كالكفر 

  (ُ).أنف هـ الميبرالييف الادد  في مك 

دهـ تقتضػي عػدـ الاػـز بصػحة أمػر أك فالحريػة الفكريػة عنػ, كفر الشؾ مكاكد في الميبراليػة 
كيعػػد مػػف المصػػادرة لآلخػػر عنػػدهـ اعتقػػاد , اآلخػػريف ءألف الاػػـز بػػم يكصػػؿ لممصػػادرة آلرا, بطبلنػػم

فػػالفكر الميبرالػػي ال يعتقػػد , كيعتبػػركف اليقػػيف ضػػد حريػػة التفكيػػر, كفػػر غيػػر الم ػػمميف كالبػػراءة مػػنهـ
فهػػك ال , مػػا تكصػػؿ لػػم مػػف أفكػػار كعقائػػد كآراءمه, غيػػر حػػؽ الفػػرد فػػي الحريػػة الفرديػػة, عقائػػد اازمػػة

عميم  ألف المنهج الذم يعتمد, مثؿ كاكد اهلل تعالى كربكبيتم, يممؾ اكابان محددان عمى أكضس األمكر
, كربمػػػا أكصػػػمت المنهايػػػة الميبراليػػػة إلػػػى عقائػػػد متناقضػػػة, ياعػػػؿ كػػػؿ أمػػػر قابػػػؿ لمصػػػكاب كالخطػػػأ
كقكلػػؾ خطػػأ يحتمػػؿ , قػػكلي صػػكاب يحتمػػؿ الخطػػأ" قاعػػدة فالميبراليػػة ال تاػػـز بحقيقػػة عقديػػة كتبنػػي 

   (ِ)."في أصكؿ العقائد ك ائر األدياف كتاعؿ ذلؾ قاعدة عامة , الصكاب
  :كفر الستحالل -ٗ

ف اهلل لػـ أك  ,كأف يعتقػد الشػخص فػي المحرمػات أنهػا مباحػة, هك ا تحبلؿ ما حرلـ اهلل تعالى  
ف مػػا أنػػم لمػػا اعتقػػد اف ال ػػب حػػبلؿ فأاعتقػػاد ك ,يعانػػدالتحػػريـ ك ثػػـ يمتنػػم عػػف التػػزاـ هػػذا ,يحرمهػػا 

كال ريػػب أف مػػف اعتقػػد فػػي المحرمػػات المعمػػكـ تحريمهػػا أنهػػا حػػبلؿ , حرمػػم اهلل تعػػالى حػػبلؿ كفػػر
لػى غيػر ذلػؾ مػف إكبيف قذؼ المؤمنيف كالكػذب عمػيهـ    فبل فرؽ في ذلؾ بيف  ب النبي, كفر
تكفيػر هػذا معمػـك ف افػ  ,كفر ؿ شيئا مف ذلؾ  م تحبلن نم مف فعاف اهلل حرمها فأقكاؿ التي عمـ ألا

 . باالضطرار في ديف اال بلـ

ف لػػػـ يكػػػف ان كفػػػر ك  ف كػػػاف م ػػػتحبلن إ ف  ػػػاب النبػػػيأعػػػف الفقهػػػاء  عيػػػاض ذكػػػر القاضػػػي  
تػػم فاعترافػػم بهػا كتػػرؾ تكب ,قتػػؿ كػافران قػػر بال ػب كلػػـ يتػب منػػم أذا إف ال ػػاب أف ػػؽ كذكػر  م ػتحبلن 

                                                 

 دار , ّط  ,صػالس بػف فػكزاف الفػكزاف ,ألقاهػا ,محمػد عبػد الكهػاب ,كس في شرح نػكاقض اإل ػبلـدر :  بتصرؼ - ُ
 . ِْ, ِّ, َِ, الرشد

 . ُِْ, ُِْ ,كمكقؼ اإل بلـ منها ةحقيقة الميبرالي:  انظر - ِ



 ٔٚٛ 

ال ػتحبللم  نػم  ػبم معتقػدان أمػـ ف عي مػا مػأكفػي مكضػم آخػر ك , ذلؾ فهػك كفػر دليؿ عمى ا تحبللم ل
 (ُ) .فبل شؾ في كفر  بذلؾ

 (ِ).ـ لـ ي تحؿأكفر ال اب ا تحؿ  عمى فقد أامم عمماء الم مميف   

كهذا النكع مف الكفر مكاكد في : كفر ا تحبلؿفهي أما الميبرالية : يقكؿ عبد الرحيـ صمايؿ 
فػػػبل يمكػػػف أف " منػػػم المنػػػم"أك " منػػػم التحػػػريـ"ف مفػػػاهيـ الميبراليػػػة المتعمقػػػة بالحريػػػة ألف مػػػ, الميبراليػػػة

                 كمػػػػػػػف بػػػػػػػدهيات الميبراليػػػػػػػة, الميبرالػػػػػػػي مػػػػػػػم التحػػػػػػػريـ اإللهػػػػػػػي المقيػػػػػػػد لحريػػػػػػػة الفػػػػػػػرد ياتمػػػػػػػم الفكػػػػػػػر
 (ّ). "إباحة الربا " 
 : كفر الستيزا  -ٖ

 أك يكػكف بالر ػكؿ –يكػكف بػاهلل اػؿ ابللػم  –رية اال تهزاء هػك اال ػتنقاص كالمعػب كال ػخ     
ِٔ  أك يككف بالقرآف الكريـ  نَٝبرِل َٗ  ِ َّْيَالُت قُلْو  َثِلبهَّ َٗ لب ُمَّْلب َُّذلُ٘ض  ََ َِّ نَِّّ ٌْ ىََٞقُل٘ىُ ِْ َضلأَْىزَُٖ ىَلئِ َٗ

 َُ ِسئُ٘ ْٖ ٌْ رَْطللزَ ْْللزُ ِٔ ُم َرُضلل٘ىِ َٗ (ْ)  لتعظػػيـ كلػػـ يظهػػر ا, تعػػالى فمػػف ا ػػتنقص أك هػػزؿ بػػذكر اهلل
يعنػى , هزؿ بالديف كا تهزأ بالقرآف الكريـ كال ػنة النبكيػة المطهػرة, كما يفعؿ بعض الفبل فة, فتنقص
 . نم كافر الكفر األكبر المخرج مف الممة اف النبي 

كاال تهزاء كالعيب إما باهلل تعالى أك بالقرآف العظػيـ أك , كالهزؿ هك أف يتكمـ بكبلـ فيم هزؿ  
 (ٓ).بالر كؿ 

م تهزئيف ك اخريف باهلل  ,الكريـ كال نة النبكية المطهرة  كألف الميبرالييف تطاكلكا عمى القرآف 
  كالنبػي , لقػد نػػص القػرآف الكػريـ عمػػى أف اال ػتهزاء بػػاهلل تعػالى كآياتػم كر ػػكلم ك قػػاؿ , كفػر

ٌْ ُضَ٘رحٌ رَُْجِّئُ  : تعػالى ِٖ ْٞ َه َعيَ ُْ رَُْسَّ َ  َُ َْبفِقُ٘ َُ ُر اْى َِ َُّ َْٝذ ِسئُ٘ا نِ ْٖ ٌْ قُِو اْضلزَ ِٖ ب فِٜ قُيُ٘ثِ ََ ٌْ ثِ ُٖ

 َُ ُرٗ َِ ب رَْذ ٍَ ْذِرٌج  ٍُ  َ ِٔ * هللاَّ نَٝبرِل َٗ  ِ َّْيَالُت قُلْو  َثِلبهَّ َٗ ب ُمَّْب َُّذُ٘ض  ََ َِّ نَِّّ ٌْ ىََٞقُ٘ىُ ِْ َضأَْىزَُٖ ىَئِ َٗ
 َُ ِسئُ٘ ْٖ ٌْ رَْطزَ ْْزُ ِٔ ُم َرُض٘ىِ َٗ * ٌْ ُرٗا قَْد َمفَْررُ ِِ ٌْ  ََل رَْازَ ُْْن ل ٍِ ِْ غَبئِفَلٍخ  ُْ َّْالُف َعل ٌْ نِ لبُِّن ََ ثَْاَد نِٝ

 َِ ٞ ٍِ ْجِر ٍُ ٌْ َمبُّ٘ا  ُ ْة غَبئِفَخً ثِأََّّٖ ِِّ   (ٔ).  َُّا

                                                 

, ـُٓٗٗي دار اإلعػبلـ الػدكل, ُط  ,صػبلح الصػاكم, ابػف تيميػة :تقريب الصاـر الم مكؿ عمى شاتـ الر ػكؿ  - ُ
ِٕٕ ,ِٕٗ ,ِْٖ . 

 . ٗ ,الصاـر الم مكؿمختصر :انظر  - ِ
 .ٕٗٓ: حقيقة الميبرالية كمكقؼ اال بلـ منها - ّ

 . ٓٔآية  : كرة التكبة - ْ
 . ِْٖ, ُْٖ ,َْٖ: التمهيد لشرح كتاب التكحيد - ٓ
 . ٔٔ ,ْٔآية :  كرة التكبة - ٔ



 ٜٔٚ 

قػػػػاؿ راػػػؿ  مػػػػف : عػػػف محمػػػػد بػػػف كعػػػػب القرطبػػػي كغيػػػػر  قػػػالكا: يقػػػكؿ أبػػػػك معشػػػر المػػػػديني 
فرفػػم ذلػػؾ إلػػى , أابننػػا عنػػد المقػػاءك , ةػكأكػػذبنا أل نػػ هػػؤالء إال أرغبنػػا بطكنػػان , ا أرل قرآنػػاػمػػ: المنػػافقيف

: قاؿ ػفػػػ, ا نخػػػكض كنمعػػػبػما كنػػػػيػػػا ر ػػػكؿ اهلل إنػػػ: كقػػػد ارتحػػػؿ كركػػػب ناقتػػػم فقػػػاؿ, ر ػػػكؿ اهلل 
 ٌْ ْْلللزُ ِٔ ُم َرُضللل٘ىِ َٗ  ِٔ نَٝبرِللل َٗ  ِ َّْيَالللُت قُلللْو  َثِلللبهَّ َٗ لللب ُمَّْلللب َُّذلللُ٘ض  ََ َِّ نَِّّ ٌْ ىََٞقُللل٘ىُ ِْ َضلللأَْىزَُٖ ىَلللئِ َٗ

 َُ ِسئُ٘ ْٖ ْة غَبئِفَلخً ََل * رَْطزَ ِِّ ٌْ َُّال ُْْن ل ٍِ ِْ غَبئِفَلٍخ  ُْ َّْالُف َعل ٌْ نِ لبُِّن ََ ٌْ ثَْالَد نِٝ ُرٗا قَْد َمفَلْررُ ِِ  رَْازَ

 َِ ٞ ٍِ ْجِر ٍُ ٌْ َمبُّ٘ا  ُ  (ِ) (ُ).  ثِأََّّٖ

كػؿ مػف تىػن قص ر ػكؿ اهلل , فقد دٌؿ هذا النص القرآني أف اال تهزاء باهلل كآياتػم كر ػكلم كفػر
  ككفػػر مػػف  ػػب اهلل تعػػالى أك كتابػػم أك دينػػم أك ر ػػكلم, فقػػد كفػػراػػادان أك هػػازالن , ككاػػكب قتمػػم

           ,تػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى أف اال ػػػػػػػتهزاء بػػػػػػػاهلل كفػػػػػػػر" بػػػػػػػف تيميػػػػػػػة ايقػػػػػػػكؿ  (ّ)". فك ممػػػػػػػا أامػػػػػػػم عميػػػػػػػم الم ػػػػػػػمم
 (ْ)." كبالر كؿ كفر

فمػػػف ا ػػػتهزأ , كفػػػر باامػػػاع الم ػػػمميف بشػػػيء ممػػػا اػػػاء بػػػم الر ػػػكؿ  ثبػػت أف اال ػػػتهزاء   
ككاال ػتهزاء بػاآلمريف بػالمعركؼ , كاال ػتهزاء بػالعمـ الشػرعي كأهمػم , يء ممػا اػاء بػم الر ػكؿبش

ككػػذلؾ اال ػػتهزاء , ككاال ػػتهزاء بالصػػبلة, أك نهػػيهـ عنػػم, كالنػػاهيف عػػف المنكػػر مػػف أاػػؿ أمػػرهـ بػػم
بما ااء  كاال تهزاء بشيء, فهك كافر, أك بتارؾ الربا, ككذلؾ اال تهزاء بمف أعفى لحيتم, بالمصميف

بػػؿ ياػػب عمػػى كػػؿ م ػػمـ أف ال ياػػالس الم ػػتهزئيف بػػديف اهلل , مػػف صػػفات المنػػافقيف بػػم الر ػػكؿ 
ء لفمف يرل آيات اهلل يكفػر بهػا كي ػتهز , كلك كانكا أقرب الناس إليم, كبما ااء بم الر كؿ, تعالى

, اإل ػبلـكج عف كالخر , كالكفر,فهك مثمهـ في اإلثـ , بها كهك االس معهـ مم رضا  بالامكس معهـ
َُ  : قػػاؿ تعػػػالى ُْللل٘ا َْٝعلللَذُن٘ ٍَ َِ ن ٝ ِِ َِ اىَّللل للل ٍِ للل٘ا َملللبُّ٘ا  ٍُ َِ  َْجَر ٝ ِِ َُّ اىَّللل ٌْ  نِ للل ِٖ ٗا ثِ لللرُّ ٍَ ا  ََ نِ َٗ

 َُ ُسٗ ٍَ ََب  (ٔ)(ٓ) . َٝزَ

 

 

 

                                                 

  . ٔٔ, ٓٔآية : كرة التكبة - ُ
 . ُِٕٔ/ّ ,ـََِّ-هػُِّْ ,دار الشركؽ, بدكف رقـ طبعة , يد قطب  ,رآففي ظبلؿ الق:  انظر - ِ
 .  ُِ, ُٕ,تقريب الصاـر الم مكؿ عمى شاتـ الر كؿ:  انظر - ّ

 ,بػدكف دار نشػر, بػدكف رقػـ طبعػة ,امػم كترتيػب عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف قا ػـ ,ابف تيميػة: مامكع الفتاكل  - ْ
ُٓ/ ْٖ . 

  .َّ ,ِٗآية :  كرة المطففيف - ٓ
 . ّٖ, ّٕ :التبياف شرح نكاقض اإل بلـ - ٔ



 ٔٛٓ 

هػػك كػػافر : فقػػاؿ, ككػػذلؾ نقػػؿ عػػف الشػػافعي أنػػم  يػػئؿ عمػػف هػػزؿ بشػػئ مػػف آيػػات اهلل تعػػالى  
ِٔ َٗ   : كا تدؿ بقكؿ اهلل تعػالى نَٝبرِل َٗ  ِ َّْيَالُت قُلْو  َثِلبهَّ َٗ ب ُمَّْب َُّذلُ٘ض  ََ َِّ نَِّّ ٌْ ىََٞقُ٘ىُ ِْ َضأَْىزَُٖ ىَئِ

 َُ ِسئُ٘ ْٖ ٌْ رَْطزَ ْْزُ ِٔ ُم َرُض٘ىِ َٗ . (ُ) (ِ) 
, منػاؼ لمتعظػيـ أك الر ػكؿ , الهزء كاال تهزاء  بشئ فيم ذكر اهلل تعػالى أك القػرآف الكػريـ

أك بالقرآف الكريـ  إذ ال يصدر اال تهزاء باهلل تعالى كبر كلم , اؿ كعبلكلهذا كاف كفران أكبر باهلل 
كالهػػػزؿ كاال ػػػتهزاء منػػػاؼ , أك كػػػافران مشػػػركان , بػػػؿ ال بػػػد أف يكػػػكف إمػػػا منافقػػػان , مػػػف قمػػػب مكحػػػد أصػػػبلن 

  (ّ).ككفر مخرج مف الممة , ألصؿ التكحيد
, امتنم أف يككف فيم إيماف,إذا حصؿ في القمب ا تخفاؼ كا تهانة , ال ب إهانة كا تخفاؼ 

ذالؿإكاال ػػتخفاؼ , ألنػػم ا ػػتكبر عػػف الطاعػػة, كهػػذا بعينػػم كفػػر إبمػػيس ال ػػتخفاؼ فعيمػػـ أف ا, هانػػة كان
 (ْ).مم اإليماف منافاة الضد لمضد  كاال تهانة كال ب متناؼو 

 ـكػػاف ال ػػاب يعتقػػد محػػـر أأ ػػكاء , كفػػر ظػػاهران ك باطنػػان  إف مػػف  ػػب اهلل تعػػالى كر ػػكلم   
 ةقػػاؿ ابػػف راهكيػػم كهػػك أحػػد األئمػػة الشػػافعي, هػػذا قػػكؿ الفقهػػاء ك ػػائر أهػػؿ ال ػػنة, لػػم م ػػتحبلن  كػػاف
قد أامػم الم ػممكف أف مػف  ػب اهلل تعػالى أك  ػب ر ػكلم عميػم الصػبلة كال ػبلـ المنػتقص :  كأحمد

 .كمف شؾ في كفر  كعذابم كفر, كحكمم عند األمة القتؿ, كالكعيد اار عميم بعذاب اهلل, لم كافر
ف لػػـ يكػف م ػػتحبلن  ,كفػر إف كػاف م ػػتحبلن  كذكػر القاضػي عػػف الفقهػاء أف  ػػاب النبػي    كان

كاال ػػتحبلؿ اعتقػػاد أف اهلل  ,لهػػا فهػػك كػػافر باالتفػػاؽ أف مػػف فعػػؿ المحػػاـر م ػػتحبلن ,كبيػػاف ذلػػؾ, ف ػػؽ
 ( ٓ) .تعالى لـ يحرمها 

كال , صػـك رمضػافكال كاػكب , الذيف اليقركف بكاكب الصمكات الخمس ": يقكؿ ابف تيمية 
ف أظهػركا الشػهادتيف , مػف الميتػة كالخمػر كال تحػريـ مػا حرمػم اهلل تعػالى كر ػكلم , كاكب الحػج كان

نكػػار كاابػػات اإل ػػبلـ  ,فهػػـ كفػػار باتفػػاؽ الم ػػمميف, مػػم هػػذ  العقائػػد كالػػذيف يقكلػػكف إنكػػار المعػػاد كان
 (ٔ). " هـ أكفر مف اليهكد كالنصارل كمشركي العرب, كمحرماتم

َِ : كالػػدليؿ قكلػػم تعػػالى كػػافر ككااػػب قتمػػم شػػاتـ اهلل تعػػالى كر ػػكلم حكػػـ   ٝ ِِ ٌُ اىَّلل ُْْٖ لل ٍِ َٗ

 َ٘ ُٕ َُ َّٜ َٗٝقُ٘ىُ٘ َُ اىَّْجِ َُٗ َِ  ُْٝؤ ِْٞ ٍِ لْؤ َُ ُِ ىِْي ٍِ ُِ ثِلبه ُٗٝلْؤ ٍِ ٌْ ُٝلْؤ ْٞلٍر ىَُنل  َ ُُ َُ ٌُ قُْو  ُ َُ لخٌ   ُ ََ َرْد َٗ
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 ٔٛٔ 

 َُ َُٗ َِ ُٝلْؤ ٝ ِِ اىَّ َٗ ُْْنٌ  ٍِ َِ نٍُْْ٘ا  ٝ ِِ ٌٌ  َرُضلَ٘ه هللاِ ىَُٖلٌىِيَّ اٌة  ىِلٞ َِ ٌْ * َعل َُ ثِلبه ىُٞرُظلُ٘م َْٝذيِفُل٘

 ُْ َرُضلل٘ىُُٔ  ََدللقُّ   َٗ َِ  ٗهللاُ  ِْٞ ٍِ للْؤ ٍُ ُْ َمللبُّْ٘ا  ِْ َُٝذللبِددِ * ُٝرُظلل٘ٓ ن لل ٍَ للْ٘ا  ََّّللُٔ  َُ ٌْ َْٝايَ هللا   َىَلل

 ُٛ ىَِل اْىِذْس ََ َٖب  ٌَ َ بىِداً فِٞ ََّْٖ َُّ ىَُٔ َّبَر َج َ َرُض٘ىَُٔ فَأ  (ُ).  ْىَاِظٌٞا َٗ

 : الحكم بغير ما أنزل اهلل تعال  -ٗ

فمػا , مقػدـ عمػى كػؿ حكػـ ينباي لكؿ م ػمـ كم ػممة أف يعمػـ أف حكػـ اهلل تعػالى كر ػكلم   
ف مػػف , فمػػف تحػػاكـ إلػػى غيػػر اهلل كر ػػكلم فهػػك كػػافر, مػػف م ػػألة إال كمردهػػا إلػػى حكػػـ اهلل كر ػػكلم كان

يفضػػؿ , أك أف حكػػـ غيػػر  أح ػػف مػػف حكمػػم كالػػذم, أكمػػؿ مػػف هديػػم اعتقػػد أف هػػدل غيػػر النبػػي 
كمػف هػؤالء الكفػار الػذيف يفضػمكف أحكػاـ , فهك كافر بااماع أهػؿ العمػـ, حكـ الطكاغيت عمى حكمم

كلػذا أامػم , فهػؤالء كفػار لتفضػيمهـ أحكػاـ أنػاس مػثمهـ الطكاغيت الكضعية عمى حكـ ر ػكؿ اهلل 
 (ِ).الثػػاني مػػف أصػػكؿ التشػػريم اإل ػػبلميي األصػػؿ العممػػاء الػػذيف يعتػػد باامػػاعهـ عمػػى أف ال ػػنة هػػ

الشػريعة فػي  ؽكرفضػكا تطبيػ, ف عندما احتكمػكا لمقػكانيف الكضػعيةير مف الميبرالييكهذا ما كقم فيم كث
كأنهػا , األحكػاـ الشػرعية كضػعت لزمانهػا كمكانهػاكأف , األصػؿ كهػ كاعتقدكا أف حكـ الاػرب,حياتهـ 

ٌُ نَِلَّ  : قاؿ تعالى ,كتحميؿ ما حـر اهلل تعالى, افغير صالحة لمتطبيؽ في كؿ زماف كمك ُِ اْىُذْن نِ

 َُ ٘ َُ َِّ  َْمثََر اىَّْبِش ََل َْٝايَ ىَِن َٗ  ٌُ ُِ اْىقَِّٞ ٝ ىَِل اىدِّ ََ َر  ََلَّ رَْاجُُدٗا نَِلَّ نَِّٝبُٓ  ٍَ َ  ِ   (ّ). ِهَّ

ِِ  ألنم كحي يكحى إليم  ,أكمؿ الهدم فبل شؾ كال ريب أف هدم محمد    ب َِْٝوُق َع ٍَ َٗ

ٙ َ٘ َٖ ٌٜ َُٝ٘دٚ*  اْى ْد َٗ َ٘ نَِلَّ  ُٕ ُْ   (ْ) .نِ

رادة التحاكـ إلى غير  كفر كنفاؽ إف اإلعراض عف حكـ الر كؿ  دلت اآليات الكريمػة , كان
َ : فقد آذل اهلل تعالى كهك كفر ببل نزاع قاؿ تعالى أف مف آذل الر كؿ  َُ هللاَّ َُٗ َِ ُٝلْؤ ٝ ِِ َُّ اىَّل نِ

َرضُ  َّْٞبَٗ ُ فِٜ اىدُّ ٌُ هللاَّ ًِْٖٞب  ٘ىَُٔ ىََاَُْٖ ٍُ اثًب  َِ ٌْ َع َٗ ََعدَّ ىَُٖ َِ َرِح  ْٟ ا َٗ* َِ ِْٞ ٍِ لْؤ َُ َُ اْى َُٗ َِ ُٝلْؤ ٝ ِِ اىَّ َٗ

جًِْٞلب ٍُ لب  ًَ نِْث َٗ زبًّلب  ْٖ يُل٘ا ثُ ََ لب اْمزََطلجُ٘ا فَقَلِد اْدزَ ٍَ ِْٞر  ََ ْبِد ثِ ٍِ ْؤ َُ اْى َٗ (ٓ)   كقػد قػرف اهلل تعػالى أذا
كمػف آذل اهلل , فمف آذا  فقد آذل اهلل تعالى كقد ااء منصكصػان عميػم ,رف طاعتم بطاعتمبأذا  كما ق

رضػاء اهلل كر ػكلم كطاعػة , فهك كػافر حػبلؿ الػدـ يبػيف ذلػؾ أف اهلل تعػالى اعػؿ محبػة اهلل كر ػكلم كان
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 ٕٔٛ 

َرُضل  .كاحدان  اهلل كر كلم شيئان  َٗ  ُ هللاَّ َٗ  ٌْ ٌْ ىُِْٞرُظلُ٘م ِ ىَُنل َُ ثِلبهَّ ُْ َْٝذيِفُل٘ ُْ ُْٝرُظلُ٘ٓ نِ ٘ىُُٔ  ََدلقُّ  َ

 َِ ِْٞ ٍِ ْؤ ٍُ  (ُ) . مبُّ٘ا 
  ٌْ ِٖ ٌَّ َل َِٝجلُدٗا فِلٜ  َّفُِطل ٌْ ثُل َُْْٖٞ ب َشَجَر ثَ ََ َ٘ك فِٞ َُ َُ َدزَّٚ َُٝذنِّ ُْ٘ ٍِ َرثَِّل َل ُْٝؤ َٗ فَِ 

ب ًَ ٘ا رَْطيِٞ َُ َُٝطيِّ َٗ َْٞذ  ب قََع ََّ ٍِ  (ّ) (ِ) . َدَرًجب 

معػػػادكف لؤلحكػػػاـ , لميبػػػرالييف الػػػذيف خمعػػػكا ربقػػػة اإل ػػػبلـ مػػػف رقػػػابهـمػػػف الكيتلػػػاب ا ان إف كثيػػػر  
لقػد خراػت الميبراليػة عػف مقتضػيات , ألنهـ لـ يرضكا بما أنزؿ اهلل تعالى فػي كتابػم الحكػيـ, الشرعية

, كمكانتهػػا الطبيعيػػة, إذ أخراػػكا المػػرأة عػػف ر ػػالتها الفطريػػة, الفطػػرة كالعدالػػة اإللهيػػة كال ػػنف الربانيػػة
فأثػػاركا , يات الفطػػرة كالعقػػؿ فػػي إثػػارة الشػػككؾ كالشػػبهات حػػكؿ اإل ػػبلـ ديػػف الفطػػرة كالعدالػػةكمقتضػػ

فمػػف الشػػبهات التػػي يركاكنهػػا أف اإل ػػبلـ ظمػػـ , حممػػة مػػف التشػػكيؾ فػػي مكضػػكعات تخػػص المػػرأة
, كتعدد الزكاات ,حيث أعطاها نصؼ الراؿ, الميراث المرأة في الحقكؽ المالية التي تؤكؿ إليها مف

, كمػػا يعمػػـ هػػؤالء أنهػػـ يحػػاربكف اهلل تعػػالى كر ػػكلم , ـ يحػػاربكف تعػػدد الزكاػػات بشػػتى الك ػػائؿفهػػ
فتحػت دعػاكل الم ػاكاة , كمحاربػة الحاػاب, كباالختبلط بػيف الان ػيف فػي كػؿ مكػاف, كتقييد الطبلؽ

لقػد , كعارضػكا شػهادة امػرأتيف بشػهادة راػؿ كاحػد, بأف تت ػاكل المػرأة مػم الراػؿ فػي الميػراث: طالبكا
, فهػؤالء كفػار كغير ذلػؾ فهػـ مباضػكف لقػكؿ النبػي , كرهكا أف تككف دية المرأة نصؼ دية الراؿ

ٌْ  : قاؿ تعػالى بىَُٖ ََ َٗ ََظوَّ  َْع  ٌْ ُ َِ َمفَُرٗا فَزَْاًطب ىَّٖ ٝ ِِ اىَّ َٗ * ُ لب  َّلَسَه هللاَّ ٍَ ٌْ َمِرُٕل٘ا  ُ ىِلَل ثِلأََّّٖ ََ

 ٌْ بىَُٖ ََ  (ْ) .  فَأَْدجَػَ  َْع
ف   , كهػػذا باتفػػاؽ العممػػاء, كلػػك عمػػؿ بػػم كىفػػر مػػف أباػػض شػػيئا ممػػا اػػاء بػػم الر ػػكؿ كان

نػػكع مػػف أنػػكاع النفػػاؽ , األفعػػاؿ ـكػػاف مػػف األقػػكاؿ أأ  ػػكاء كباػػض شػػيء ممػػا اػػاء بػػم الر ػػكؿ 
أمػران  فمف أباض شيئا مما اػاء بػم الر ػكؿ , االعتقادم الذم صاحبم في الدرؾ األ فؿ مف النار

 (ٓ). ك عمى خطر عظيـ فه, نهيان  ـكاف أ

إذا أخذ مػف  إف االحتكاـ إلى شريعة اهلل تعالى كااب شرعي ال يمكف أف يككف المرء م ممان 
إذا آمػف بػبعض الكتػػاب  كال يمكػف أف يكػكف م ػممان , كرفػض مػا يخػػالؼ هػكا , اإل ػبلـ مػا يكافػؽ هػكا 

ّْلَسَه  قاؿ تعػالى : ككفر ببعضم ب  َ ََ ٌْ ثِ َُْْٖٞ ٌْ ثَ ُِ اْدُن َ َٗ ُْ َ  ٌْ ْرُٕ َِ اْدل َٗ  ٌْ اَءُٕ َ٘ ل ْٕ َ  ِْ ََل رَزَّجِل َٗ  ُ هللاَّ
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 ٖٔٛ 

ْٞللَ  ُ نِىَ ّْلَسَه هللاَّ لب  َ ٍَ ِْ ثَْالِط  َْٝفزَُِْ٘ك َعل
(ُ)  ِ ِْ َضلجِِٞو هللاَّ ٙ فَُِٞعليََّل َعل َ٘ َٖل ِِ اْى ََل رَزَّجِل َٗ (ِ)    

 ب َجَساُء ََ َُ ثِجَْاٍط فَ رَْنفُُرٗ َٗ َُ ثِجَْاِط اْىِنزَبِة  ُْ٘ ٍِ ٌٛ فِلٜ  َفَزُْؤ ٌْ نَِلَّ ِ لْس ُْْن ل ٍِ ىِلَل  ََ ِْ َْٝفَاُو  ٍَ
 َُ يُ٘ ََ ب رَْا ََّ ََبفٍِو َع ُ ثِ ب هللاَّ ٍَ َٗ اِة  َِ َُ نِىَٚ  ََشدِّ اْىَا ٗ ِخ َُٝردُّ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ َٗ َّْٞب   (ْ()ّ). اْىَذَٞبِح اىدُّ

لحكـ بايػر ألنها ت تحؿ ا, إف الميبرالية هي عبارة عف ااتماع لهذ  األنكاع مف الكفر اميعان 
ككػػؿ مػػف تصػػكر , كتعتبػػر مػػف حػػؽ الفػػرد أف يشػػرع لنف ػػم مػػا يعتقػػد أنػػم األصػػمس, مػػا أنػػزؿ اهلل تعػػالى

كتػػػرل أف , كال تقػػػر بشػػػريعتم, نػػػم ياػػػـز أنهػػػا ال تعتػػػرؼ بحكػػػـ اهلل تعػػػالىاف, الميبراليػػػة كعػػػرؼ حقيقتهػػػا
مقػػػاييس عممػػػاء  فأكال ريػػػب , دكف الراػػػكع لمشػػػرع اإل ػػػبلمي تالحريػػػة كافيػػػة فػػػي إصػػػدار التشػػػريعا

كمػػػف هػػػذ   ,اإل ػػػبلـ فػػػي أحكػػػاـ الكفػػػر تنطبػػػؽ عمػػػى الميبراليػػػة بماػػػرد معرفػػػة حقيقػػػة الفكػػػرة كتصػػػكرها
 (ٓ).نزؿ اهلل ا تحبلالن أك تشريعان أاألحكاـ  أنها حكـ باير ما 

كتفضػيمهـ , فمقد أفتى بعض العمماء المعاصريف بتكفير الميبرالييف إلنكارهـ األحكاـ الشػرعية
عضػك هيئػة كبػار العممػاء كعضػك  صالس بف فكزاف الفػكزاف: لشيخإذ أفتى ا,الكضعية عميها  القكانيف

فكػر يػدعك إلػى ك, عندما  يئؿ عف حكـ اإل بلـ في الميبرالية, المانة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء
ديػػػة  الحريػػػة التػػػي ال ضػػػابط لهػػػا إال القػػػانكف الكضػػػعي  في ػػػاكم بػػػيف الم ػػػمـ كالكػػػافر بػػػدعكل التعد

بعػض األحكػاـ الشػرعية  ربكياعؿ لكػؿ فػرد حريتػم الشخصػية التػي ال تخضػم لقيػكد الشػريعة  كيحػا
, كاألحكاـ المتعمقة بالمرأة  أك بالعبلقة مم الكفار  أك بانكار المنكر  أك أحكاـ الاهاد, التي تناقضم
 مػػرد عمػػى شػػرع اهللهػػذا مت ,الػػذم يريػػد الحريػػة التػػي ال ضػػابط لهػػا إال القػػانكف الكضػػعي: فقػػد أاػػاب

مػػػـ مػػػف الػػػديف   يريػػػد حكػػػـ الااهميػػػة  كحكػػػـ الطػػػاغكت  فػػػبل يكػػػكف م ػػػممنا  كالػػػذم يينكػػػر مػػػا عي تعػػػالى
مػف هػذ   تعػالى هذا قد ارتكب عدة نكاقض مف نكاقض اإل بلـ   فعميم أف يتكب إلػى اهلل, بالضركرة
ُْ َٝزَذَ  : قاؿ تعػالى (ٔ).ان حق ان ليككف م مم ,األفكار َ  َُ لُرٗا ُِٝرُٝدٗ ٍِ قَلْد  ُ َٗ ٘ا نِىَلٚ اىوَّلبُغِ٘د  َُ بَم

ٌْ َظََِلً ثَِاٞداً  ُ ُْ ُِٝعيَّٖ َ  ُُ ْٞوَب ُِٝرُٝد اىشَّ َٗ  ِٔ ُْ َْٝنفُُرٗا ثِ َ 
(ٕ) 

                                                 

 .ْٗ:  كرة المائدة آية - ُ

 . ِٔآية :  كرة ص - ِ

 .ٖٓآية :  كرة البقرة - ّ

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

 .بلد اإل بلميةحكـ الدعكة إلى الفكر الميبرالي في الب ,مقاؿ:  انظر - ٔ
 .َٔآية :  كرة الن اء - ٕ



 ٔٛٗ 

   ًهللّاِ ُدْنَب َِ ٍِ  ُِ ِْ  َْدَط ٍَ َٗ  َُ َُ٘ ِٕيَِِّٞخ َْٝج ٌَ اْىَجب َُ   َفَُذْن ًٍ ُٝ٘قُِْل٘ ْ٘ كقػاؿ ر ػكؿ  (ُ) ىِّقَل
ن صــام وصــم  قــال " عوى الجـــاىمية فيــو فــي جثــي جيــنم مــن دعــا بــد ) اهلل  ن , قــالوا وا  وا 

 (ِ).(صام وصم  وزعم أنو مسمم
, أف أصػػػػحاب المػػػػذاهب المعاصػػػػرة اإللحاديػػػػة مثػػػػؿ العممانيػػػػة كهػػػػذا يعنػػػػي دكف أدنػػػػى شػػػػؾ
ة أم هػذ  المػذاهب المعاصػرة اإللحاديػكفػار كمرتػدكف ألنهػا , كالحداثية كالقكميػة كالشػيكعية كالميبراليػة

 (ّ).مخالفة لئل بلـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ٓآية  : كرة المائدة - ُ
صػححم . ّّٓ/ِٗ شػعرم عػف النبػيم ند الشػامييف م ػند الحػارث األ, ََُٖٕرقـ  :كا  أحمد في م ند ر  - ِ

 . َُُٗ/ِ, األلباني في مشكاة المصابيس

 . ّْ,  بلـإلدركس في شرح نكاقض ا: بتصرؼ - ّ
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 الخاتمة
ف مقاصػػػدهـ أحمػػػد اهلل عػػػز كاػػػؿ الػػػذم قػػػٌيض لهػػػؤالء الميبػػػرالييف مػػػف كشػػػؼ أ ػػػتارهـ  كبػػػي  

 . كأغراضهـ الخبيثة كأهدافهـ الخطيرة

فهػػذ  نتػػائج تكصػػمت إليهػػا مػػف خػػبلؿ كتابػػة هػػذا البحػػث كمعهػػا بعػػض التكصػػيات أكازهػػا فػػي   
 :النقاط التالية

 -: النتا ج:  أولً 

إلػػى  فػػي أصػػمها كنشػػأتها مػػذهب فكػػرم غربػػي  كلػػد كنشػػأ فػػي الاػػرب  ثػػـ انتقػػؿ منػػم إف الميبراليػػة -ُ
ظهرت كردة فعؿ لؤلكضاع الدينية كال يا ية التي كانت تعيشها أكركبػا فػي  فقد ببلد الم مميف 

فكانػت نتػاج  فقػد تككنػت خػارج إطػار األديػاف, ب بب انتهاكهـ لمقػيـ اإلن ػانيةالعصكر الك طى 
 .بيف الديف كال يا ة عداءو كامؿو لتصبس في العممانية مف ناحية مكقفها مف الديف 

إف الميبرالية هػي امتػداد لمحركػة الصػهيكنية كلميهػكد كالنصػارل كالمػذاهب الضػالة المنحرفػة ذات  -ِ
 .األفكار اإللحادية كالتي طالما حاكلت التشكيؾ في الديف اإل بلمي 

البمػػػػداف اإل ػػػػبلمية عػػػػف طريػػػػؽ اال ػػػػتعمار كاألحػػػػزاب  فػػػػييبػػػػرالييف الاػػػػدد ظهػػػػكر تيػػػػار الم  إف -ّ
فقػد دخمػت الميبراليػة العػالـ  ,يريد الهيمنة عمػى شػعكب العػالـ كينهػب ثػركاتهـ, كالامعيات ال رية

اإل ػبلمية إلػى  مبمػدافلتفتيػت مػف المنطقػة  فػي ةاألمريكيػ األهػداؼتحقيػؽ كهػي تريػد اإل ػبلمي 
لذا فهك فكر مكػرك  محػارب مػف قبػؿ , يكاام األمة اإل بلمية  مثؿ خطران فهي تدكيبلت متناحرة 

فم ػطيف كالعػراؽ ,مػة ب بب الدعـ الاربي لهـ كب بب مكاقفهـ تاا  قضػايا األ كخصكصان , مةاأل
 .فاان تافأك 

إذ , الفرديػػػة األ ػػػاس الفم ػػػػفي كالمنطمػػػؽ الفكػػػرم لميبراليػػػة تحػػػػت شػػػعارات الحريػػػة كالفرديػػػػة عػػػد  تي  -ْ
عطػاء الحػؽ لؤلفػراد, كممة لدعاة الحرية كاإلباحيػةأصبحت ال كالهػركب مػف كػؿ قيػد يمكػف أف , كان

القضػػايا الكبػػرل  ففػػبل أفكػػار كال عقائػػد ثابتػػة تايػػب عػػ ان مفتكحػػ ان فكػػر إذ تمثػػؿ , يكضػػم عمػػى الفػػرد
  .فهي دعكة إلى التحرر كاالنطبلؽ مف الضكابط لمككف 

كنظػرة فاحصػة فػي تاريخنػػا , ر عثػرة فػػي طريقػممػػف التقػدـ العممػي أك حاػ لػف يكػكف الػديف مانعػان  -ٓ
 لقػػػد بمػػػ  الم ػػػممكف شػػػأنان  ,ف التم ػػػؾ بالػػػديف مػػػف أ ػػػباب التقػػػدـ كالرقػػػيبػػػأتاعػػػؿ الباحػػػث ياػػػـز 

 .في الحضارة كالتقدـ حيف كانكا متم كيف بدينهـ كمنهاهـ الرباني  عظيمان 

مػا قدمػم لنػا الميبراليػكف  ؼبخػبللقد قدـ اإل بلـ كؿ المفاهيـ كالقيـ كالتف يرات لمختمػؼ القضػايا  -ٔ
 !؟فما أحرانا أف نتم ؾ بالحؽ ,مف تف يرات مخالفة لمفطرة كمناقضة لمحؽ
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, رض الكاقػػمأالتنػػاقض الكاضػػس بػػيف الشػػعارات التػػي ترفعهػػا الميبراليػػة كالممار ػػات العمميػػة عمػػى  -ٕ
 .ال ماكيةيتطاكلكف عمى األدياف كعمى الشرائم  منف الكقت حرية الرأم في  ـفهي تنادم باحترا

حيػػث كػػاف هاكمهػػا , المقد ػػات لػػدل الشػػعكب اإل ػػبلمية لػػـ تػػراعً  فهػػيالميبراليػػة فشػػؿ م ػػتقبؿ  -ٖ
مما كلد ردة فعؿ لدل الشعكب اإل بلمية , لمم مميف كعمى الرمكز التاريخية, عمى اإل بلـ نف م

 .المركايف لها بمقت الميبرالية كازدراء

مػػف الكفػػر كهػػي مثمهػػا مثػػؿ  ان ف كمتضػػمنة أنكاعػػأف الميبراليػػة كمػػذهب كفكػػر ينػػاقض أصػػكؿ الػػدي -ٗ
كفار كمرتدكف لمخالفتها , كالقكمية كالشيكعية, كالحداثية, العممانية, المذاهب اإللحادية المعاصرة

 .لئل بلـ 

- :التوصيات: ثانيًا 
مػنهج أهػػؿ ال ػػنة  ىكال ػػير عمػػ االعتصػاـ بالكتػػاب كال ػنةإلػػى ضػػركرة  دعػكة األمػػة اإل ػبلمية -ُ

 .اؿ كفكر دخيؿفهما الحصف لهذ  األمة مف كؿ مذهب ض, بذ الفرقة كاالختبلؼكالاماعة كن

م ػػتادات العصػػر لمكتابػػة حػػكؿ االتااهػػات الفكريػػة المعاصػػرة ك  الدرا ػػات العميػػا تكايػػم طمبػػة -ِ
 ػػػيما أهػػػؿ االختصػػػاص فػػػي الك  كتقػػػديـ رؤيػػػة متزنػػػة حػػػكؿ النػػػكازؿ الفقهيػػػة كال يا ػػػية, كنكازلػػػم
 .كأصكؿ الديف العقيدة 

حتػػى نامػػؽ منافػػذ الميبػػرالييف عمػػى , قيـ النبيمػػة كاألخػػبلؽ الفاضػػمةالااللتػػزاـ بػػالنػػاس عمػػى حػػث  -ّ
 الرذيمػػة كاالنحػػبلؿ الخمقػػيمػػف الماتمػػم فػػي بحػػر  إغػػراؽمػػاؿ الميبػػرالييف فػػي آكنهػػدـ , الماتمػػم

 .   حتى نتمكف مف إقامة مشركعنا الحضارم اإل بلمي الكبير كبناء ماتمم ربانيك 

ألف إف ػاد المػرأة مػف أهػداؼ , المػرأة الم ػممة عمميػان كدعكيػان كفكريػان ك ػمككيان  العمػؿ عمػى بنػاء -ْ
 .المرأة الم ممة كمكااهتم تقتضي العمؿ عمى بناء, المشركع التاريػبي

كالتحػػػذير مػػػف  مناقشػػػة األفكػػػار الكافػػػدة عمػػػى األمػػػة اإل ػػػبلمية الاديػػػدة بمػػػنهج عممػػػي رصػػػيف -ٓ
فهـ أبعاد المؤامرة عمى اإل بلـ عف طريؽ النظر م ك من كمحاكلة التقرب, خطكرة المد التاريبي
كالنظػػر إلػػى مػػا كراء األقػػكاؿ كاألفعػػاؿ كالحػػذر مػػف النصػػكص كالعبػػارات  ,إلػػى األحػػداث بعمػػؽ

ت عػػف صػػمالتػػي ت, لكشػػفهـ كبيػػاف خطػػكرة بعػػض األفكػػار كاآلراء االنهزاميػػة, البراقػػة الخداعػػة
, اإل ػػبلمية ت الػػذم تهػػااـ فيػػم الػػدعكةفػػي الكقػػ, بػػاطمهـ با ػػـ الحػػكار أك المصػػمحة الكطنيػػة
الخمؿ  كلكف, كال ريب أف التصحيس ضركرة كاابة, بدعكل إصبلح األخطاء كتصحيس الم ار

 .في ال ككت عف الباطؿ كالنقد الاارح لمدعكة 
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كتكضػػيس أطركحػػات الميبػػرالييف لمنػػاس   عمػػى العممػػاء بػػذؿ اهػػكدهـ الدعكيػػة بكشػػؼ الميبراليػػة -ٔ
 اميهـمػػػر ككشػػػؼ اطر الشػػػنيعة التػػػي  تتعػػػرض لهػػػا العقيػػػدة كالمقد ػػػات بالمخػػػ  تكعيػػػة األمػػػةك 

م فػي  ػبيؿ هػدـ أصػكؿ الػديف نكالمنهج الذم ي ػمكك  كمقاالتهـ اميهـكشرح أبعاد مر  ,كمقاالتهـ
مػف خػبلؿ مػنهج التربيػة كالتعمػيـ  اككيفي ة تناكلهـ ألصػكؿ الشػريعة اإل ػبلمي ة كثكابتهػ, كقكاعد 

التربكيػة كالتحػذير مػف مخططػات الميبػرالييف كمعهػـ أعػداء األمػة  ت اكاأل رة كالم اد كالمؤ 
كتػػػاريخهـ كمفػػػاهيمهـ كأخبلقهػػػـ كصػػػهرهـ فػػػي فكػػػر  ـميف مػػػف قػػػيمهممػػػف محاكلػػػة إخػػػراج الم ػػػ

 .أخبلقي ك يا ي كاقتصادم كااتماعي مدمر

 بػالقكل -كلػيس كمهػـ  حتػى ال ناػكر فػي حكمنػا -الميبػرالييف تبييف مدل ارتباط بعػض هػؤالء  -ٕ
 .كارتباطهـ بمنظمات أانبية مشبكهة , الاربي ة كاال تعماري ة

كقػػؼ الػػدعـ المكا ػػتي لمكاليػػات ك  ,البػػراءة مػػف الحػػرب األمريكيػػة المزعكمػػة لمكافحػػة اإلرهػػاب  -ٖ
, األفاػانيالعراقػي ك ك الفم ػطيني  الشػعبضػد فػي حربهػا الظالمػة ( إ ػرائيؿ ) ها ئالمتحدة كحمفا
حيػػاء رك التضػػحية كالفػػداء  مػػم غػػرس قػػيـ الاهػػاد فػػي األمػػة كالمقاكمػػة لمتبعيػػة  حفػػي الشػػعكب كان

الاربيػػػة كاالبتعػػػاد عػػػف ك ػػػائؿ االنحػػػبلؿ األخبلقػػػي حتػػػى ي ػػػتطيعكا حمايػػػة أرضػػػهـ كعقيػػػدتهـ 
ي ػػتطيم  عػػد اػػيبلن ف ني أاػػؿ المكااهػػة الكبػػرل ك أكديػػنهـ عػػف طريػػؽ إعػػداد الػػنفس كاألايػػاؿ مػػف 

 . الثبات كالتضحية كالصبر في مكاطف العدك 

كشػػػؼ مخططػػػات الميبػػػرالييف مػػػف خػػػبلؿ كتيبػػػات  ػػػهمة كمي ػػػرة ي ػػػتطيم قراءتهػػػا  كػػػؿ م ػػػمـ  -ٗ
 .كتكزيعها كنشرها 
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نػػػم مػػػف الكااػػػب عمػػػى أهػػػؿ ال ػػػنة أف يػػػدرككا خطػػػكرة هػػػذا الفكػػػر اكفػػػي ختػػػاـ هػػػذ  الدرا ػػػة ف
حػذير النػاس ككشػؼ عكرتػم كت, اـالمنحرؼ كأف يايشكا اميم طاقاتهـ لصد هذا الفكر الميبرالػي الهػدل 

ف أف يعممػكا يف عمػى هػؤالء الميبػراليافػ ,فهي أمانة عظيمة  ن ػأؿ عنهػا بػيف يػدم اهلل عػز كاػؿ,منم 
القػػرآف الكػػريـ كال ػػنة النبكيػػة كهمػػا الحصػػف القػػكل لهػػذ  األمػػة فمػػف ي ػػتطيم  ظهرانينػػاأنػػم مػػا داـ بػػيف 
كمهما أحدثكا كا ػتكردكا  ,كالتبديؿ ينالكا مف هذا الديف العظيـ مهما حاكلكا التايير أفهؤالء العابثكف 

عنػم  هػذا الػديف أنػاس يحفظكنػم كيػدافعكفقػد هيػأ ل تعػالى ف اهللافػ ,مف أفكػار كشػبهات حػكؿ اإل ػبلـ
نَِّّلب : قاؿ تعالى   لتربية الناس كالتحذير مف هؤالء  تعالى مف اهلل حفظان  َٗ ْمَر  ِِّ ْىَْلب اىل ُِ َّسَّ نَِّّب َّْذل

 َُ ىَُٔ ىََذبفِظُ٘
ْ٘  :كقاؿ أيضػان    (ُ) ىَل َٗ  ِٓ ٌُّ ُّلِ٘ر لزِ ٍُ  ُ هللاَّ َٗ  ٌْ ِٖ ِٕ ا َ٘ ِ ثِلأَْف َُ ىُِْٞوفِئُ٘ا ُّلَ٘ر هللاَّ ُِٝرُٝدٗ

 َُ   (ِ). َمِرَٓ اْىَنبفُِرٗ

 . "رنا الباطؿ باطبلن كارزقنا ااتنابمأك  تباعماالمهـ أرنا الحؽ حقان كارزقنا ": ؿكأخيرا نقك 

كااعؿ قادتها قدكة , ككرثة نبيها, كحماة دينها, عميها دينها كاحفظ, رشدا المهـ أبـر لهذ  األمة أمران 
كتعينهـ إف , التي تذكرهـ إف ن كا كارزقهـ البطانة الناصحة الصالحة, مفاتيس لمفضيمة, لمخير

 .ناهيف عف المنكر ماتنبيف لم , كااعمهـ آمريف بالمعركؼ فاعميف لم, تذكركا
 

 .آخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف  ك
 

 

                                                 

 .ٗ آية: حار كرة ال -ُ

 .ٖ آية :لصؼ كرة ا -ِ
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 قا مة المراجع
 .القرآن الكريم    *

 . الكتاب المقدس    *

بػػدكف رقػػـ , عبػػد القػػادر بػػف محمػػد عطػػا صػػكفي ,آثػػار العكلمػػة عمػػى عقيػػدة الشػػباب  -ُ
 . بدكف دارنشر ,ـََِٔ-هػ ُِْٕ,طبعة

بػػدكف رقػػـ ,مهػػدم أنػػيس اػػرادات, األحػػزاب كالحركػػات ال يا ػػية فػػي الػػكطف العربػػي -ِ
 .عماف, نشر كالتكزيم أ امة لم,بدكف تاريخ,طبعة

مركػز الدرا ػات , ـََِٖ,كلػى الطبعة األ,  امس نايب: األزمة الرأ مالية العالمية -ّ
 . االشتراكية 

, محمػد شػريؼ الزيبػؽ,عمػي محمػد اريشػة , أ اليب الازك الفكرم لمعالـ اال بلمي  -ْ
 .دار االعتصاـ , ـ ُٕٗٗ-هػ ُّٗٗ, الطبعة الثالثة 

د إمػاـ عبػد .أ, ترامػة كتقػديـ كتعميػؽ, كف  ػتيكرات مػؿاػ, أ ػس الميبراليػة ال يا ػية -ٓ
 .ـ ُٔٗٗمكتبة مدبكلي, بدكف رقـ طبعة,د ميشيؿ متياس.أ,الفتاح إماـ

بػػػدكف , بػػػدكف رقػػػـ طبعػػػة, مصػػػطفى محمػػػكد, اإل ػػػبلـ ال يا ػػػي كالمعركػػػة القادمػػػة -ٔ
 .أخبار اليكـ, تاريخ

-هػػػػػ  ُُِْ, الطبعػػػػة الثامنػػػػة عشػػػػر, محمػػػػكد شػػػػمتكت, اإل ػػػػبلـ عقيػػػػدة كشػػػػريعة -ٕ
 .دار الشركؽ , ـََُِ

دار ,ـ   ُٕٗٗ – هػػ ُُْٖكلػى ألالطبعة ا, يا ر ح يف: اإل بلـ م تقبؿ أكركبا -ٖ
 .األميف

بػدكف دار , ـُّٖٗ, بػدكف رقػـ طبعػة,عبد الهادم عمػى الناػار:اإل بلـ كاالقتصاد  -ٗ
 .نشر

ة اإل بلـ كاالقتصاد في المنظػكر اال ػبلمي ألبػرز القضػايا االقتصػادية كاالاتماعيػ -َُ
 .عالـ المعرفة, ـُّٖٗ, , بدكف رقـ طبعة,عبد الهادم عمى الناار,المعاصرة

 .ـ األهالي لمنشرُٔٗٗ, كلىالطبعة األ, محمد شحركر, اإل بلـ كاإليماف -ُُ
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, ـ ُٕٗٗ–هػػػػ ُُْٕ, الطبعػػػة ال ػػػابعة,يك ػػػؼ القرضػػػاكم:  اإل ػػػبلـ كاهػػػا لكاػػػم -ُِ
 .مكتبة كهبة

دار , ـُٗٗٗ  -هػػػ ُُْٗ, ,كلػػىالطبعػػة األ, مصػػطفى الشػريؼ: اإل ػبلـ كالحداثػػة -ُّ
 .الشركؽ

  .طرابمس, ـ ُٕٗٗ -هػُِْٔ, الطبعة الثانية, عائشة محمد: اإل بلـ كالحزبية -ُْ

دار , ـُّٗٗ -هػػػ  ُُْْ, الطبعػػة الثالثػػة عشػػر,  ػػيد قطػػب, اإل ػػبلـ كالرأ ػػمالية -ُٓ
 .الشركؽ

ة العكلمػػ:  كرقػػة بقمػػـ عػػادؿ ح ػػيف, حمػػد عبػػد الػػرحمف كآخػػركفأ, اإل ػػبلـ كالعكلمػػة -ُٔ
 .الدار القكمية العربية,بدكف تاريخ, بدكف رقـ طبعة,كصراعنا مم الارب

 -دار الايػؿ, هػػ ُُُْ, كلػىالطبعػة األ, محمد الخير عبد القادر: اإل بلـ كالارب -ُٕ
 . الخرطكـ -دار ال كدانية لمكتب,بيركت

دار , ـُٖٖٗهػػػػػ َُْٖ, كلػػػػىالطبعػػػػة األ, المامػػػػد األكؿ: لمشػػػػاطبي :  االعتصػػػػاـ -ُٖ
 .لبناف –بيركت , مميةالكتب الع

الطبعػػة , عبػػد اهلل قا ػػـ الكشػػمي, اإلعػػبلـ اإل ػػبلمي فػػي مكااهػػة اإلعػػبلـ المعاصػػر -ُٗ
 .دار البشيرلمثقافة كالعمـك اال بلمية  , ـُْٗٗ-ُّٗٗ-هػ  ُُْْ, الثانية

بػػدكف ,بػػدكف رقػـ طبعػػة ,  ػػهمية زيػػف العابػديف حمػػاد, اإلعػبلـ فػػي العػػالـ اإل ػبلمي  -َِ
 .فمكتبةالعبيكا, تاريخ

, الطبعػة الثالثػة : محمد ح نيف هيكػؿ, اإلمبراطكرية األمريكية كاإلغارة عمى العراؽ -ُِ
 . دار الشركؽ, ـ ََِْفبراير , 

, ترامػػة عبػػاس محمػػكد العقػػاد, محمػػد خميفػػة التكن ػػي:بركتككػػكالت حكمػػاء صػػهيكف -ِِ
 .لبناف -بيركت يدار الكتب الكتاب العرب,بدكف تاريخ , الطبعة الرابعة

فػػػػاركؽ حامػػػػد :   ػػػػتاف قبيػػػػؿ الفػػػػتس اال ػػػػبلمي حتػػػػى الكقػػػػت الحاضػػػػرتػػػػاريخ أفاان -ِّ
 .مكتبة اآلداب,  بدكف تاريخ,بدكف رقـ طبعة :بدر
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, هنػػرم بيػػريف:اتماعيػػة الحيػػاة االقتصػػادية كاإل تػػاريخ أكركبػػا فػػي العصػػكر الك ػػطى -ِْ
 .ـُٔٗٗ,بدكف رقـ طبعة ,ترامة كتحقيؽ عطية القكصي

بدكف رقـ طبعػة بػدكف تػاريخ المعػارؼ لمنشػر ,مناع القطاف:تاريخ التشريم اإل بلمي -ِٓ
 .الرياض -كالتكزيم

الطبعػػة ,اشػػرؼ محمػػد صػػالس  ػػيد : تػػاريخ كحضػػارة أكركبػػا فػػي العصػػكر الك ػػطى -ِٔ
 .لبناف , ـََِٖكلىاأل

 ػػميماف ناصػػر , تػػأليؼ,  محمػػد بػػف عبػػد الكهػاب, التبيػاف فػػي شػػرح نػػكاقض اإل ػبلـ -ِٕ
 .دار الم مـ, تاريخ بدكف , الطبعة ال اد ة:  بف عبد اهلل العمكاف

حيائػػم -ِٖ ,  ـُٕٔٗ-هػػػ ُّٖٔ, الطبعػػة الثانيػػة,أبػػك األعمػػى المػػكدكدم: تاديػػد الػػديف كان
 .لبناف –دار الفكر الحديث 

 ,بػدكف رقػـ بػدكف تػاريخ ,كؿالمامد األ, عبد القادر عكدة:التشريم الانائي اإل بلمي -ِٗ
 .بيركت  -دار الكتاب العربي 

ناصػػر بػػف , (ال ػػعكدية أنمكذاػػان )العصػػراني  أصػػكؿ الفكػػر, ؼ الم ػػككت عنػػمالتطػػر   -َّ
 .بدكف دار نشر , هػُِْٕ-هػُِْٔ, اإلصدار األكؿ, يحيى الحنيني

الطبعػػة , صػػبلح الصػػاكم , ابػػف تيميػػة,تقريػػب الصػػاـر الم ػػمكؿ عمػػى شػػاتـ الر ػػكؿ  -ُّ
 .دار االعبلـ الدكلي , بدكف تاريخ, كلىاأل

        بػػػػف محمػػػػد بػػػػف ابػػػػراهيـصػػػػالس بػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز :  التمهيػػػػد لشػػػػرح كتػػػػاب التكحيػػػػد -ِّ
 .دار التكحيد  ,ـََِِ-هػُِّْ, كلىاألالطبعة , آؿ الشيخ

بػػػدكف رقػػػـ  ,تكفيػػػؽ المػػػديني: التكتاليتاريػػػة الميبراليػػػة الاديػػػدة كالحػػػرب عمػػػى اإلرهػػػاب -ّّ
 .دمشؽ  -اتحاد الكتاب العرب,  ـََِّ, طبعة

بػف الضػحاؾ  محمد بف عي ى بف  ىػٍكرة بػف مك ػى:  نف الترمذم :الاامم الكبير  -ّْ
         دار الاػػػػػػػرب  ـُٖٗٗ ,بشػػػػػػػار عػػػػػػػكاد معػػػػػػػركؼ: ؽيػػػػػػػحقت, أبػػػػػػػك عي ػػػػػػػى  الترمػػػػػػػذم
 .بيركت  –اإل بلمي 
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 ك ننم ك مـ عميم اهلل صمى اهلل ر كؿ أمكر مف المختصر الصحيس الم ند الاامم -ّٓ
 بػف زهيػر محمػد :تحقيػؽ, الاعفػي البخػارم عبػداهلل أبػك إ ماعيؿ بف محمد:  كأيامم
 .النااة طكؽ دار , هػُِِْاألكلى   لطبعةا, الناصر ناصر

بػػػدكف رقػػػـ , بػػػك بصػػػيرأصػػػالس م ػػػعكد :  اهػػػاد شػػػعب فم ػػػطيف خػػػبلؿ نصػػػؼ قػػػرف -ّٔ
 .بدكف دار نشر, ـُٖٔٗ-هػ ُّٖٔ,طبعة

, بػػدكف تػػاريخ , كلػػىالطبعػػة األ, حمػػد إبػػراهيـ محمػػكد كآخػػركفأ: حػػاؿ األمػػة العربيػػة -ّٕ
 .بيركت -مركز درا ات الكحدة العربية

, عمػػار عمػػى ح ػػف, حمػػد إبػػراهيـ محمػػكدأ: عربيػػة النهضػػة أك ال ػػقكطحػػاؿ األمػػة ال -ّٖ
, ـ مركػػػز درا ػػػات الكحػػػدة العربيػػػة ََُِ-ََِٗابريػػػؿ,كلػػػىألالطبعػػػة ا, كآخػػػركف
 .بيركت 

د الثػػػاني الطبعػػػة المامػػػ,اميػػػؿ عبػػػد اهلل محمػػػد المصػػػرم: حاضػػػر العػػػالـ اإل ػػػبلمي -ّٗ
 .ـ المدينة ُٖٔٗ -هػ َُْٔ ,كلىاأل

بدكف دار , ـََِّ -هػ ُِْْالطبعة الثانية , لس الرقبصا:  الحرب عمى العراؽ -َْ
 .نشر

 -هػػ ُُْٖ, الطبعػة الثانيػة عشػر,فتحػي يكػف, حركات كمذاهب فػي ميػزاف اإل ػبلـ -ُْ
 .الر الة, ـُٕٗٗ

, المامػػػػد الثػػػػاني الطبعػػػػة الرابعػػػػة, أبػػػػك القا ػػػػـ  ػػػػعد اهلل, الحركػػػػة الكطنيػػػػة الازائريػػػػة -ِْ
 .افلبن –بيركت ,  دار الارب اإل بلمي, ـُِٗٗ

بػػدكف دار , ـ ََِِ-هػػػُِّْ,كلػػىالطبعػػة األ, نشػػأت اعفػػر: الحريػػة فػػي اإل ػػبلـ -ّْ
 .نشر

دار , بػػػػػدكف تػػػػػاريخ, بػػػػػدكف طبعػػػػػة,محمػػػػػد الخضػػػػػر ح ػػػػػيف: الحريػػػػػة فػػػػػي اإل ػػػػػبلـ -ْْ
 .االعتصاـ

دار  ,بػدكف تػاريخ, بػدكف رقػـ طبعػة ,اماؿ البنا:  حرية الفكر كاالعتقاد في اإل بلـ -ْٓ
 . الفكر اإل بلمي
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, بػػػدكف رقػػػـ طبعػػػة, محمػػػكد  ػػػعيد عمػػػراف:  فػػػي العصػػػكر الك ػػػطىحضػػػارة أكركبػػػا  -ْٔ
 .دبت باو جصم باالره  م , بدكف تاريخ

, تقػديـ طالػب أبػك الشػعر, مح ػف صػالس :الحقائؽ األربعكف في القضية الفم ػطينية -ْٕ
 .فم طيف –غزة  ,بدكف تاريخ ,بدكف طبعة

الطبعػػػة , ميعبػػػد الػػػرحيـ بػػػف صػػػمايؿ ال ػػػم:حقيقػػػة الميبراليػػػة كمكقػػػؼ اإل ػػػبلـ منهػػػا -ْٖ
 .مركز التأصيؿ لمدرا ات كالبحكث, ـ ََِٗ -هػ َُّْ, كلىاأل

       ,بػػػػػػػدكف رقػػػػػػػـ طبعػػػػػػػة , يك ػػػػػػػؼ القرضػػػػػػػاكم: الحػػػػػػػؿ اإل ػػػػػػػبلمي فريضػػػػػػػة كضػػػػػػػركرة -ْٗ
 . مؤ  ة الر الة ,ـ ُْٕٗ  -هػ ُّْٗ

, كلػػػىألالطبعػػػة ا ,يك ػػػؼ القرضػػػاكم:  متنػػػاأالحمػػػكؿ الم ػػػتكردة ككيػػػؼ انػػػت عمػػػى  -َٓ
 .بيركت -الر الةمؤ  ة , ـ ُٕٕٗ-هػ ُّٕٗ

محمػػػػد خميفػػػػة التكن ػػػػي ترامػػػػة عبػػػػاس :   الخطػػػػر اليهػػػػكدم بركتككػػػػكالت صػػػػهيكف -ُٓ
 .لبناف–دار الكتاب العربي بيركت ,بدكف تاريخ , الطبعة الرابعة: محمكد العقاد

دار  ,بػػدكف تػػاريخ, بػػدكف رقػػـ طبعػػة, ح ػػف بػػف فرحػػاف المػػالكي: داعيػػة كلػػيس نبيػػان  -ِٓ
 .الرازم

بدكف , كؿالمامد األ ,تحقيؽ محمد رشاد  الـ ,ابف تيمية :درء تعارض العقؿ كالنقؿ -ّٓ
 . دار الكنكز األدبية ,بدكف تاريخ,رقـ طبعة 

صالس بػف فػكزاف الفػكزاف , ألقاها,محمد عبد الكهاب,في شرح نكاقض اإل بلـ سدرك  -ْٓ
 .الرشد دار, بدكف تاريخ ,الطبعة الثالثة

بػدكف , بػف عبػد اهلل العمػي حامػد, دليؿ العقكؿ الحائرة في كشػؼ المػذاهب المعاصػرة -ٓٓ
 . .http://saaid.netبدكف دار نشرمف مكقم ,بدكف تاريخ ,.طبعة 

كلػػػى الطبعػػػة األ, يك ػػػؼ القرضػػػاكم, دكر القػػػيـ كاألخػػػبلؽ فػػػي االقتصػػػاد اإل ػػػبلمي -ٔٓ
 .مكتبة كهبة, ـُٓٗٗ-هػُُْٓ

 -هػػػ ُُّْ,كلػػىالطبعػػة األ: حػػاـز البػػببلكل, الديمقراطيػة كالميبراليػػة قضػػايا كمشػػاكؿ -ٕٓ
 .دار الشرؽ,  ـُّٗٗ
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ترامػة ,  مايكؿ ككربت كاكليا ميتشؿ ككربػت: الديف كال يا ة في الكاليات المتحدة -ٖٓ
الطبعػػػػػػة , عصػػػػػػاـ فػػػػػػايز كناهػػػػػػد كصػػػػػػفي كزيػػػػػػف ناػػػػػػاتي كمهنػػػػػػدس نشػػػػػػأت اعفػػػػػػر 

 .ـ الشركؽ الدكلية ََِٔ -هػ ُِْٔ,الثالثة

عػػػة الطب, تحقيػػػؽ نػػػكر الػػػديف عتػػػر ,لمخطيػػػب الباػػػدادم: الرحمػػػة فػػػي طمػػػب الحػػػديث -ٗٓ
 .لبناف  –بيركت , دار الكتب العممي, ـ ُٕٓٗ-هػ ُّٓٗكلىاأل

 .الكتاب المبناني بدكف تاريخ دار ,بدكف رقـ طبعة ,أنكر الاندم:  قكط العممانية -َٔ

الطبعػػة , كؿالمامػػد األ, مصػػطفي ال ػػباعي: ال ػػنة كمكانتهػػا فػػي التشػػريم اإل ػػبلمي -ُٔ
 .دار الكراؽ ,ـَََِ, كلىاأل

د  ػػميماف بػف األشػػعث بػػف إ ػػحاؽ بػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف أبػػك داك :   ػنف أبػػي داكد -ِٔ
ًاٍ ػػتاني بػػدكف رقػػـ , محمػػد محيػػي الػديف عبػػد الحميػػد: ؽيػػحقت , عمػرك األزدم الس  ى

 . بيركت –المكتبة العصرية  صيدا , بدكف تاريخ , طبعة

 ػػى بػػف الضػػحاؾ  الترمػػذم  أبػػك محمػػد بػػف عي ػػى بػػف  ىػٍكرة بػػف مك :  ػنف الترمػػذم -ّٔ
بػراهيـ عطػكة  :ؽتحقيؽ كتعمي, عي ى أحمػد محمػد شػاكر كمحمػد فػؤاد عبػد البػاقي كان
مكتبػػة كمطبعػػة مصػػطفى البػػابي ,  ـُٕٓٗ -هػػػ ُّٓٗالثانيػػة  : الطبعػػة ,عػػكض
 . مصر –الحمبي 

ٍكًاردم مك ػى بػف عمػي بػف الح ػيف بف أحمد:الكبرل ال نف -ْٔ ٍ ػرى  أبػك الخرا ػاني  الخي
 - هػػػػُِْْ الثالثػػػة : ةالطبعػػػ , عطػػػا القػػػادر عبػػػد محمػػػد: تحقيػػػؽ , البيهقػػػي بكػػػر

 فلبنا – بيركت العممية  الكتب دار, ـ ََِّ

 .ـ دار ال اقيََُِ, الطبعة الثانية ,تركي الحمد:  ال يا ة بيف الحبلؿ كالحراـ -ٓٔ

حاديثهػا محمػد أخػرج ,اماعة مف العممػاء تحقيؽ كمرااعة : الطحاكية العقيدة  شرح -ٔٔ
  .المكتب اال بلمي ,ـُْٖٗ -هػ َُْْ,الطبعة الثامنة , ناصر االلباني

 -هػػػ ُِّْ, كلػػىالطبعػػة األ, محمػػد عمػػارة : الشػػريعة اإل ػػبلمية كالعممانيػػة الاربيػػة -ٕٔ
 .دار الشركؽ, ـ ََِّ
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بيػػت , ـ ََِٖ -هػػػُِْٗ, كلػػىالطبعػػة األ, صػػالس الرقػػب:  عشػػرية ثنػػاالشػػيعة اإل -ٖٔ
 .  المقدس 

 .مكتبة النهضة , ـُٗٗٗ,الطبعة ال ابعة , حمد أميفأ:ظهر اإل بلـ -ٗٔ

الطبعػػػة , مػػد حامػػد الناصػػرمح: لعصػػرانيكف بػػيف مػػزاعـ التاديػػد كميػػاديف التاريػػبا -َٕ
 .الرياض -الككثر, ـََُِ -هػ ُِِْ, الثانية

 دار الشركؽ  ,ـُٓٗٗ-هػُُْٓ ,بدكف رقـ طبعة , يد قطب: اتماعيةإلالعدالة ا -ُٕ

  -هػ  ُِْٓربيم األكؿ , كلى الطبعة األ,عيد الدكيهيس ,العممانية تحارب اإل بلـ  -ِٕ
 .بدكف دار نشر,ـ ََِٓابريؿ 

 .بدكف تاريخ دار الهارة , بدكف رقـ طبعة,  فربف عبد اهلل  الحكالي: العممانية -ّٕ

مركػػػػػػػز اإلمػػػػػػػارات لمدرا ػػػػػػػات كالبحػػػػػػػكث , العكلمػػػػػػػة كأثرهػػػػػػػا فػػػػػػػي الماتمػػػػػػػم كالدكلػػػػػػػة -ْٕ
 .  بدكف دار نشر, ـََِِ,  كلىالطبعة األ, اال تيراتياية 

بدكف تاريخ الدار القكمية لمطباعػة , بعة الثانيةالط, الازك الفكرم محمد ابلؿ كشؾ -ٕٓ
 .كالنشر 

الطبعػة ,  محمػكد محمػكد الاػراب: الفقم عنػد الشػيخ األكبػر محػي الػديف ابػف العربػي -ٕٔ
 .بدكف دار نشر , ـُّٗٗ -هػ  ُُّْ, الثانية

دار , ـََِّ بػػػػدكف رقػػػػـ طبعػػػػة ,المامػػػػد الثالػػػػث,  ػػػػيد قطػػػػب:  فػػػػي ظػػػػبلؿ القػػػػرآف -ٕٕ
 .الشركؽ

-هػػػ ُِّْ, الطبعػػة الثانيػػة كالثبلثػػكف,المامػػد الرابػػم,  ػػيد قطػػب:ف فػػي ظػػبلؿ القػػرآ -ٖٕ
 . دار الشركؽ, ـََِّ

ـ ُُٖٗ -هػػَُُْ, بػدكف رقػـ طبعػة,المامػد الخػامس, يد قطب: في ظبلؿ القرآف -ٕٗ
 .دار الشركؽ

 .األهالي ,بدكف تاريخ, بدكف رقـ طبعة,محمد شحركر: القرآف كالكتاب -َٖ
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بػػدكف رقػػـ ,المامػػد الثػػاني, فمػػة محمػػد بػػدراترا, كؿ كايريػػؿ ديكرانػػت:قصػػة الحضػػارة -ُٖ
 . بيركت  –لبناف ,  دار الايؿ, ـ ُٖٗٗ -هػُُْٗ,طبعة

-هػػُُِْ,كلػىاألالطبعػة , نزيػم حمػاد: قضايا فقهية معاصرة فػي المػاؿ كاالقتصػاد -ِٖ
 .بيركت  –الدار الشامية  –دار القمـ دمشؽ , ـ ََُِ

 -هػػػػػُِّْ, الثانيػػػػة الطبعػػػػة,محمػػػػد قطػػػػب: قضػػػػية التنػػػػكير فػػػػي العػػػػالـ اإل ػػػػبلمي -ّٖ
 .دار الشركؽ , ـََِِ

 .دار ال اقي, بدكف تاريخ,بدكف رقـ طبعة ,تركي الحمد: الكراديب -ْٖ

    ,بػػػػػدكف رقػػػػػـ طبعػػػػػة,  محمػػػػػد قطػػػػػب, ال الػػػػم إال اهلل عقيػػػػػدة كشػػػػػريعة كمنهػػػػػاج حيػػػػػاة -ٖٓ
 .دار الشركؽ, ـُٓٗٗ -هػ  ُُْٓ

كلػػى الطبعػػة األ,  تصػػميـ هبػػة حممػػي, بقمػػـ كحػػدة الدرا ػػات : ال لمعكلمػػة الرأ ػػمالية -ٖٔ
 .مصر -مركز الدرا ات االشتراكية, ـََِْ,

           , بػػػػػػػػػػدكف دار نشػػػػػػػػػػر ,كلػػػػػػػػػػىاألالطبعػػػػػػػػػػة ,عيػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػدكيهيس: الميبراليػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػائعة -ٕٖ
 .ـ ََِٔ-هػ ُِْٕ

, كليػػػد بػػػف صػػػالس الرميػػػزاف:  الميبراليػػػة فػػػي ال ػػػعكدية كالخمػػػيج درا ػػػة كصػػػفية نقديػػػة -ٖٖ
 .بيركت  –لبناف , ـ ََِٗ-هػ َُّْ, كلىاألالطبعة 

كفػاء محمػد رفعػت , امػاؿ عبػد الهػادم محمػد م ػعكد:ليس لميهكد حؽ فػي فم ػطيف -ٖٗ
 .دار الكفاء , ـُّٗٗ,الطبعة الرابعة, امعة

, كلػػػػىاألالطبعػػػػة , شػػػػاكر النابم ػػػػي, لػػػػك لػػػػـ يظهػػػػر اإل ػػػػبلـ مػػػػا حػػػػاؿ العػػػػرب اآلف -َٗ
 .لبناف  –بيركت , دار اآلفاؽ الاديدة , ـََِّ

ن ػػقم عمػػى بػػف نػػايؼ ,أبػػي الح ػػف النػػدكم:لم ػػمميف مػػاذا خ ػػر العػػالـ بانحطػػاط  ا -ُٗ
 .بدكف دار نشر, بدكف تاريخ, بدكف رقـ طبعة,  الشحكد

عػػة الطب,شػػاكر النابم ػػي : ػػبلـالمػػاؿ كالهػػبلؿ المكانػػم كالػػدكافم االقتصػػادية لظهكراإل -ِٗ
 .دار ال اقي ,ـََِِكلى األ
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ـ ََُِ, طبعػة بػدكف رقػـ,أحمد كهباف :  الما كردم رائد الفكر ال يا ي اإل بلمي -ّٗ
 .دار الاامعة , 

هػػػػػػػػ  ُُْٖ, كلػػػػػػػىاأل الطبعػػػػػػػة, المامػػػػػػػد الثالػػػػػػػث,ابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة : مامػػػػػػػكع الفتػػػػػػػاكل  -ْٗ
 .مكتبة العبيكاف ,ـُٕٗٗ

ـ ُٕٗٗ -هػػػػُُْٖ, كلػػػىاألالطبعػػة ,المامػػد ال ػػػابم , ابػػف تيميػػػة,مامكعػػة الفتػػػاكل -ٓٗ
 .مكتبة العكيباف,

المامػد  ,مػد بػف قا ػـامم كترتيػب عبػد الػرحمف بػف مح:  مامكعة فتاكل ابف تيمية -ٔٗ
 .بدكف رقـ طبعة كبدكف دار نشر ,الخامس عشر

, دار الكفػػػاء, كلػػػىالطبعػػػة األ, المامػػػد الثػػػامف عشػػػر:ابػػػف تيميػػػة:مامكعػػػة الفتػػػاكل  -ٕٗ
 .ـُٕٗٗ-هػ ُُْٖ

المامػػد , عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قا ػػـ ,امػػم كترتيػػب: مامػػكع فتػػاكم ابػػف تيميػػة -ٖٗ
 . بدكف دار نشر, ريخبدكف تا, بدكف رقـ طبعة, الثامف كالعشركف

تحقيػؽ عمػي بػف محمػد , ابف تيمية: مختصر الصاـر الم مكؿ عمى شاتـ الر كؿ -ٗٗ
 .دار عمـ الفكائد , هػُِِْ, كلىاألالطبعة , العمراف 

المامػػد , رضػػكاف اػػامم رضػػكاف: ضػػبط كتحقيػػؽ,ابػػف القػػيـ الاكزيػػة:مػػدارج ال ػػالكيف -ََُ
 .القاهرة  –تار مؤ  ة المخ ,ـََُِ-هػ ُِِْكلى األالطبعة  , كؿاأل

        ,ال ػػػػػػػػػابعة الطبعػػػػػػػػػة: ر الشػػػػػػػػػركؽدا, محمػػػػػػػػػد قطػػػػػػػػػب: رةػمػػػػػػػػػذاهب فكريػػػػػػػػػة معاصػػػػػػػػػ -َُُ
 .ـُّٗٗ -هػ ُُّْ

, بػػػػدكف تػػػػاريخ ,الطبعػػػػة الخام ػػػػة, مصػػػػطفى ال ػػػػباعي: المػػػػرأة بػػػػيف الفقػػػػم كالقػػػػانكف -َُِ
 . المكتب اإل بلمي 

, بػػك بكػػرأميمػػم أ :المػػرأة كالانػػدر إلاػػاء التمييػػز الثقػػافي كاالاتمػػاعي بػػيف الان ػػيف  -َُّ
                 ـ  ََِِ-هػػػػػػػػػػػػػػػُِّْربيػػػػػػػػػػػػػػم األكؿ , كلػػػػػػػػػػػػػػىاألالطبعػػػػػػػػػػػػػػة  ,شػػػػػػػػػػػػػػيريف شػػػػػػػػػػػػػػكرم

 . كرية –دمشؽ  ,دار الفكر
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 بػػف محمػػد بػػف اهلل عبػػد بػػف محمػػد الحػػاكـ اهلل عبػػد أبػػك: الصػػحيحيف عمػػى الم ػػتدرؾ -َُْ
 البيػػػم بػػػابف المعػػػركؼ الني ػػػابكرم الطهمػػػاني الضػػػبي الحكػػػـ بػػػف نيعػػػيـ بػػػفا حمدكيػػػم
  .بيركت – العممية الكتب دار: عطا القادر عبد مصطفى: تحقيؽ

 البصرل الطيال ي الااركد بف داكد بف  ميماف داكد أبك: الطيال ي داكد أبي م ند -َُٓ
, ـ ُٗٗٗ - هػػػ ُُْٗ األكلػػى  الطبعػػة ,التركػػي المح ػػف عبػػد بػػف محمػػد: ؽيػػقتح
 .مصر – هار دار

حنبػػؿ بػػف هػػبلؿ بػػف أبػػك عبػػد اهلل أحمػػد بػػف محمػػد بػػف :م ػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ -َُٔ
د عبػد اهلل : إشػراؼ عادؿ مرشد  كآخركف -شعيب األرنؤكط : ؽيحقتأ د الشيباني 

 .ـ مؤ  ة الر الةََُِ - ػه ُُِْالطبعة األكلى   بف عبد المح ف التركي

الم ػػند الصػػحيس المختصػػر بنقػػؿ العػػدؿ عػػف العػػدؿ إلػػى ر ػػكؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػم  -َُٕ
محمػػد فػػؤاد عبػػد : ؽيػػحقتالقشػػيرم الني ػػابكرم م ػػمـ بػػف الحاػػاج أبػػك الح ػػف : ك ػػمـ
 .بيركت –دار إحياء التراث العربي  ,الباقي

 بػػف محمػػد بػػف اهلل عبػػد شػػيبة  أبػػي بػػف بكػػر أبػػك: كاآلثػػار األحاديػػث فػػي المصػػنؼ -َُٖ
,  الحػػػػػػػكت يك ػػػػػػػؼ كمػػػػػػػاؿ: ؽيػػػػػػحقت,العب ػػػػػػػي خكا ػػػػػػػتي بػػػػػػف عثمػػػػػػػاف بػػػػػػػف إبػػػػػػراهيـ
 . الرياض – الرشد مكتبة ,هػَُْٗ ألكلى االطبعة

, نحرافػػػات العقديػػػة عنػػػد الصػػػكفية كأثرهػػػا ال ػػػيئ عمػػػى األمػػػة اإل ػػػبلميةاهر اإلمظػػػ -َُٗ
مكتبػػػة , ـََِٓ -هػػػػُِْٔ, الطبعػػػة الثانيػػػة, كؿالمامػػػد األ,إدريػػػس محمػػػكد إدريػػػس

 .الرشد

عمػػػػى محمػػػػد ,  ػػػػيد عمػػػػراف , تحقيػػػػؽ,  حمػػػػد الحكمػػػػيأحػػػػافظ بػػػػف : معػػػػارج القبػػػػكؿ  -َُُ
 .القاهرة  -دار الحديث  ,ـُٗٗٗ -هػ َُِْ, كؿالمامد األ,عمى

 القا ػـ أبػك الشامي  المخمي مطير بف أيكب بف أحمد بف  ميماف :الصاير المعاـ -ُُُ
 -هػػػَُْٓ األكلػػى  الطبعػػة ,أمريػػر الحػػاج محمػػكد شػػككر محمػػد: قػػؽيحت الطبرانػػي
 . عماف - بيركت , عمار دار,  اإل بلمي المكتب,ـ ُٖٓٗ

بػػػدكف رقػػػـ , فى كامػػػؿعبػػػد العزيػػػز مصػػػط:  معركػػػة الثكابػػػت بػػػيف اإل ػػػبلـ كالميبراليػػػة -ُُِ
 .مامة البياف .بدكف تاريخ, طبعة
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 . بدكف دار نشر, تاريخ بدكف,بدكف طبعة, محمد قطب, مفردات الثقافة ال يا ية  -ُُّ

 ػػيد عبػػد : المقارنػػات التشػػريعية بػػيف القػػكانيف الكضػػعية المدنيػػة كالتشػػريم اإل ػػبلمي -ُُْ
حمػد أمحمػد , اديةمركز الدرا ػات الفقهيػة كاالقتصػ: درا ة كتحقيؽ, اهلل عمى ح يف
 .دار ال بلـ , بدكف تاريخ ,كؿالماد األ,  راج كآخركف

أبػك الح ػف نػكر الػديف عمػي بػف أبػي : المقصد العمي في زكائد أبي يعمػى المكصػمي -ُُٓ
 بػػدكف ,بػػدكف رقػػـ طبعػػة –  ػػيد ك ػػركم ح ػػف: تحقيػػؽ, بكػػر بػػف  ػػميماف الهيثمػػي 

 .لبناف –دار الكتب العممية  بيركت  ,تاريخ

الطبعػة , ترامػة هاشػـ صػالس,محمػد أركػكف: د إلػى نقػد العقػؿ اإل ػبلمياتهػامف اإل -ُُٔ
 .دار ال اقي , ـُُٗٗ,كلىاأل

عثمػاف بػف عمػي : تدالؿ عمى م ػائؿ االعتقػاد عنػد  أهػؿ ال ػنة كالاماعػةمنهج اإل -ُُٕ
 .مكتبة الرشد ,هػ ُُْٓ, بدكف رقـ طبعة  ,كؿالمامد األ, ح ف

 الطبعػػة ,كؿالمامػػد األ ,لشػػنقيطيمحمػػد ا, فػػي دعػػكة أهػػؿ الكتػػاب مػػنهج الر ػػكؿ  -ُُٖ
 .حمد  الـ أمكتبة أميف محمد  ,ـُِٗٗ-ُُّْهػ,األكلى 

 .بدكف طبعة كبدكف رقـ صفحة , المك كعة الحرة كيكيبيديا   -ُُٗ

 .ـُٖٗٗ,دار الشفؽ, الطبعة الثانية , الثانيالمامد ا :ال يا ة مك كعة -َُِ

بػدكف , بدكف رقـ طبعة, المامد الخامس, عبد الكهاب الكيالي:  المك كعة ال يا ية -ُُِ
 –بيػركت , دار الهػدل كالنشػر كالتكزيػم , المؤ  ػة العربيػة لمدرا ػات كالنشػر, تاريخ
 .لبناف 

             ,بػػػػػػػدكف تػػػػػػػاريخ دار النهضػػػػػػػة  ,بػػػػػػػدكف رقػػػػػػػـ طبعػػػػػػػة :المك ػػػػػػػكعة العربيػػػػػػػة المي ػػػػػػػرة -ُِِ
 .لبناف  –بيركت 

عبػػد المػػنعـ :مك ػػكعة الفػػرؽ كالاماعػػات كالمػػذاهب كاألحػػزاب كالحركػػات اإل ػػبلمية -ُِّ
 .مكتبة مدبكلي  ,ـََِٓ, الطبعة الثالثة,الحنفي

, الطبعػػة الثانيػػة , المامػػد الثػػاني,حمػػد عكيػػداتأتعريػػب :  مك ػػكعة النػػد الفم ػػفية   -ُِْ
 .باريس  –بيركت , ـََُِ
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مػػػػانم بػػػػف حمػػػػاد ,المك ػػػػكعة المي ػػػػرة فػػػػي األديػػػػاف كالمػػػػذاهب كاألحػػػػزاب المعاصػػػػرة -ُِٓ
 .دار الندكة العالمية, خبدكف تاري ,الطبعة الرابعة, الاهني

مركػػػػز الثقػػػػافي , ـُّٗٗ,الطبعػػػػة ال اد ػػػػة , محمػػػػد عابػػػػد الاػػػػابرم: نحػػػػف كالتػػػػراث -ُِٔ
 .العربي

حمػد أإيمػاف  :النظاـ اإلقميمي العربي فػي مرحمػة مػا بعػد االحػتبلؿ األمريكػي لمعػراؽ -ُِٕ
 .بيركت , ـََُِأبريؿ , كلى مركز درا ات الكحدة العربيةالطبعة األ, راب

 . ينا لمنشر ,ـ ُْٗٗ, الطبعة الثانية ,نصر حامد أبك زيد : لدينيالخطاب ا دنق -ُِٖ

 .الرياض, ـََِٗ -هػ َُّْ, األكلىالطبعة ,  الطيب بك عزة:  نقد الميبرالية -ُِٗ

 الطبعػة, ,حمػد أمػيفأترامػة ح ػيف , فران ػيس فكككيامػا: نهاية التاريخ كخاتـ البشر -َُّ
 .هراـ مركز األ, ـُّٗٗ-هػ ُُّْ ,األكلى

 .دارالشركؽ , ـ ُٕٗٗ -هػ ُُْٖ,األكلىالطبعة , محمد قطب, عاصركاقعنا الم -ُُّ

, ـََِْ-هػػػُِْْ,الطبعػة ال ػابعة ,صػػالس الرقػب,كاقعنػا المعاصػر كالاػزك الفكػرم -ُِّ
 .بدكف دار نشر

 -هػػُُْْ, األكلػىالطبعػة ,محمػد شػكقي الفناػرم, قتصػاد اإل ػبلميالكايز فػي اإل -ُّّ
 .دار الشركؽ, ـُْٗٗ

بػػدكف رقػػـ   , ح ػػاف محمػػد ح ػػاف : م لمعػػالـ اإل ػػبلمي ك ػػائؿ مقاكمػػة الاػػزك الفكػػر  -ُّْ
 .بدكف دار نشر , طبعة

مركػز البحػث ,بػدكف رقػـ طبعػة, صالس بف فكزاف الفػكزاف:  الكالء كالبراء في اإل بلـ -ُّٓ
 .فم طيف  –غزة ,  امعية دار الكتاب كال نة, العممي 

, لػػرازؽ عفيفػػيتقػػديـ عبػػد ا, محمػػد بػػف  ػػعيد القحطػػاني: الػػكالء كالبػػراء فػػي اإل ػػبلـ -ُّٔ
 .الرياض  –مكة المكرمة , دار طيبة  ,هػ ُُّْ, الطبعة ال اد ة 
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-:ثبحاألا
 

, مح ػػػف نػػػاايكرقػػػة بحػػػث , االقتصػػػادية كاالاتماعيػػػة كأثرهػػػا فػػػي الفقػػػم كالتشػػػريم ؿالعكامػػػ -ُ
 . www.iraqja ,مامة القضاء

- :(اإلنترنت)شبكة المعمومات الدولية 

, اريػػػػدة الريػػػػاض, محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي المحمػػػػكد: اإلرادة اإلن ػػػػانية م ػػػػتقبؿ يصػػػػنعم اإلن ػػػػاف -ُ
  .َُّْٕ :العدد ,ـ ََِٕيناير  ْ - هػُِْٕذم الحاة  ُٓالخميس 

www.alriyadh.com . 

 :العػػدد, ـََِٓ/ْ/َُنشػػر بتػػاريخ , العفيػػؼ األخضػػر:إزاحػػة كػػابكس صػػداـ ت ػػتحؽ حربػػا -ِ
ُُّٔ, www.ahewar. 

 ,ـََُِ/ٖ/ٗ, محمػد إبػراهيـ مبػركؾ:  اإل ػبلـ الميبرالػي أك الضػكء الػذم يخفػي الحقػائؽ -ّ

www.saaid.net 

, تػػاب  ترامػػة كتحريػػرنشػػر مػػف ك ,مركزرانػػد بكاشػػنطف,هػػك الحػػؿ ألمريكػػا" المعتػػدؿ"اإل ػػبلـ  -ْ
 .www.siironline.org .ـََِٓمايك  ّنشر بتاريخ الثبلثاء  , شيريف حامد فهمي 

ذم  ِٗاالثنػػيف , اريػػدة الريػػاض,عبػػد اهلل بػػف باػػاد العتيبػػي:إ ػػبلـ الػػنص كان ػػبلـ الصػػراع -ٓ
 . www.alriyadh.com . ُُْْْ :العدد ,ـ  ََِٖيناير  ٕ-هػ ُِْٖالحاة 

 .www.saaid.net,   ميماف بف صالس الخراشي:اعترافات محمد أرككف -ٔ

امػػػػػػػػاؿ :  ب الاربيػػػػػػػػكفأعػػػػػػػداء المقاكمػػػػػػػػة اإل ػػػػػػػػبلمية هػػػػػػػػـ الميبراليػػػػػػػكف كالعممػػػػػػػػانيكف العػػػػػػػػر  -ٕ
 www.qatarshares.com. ,ـََِٔ/ِ/ُٗ,حشمة

 . مكقم الفقم اإل بلمي بشأف العممانية ,(ُُ/ِ) َٗ : قرار رقـ:  اإلعبلـ -ٖ

 :َُٔالعػػػػػػدد  صػػػػػػكت الحػػػػػػؽ كالحريػػػػػػة:  كراء الحػػػػػػرب عمػػػػػػى العػػػػػػراؽ اإلمبرياليػػػػػػة الاديػػػػػػدة -ٗ
 www.kl28.com. , هػُِّْ, ذك القعدةِٖـ المكافؽ ََِّ/ِ/ُ

 ,شػػاكر النابم ػػي, نتخابػػات األفاانيػػة خطػػكة الديمقراطيػػة األكلػػى عمػػى طريػػؽ األلػػؼ ميػػؿاإل -َُ
 .www.ahewar ,ْٖٗ :العدد, ـََِْ َُ /ُِ

http://www.iraqja/
http://www.alriyadh.com/
http://www.ahewar/
file:///J:/Local%20Settings/Temp/رسالة%20ماجستير/مركز%20راند%20بواشنطن%20:
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http://www.saaid.net/
http://www.ahewar/
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صػػفر  ِٔاريػػدة الريػػاض  األحػػد , إبػػراهيـ البميهػػي:  منػػابم الاهػػؿ إنكػػار االنتقائيػػة أحػػد -ُُ
 . 12018www.alriyadh.com :دالعد ـ ََُِمايك  َِ ,هػ ُِِْ

   كػػػػػػػػػػانكف َّ, االثنػػػػػػػػػػيف, راغػػػػػػػػػػب ال ػػػػػػػػػػرااني, يػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى أفاان ػػػػػػػػػػتافاألهػػػػػػػػػػداؼ األمريك -ُِ
 .www.islamfeqh.com ,ـََِٕدي مبر

               , محمػػػػػػػػػد القصػػػػػػػػػاص, بطػػػػػػػػػبلف دعػػػػػػػػػكل أف ال ػػػػػػػػػنة النبكيػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػريعية كغيػػػػػػػػػر تشػػػػػػػػػريعية -ُّ
 .www.norelhaq.com ,ـََُِ /ُٓ/03 - ػه ُِْٕ /َُ /ِٕ

 www.almokhtsar.com.  ,بف صمايؿ ال ممي ـعبد الرحي,تأثير االتاا  التاريبي -ُْ
 ,ـ ََُِ/ٓ/ُّتػػاريخ االقتبػػاس, شػػبيبنبيػػؿ : التخمػػؼ الميبرالػػي الفم ػػفي عربيػػا كشػػططم -ُٓ

midadulqalam.info. www. 

يناير  َٓ ,األربعاء,تاريخ النشر,عبير  عدم,تركي الحمد ال تعارض بيف اإل بلـ كالميبرالية -ُٔ
 .  www.majalla.com ,ـَُُِ

 .www.saaid.netأبك عبد العزيز الظفيرم , تركي الحمد كأطياؼ األزقة المهاكرة -ُٕ

, هػػػػػػ ُِْٗ /ِ/ُٓ, ناصػػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد األحمػػػػػد ,تطػػػػػكر الهامػػػػػة الاربيػػػػػة عمػػػػػى اإل ػػػػػبلـ -ُٖ
alahmad.com www.. 

 .www.jazan4u.com,ـ ََُِ/ُ/َّ, عمي الممحـ,حرية الفكر كال حاؽ الميبرالي -ُٗ

مؤ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارنياي لم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ , الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزب الميبرالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم -َِ
 .egyptelections.carnegieendowment.org www.,الدكلي

, صػػػػالس الخراشػػػػي ػػػػميماف بػػػػف : حكػػػػـ الػػػػدعكة إلػػػػى الفكػػػػر الميبرالػػػػي فػػػػي الػػػػببلد اإل ػػػػبلمية -ُِ
.www.saaid.net 

منتػػػديات , فػػػي أكربػػػا فػػػي القػػػرف التا ػػػم عشػػػر الحركػػػات الميبراليػػػة كالقكميػػػة دركس التػػػاريخ -ِِ
 . www.arabita ,ـََِٖ/ٓ/ُٔعربيطا 

عبػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػاقي :دمكيػػػػػػػػػػػػػة األمريكػػػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػي أفاان ػػػػػػػػػػػػػتاف كال ػػػػػػػػػػػػػيناريكهات االمبرياليػػػػػػػػػػػػػة -ِّ
 ..almoslim.net www , ـََُِ/ُِ/ُٔ,خميفة

        ,األحػػػػػػػػد ,ـ2007/1/17نشػػػػػػػػر بتػػػػػػػػاريخ , دكر الفقهػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي ذـ الن ػػػػػػػػاء شػػػػػػػػاكر النابم ػػػػػػػػي -ِْ
 .www.ahewar.org ,ـََُِ/ ٖ/ُٓ

 .هػػػػػ ُِْٕ/ْ/ِِطمعػػػػت رمػػػػيس :   ػػػػتراتياية األمريكيػػػػةدكر الميبػػػػرالييف الاػػػػدد فػػػػي اال -ِٓ

almoslim.net/node.www. 

-www.arab, شبكة الميبرالييف العرب ,ا ية في العالـ العربيدكر المرأة في األحزاب ال ي -ِٔ

liberals.net. 

http://www.alriyadh.com/
http://www.islamfeqh.com/
http://www.norelhaq.com/
http://www.almokhtsar.com/
http://midadulqalam.info/
http://www.majalla.com/
http://www.saaid.net/
http://alahmad.com/
http://www.jazan4u.com/
http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2010/09/30
http://egyptelections.carnegieendowment.org/ar/2010/09/30
http://almoslim.net/
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ردا عمى الشيخ عبد القادر محمد العمارم إف الحؽ كالراكع إليم خير مف الباطػؿ كالتمػادم  -ِٕ
 .www.ahewar.org ,ْْٓ:العدد ,ـََِّ/ٕ/ِِ ,العفيؼ األخضر, عميم

  , نشػػػر بتػػػاريخ ,ـََُِ/ٖ/ُٓ, شػػػاكر النابم ػػػي, الرؤيػػػة الميبراليػػػة الاديػػػدة لمحالػػػة العربيػػػة -ِٖ
 www.ahewar.org. ,ـ ََِٔنكفمبر ُٖ

, ـََُِ /ٖ /ٗ, مااػػػػػػػػد م ػػػػػػػػفر العتيبػػػػػػػػي:   ػػػػػػػػبعة عشػػػػػػػػر ك ػػػػػػػػيمة إلغاظػػػػػػػػة الميبػػػػػػػػرالييف -ِٗ
.www.saaid.net/mktarat/almani/74.  

 ـََِّ/ُِ/ُٔ, العفيػؼ األخضػػر,  ػقكط باػػداد دكف قتػاؿ كا ت ػػبلـ صػداـ دكف مقاكمػػة -َّ
   www.ahewar.org. ,ْٖٔ :العدد

-www femme-liberale.over.,ممامػة األفػؽ الحػزب االاتمػاعي التحػرر ,  ػيرة ذاتيػة -ُّ

blog.com 

 www.saaid.net., ـََُِ/ٖ/ُٓ, فكزية الخميكل,ية عمى ال نةكالانا شاكر النابم ي -ِّ

 .www.saaid.net,  ميماف بف صالس الخراشي,شاكر النابم ي كحقائؽ عنم -ّّ
 ,ََِٗنكفمبر ٗ -هػَُّْ,ذك القعدة22,الشيخ  عد الشترم كتنكر الميبرالييف لحرية الرأم -ّْ

.www.lahaonline.com 

 ِٓاألحػد , اريػدة الريػاض,بػراهيـ البميهػيا ,ظهكر الفكر النقدم شرارة االنطػبلؽ الحضػارم -ّٓ
 www.alriyadh.com ,َُّْٖ :العدد ,ـََِٕينايرُْ -ػهُِْٕذم الحاة 

 . www.al-moharer.net ,بثينة بياف:  العدكاف عمى العراؽ -ّٔ

 . www.metransparent.com , العفيؼ األخضر  يرة ذاتية -ّٕ

 ََِٗأغ ػػػػػػػػػػػػػطس ِّ ,مصػػػػػػػػػػػػػطفى تػػػػػػػػػػػػاج :العقػػػػػػػػػػػػؿ العربػػػػػػػػػػػػػي تكقػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػف التفكيػػػػػػػػػػػػر -ّٖ
mtaj.maktoobblog.com  . www. 

  ـََُِ/ٖ/ُٔ,االثنػػػػػػػيف : شػػػػػػػاكر النابم ػػػػػػػي: الفئػػػػػػػراف العربيػػػػػػػة كالقػػػػػػػط الحم ػػػػػػػاكم -ّٗ

.www.ahewar.org 

        امػػػػػػػادم اآلخػػػػػػػرة  ُٕ, اريػػػػػػػدة الريػػػػػػػاض,عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف باػػػػػػػاد العتيبػػػػػػػي,كمفتػػػػػػػاكم تيػػػػػػػؾ أ -َْ
 . www.alriyadh.com ,ُِِْٓ :ـ  العدد ََِٕيكليك  ِ-هػ ُِْٖ

, ـََِٕ/ٗ/ُِ:   ػػػػػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػػػػػػف ناصػػػػػػػػػػػػػر الاامػػػػػػػػػػػػدم فػػػػػػػػػػػػػي الميبراليػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػيخفتػػػػػػػػػػػػكل  -ُْ
.www.lebraly.com 

 ,ـَََِ/َُ/ُِ, َُُٕ :العػػػػػدد, كمػػػػػاؿ غبػػػػػل, يػػػػػاراتهـ الكارثيػػػػػةالفم ػػػػػطينيكف كخ -ِْ

www.ahewar.org. 

امػػادل  َِ,الثبلثػػاء ,اريػػدة الريػػاض  ,يك ػػؼ أبػػا الخيػػؿ ,فم ػػفة الػػكالء كالبػػراء فػػي اإل ػػبلـ -ّْ
 .www.alriyadh.com,ُّْٔٓ :العدد,ـََِٓيكليكِٔ -هػُِْٔاآلخرة 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=8738##
http://www.saaid.net/mktarat/almani/74.htm
http://www.saaid.net/
http://www.alriyadh.com/
http://www.al-moharer.net/
http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/
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 ُٓ       , االثنيف ,ال يا ٌيةة الكاتب, لقانكف األ ا ي المنقس لمحزب االاتماعي التحررما -ْْ
 www.assyassyia-tn.com. ,ـََِٖدي مبر

 ,ـََِٔاكليػػم  ُٗ ,منػػذر ثابػػت ,القػػانكف األ ا ػػي المػػنقس لمحػػزب االاتمػػاعي التحػػررم -ْٓ

psl2010.over-blog.com www. 

  ,ـ ََُِ(  ػػبتمبر) ايمػػكؿُٓاألربعػػاء  ,هشػػاـ صػػػالس:ميفلكػػاف ا ػػران رائعػػان بػػػيف عػػا -ْٔ

www.alawan. 

    -هػػػَُّْكلػػىامػػادم األُِالخمػػيس , اريػػدة الريػػاض, ممػػدكح المهينػػي, ر تاػػاربأكػػف فػػ -ْٕ
 .       www.alriyadh.comُِْٕٗ:العدد, ـََِٗمايك  ٕ

شػػػػفاؼ الشػػػػرؽ  ,ـََِٔمػػػػارس ِّ,العفيػػػؼ األخضػػػػر: كيػػػؼ نصػػػػالس اإل ػػػػبلـ مػػػػم العػػػػالـ -ْٖ
 .www.metransparen, األك ط

العػدد , ـ ََِٓ/ٓ/ُٕ  ,شػاكر النابم ػي :لماذا لػـ يشػربكا دـ العفيػؼ األخضػر حتػى اآلف -ْٗ
ََُِ ,.www.ahewar 

 www.al-moharer.net. , ميرة راب, الميبرالية األصكلية في الماتمم العربي  -َٓ
 ,ُُٗٗ :العػػػػػػػػػػدد.ـ ََِٕ/ٓ /ُٖ ,كمػػػػػػػػػػاؿ غبػػػػػػػػػػل: الميبراليػػػػػػػػػػة الاديػػػػػػػػػػدة تمتػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػماالن  -ُٓ

.www.ahewar.org 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمطاف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدالرحمف ,الميبراليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكدية كالتأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأزـك  -ِٓ
 .  www.saaid.net,ـ2010العميرم

 . www.alukah.net, ـََُِ/ٖ/ُ,أحمد إبراهيـ خضر :لميبراليكف العرب الاددا -ّٓ

منشػػػػكر بتػػػػاريخ  ,ريػػػػاضال,عبػػػػد اهلل المطيػػػػرم,كرقػػػػة بحػػػػث , يالميبراليػػػػة مػػػػف منظػػػػكر فم ػػػػف -ْٓ
 .penvip.com .www, ـ ََِٗ/ٔ/ُِ

  -هػػػُِْٖمحػػـر27 , الم ػػند محمػػد بػػف عبػػدالعزيز ,الميبراليػػكف كالػػدعكة إلػػى نقػػد الثكابػػت -ٓٓ
 .www. majles.alukah.net . ,فبراير ـََِٕ

:  العػػػػػدد ,ـََِٖ/ْ/ُٖ ,حمػػػػد فاضػػػػػؿأ ,مػػػػاذا لػػػػػك دخمػػػػت أمريكػػػػػا العػػػػػراؽ قبػػػػؿ أفاان ػػػػػتاف -ٔٓ
ِِٓٓ, .www.ahewar.org 

, َّٖٕ :العػػدد,شػػاكر النابم ػػي,  مػػا فعمػػم ال ا ػػة فػػي العػػراؽ لػػـ يفعمػػم االاتيػػاح الع ػػكرم -ٕٓ
 www.ahewar.org. , ـ ََُِ/ٕ/ِٗ بتاريخ نشر

 tomaar .www, ـََِٗ/ّ/ُٓ,  كديةػي ال عػميبرالية فهك تعريؼ ال ما -ٖٓ

 . ب بف مركاف الحمدخب ا, المخط ط الاربي اال تراتياي تاا  العالـ اإل بلمي -ٗٓ

 www.saaid.net. ,ـََُِ/ٕ/ُٖاألحد , دكتكر ا تفهاـ: المرأة في القراءة الميبرالية -َٔ

http://www.assyassyia-tn.com/
http://psl2010.over-blog.com/
http://www.alawan/
http://www.alawan/
http://www.alriyadh.com/
http://www.alriyadh.com/
http://www.ahewar/
http://www.al-moharer.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=131806##
http://www.ahewar.org/
http://www/
http://www.saaid.net/
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 . ـََُِمػػػػػػػايك  َُاالثنػػػػػػػيف , شػػػػػػػاكر النابم ػػػػػػػي,المػػػػػػػرأة المنقبػػػػػػػة كػػػػػػػالمرأة العاريػػػػػػػة -ُٔ

.www.elaph.com 

 ,ـََِٗ/َُ/ٔالثبلثػاء , برهػاف إبػراهيـ كػريـ, مراكز صنم القػرارات كال يا ػات األمريكيػة -ِٔ
.www.syriarose.com 
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 فيرس اآليات القرآنية

 الصفحة اآلية السورة اآلية

  الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن * ِقيَن َذِلَك اْلِكتَاُب َل َرْيَب ِفيِو ُىًدى لِّْمُمتَّ * الم
الَة َوِممَّا َرَزْقَناُىْم ُينِفُقوَن   ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

 َُٓ  ُ-ِ-ّ البقرة

  ِر ُ٘ بِد نِىَٚ اىُّْ ََ َِ اىظُّيُ ٍِّ ُْْ٘ا ُْٝذِرُجٌُٖ  ٍَ َِ ن ٝ ِِ ُّٜ اىَّ ىِ َٗ َِ  هللّاُ  ٝ ِِ اىَّ َٗ
ٌُ اىوَّبُغُ٘د ُٝذْ  ىَِٞلُطُٕ ْٗ َِ اىُّْ٘رِ َمفَُرْٗا  َ ٍِّ بدِ  ِرُجٌَُّٖ٘  ََ  نِىَٚ اىظُّيُ

 َٓ ِٕٓ البقرة

 َْٝفَاُو ِْ ٍَ ب َجَساُء  ََ َُ ثِجَْاٍط فَ رَْنفُُرٗ َٗ َُ ثِجَْاِط اْىِنزَبِة  ُْ٘ ٍِ  َفَزُْؤ

َُ نِىَٚ  ٗ ِخ َُٝردُّ ٍَ ًَ اْىقَِٞب ْ٘ َٝ َٗ َّْٞب  ٌٛ فِٜ اْىَذَٞبِح اىدُّ ٌْ نَِلَّ ِ ْس ُْْن ٍِ ىَِل  ََ

َُ  ََشدِّ اىْ  يُ٘ ََ ب رَْا ََّ ََبفٍِو َع ُ ثِ ب هللاَّ ٍَ َٗ اِة  َِ  َا
 ُّٖ  ٖٓ البقرة

  َُُٔٝزََذجَّو ِِٛ ًُ اىَّ ب َٝقُ٘ ََ َُ نَِلَّ َم ٘ ٍُ ثَب َلَ َٝقُ٘ َُ اىرِّ َِ َٝأُْميُ٘ ٝ ِِ اىَّ

َٗ ََدوَّ  ثَب  ْثُو اىرِّ ٍِ  ُِ ْٞ ب اْىجَ ََ ٌْ قَبىُْ٘ا نَِّّ ُ ىَِل ثِأََّّٖ ََ صِّ  ََ َِ اْى ٍِ  ُُ ْٞوَب  اىشَّ

َدقَبد ُْٝرثِٜ اىصَّ َٗ ثَب  َذُق هللّاُ اْىرِّ َْ ثَب َٝ ًَ اىرِّ َدرَّ َٗ  َِ ْٞ َٖب   هللّاُ اْىجَ َٝب  َُّٝ

ثَب نُِ ُمْزٌُ  َِ اىرِّ ٍِ  َٜ ب ثَقِ ٍَ ُرْٗا  ََ َٗ ُْْ٘ا ارَّقُْ٘ا هللّاَ  ٍَ َِ ن ٝ ِِ    اىَّ

ِِْٞ ٍِ ْؤ ٍُّ  

 -22  -21  البقرة

 29  ُّٕ 

 َْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمْن الَغيِّ َل ِإْكرَاَه ِفي الدِّيِن ق البقرة ِٓٔ ّٔ 

 ْْذ َقاَل َرّبَك ِلْمَماَلِ َكِة ِإّني َجاِعٌل ِفي األْرِض َخِميَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَيا  َواِ 
ِبَحْمِدَك َوُنَقّدُس َلَك َقاَل ِإّنَي  َمن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُك الّدَمآَ  َوَنْحُن ُنَسّبحُ 

 َمُم َما َل َتْعَمُموَن َأعْ 
 َُُ َّ البقرة

 َوَل َيزَاُلوَن ُيَقاِتُموَنُكْم َحتََّ  َيُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوْا َوَمن َيْرَتِدْد
ِمنُكْم َعن ِديِنِو َفَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر َفُأْوَلـِ َك َحِبَطْت َأْعَماُلُيْم ِفي الدُّْنَيا 

 َوُأْوَلـِ َك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدونَ َواآلِخَرِة 
 ّٗ ُِٕ البقرة

 ِفي اْلَقْتَم  اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ  َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقَصاُص
اتَِّباٌع َفَمْن ُعِفَي َلُو ِمْن َأِخيِو َشْيٌ  فَ  َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلنَث  ِباأُلنَث 

بُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمِن  ِباْلَمْعُروِف َوَأَدا  ِإَلْيِو ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّ
 َبْعَد َذِلَك َفَمُو َعَذاٌب َأِليٌم،وَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيْا ُأوِليْ  اْعَتَدى

 اأَلْلَباِب َلَعمَُّكْم َتتَُّقونَ 

 َُُ ُٕٗ-ُٖٕ البقرة



 ٕٓٛ 

 الصفحة اآلية السورة اآلية

  ََّل  ِ ٍَ َٗ  َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ ُِ اْى ْٗ ِ ُد ٍِ ىَِٞبء  ْٗ َ  َِ َُ اْىَنبفِِرٝ ُْ٘ ٍِ ْؤ َُ ِِ اْى َٝزَِّذ

ٌْ رُقَبحً  ُٖ ْْ ٍِ ٍء نَِلَّ  َُ رَزَّقُْ٘ا  ْٜ َِ هللّاِ فِٜ َش ٍِ َْٞص  ىَِل فَيَ ََ َْٝفَاْو 

ِصٞرُ  ََ نِىَٚ هللّاِ اْى َٗ ٌُ هللّاُ َّْفَطُٔ  ُرُم ِِّ َُٝذ َٗ   
 ُٓ ِٖ آؿ عمراف

 َّب اْ زَيََف  الدِّيَن ِعْنَد المَِّو اإِلْسالمُ ِإن ٍَ َٗ  ًُ ِ اِسْضِ َْْد هللاَّ َِ ِع ٝ َُّ اىدِّ نِ

 ِْ ٍَ َٗ  ٌْ َُْْٖٞ ًٞب ثَ َْ ٌُ ثَ ٌُ اْىِاْي ب َجبَءُٕ ٍَ ِْ ثَْاِد  ٍِ َِ  ُٗرُ٘ا اْىِنزَبَة نَِل  ٝ ِِ اىَّ

ُِ اْىِذَطبةِ  َ َضِرٝ َُّ هللاَّ ِ فَإِ   َْٝنفُْر ثِلَٝبِد هللاَّ
 َُٕ ُٗ رافآؿ عم

  ِإلَّ َأن َتتَُّقوْا ِمْنُيْم تَُقاًة 

 
 ِٖ آؿ عمراف

 

ُِٖ 

 َْعنِ  َوَيْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َوَيْأُمُرونَ  اْلَخْيرِ  ِإَل  َيْدُعونَ  ُأمَّةٌ  ِمْنُكمْ  َوْلَتُكن 
 ُُٔ َُْ آؿ عمراف اْلُمْفِمُحونَ  ُىمُ  َوُأوَلِ كَ  اْلُمْنَكرِ 

 َْيَر اإِلْساَلِم ِدينًا َفَمن ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن َوَمن َيْبَتِ  غ
 ُِٕ ٖٓ آؿ عمراف اْلَخاِسِرينَ 

    ُِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد المَِّو اإِلْسالم    آؿ عمراف ُٗ 
 

ُِٕ 

 َنُكْم َخَباًل َودُّوا َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم َل َيْأُلو
َما َعِنتُّْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُ  ِمْن َأْفَواِىِيْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُرُىْم َأْكَبُر َقْد 

 َبيَّنَّا َلُكُم اآْلَياِت ِإْن ُكْنُتْم َتْعِقُمونَ 
 ُٓ ُُٖ آؿ عمراف

ْلِقَياَمِة َل َرْيَب ِفيوِ الّمُو ل ِإَلـَو ِإلَّ ُىَو َلَيْجَمَعنَُّكْم ِإَل  َيْوِم ا الن اء ٖٔ َُْ 

 َِمْن َتْحِتَيا  ُحُدوُد المَِّو َوَمْن ُيِطِع المََّو َوَرُسوَلُو ُيْدِخْمُو َجنَّاٍت َتْجِري ِتْمك
َوَمْن َيْعِص المََّو َوَرُسوَلُو *اأْلَْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 َخاِلًدا ِفيَيا َوَلُو َعَذاٌب ُمِييٌن  وَدُه ُيْدِخْمُو َنارًاَوَيَتَعدَّ ُحدُ 
 ُْٕ ُْ  ُّ الن اء

 َفاَل َوَربَِّك َل ُيْؤِمُنوَن َحتََّ  ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُيْم ثُمَّ َل َيِجُدوْا ِفي
 ّٗ ٓٔ اءالن  َأنُفِسِيْم َحَرًجا مِّمَّا َقَضْيَت َوُيَسمُِّموْا َتْسِميًما



 ٕٜٓ 

 الصفحة اآلية السورة اآلية

 ََياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسول الن اء ٓٗ ُّٕ-ِْ 

 ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا ِإَل  الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا ِبِو َوُيِريُد
 ُّٖ َٔ الن اء الشَّْيَطاُن َأْن ُيِضمَُّيْم َضاَلًل َبِعيداً 

 ًلَِّقْوٍم ُيوِقُنونَ  َأَفُحْكَم اْلَجاِىِميَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّمِو ُحْكما المائدة ٓ ُْٖ 

َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم  اْلَيْوَم َأْكَمْمُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَمْيُكْم ِنْعَمِتي
 ٔٗ ّ المائدة  ِديًنا

 ُّالَة َوُيْؤُتوَن ِإنََّما َوِلي ُكُم المَُّو َوَرُسوُلُو َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
 الزََّكاَة َوُىْم رَاِكُعونَ 

 ُٓ ٓٓ المائدة

 ْنُيْم َيَتَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروْا َلِبْ َس َما َقدََّمْت َلُيْم َأنُفُسُيْم َأن َتَرى َكِثيرًا مِّ
 ُٓ َٖ المائدة َمْيِيْم َوِفي اْلَعَذاِب ُىْم َخاِلُدونَ َسِخَط الّمُو عَ 

 َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُيْم ِبَما َأْنَزَل المَُّو َوَل َتتَِّبْع َأْىَواَ ُىْم َواْحَذْرُىْم َأْن َيْفِتُنوَك
 ُّٖ ْٗ المائدة َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل المَُّو ِإَلْيكَ 

 ُوْا َل َتتَِّخُذوْا اْلَيُيوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَيا  َبْعُضُيْم َأْوِلَيا  َيآ َأيَُّيا الَِّذيَن آَمن
نُكْم َفِإنَُّو ِمْنُيْم ِإنَّ الّمَو َل َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ   ِٓ-ُْٓ ُٓ المائدة َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّيم مِّ

 َن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبمَّْغَت  َيا َأيَُّيا الرَُّسوُل َبمِّْ  َما ُأنِزَل ِإَلْيك بَِّك َواِ  ِمن رَّ
 ّْ ٕٔ المائدة ِرَساَلَتُو َوالّمُو َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ الّمَو َل َيْيِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ 

  ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّمِو َربِّ اْلَعاَلِميَن َل َشِريَك
ُل اْلُمْسِمِمينَ   َلُو َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنْا َأوَّ

 ِٓ ُّٔ - 2  األنعاـ

 َْيَشاُ  ِمْن ِعَباِدِه  اْسَتِعيُنوا ِبالمَِّو َواْصِبُروا ِإنَّ اأَلْرَض ِلمَِّو ُيوِرُثَيا َمن
 ٖٗ ُِٖ األعراؼ َواْلَعاِقَبُة ِلْمُمتَِّقينَ 

 ِاألعراؼَيا َوَلُيْم َأْعُيٌن ل ُيْبِصُروَن ِبَيا َوَلُيْم  آَذاٌن ل َلُيْم ُقُموٌب ل َيْفَقُيوَن ب ُٕٗ َُْ-َُٔ 
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ْنَعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأْوَلِ َك ُىْم اْلَغاِفُمونَ   َيْسَمُعوَن ِبَيا ُأْوَلِ َك َكاأَل

 ِالمَِّو َوآَياِتِو َوَلِ ْن َسأَْلَتُيْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْمَعُب ُقْل َأب
 ٔٔ -ٓٔ التكبة َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْسَتْيِزُ ونَ 

ُٕٖ-َُٖ-
ُٕٗ 

 َل َعَمْيِيْم ُسوَرٌة ُتَنبُِّ ُيْم ِبَما ِفي ُقُموِبِيْم ُقِل َيْحَذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن تَُنزَّ
َتُيْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َوَلِ ْن َسأَلْ * اْسَتْيِزُ وا ِإنَّ المََّو ُمْخِرٌج َما َتْحَذُروَن 

َل َتْعَتِذُروا * َنُخوُض َوَنْمَعُب ُقْل َأِبالمَِّو َوآَياِتِو َوَرُسوِلِو ُكْنُتْم َتْسَتْيِزُ وَن 
َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِ َفٍة ِمْنُكْم ُنَعذِّْب َطاِ َفًة ِبَأنَُّيْم 

 ِمينَ َكاُنوا ُمْجرِ 

 ُٖٕ ٔٔ-ْٔ التكبة

 َيْحِمُفوَن ِبالمَِّو َلُكْم ِلُيْرُضوُكْم َوالمَُّو َوَرُسوُلُو َأَحقُّ َأْن ُيْرُضوُه ِإْن كاُنوا
 ُِٖ ِٔ التكبة ُمْؤِمِنينَ 

 َُوَلْو  ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُ وا ُنوَر المَِّو ِبَأْفَواِىِيْم َوَيْأَب  المَُّو ِإّل َأْن ُيِتمَّ ُنوَره
ُىَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُو ِباْلُيَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِيَرُه * َكرَِه اْلَكاِفُروَن 

 َعَم  الدِّيِن ُكمِِّو َوَلْو َكرَِه اْلُمْشِرُكونَ 
 ُِْ -ٕٗ ّّ -ِّ التكبة

  بُِّكْم َوِشَفا ُدوِر َيا َأيَُّيا النَّاُس َقْد َجا ْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّ لَِّما ِفي الصُّ
 َوُىًدى َوَرْحَمٌة لِّْمُمْؤِمِنينَ 

 

 ّٗ 57 يكنس

 َوَل َتْرَكُنوْا ِإَل  الَِّذيَن َظَمُموْا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكم مِّن ُدوِن الّمِو ِمْن
 ُِٖ ُُّ هكد َأْوِلَيا  ُثمَّ َل ُتنَصُروَن 

 ََر َألَّ َتْعُبُدوا ِإلَّ ِإيَّاُه َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر ِإِن اْلُحْكُم ِإلَّ ِلمَِّو َأم
 ُُٖ َْ يك ؼ النَّاِس َل َيْعَمُمونَ 

  َْلِ ْن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكم د ٕ إبراهيـ 

  نَّا َلُو َلَحاِفُظون  ّٕ ٗ الحار ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذِّْكَر َواِ 
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 َّْلَنا َعَمْيَك اْلِكتَاَب ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْي َوَنز النحؿ ٖٗ ِْ 

ْن َأَسْأُتْم َفَمَيا َفِإَذا َجا  َوْعُد اآلِخَرِة  ِإْن َأْحَسنُتْم َأْحَسنُتْم أِلَنُفِسُكْم َواِ 
َل َمرٍَّة َولِ  ِلَيُسوُؤوْا ُوُجوَىُكْم َوِلَيْدُخُموْا اْلَمْسِجَد َكَما ُيَتبُِّروْا َما َدَخُموُه َأوَّ

 َعَمْوْا َتْتِبيرًا
 ُِٖ ٕ اإل راء

 َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْمَناُىْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُىْم ِمَن الطَّيَِّباِت
ْمَناُىْم َعَم  َكِثيٍر ِممَّْن َخَمْقَنا َتْفِضياًل   ّٔ َٕ اإل راء َوَفضَّ

 َْربُِّكْم َفَمْن َشاَ  َفْمُيْؤِمْن َوَمْن َشاَ  َفْمَيْكُفرْ  وقل اْلَحقُّ ِمن الكهؼ ِٗ ّٔ 

 َُذِلَك ِبَأنَّ المََّو ُىَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِو ُىَو اْلَباِطل الحج ِٔ َُّ 

 ُْرَجُعونَ َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَمْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْيَنا َل ت المؤمنكف ُُٓ َُٗ 

 َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَمْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْيَنا ل ُتْرَجُعوَن َفَتَعاَل  المَُّو اْلَمِمُك
 َُْ ُُٔ -ُُٓ المؤمنكف اْلَحقُّ ل ِإَلَو ِإلَّ ُىَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريمِ 

 اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنَُّيم ِفي اأَلْرِض َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمُنو ا ِمْنُكْم َوَعِمُموا الصَّ
َكَما اْسَتْخَمَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُيْم ِديَنُيْم الَِّذي اْرَتَض  َلُيْم 

ي َشْيً ا َوَمْن َكَفَر َوَلُيَبدَِّلنَُّيْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِيْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني َل ُيْشِرُكوَن بِ 
 َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِ َك ُىْم اْلَفاِسُقونَ 

 ُِْ ٓٓ النكر

 ََواْدُع ِإَل  َربَِّك َول َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرِكين القصص ٖٕ ُُٔ 

 َوُنِريُد َأن نَُّمنَّ َعَم  الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأْلَْرِض َوَنْجَعَمُيْم َأِ مًَّة
اأْلَْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَىاَماَن  َوُنَمكَِّن َلُيْم ِفي* ْجَعَمُيُم اْلَواِرِثيَن َونَ 

َيْحَذُرونَ  َوُجُنوَدُىَما ِمْنُيْم َما َكاُنوا
(ُ). 

  ٕٗ ُِْ ٔ, ٓ القصص
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 َتْبِديَل َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدِّيِن َحِنيفًا ِفْطَرَة المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا َل 
 ْٗ َّ الرـك َأْكَثَر النَّاِس َل َيْعَمُمونَ  ِلَخْمِق المَِّو َذِلَك الدِّيُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ 

 َذِلَك ِبَأنَّ المََّو ُىَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِو اْلَباِطُل َوَأنَّ المََّو ُىَو
 َُّ َّ لقماف اْلَعِميُّ اْلَكِبيرُ 

َواآْلَِخَرِة َوَأَعدَّ َلُيْم  ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن المََّو َوَرُسوَلُو َلَعَنُيُم المَُّو ِفي الدُّْنَيا
َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد *َعَذاًبا ُمِييًنا 

ْثًما ُمِبيًنا  اْحَتَمُموا ُبْيتاًنا َواِ 
 ُُٖ ٖٓ -ٕٓ األحزاب

 ِالدِّيُن اْلَخاِلُص  َأَل ِلمَّو الزمر ّ ُٕٔ 

ذا ُذِكر اهللُ َوحَدُه اشَمَأزَّت قموُب الذين ذا ُذِكَر  وا  لُيؤِمُنوَن ِباآلخرِِة َواِ 
 َٔ ْٓ الزمر الذيَن ِمَن دوِنِو إذا ُىم َيسَتبِشرُون

 َاْلَعَذاُب ُثمَّ ل  ُو ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَيُكمُ َوَأِنيُبوا ِإَل  َربُِّكْم َوَأْسِمُموا ل
 ُٕٔ ْٓ الزمر ُتْنَصُرونَ 

 ُِإنَّا َلَننُصُر ُرُسَمَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأَلْشَياد غافر ُٓ ُِْ 

َعَم  ِعْمٍم َوَخَتَم َعَم  َسْمِعوِ  مَّوُ َأَفرََأْيَت َمِن اتََّخَذ ِإَلَيُو َىَواُه َوَأَضمَُّو ال 

 ّٗ ِّ الااثية ِغَشاَوًة َفَمن َيْيِديِو ِمن َبْعِد المَِّو َأَفاَل َتَذكَُّرونَ  َوَقْمِبِو َوَجَعَل َعَم  َبَصرِهِ 

 َْيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا المََّو َينُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكم 26 ٕ دمحم 

 ََِٖبَ    َف ٍة  َْقفَبَىُ ُ٘ َٚ قُيُ ًْ َعيَ َ  َُ َُ اَْىقُْرن  ّٖ ِْ محمد . َٝزََدثَُرٗ

 ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو ُثمَّ َلْم َيْرتَاُبوا َوَجاَىُدوا
اِدُقونَ ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي َسِبيِل المَِّو ُأوَلِ َك   ُٕٔ ُٓ الحارات ُىُم الصَّ

 بِِّيُم ِإن َيتَِّبُعوَن ِإلَّ الظَّنَّ َوَما َتْيَوى اأْلَنُفُس َوَلَقْد َجا ُىم مِّن رَّ
 ّٖ ِّ الناـ اْلُيَدى
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 ِإْن ُىَو ِإلَّ َوْحٌي ُيوَح * َوَما َيْنِطُق َعِن الَيَوى الناـ ّ  ْ ُُٖ-ِْ 

 َُمَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُيُم اْلِكتَاَب َواْلِميزَاَن ِلَيُقوَم النَّاُس َلَقْد َأْرَسْمَنا ُرس
 ٖٗ ِٓ الحديد ِباْلِقْسطِ 

  َ ِْ َدبدَّ هللاَّ ٍَ  َُ ٗ ادُّ َ٘ ِ ِر ُٝ ْٟ ًِ ا ْ٘ اْىَٞ َٗ  ِ َُ ثِبهَّ ُْ٘ ٍِ ب ُْٝؤ ًٍ ْ٘ ََل رَِجُد قَ

 َ  ْٗ َ  ٌْ ْ٘ َمبُّ٘ا نثَبَءُٕ ىَ َٗ َرُض٘ىَُٔ  َٗ ْٗ َ  ٌْ ُٖ اَّ َ٘ ْٗ نِْ  َ  ٌْ ْثَْبَءُٕ

 َعِشَٞررٌَُٖ

 ُِٖ ِِ الماادلة

  َُ ىَِٞبء رُْيقُ٘ ْٗ َ  ٌْ ُم َّٗ َعُد َٗ  ٛ ِّٗ ُِٗا َعُد ُْ٘ا ََل رَزَِّذ ٍَ َِ ن ٝ ِِ َٖب اىَّ َٝب  َُّٝ

 َُ َِ اْىَذقِّ ُْٝذِرُج٘ ٍِّ ب َجبءُمٌ  ََ قَْد َمفَُرٗا ثِ َٗ ِح  دَّ َ٘ ََ ٌِٖ ثِبْى ْٞ نِىَ

 َٗ ُضَ٘ه  َٖبداً فِٜ اىرَّ ٌْ ِج ٌْ َ َرْجزُ ٌْ نُِ ُمْزُ ِ َرثُِّن ُْ٘ا ثِبهَّ ٍِ ٌْ  َُ رُْؤ نَِّٝبُم

ب  ََ ٌُ ثِ َٗ ََّب  َْعيَ ِح  دَّ َ٘ ََ ٌِٖ ثِبْى ْٞ َُ نِىَ ٗ ْرَظبرِٜ رُِطرُّ ٍَ ََبء  اْثزِ َٗ َضجِٞيِٜ 

جِ  اء اىطَّ َ٘ ٌْ فَقَْد َظوَّ َض ُْن ٍِ ِ َْٝفَاْئُ  ٍَ َٗ  ٌْ ب  َْعيَْزُ ٍَ َٗ  ٌْ ْٞزُ  ٞوِ  َْ فَ

 َٓ ُ الممتحنة

 لَيْنَياُكُم المَُّو َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُموُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن
وُىْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِيْم ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ   ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

 ِٓ ٖ الممتحنة

 ُوا ِبِيْم  وا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحُكونَ ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا َكان َذا َمرُّ َواِ 
 ُٕٗ َّ -ِٗ المطففيف َيَتَغاَمُزونَ 

 الَة َوَما ُأِمُروا ِإل ِلَيْعُبُدوا المََّو ُمْخِمِصيَن َلُو الدِّيَن ُحَنَفاَ  َوُيِقيُموا الصَّ
 ُٕٔ ٓ البينة َوُيْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٕٔٗ 

 فيرس األحاديث النبوية: ثانياً 

 

 الصفحة الحديث

 ِْ أال إني أكتيت الكتاب كمثمم معم

 ْْ ال تكتبكا عني كمف كتب عني غير القرآف فميمحم

إذ ااء راؿ مف أهؿ اليمف لر كؿ اهلل , قد كقم كتابة شيء مف ال نة في العصر النبكم
 اكتبكا ألبي شا  : " ؿ عميم الصبلة كال بلـفقا, اكتب لي يا ر كؿ اهلل: فقاؿ" 

ْٓ 

 َٓ آذنتم بالحربمف عادل لي كليان فقد 

 َٓ أكثؽ عرل اإليماف الحب في اهلل كالباض في اهلل

 ْٔ ذمة الم مميف كاحدة ي عى بها أدناهـ

 َُٔ كهـ مف امدتنا كيتكممكف بأل نتنا  , الدعاة عمى أبكاب اهنـ مف أاابهـ قذفك  فيها

تقاتمكف اليهكد فت مطكف عميهـ حتى يختبئ أحدهـ كراء الحار فيقكؿ الحار يا عبد 
 هذا يهكدم كرائي فاقتمم: اهلل

ُِٕ 

ليبماٌف هذا األمر ما بم  الٌميؿ كالٌنهار كال يترؾ اهلل بيت مدر كال بر إال ادخمم اهلل هذا 
 يذؿ مف كفر الديف  بعز عزيز أك بذٌؿ ذليؿ عزا يعز اهلل ديف اإل بلـ كذالن 

ُِٕ 

يقاتؿ الم ممكف اليهكد فيقتمهـ الم ممكف حتى يختبئ اليهكدم  ىلف تقـك ال اعة حت
كالشار فيقكؿ الحار كالشار يا م مـ يا عبد اهلل هذا يهكدم خمفي تعاؿ  ركراء الحا

 فاقتمم إال الارقد فانم مف شار يهكد
ُُّ 

كعمى أبكاب بيت , ؽ  كما حكلمأبكاب  دمش عمى  يقاتمكفمف أمتي  عصابةال تزاؿ 
 ال اعة تقـك خذلهـ ظاهريف عمى الحؽ  إلى أف  ال يضرهـ مف, المقدس كما حكلم

ُُّ 

خر لي يا  تقمف, كاند بالعراؽ  اند بالشاـ:  يصير األمر إلى أف تككنكا انكدا ماندة
ي إليها اهلل مف أرضم  ياتب فانها خيرةعميؾ بالشاـ  : فقاؿ, ر كؿ اهلل إف أدركت ذلؾ

ُُّ 



 ٕٔ٘ 

 الصفحة الحديث

فاف اهلل تككؿ لي  كا قكا مف غيديركـ , بيـ  فعميكـ بيمنكـأإف  فأمامف عباد    خيرتم
 بالشاـ كأهمم

 ُُٔ كمكـ راع ككمكـ م ئكؿ عف رعيتم

اف فصقؿ قمبم ,كنزع كا تافرإذا أذنب كانت نكتة  كداء في قمبم فاف تاب  المؤمفإف 
 زاد زادت

ُٓٗ 

 ُٕٓ ائط يشهد أف ال الم إال اهلل م تيقنان مف قمبم فبشر  بالانةمف لقيت مف كراء هذا الح

 ُٕٓ أف تؤمف باهلل كمبلئكتم ككتبم ر مم كاليـك اآلخر كالقدر خير  كشر 

ف صاـ كصمى قاؿ " مف دعا بدعكل الاػاهمية فهك في اثي اهنـ  ف , قالكا كان كان
 صاـ كصمى كزعـ أنم م مـ

ُْٖ 
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 ٕٕ٘ 

 ممخص
كتبػيف أف , انتقػؿ إلػى بػبلد الم ػمميف, تناكؿ هذا البحػث ظػاهرة الميبراليػة كفكػر غربػي النشػأة

هػذا البحػث أمػر تيػار الميبػرالييف الاػدد كػأحزاب  كضػسكلقػد , الميبرالية هي امتداد لمحركػة الصػهيكنية
كالنتػػائج التػػي ترتبػػت , ككشػػؼ تامياتهػػا كآثارهػػا كخطكرتهػػا, لقػػد حاكلنػػا درا ػػة الميبراليػػة, ياتكشخصػػ

مػم بيػاف ,  كاء عمى عقيدة الفرد الم مـ كعمػى ثكابتػم كدينػم , عمى انتشار هذا الفكر داخؿ الماتمم
اإل ػبلمية فشؿ الميبراليػة فػي الػببلد  تبينكقد , طرؽ التحصف مف هذا الفكر كمقاكمتم كفضس دعاتم

 .فكاف مف الكااب عمينا بياف مكقؼ اإل بلـ مف الميبرالية كالميبرالييف ,
 

 

 

 

 

 

Summary 

 
        This research of liberal phenomenon as an ideology West upbringing, 

goes to a Muslims countries, to be an extension of the Zionist movement, 

The research explains a current neo-liberal as parties and personalities, I 

have also tried to study liberal, revealed manifestations, effects its gravity, 

and the consequences depend on ideology Within thecommunity, both on 

the doctrine of the individual Muslim and on theconstants and beliefs, as 

well as the cushion of the present methods ofthought and resistance, and to 

expose its supporters, Is has shown thefailure of liberalism in the Islamic 

countries, It was the statement of our duties to state our the position of 

Islam from the liberal and the liberals. 


