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﴿ َوَلن َتْرَىض َعنَك اْلَيُهوُد َوالَ النََّصـاَرى َحتَّـى َتتَّبِـَع  :قال تعاىل

ـَدى َوَلـئِِن  َتُهْم ُقْل إِنَّ ُهـَدى اهللاِّ ُهـَو اْهلُ َبْعـَت َأْهـَواءُهم َبْعـَد ِملَّ اتَّ
ــَن اهللاِّ ِمــن َوِيلٍّ َوالَ َنِصــٍري﴾ ــَك ِم ــا َل ــِم َم ــَن اْلِعْل ــِذي َجــاءَك ِم    الَّ

  .]١٢٠:البقرة[
  

وُكْم َعـْن ِديـنُِكْم  ﴿ :قال تعاىل َوَال َيَزاُلوَن ُيَقـاتُِلوَنُكْم َحتَّـى َيـُردُّ
ــنُْكْم َعــنْ  ــِدْد ِم ــْن َيْرَت ــافٌِر  إِِن اْســَتَطاُعوا َوَم ِدينِــِه َفَيُمــْت َوُهــَو َك

ْنَيا َواْآلِخـَرِة َوُأوَلئِـَك َأْصـَحاُب  ـْم ِيف الـدُّ َفُأوَلئَِك َحبَِطـْت َأْعَامُهلُ
 .]٢١٧البقرة: [ ﴾النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن 
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  االهداء 
  

  

  
  الجبناء...  الصهاینةمن  قریباً فلسطین الحبیبة وعاصمتها القدس الشریف حررها اهللا  ىإل

  إلى األقصى والمسرى فك اهللا أسره إن شاء اهللا ...
  إلى أسرانا البواسل فرج اهللا كربهم قریبًا وأعادهم إلینا سالمین غانمین بإذنه تعالى... 

وعلـى رأسـهم ، الشـهیدإلى قافلة المسك  التي ذابت أرواحهم الطـاهرة علـى هـذه األرض شـهیدًا یتلـوه  
وشــیخ الشــمال الشــهید الــدكتور نــزار ریــان جمعنــا اهللا بهــم فــي  ،أحمــد الیاســینالشــیخ المربــي الشــهید 

  .rنا محمد بفردوسه األعلى بإذنه تعالى في صحبة نبینا و حبی
  العزیز إلى  من أحمل إسمك بكل فخر.. وعلمتني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمة وصبر والدي

حاكـت سـعادتي بخیـوط منسـوجة مـن قلبهـا  نإلـى مـیمـل العطـاء ..  الو  ال ینضبُ  إلى  الینبوع الذي
  اهللا وختم بالصالحات أعمالهما. االغالیة أدامهم والدتي الحنون

الذي طالما شجعني ووقف بجانبي إلتمام هـذا الجهـد  أبو محمد إلى من هم خالدون في قلبي زوجي
مـــا یحبـــه ووفقهـــم لحفظهـــم اهللا وصـــابرین  ،أبـــو أنـــس ،وعبـــد الـــرحمن، أبـــو الحســـن، محمـــد :وأوالدي

  ویرضاه.
  رضي اهللا عنهم. إلى إخواني وأخواتي وكل من عرفت

  ثبت اهللا على الحق ُخطاهن. صدیقاتي العزیزاتأخواتي في اهللا و إلى 
  .أو أبدى رأیًا أو بذل جهدًا أو التمس عذراً  إلى كل من صاغ حرفًا أو قدم ُنصحاً 

فاضــل علمـاء فلسـطین و أخـص بالــذكر أسـاتذتنا األوا لنـا األســس ورسـموا لنـا الطریـق وضـعمـن إلـى 
صـحائف أعمـالكم ونفـع بكـم األمـة  جعلـه اهللا فـي هذا غرسكم قد أثمـرالدكتور الفاضل نسیم یاسین، 

  جزاكم اهللا عنا خیر الجزاء. وب
 أهدي ثمرة  جهدي هـذا داعیـة المـولى عـز وجـل إلیهم جمیعاً إلى كل من ساندني وله حق علي ..  

  .ینتفع به اً أن یجعله علم
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  شكر وتقدير
  

  "من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا"
 علـيّ  إلتمـام هـذه الدراسـة، وأغـدقالشكر أوًال وأخیرًا هللا الذي منحني من فضله وكرمه القوة والعزیمة 

، فهیـأ ظروفـًا، وذلـل صـعابا، وألهـم وكرمـه مـّن علـّي بفضـله الحمد هللا الذي، نعمه الظاهرة و الباطنة
    .أبوابهلي وفتح ، هأسباب ليوهدى، فقد یسر 

وقــد كــان مــن فضــله تعــالى أن یّســر لهــذه الرســالة كوكبــة مــن األعــالم الــذین أتشــرف بإســداء الشــكر 
إلـیهم، وٕاجــزال الثنــاء علـیهم، فأتقــدم بدایــة بــوافر الشـكر واالمتنــان إلــى أسـتاذي الــدكتور: نســیم شــحدة 

لفضـل بعـد اهللا سـبحانه وتعـالى فـي والـذي كـان لـه ا یاسین، والذي نالت رسالتي شرف إشرافه علیها،
رغـم كثـرة مشـاغله وضـیق ، ورأي سـدید، وتوجیه، وٕارشاد، بما قدمه لي من نصح ؛اتمام هذه الرسالة

إلـــى واإلجــالل والعرفــان كمــا وأتوجــه بالشــكر ممزوجـــًا بالتقــدیر ، فجــزاه اهللا عنــي خیــر الجـــزاء، وقتــه
   ،عضوي لجنة المناقشةالسدیدة بإذن اهللا من أصحاب الرأي الحكیم والمشورة أستاذّي الكریمین 

  .اهللا ماحفظه ،الصوفي عبد اهللا الدكتور/ حمدانو ، حمدان حسین الدكتور/ خالد
لتـزدان برأیهمـا وعلمهمـا  كان لهما الفضل والتكرم، بالموافقة علـى مراجعـة رسـالتي ومناقشـتها، یناللذ

  .خیر الجزاءعني حسناً، جزاهما اهللا 
 لمقام أن أتوجه بكل الشكر والتقدیر إلى جمیـع أسـاتذتي أعضـاء الهیئـة التدریسـیةویسعدني في هذا ا

وال یفــوتني أن أتقــدم بجزیــل ، غــزةب –فــي الجامعــة اإلســالمیة  ،قســم العقیــدة، فــي كلیــة أصــول الــدین
و البـن عمـي الـدكتور/ حفظـه اهللا ورعـاه،  الـدجني علـي لـدكتور/ یحیـىاالشكر وعظیم االمتنان إلـى 

، لي من مساعدة ونصح وٕارشاد وتوجیـهالشاعر بما قدموه الزیان، والدكتور / درداح  سحقإ رمضان
  .أجمع خیر الجزاء وأغدق اهللا علیهما الخیر كلهعني جزاهما اهللا 

وأخـص ، وال أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدني وأفادني بأیـة معلومـة حـول الموضـوع
  وآمل أن یصل شكري لكل واحد منهم.  أبو حلبیة،تغرید عبد اهللا  بالذكر األستاذة

وأخــص ، ، أو أمضــى وقتــاً مــن قریــب أو بعیــدوشــكري وتقــدیري لكــل مــن قــدم نصــحًا، أو بــذل جهــداً 
فقــد بــذلوا مــن الجهــد أطیبــه، ومــن العمــل أخلصــه،   ؛ن مــن أســاتذة الجامعــاتیالســادة المحكمــ ربالــذك

 . الجزاء فجزى اهللا الجمیع عني عظیم ،ومن النصح أنفعه
  الذین ذكرتهم وٕالى الذي أنسانیه الشیطان أن أذكره .أتوجه بالشكر لكل هؤالء : وأخیراً 

 ي والشیطان.نفس فما وفقت فیه فمن اهللا وحده، وما كان من قصور فـمن
  واهللا ولي التوفیق
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Abstract 

Study Abstract 
Risks and Ways to Facing Westernization in the Light of the 

Contemporary Palestinian Situation 
In this research we aim to identify the westernization in the Arab and Islamic 

nations in general and in Palestine in particular to shed light on this danger which is 
threatening our patient people. There are increasing efforts made by the enemies of 
Islam to disseminate the culture of Westernization which aim to obliterate the  Islamic 
identity. Therefore it is absolutely necessary to dispose its means, techniques, 
phenomena, risks and ways of facing it. The westernization movement is now 
implementing its plans and practical programs to westernize the Palestinian Society in 
this period and calls openly for it. Their symbols among men and women are calling for 
the liberation of women. There were writings about westernization in some of the 
Islamic world countries. Therefore there should be a study specially for the Palestinian 
people to show the danger of westernization and warn against it and revive the principle 
of loyalty and disavowal. Had this creed been deeply rooted in our hearts we would not 
have identified ourselves with the  West and imitated it. Therefore the scientific library 
should be enriched with a research which may be beneficial to Sharia Scholars. 

The researcher used the historic descriptive and analytical approach and a field 
applied study through a questionnaire which was applied to male and female teachers 
and students to identify the reasons of the westernization phenomena and its effects of 
the Palestinian Society . 

The researcher divided this study into five chapters, conclusion and 
recommendations. In the first chapter she talked about the concept of westernization, it 
roots in Palestine, its internal and external reasons . 

In the second chapter she talked about ways of westernization in Palestine 
including the secular, national, women, media, education and service providing 
organizations and their role in the westernization of the Palestinian society . 

In the third chapter she talked about the aspects of westernization in Palestine 
which expressed itself in the individual, family, society, legislation, education and mass 
media and how it affected the society. In the fourth chapter she talked about risks of 
westernization and ways of facing them. It exposed its risks on the belief and thought 
and ways of facing them and also its impact on the moral and values and ways of facing 
it as well as its impact on the Palestinian issue and ways of facing it . 

The fifth chapter included the field application of the study (questionnaire). The 
conclusion included the results of the research and the most important outcomes and 
recommendation made by the researcher in this study. 

Results: 

١- The reasons of westernization are attributed to media openness which was one of the 
most important reasons leading to westernization in the practical application of the 
study (questionnaire) .  

٢- The means of westernization in Palestine was represented in secularism, liberation of 
women, education services organizations and media. The westernization was greatly 
observed in the mass media as contained in the practical application of the study 
(questionnaire) . 
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Abstract 

٣- Westernization used education as a means to achieve its goals. This was clear 
through leaving the Palestinian curriculums under westernized sponsorship and 
supervision .  

٤- The services organizations and foreign funding are a very series issue which we 
should be aware of as it is one form of modern imperialism which changed from 
occupying the land by force to occupying the minds.  

٥- The aspects of westernization appeared clearly on the Palestinian individuals, family 
and society as contained in the practical application of the study ( questionnaire ) . 

٦- The westernization resulted in several intellectual and ideological deviations and the 
elimination of the Islamic faith from Muslims ,moral deviation, loss of the sons of the 
nation, naturalization with the Zionist enemy, forfeiting the Islamic principles,  
weakening the Islamic dimension, limitation the Palestinian issue in the Palestinian 
dimension, the Arab and Islamic countries forfeited their duty towards the Palestinian 
cause, the western and American intervention in sponsoring the negotiations with Israel 
etc. 

Recommendations: 

١- The postgraduate students in Palestine should turn to the study of the ideologies and 
contemporary intellectual schools which are many.  

٢- Work to Islamize the curriculums to make all those curriculums work to serve Islam 
and not to make their objective just a pure scientific goal .  

٣- The economic boycott of Israel should be observed  and continued to make it 
effective. They should be expanded to be pan Arab and Islamic . The boycott should 
also include whosoever supports Israel especially the USA which stands with Israel 
with all its might. All Muslims should boycott the American goods beginning with 
aircraft to vehicles and ending with hamburgers, Pizza ,coca cola, cigarettes and others.  

٤-The need to create a joint Arab and Islamic media based on the human, financial and 
technological resources of the Arab and Islamic worlds  and refraining from depending 
on the western model presented to the Arab and Islamic masses.  

٥- Establishment of a centre to be concerned with the westernization movement and its 
symbols to form a database to be a starting point for the preparation of reports and 
studies in this regard.  
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  :الرسالة ملخُص 
البد لنا من كشف لما یجري من تغریب في األمة العربیة اإلسالمیة عامة وفي  هذه الدراسةفي 

لنبین هذا الخطر المحدق على شعبنا الصابر المرابط، فهناك نشاط متزاید من قبل أعداء  ؛فلسطین خاصة
بد من ضرورة كشف وسائله وأسالیبه بهدف طمس الهویة اإلسالمیة، لذلك ال  ؛اإلسالم لنشر ثقافة التغریب

لتغریب  ؛ومظاهره ومخاطره، وسبل مواجهته، ولقد أصبحت حركة التغریب تنفذ أطروحاتها وبرامجها العملیة
 ونطالبالذین یالمجتمع الفلسطیني في هذه الفترة، وتطالب وتجاهر بها، وظهر رموزها من النساء والرجال 

   .بتحریر المرأة
ریب في بعض دول العالم اإلسالمي، فكان البد من لزوم دراسة تخص الشعب ولقد ُكتب عن التغ

الفلسطیني ؛ لبیان خطر التغریب والتحذیر منه، وٕاحیاًء لمبدأ الوالء والبراء وأن هذه العقیدة لو ترسخت في 
  عي. قلوبنا لما تشبهنا بالغرب وقلدناهم، وٕاثراء المكتبة العلمیة ببحث یستفید منه حملة العلم الشر 

استخدمت الباحثة المنهج التاریخي و الوصفي و التحلیلي ودراسة میدانیة تطبیقیة : من خالل ف
عمل (إستبانة) ثم تطبیقها على عینة من المجتمع من األساتذة والطالب ذكورًا وٕاناثًا؛ للوصول إلى أسباب 

   .نيالتغریب ومخاطره ونسبة وجود مظاهر التغریب وتأثیره في المجتمع الفلسطی
وقد قسمت الباحثة هذه الدراسة إلى خمسة فصول وخاتمة وتوصیات، تحدثت في الفصل األول 

  .وأسبابه الداخلیة و الخارجیة مفهوم التغریب وجذوره في فلسطین عن
وفي الفصل الثاني عن وسائل التغریب في فلسطین من العلمانیة القومیة والوطنیة المرأة ووسائل 

   مؤسسات الخدماتیة ودورهم في تغریب المجتمع الفلسطیني.اإلعالم والتعلیم وال
وفي الفصل الثالث تحدثت عن مظاهر التغریب في فلسطین والتي ظهرت في الفرد واألسرة 

  والمجتمع وفي التشریع وفي التعلیم وفي وسائل اإلعالم، وكیف أثرت في المحتمع.
اجهته، فكشفت مخاطره على العقیدة الفصل الرابع عن مخاطر التغریب في فلسطین وسبل مو  وفي

  والفكر وسبل مواجهته، على األخالق والقیم وسبل مواجهته وعلى القضیة الفلسطینیة وسبل مواجهته.
للدراسة (االستبانة)، ومن ثم الخاتمة وقد  میدانيوالفصل الخامس كان عبارة عن التطبیق ال

التي توصلت إلیها الباحثة في هذه  التوصیاتوهي أهم النتائج و  الدراسة؛ما یستخلص من  ىاشتملت عل
  .الدراسة

  النتائج:
في  األسباب التي أدت إلى التغریب ، حیث كان من أكثراإلعالمياالنفتاح  ترجع أسباب التغریب إلى -١

 التطبیق العملي للدراسة ( االستبانة).
مرأة والتعلیم والمؤسسات تمثلت وسائل التغریب في فلسطین من العلمانیة والقومیة والوطنیة وتحریر ال -٢

حیث كانت درجة التغریب بدرجة كبیرة في مجال وسائل اإلعالم كما ورد في  الخدماتیة واإلعالم ،
 التطبیق العملي للدراسة ( االستبانة).
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اتضح ذلك من خالل المناهج الفلسطینیة اتخذت حركة التغریب من التعلیم وسیلة لتحقیق أهدافها،  -٣
  غربي  تحت رعایة غربیة وٕاشرافو  سطینیة مستغربة ،والتي وضعت بأیدي فل

هو شكل من أشكال و التمویل األجنبي قضیة خطیرة یجب الحذر منها المؤسسات الخدماتیة و  أن -٤
   .االستعمار الحدیث الذي تحول من احتالل األرض بقوة السالح إلى احتالل العقول

، وكما ورد في المجتمع الفلسطینيالفرد واألسرة و ظهرت مظاهر التغریب بشكل واضح وجلي في  -٥
 التطبیق العملي للدراسة (االستبانة).

، نزع العقیدة اإلسالمیة من نفوس المسلمین االنحراف الفكري والعقدينتج عن التغریب مخاطر عدة  -٦
التطبیع مع االحتالل ، ضیاع قسم من أبناء األمة، فقدان الهویة اإلسالمیة، االنحراف األخالقي

إضعاف البعد اإلسالمي وحصر القضیة في البعد ، تفریط في الثوابت اإلسالمیةال، الصهیوني
التدخل الغربي  ،تخلي الدول العربیة واإلسالمیة عن واجبهم اتجاه القضیة الفلسطینیةالفلسطیني، 

 ..إلخ..واألمریكي في رعایة عملیة التفاوض مع إسرائیل

  التوصیات :
 لسطین إلى دراسة الموضوعات المتعلقة بالمذاهب والتیاراتأن ینصرف طالب الدراسات العلیا في ف -١

 وهي كثیرة . الفكریة المعاصرة
العمل على أسلمة المناهج بحیث تصب كل المناهج العلمیة في إطار خدمة اإلسالم ، وبحیث ال یكون  -٢

 .  الهدف علمي بحت
 عربیة مقاطعة لتكون وتوسیعها فعالة ، حیة واستمرارها إلسرائیل ، اإلقتصادیة المقاطعة) ( إعادة یجب -٣

 تقف التي أمریكاًا وخصوص إسرائیل ، یساند من كل لتشمل المقاطعة هذه أن تتسع یجب بل إسالمیة ،
بالطائرات،  ابتداء األمریكیة ، البضائع المسلمین كافة:مقاطعة على ویجب ، إسرائیل مع قوتها بكل

 ونحوها. والسجائر والكوال اوالبیتز  بالهامبرجر، وانتهاء ومرورًا بالسیارات،
مشتركة تستند إلى اإلمكانات البشریة والمادیة والتقنیة في  إسالمیة ضرورة إیجاد صناعة إعالمیة عربیة -٤

 االعتماد على النموذج الغربي في المضامین المقدمة للجماهیر العربیة وعدم، واإلسالمي  العالم العربي
 .اإلسالمیة

ابعة برامج وخطط حركة التغریب ورموزها لتشكیل قاعدة معلومات تكون إنشاء مراكز ُتعنى برصد ومت -٥
 بدایة إلصدار تقاریر ودراسات بشأنها.
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  :المقدمة
ـــا  والصـــالة والســـالم علـــى أشـــرف األنبیـــاء والمرســـلین  ،رب العـــالمین الحمـــد هللا ســـیدنا ونبین

  : بعد أما محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
نَك اْلَیُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم ُقْل ِإنَّ ُهَدى الّلِه ُهـَو ﴿ َوَلن َتْرَضى عَ : ىقال تعال

ــَك ِمــَن الّلــِه ِمــن َوِلــيٍّ َوَال َنِصــیٍر﴾ ــِئِن اتََّبْعــَت َأْهــَواءُهم َبْعــَد الَّــِذي َجــاءَك ِمــَن اْلِعْلــِم َمــا َل  اْلُهــَدى َوَل
 ].١٢٠:البقرة[

لتتبعن " قال: –صلى اهللا علیه وسلم  –اهللا عنه، أن النبي  *عن أبي سعید الخدري، رضي
بذراع، حتى لو سلكوا جحـر ضـب لسـلكتموه. قلنـا: یـا رسـول  بشبر وذراعاً  َسَنَن من كان قبلكم، شبراً 

  متفق علیه. ".اهللا! الیهود والنصارى؟ قال: فمن؟!!

ا و شـــریعة ربهـــا جمیعـــًا علـــى أمـــة اإلســـالم لصـــرفها عـــن دینهـــإن قـــوى الضـــالل قـــد تـــآمروا 
ورفعـوا شـعارات  ،لتحقیـق ذلـك الغـرض ؛فنشطت تیارات التغریب والحداثة وسائر الطوائـف والمـذاهب

  .طلقوا على التغریب شعار المدنیة والتطور والتقدم وغیرهفأ ،لخداع المسلمینزائفة 

اتبـــاع آثــــار الیهــــود والنصـــارى، ممــــثًال فـــي اقتفــــاء آثــــار الغـــرب فــــي طرائــــق  أدى ذلـــك إلــــى
  .ة لحیاة المسلمین في هذا الزمانهممن األمور المكله أصبح فمعایشهم ومناهج حیاتهم، 

فــالغرب یســعى إلــي تحویــل المجتمعــات اإلســالمیة إلــى مجتمعــات غربیــة بجمیــع عــاداتهم  
   .لینفوا بذلك جذور اإلسالم العقائدیة؛ وتقالیدهم وأفكارهم

ــآزروا جمیعــًا فــي دعــم حركــة ؛ قــد  فــإن الغــرب والصــهیونیة وأصــحاب المــذاهب المعاصــرة ت
فغــزو العــالم  ؛لیكــون أداة لینــة بأیــدیهم ؛بهــدف تطویــق العــالم اإلســالمي وتطویعــه ؛التغریــب وتأییــدها

فــنحن بحاجـة الیــوم وأكثـر مــن أي وقـت مضــى أن  ،فكریـاً  اً غــزو  يفلسـطینال منــهو  اإلسـالميو  العربـي
 الفلســطیني انــفــي أطفالنــا وشــبابنا ومجتمع، ت، فــي كــل بیــاإلســالمیة نرســخ ونجســد عقیــدتنا وثقافتنــا

تخلـع  ؛بعادها وتغییر معالمها وتبدیلها بثقافـة غربیـة وأجنبیـةإإلى ونقوي جذورها التي یهدف أعداؤنا 
  وحبهم   اإلسالمیة   العقیدة   إلى   المسلمین في فلسطین عن دینهم وثقافتهم وهویتهم اإلسالمیة وانتمائهم

  وال   ثقافــة   وال   فكــر   وال   وطــن   وال   لهــم   دیــن   ال   األرض   هــذه   علــى   غربــاء   ذلــك   بعــد    والیكونــ   ؛ ألوطــانهم 
  .انتماء   وال   هویة 

والصـــهیونیة تجنیـــد أتبـــاع لهـــم، وتســـخیرهم لطـــاعتهم مـــن داخـــل  وكـــان مـــن أســـالیب الغـــرب
  تهم وانبهروا بحضارتهم.المجتمعات اإلسالمیة ومنها الفلسطینیة، ممن تشبعوا بثقاف
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فقامـــت فـــي الـــبالد اإلســـالمیة ومنهـــا الفلســـطینیة تیـــارات ومـــذاهب منحلـــة أخطرهـــا التغریـــب، 
ووسـائل اإلعـالم والتعلـیم والمؤسسـات الخدماتیـة ، العلمانیة والقومیـة والوطنیـة وتحریـر المـرأة  خذتاتُ و 

   ته.؛ فقویت شوكودعمته تهاستخدمت جمیعها لنشر ثقافوسائل للتغریب و 

ــیم و  فــي فظهــر التغریــب فــي فلســطین فــي الفــرد واألســرة والمجتمــع، وفــي التشــریع وفــي التعل
  وسائل اإلعالم .

أهمهـــا كـــان علـــى العقیـــدة والفكـــر، واألخـــالق والقـــیم،  ؛ممـــا نـــتج عـــن التغریـــب مخـــاطر عـــدة
  وأیضًا على القضیة الفلسطینیة.

افـــه وأســـبابه الداخلیـــة والخارجیـــة وأهد وجـــذوره لتبـــین مفهـــوم التغریـــب ؛فجـــاءت هـــذه الدراســـة
  مواجهته. سبلورموزه من النساء والرجال؛ ولتبین وسائله ومظاهره ومخاطره  و 

لقیــاس درجــة مظــاهر  دانيثــم كــان الفصــل الخــامس مــن الدارســة هــو عبــارة عــن تطبیــق میــ
رة فـــي المنتشـــ التغریـــب فـــي الفـــرد واألســـرة والمجتمـــع، وفـــي التعلـــیم و فـــي وســـائل اإلعـــالم والتشـــریع

  .فلسطین

ـــاس درجـــة األســـباب التـــي أدت إلـــى التغریـــب ـــاس درجـــة المخـــاطر التـــى نـــتج عـــن ، وقی وقی
  التغریب.

 وسبب اختیاره: الدراسةموضوع أهمیة 
   : الدراسةموضوع أهمیة  - أوالً 

  وترجع أهمیتها إلى األسباب التالیة: ،لهذه الدراسة أهمیة كبرى
والبـاحثین بشـكل  الدارسـین من كثیر اهتمام بـ تحظى لتيوا المهمة المواضیع من التغریب عتبری -١

 وال توجد دراسات تخص فلسطین؛، في فلسطین لم یكتب فیه أحد التغریب موضوع نولك عام،
 .البد من لزوم دراسة تخص الشعب الفلسطینيلذلك 

 .یةلسطینفالوٕالى مكتباتنا  ،مكتبة الجامعة اإلسالمیة إلى إضافة هذه الدراسة العلمیة الجدیدة  -٢
ـــد  -٣ ـــذالتـــي و  لحركـــة التغریـــبالنشـــاط المتزای ـــة لتغریـــب  أصـــبحت تنف أطروحاتهـــا و برامجهـــا العملی

المجتمـــع الفلســـطیني، وتطالـــب وتجـــاهر بهـــا، وظهـــور رموزهـــا مـــن النســـاء والرجـــال فـــي وســـائل 
 .اإلعالم

احـل الموضوع ینتمي إلى عملیة التأصیل المهمة التي ینبغي أن تنشط في عصرنا فمن أهـم مر   -٤
 التأصیل؛ تفنید األفكار المنحرفة وبیان خطورتها على األمة.
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  .الدراسةسبب اختیار موضوع  -ثانیاً 
  إلى: الدراسة لموضوع یرجع سبب اختیاري

وفـي ، المختلفـة اإلعـالم،وعبر وسائل  في المجتمع الفلسطیني، واألسرة،) التغریب(شیوع مظاهر -١
یـة اإلسـالمیة، ممـا یعكـس خطـر التغریـب وضـرورة بهدف طمـس الهو  ؛مناهج التعلیم الفلسطینیة
  الموضوع.مما دفعني للكتابة حول هذا كشف وسائله وأسالیبه؛ 

والعمل مع جملـة العـاملین ألنها دعوة األنبیاء علیهم السالم، ؛ لناس جمیعاً ا ودعوةحمل األمانة  - ٢
 الحضارة الغربیة  بكل شجاعة وٕایمان.مایسمى بمواجهة  على

                            العلمیة ببحث یستفید منه حملة العلم الشرعي.إثراء المكتبة  - ٣
 

 :الدراسة أهداف
  :ةالتالی األهداف تحقیق إلى الدراسة هذه في الباحثة سعت

وآثاره األخالقیة واالجتماعیة والدینیة والثقافیة على المجتمع؛  فلسطین في التغریب مخاطر بیان -١
  بخطورة التغریب.الفلسطیني   تمعلتعزیز الوعي لدى أفراد المج

 .اوتروج لثقافتها هالتي تؤید ورموزها، الداخلیة والخارجیة اأسبابهو  وجذورها رصد هذه الحركة -٢
مــن العلمانیــة والقومیــة  التــي تتخــذها لتحقیــق أهــدافها، وســائل التغریــب فــي فلســطین الكشــف عــن -٣

 .خدماتیةوالتعلیم واإلعالم والمؤسسات ال، والوطنیة وتحریر المرأة
كشـــف خبـــث الغــــرب والصـــهیونیة، وســــیطرتهم علـــى المجتمعـــات اإلســــالمیة ومنهـــا الفلســــطینیة  -٤

ا وٕابعادها عن دینها وعن عقیدتها، وتمزیـق وحـدتها، وكشـف أتبـاعهم وأعـوانهم هوٕاذاللها وٕاضعاف
 من العرب والمسلمین والفلسطینیین.

، المجـالت التغریبیـةاإلذاعـات، ، لفضـائیةرفع اللثام عن اإلعالم بوسائله المختلفة من (القنوات ا -٥
 واالنترنت، و ...) التي لها دور كبیر في نشر ثقافة التغریب. 

 وبتمویل من الغرب.، فضح أسالیب المؤسسات الخدماتیة التي تنشر وتروج لألفكار الغربیة -٦
  ع والتعلـیمالفرد واألسرة والمجتمع الفلسطیني، وبیان مظاهره في التشریبیان مظاهر التغریب في  -٧

 اإلعالم.وفي وسائل 
مــع بیـان خطـره علــى ، فضـح التیـار التغریبــي والتحـذیر منـهو ، التصـدي لحركـة التغریـب ورموزهــا -٨

 البالد وعداوته لألمة.
ومحاربة األفكار التغریبیة بأفكار من تراثنا اإلسالمي ، الوصول للنتائج التي نتجت عن التغریب -٩

 الزاخر.
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والمطالــب التــي تســعى إلــى تحقیقهــا، وكشــف زیــف شــعاراتهم بیــان مقاصــد حركــة التغریــب  - ١٠
  الخداعة التي ُتخفي ورائها مقاصد ومطالب خبیثة.

فــي الــدول العربیــة واإلســالمیة  المســتوردة علــى عقیــدة المســلمینإدخــال البضــائع  بیــان خطــر - ١١
ــــوان  وخصوصــــاً ؛ ومنهــــا فلســــطین المالبــــس التــــي علیهــــا شــــعارات ورســــومات غربیــــة وذات األل

 .خبة والضیقة والعاریةالصا
مخــاطر ابتعــاث و ، بیــان مخــاطر االخــتالط فــي المــدارس والجامعــات و فــي األمــاكن العامــة - ١٢

 .هجرة الشباب لدول الغرب مخاطر، و الطلبة الفلسطینیین لدول الغرب وأمریكا
 مواجهته.ل وضع الحلولو ، للتخلص من آثار التغریب؛ بالخطر توعیة المجتمع الفلسطیني - ١٣

    

  : دراسةالمنهج 
  التالي: الباحثة المنهج تبعات
، للوصـول إلـى أسـباب التغریـب ؛من خالل تحلیل مباحث ومطالب الدراسة : التحلیلي الوصفي  -١

ذكــر نمــاذج مــن مــع بســطها ثــم ومظــاهره ومخــاطره وســبل مواجهتـه ) التغریــب( بعـرض وســائل و
   .للخروج بالنتیجة التي أدت إلى ذلك ؛الواقع الفلسطیني المعاصر

  المنهج التاریخي : من خالل تتبع جذور التغریب في فلسطین . -٢
تطبیقهــــا علــــى عینــــة مــــن ثــــم ) إســــتبانة( : مــــن خــــالل عمــــل)أدوات الدراســــةالمــــنهج التطبیقــــي ( -٣

  للوصول إلى نسبة وجود التغریب وتأثیره في الشعب الفلسطیني. ؛المجتمع
  

  الصعوبات التي واجهت الباحثة:
بـــــات والصـــــعوبات فـــــي هـــــذه الدراســـــة  وهـــــي تتنـــــوع حســـــب تنـــــوع واجهـــــت الباحثـــــة جملـــــة مـــــن العق

  وهي: ، الموضوعات وطبیعتها لذلك احتاجت مزیدًا من الوقت والجهد لتجاوزها
القومیـــة ، فالدراســـة شـــملت وســـائل التغریـــب مـــن العلمانیـــة، اوتفریعاتهـــ الدراســـةتشـــعب مواضـــیع  -١

والمظــــاهر ، واألســــباب والمخــــاطر، والمؤسســــات الخدماتیــــة، التعلــــیم، اإلعــــالم، المــــرأة، والوطنیــــة
 والتعلیم .، اإلعالم، وفي التشریع، الموجودة في الفرد واألسرة والمجتمع

، لقیــاس نسـبة المظــاهر الموجـودة فــي الشـعب الفلســطینيبعمــل دراسـة تطبیقیــة (اسـتبانة )؛  القیـام -٢
امعــات الــثالث وأخــذ عینــة مــن المجتمــع مــن األســاتذة و الطــالب ذكــورًا و إناثــًا علــى صــعید  الج

 ) استبانة .٤٥٠واألقصى وعددها (، األزهر، اإلسالمیة
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واجهتنــــي بعــــض الصــــعوبات عنــــد تطبیــــق الدراســــة المیدانیــــة لقیــــاس مظــــاهر وأســــباب ومخــــاطر  -٣
 التغریب في الضفة الغربیة؛ مما دفعني إلى تطبیقها في غزة  فقط . 

ألن الموضـوع یخـص فلسـطین ؛ في فلسطینقلة المراجع والمصادر التي تخص موضوع الدراسة  -٤
 ولم أجد أي دراسة تخص موضوع التغریب في فلسطین .

؛ ممـــا دفعنـــي للســـفر إلـــى مصـــر ؛ للحصـــول علـــى صـــعوبة  الحصـــول علـــى المصـــادر والمراجـــع -٥
  ها.بعض

، فلـم تتوقـف عنـد حـدود الكتـاب، التـي تحـدثت عـن التغریـب بشـكل عـام تعدد المصادر والمراجع  -٦
 وشبكة اإلنترنت . ، ت والقنوات الفضائیةوٕانما شملت الصحف والمجال

وجـود الكثیــر مـن المواقــع والمقـاالت الفلســطینیة اإللكترونیـة عبــر الشـبكة العنكبوتیــة التـي تتحــدث  -٧
عــــن المواضــــیع التــــي تخــــص الدراســــة (التغریــــب فــــي فلســــطین)؛ لــــذلك اضــــطررت لألخــــذ منهــــا  

وضـوع معاصـر ولـم تتـوفر فیـه المصـادر وثانیـًا : ألن الم، لسببین، األول :ألنها تتعلـق بفلسـطین
  والمراجع التي تخص الشعب الفلسطیني.

  :  طریقة البحث
  هي :و  ي هذه الدراسة على جملة من األموطریقة البحث فالباحثة اعتمدت      

وجعـل ذلـك ، اآلیـة، عزو اآلیات القرآنیـة إلـى موضـعها فـي المصـحف الشـریف بـذكر اسـم السـورة -١
 .﴾  اشیة وتمییز اآلیات القرآنیة بوضعها بین هاللین بهذا الشكل ﴿إثر كل آیة ولیس في الح

، نقـل حكـم العلمـاء علیهـاثـم ، تخریج األحادیث النبویة وذلك بعزوها إلـي مظانهـا مـن كتـب السـنة -٢
وتمییز الحـدیث الشـریف بوضـعه ، باستثناء ما أخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما أو أحدهما

 . "   "  كلبهذا الش عالمتي تنصیصبین 
 .سأقوم بالتعریف بالفرق والمذاهب واألعالم المغمورین في الحاشیة -٣
اسـم المحقـق ، اسـم المؤلـف، توثیق المعلومات فـي الحاشـیة علـي النحـو التـالي: ذكـر اسـم الكتـاب -٤

 .تاریخ النشر، بلد النشر، دار النشر، رقم الطبعة، رقم الصفحة، إن وجد
فإنه یتم اختصار التوثیـق بـذكر اسـم الكتـاب واسـم  ؛ ر من مرةإذا تكرر االقتباس من المرجع أكث -٥

 .ورقم الصفحة، المؤلف
، یكـــون التوثیـــق بـــذكر عنـــوان البحـــث، حـــین االقتبـــاس مـــن مواقـــع الشـــبكة العنكبوتیـــة (اإلنترنـــت) -٦

 .واسم الموقع الذي تم االقتباس منه، ویوم وتاریخ البحث، والكاتب
وترتیبهـا حسـب ورودهـا فـي ، واألحادیـث النبویـة الشـریفة، الفهارس: وضع فهارس لآلیات القرآنیة -٧

  .المراجع والموضوعات، الرسالة
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  الدراسات السابقة:

بشكل التغریب  تناولت موضوعدراسات  إال أن هناك، ال توجد دراسة مشابهة لدراستي هذه
 هذه أن اكمفي الوقت الحاضر،  على التغریب في فلسطین تركز  اأنه الدراسة هیمیز هذومما ، عام

، قسم العقیدة اإلسالمیة والمذاهب المعاصرة ،في كلیة أصول الدین نوعها من األولى تعد الدراسة
وأنها أول دراسة علمیة تطبیقیة تخص التغریب ومخاطره وسبل مواجهته في المجتمع الفلسطیني ثم 

ه الدراسة بین النظریة تطبیقها میدانیًا، فأغلب الدراسات السابقة كانت نظریة بحتة، بینما جمعت هذ
  والتطبیق.

  :الدراسةخطة 
  -وهي علي النحو التالي: وخاتمة،، ة فصولخمسمقدمة، و  :على الدراسةاشتملت خطة 

  الفصل األول:
  في ضوء الواقع الفلسطیني المعاصر. وأسبابه )التغریب( 

  وفیه مبحثان:
  وجذوره  في فلسطین.مفهوم التغریب المبحث األول: 

  وفیه مطلبان:
  مفهوم التغریب. المطلب األول:

  المطلب الثاني: جذور التغریب في فلسطین.
  . أسباب التغریب في فلسطین المبحث الثاني:
  وفیه مطلبان:
  األسباب الداخلیة. :المطلب األول

  األسباب الخارجیة.المطلب الثاني:
  الفصل الثاني:

  في فلسطین )التغریب(وسائل  
  :وفیه  ستة مباحث

  .العلمانیةل: المبحث األو 
  .القومیة والوطنیة المبحث الثاني:

  المبحث الثالث: المرأة.
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  المبحث الرابع: وسائل اإلعالم.
  المبحث الخامس:التعلیم.

  المؤسسات الخدماتیة. المبحث السادس:
   

  الفصل الثالث:
  في فلسطین.) التغریب(مظاهر

 وفیه أربعة مباحث:

  .واألسرة والمجتمع الفرد في(التغریب)  مظاهر المبحث األول:
  .في التشریع(التغریب)  المبحث الثاني: مظاهر
  في التعلیم.(التغریب)  المبحث الثالث: مظاهر

  في وسائل اإلعالم.(التغریب)  مظاهر المبحث الرابع:
  

  
  الفصل الرابع: 

  في فلسطین وسبل مواجهته.(التغریب)  مخاطر
  وفیه ثالثة مباحث:

  على العقیدة والفكر وسبل مواجهته.ب) (التغری المبحث األول: مخاطر
  على األخالق والقیم وسبل مواجهته.(التغریب)  المبحث الثاني: مخاطر
  على القضیة الفلسطینیة وسبل مواجهته.(التغریب)  المبحث الثالث: مخاطر

  
  الفصل الخامس:

  تها (التطبیق العملي للدراسة).امنهجیة الدراسة وٕاجراء
  

  :الدراسةما یستخلص من  ىعلقد اشتملت الخاتمة و 
 .أهم النتائج  -  أوالً 
. التوصیات - ثانیاً 



  

  

  
  الفصل األولالفصل األول

وأسبابه يف ضوء الواقع وأسبابه يف ضوء الواقع   ))التغريبالتغريب((
  الفلسطيني املعاصرالفلسطيني املعاصر
  الفصل األول (التغريب) وأسبابه في ضوء الواقع الفـلسطيني المعاصر

  :  وفیه مبحثان
  مطالب: ةه ثالثوجذوره في فلسطین وفی )التغریب(مفهوم : المبحث األول

  ).التغریب(مفهوم : المطلب األول
  .في فلسطین )التغریب( جذور: المطلب الثاني
  .)التغریب(أهداف : المطلب الثالث

  في فلسطین وفیه مطلبان: )التغریب(أسباب : المبحث الثاني
  .األسباب الداخلیة: المطلب األول
  األسباب الخارجیة.: المطلب الثاني
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  المبحث األول مفهوم (التغریب) وجذوره في فلسطین
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  :مفهوم التغریب -المطلب األول 
  : تعریف التغریب لغةً  -أوالً 

، والغــرب: خــالف الشــرق، (والَغــْرَب والمْغــِرب) بمعنــى واحــد، التغریــب: مشــتق مــن (الَغــْرَب)
ب)، النفي عن البلد: و(التَّْغِریب)، في ناحیة المغرب و(الُمَغًرب): الذي یأخذ    )١(البعد.: و(التغرُّ

حـد  فالَغْرب:، وكلمة غیر منقاسة لكنها متجانسة، "(َغْرَب) الغین والراء والباء أصل صحیح
أتــاه  وفـي قـولهم:، إذا بـالغ فـي الضـحك ؛وقـولهم: اســتَغْرَب الرجـل، هـذا َغـْرُب السـیف یقـال: الشـيء.
  إذ لم یدر من رماه به. ؛ْربسهٌم غَ 

 والُغْربة:، عرٌق َیسِقي وال ینقطع یقال َغِرَبت العیُن َغرَبا. والَغْرب:، الورم في الَمْأق والَغْرب:
كأنـــه ُبْعـــُدها عـــن وجـــه ، ُغـــروب الشـــمس َغَرَبـــت الـــدار. ومـــن هـــذا البـــاب: یقـــال:، البعـــد عـــن الـــوطن

  )٢("یریدون خبرًا أتى من بُعد."؟  "هل من ُمَغًربِة َخَبرٍ  ویقولون:، أي بعید، وَشْأٌو َمًغِربٌ  األرض.

  :  التغریب اصطالحاً  -اً ثانی
، ) هـو: "تیـار فكــري كبیـر ذو أبعـاد سیاســیة واجتماعیـة وثقافیـة وفنیــة(wastutsmالتغریـب 

وذلـــك بهـــدف إلغـــاء  ؛باألســـلوب الغربـــي، والمســـلمین بخاصـــة، یرمـــي إلـــى صـــْبغ حیـــاة األمـــم بعامـــة
  )٣(لمستقلة وخصائصهم المتفردة وجعلهم أسرى التبعیة الكاملة للحضارة الغربیة."شخصیتهم ا

:" مجموعــة مــن الدراســات واألعمــال بأنــه عــرف الــدكتور عبــد الحلــیم محمــود التغریــب قــد و 
أن  ىفتــؤدي بهــم فــي النهایــة إلــ، وتطبــق علــي مجتمعــاتهم، والثقافــات والــنظم تجــري حــول المســلمین

أو یكونـــوا تحـــت تـــأثیر هـــذه الحضـــارة ، بـــي والحضـــارة الغربیـــة المعادیـــة لإلســـالمیتشـــبعوا بـــالفكر الغر 
   )٤(بحیث تحتویهم وتقضي على شخصیاتهم وعلى والئهم لدینهم."

                                                           
م، ١٩٠٠مصــر، ســنة، لقــاهرةا، دار المعــارف، ٣٢٢٦، ٥/٣٢٢٥لســان العــرب البــن منظــور مــادة (غــرب) فــي  )١(

لبنـان، ، بیـروت-تاب العربـيوالمغرب في ترتیب المعرب، أبي الفتح ناصر بن عبد السید بن علي المطرزي، دار الك
  .٤٧٠ص، ، ومختار الصحاح٣٣٧ص

عبد السالم محمد هارون، الجـزء : معجم مقاییس اللغة، ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق وضبط ) ٢(
  .٤٢١-٤٢٠الرابع، دار الفكر، مادة غرب، ص

   ١٤٥ة العالمیة للشباب اإلسالمي، صالموسوعة المیسرة في األدیان واألحزاب والمذاهب المعاصرة، الندو ) ٣(
  .www.saaid.net، موقع صید الفوائد www.alkashf.netموقع الكاشف 

الغــزو الفكــري والتیــارات المعادیــة لإلســالم، مــن البحــوث المقدمــة لمــؤتمر الفقــه اإلســالمي الــذي عقدتــه جامعــة ) ٤(
هـــــ، أشـــرفت علــــي طباعتــــه ونشـــره: إدارة الثقافــــة والنشــــر ١٣٩٦اإلســــالمیة بالریـــاض ســــنة  اإلمـــام محمــــد بـــن ســــعود

  .١٠٧م، ص ١٩٨١ -هـ  ١٤٠١بالجامعة، 
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" التغییر الذي یجري أول  بأنه :ف الدكتور علي جریشة والدكتور محمد الزیبق التغریبوعرّ 
التغییــر  لكویخطــط لــذ، الق والتقالیــد والعــاداتثــم ینتقــل إلــي األخــ، مــا یجــري داخــل العقــول والقلــوب

  )١(تخطیطا علمیا یقوم علیه علماء النفس واالجتماع فوق أجهزة التخابر واإلحصاء المختلفة".
" حركة من أخطر الحركات التي یلـوح بریقهـا بأنه  ف الدكتور محمد أبو ریان التغریب:وعرّ 

فهـو محاولـة إللغـاء القـدیم أصـال وٕاهالـة التـراب ، في أعین شبابنا وتستحوذ على نفوسهم وأحاسیسـهم
أمــا البــدیل فهــو الحضــارة  علیــه دون أن یكــون لــه ِذكــر أو كــان یشــكل یومــا جــزءًا مــن مــاض مجیــد.

  )٢(الغربیة بكل مقوماتها".
والغـزو ، مـن خـالل الحملـة التـي یوجههـا ضـدهم، هو "تأثیر الغرب فـي المسـلمین التغریب:و 

وهنـاك مــن  وجعلهــم تـابعین لـه فــي حیـاتهم!، بهـدف إبعــادهم عـن إسـالمهم ؛الفكـري الـذي یغــزوهم بـه
وهـــــم ، عـــــن إســـــالمهم وأّمـــــتهم، ) تغـــــریبهم( ویـــــنجح الغـــــرب فـــــي، یتـــــأثرون بـــــالغزو الفكـــــري الغربـــــي

  (المستغربون).
 ؛بحیـث ابتعـدوا عـن إسـالمهم وأمـتهم، والمستغربون هم: المتأثرون بحملة (التغریـب) الغربیـة

  ) ٣(ونشرها بین المسلمین.، ل الحضارة الغربیةصاروا دعاة لقبو ف
لحمـــل  ؛هـــو كـــل مـــا یقـــوم بـــه الغـــرب والمســـتغربون مـــن مخططـــات ،االســـتغرابو  ،والتغریـــب

  )٤(المسلمین على تغییر حیاتهم االجتماعیة والسلوكیة واقتفاء سیرة الغرب الكافر.
والتطـور ، المدنیة: بهدف االغراء به مثل ؛للتغریب مصطلحات ومفاهیم عدة ولقد استخدموا

التحـــدیث والتنـــویر وغیرهـــا مـــن الشـــعارات ، التغییـــر االجتمــاعي، الحیـــاة الجدیـــدة، والحضـــارة، والتقــدم
وكانوا ینطلقون في ذلـك ، إلثبات ما قاموا به وعملوا علیه وخططوا من أجله ؛البراقة التي خرجوا بها

   من واقع المستعمر والمستشرق.
ـــاء المســـ ـــوم مـــن أبن ـــدعوات فـــي عالمنـــا وأصـــبح الی ـــأفواه األعـــداء فـــي هـــذه ال لمین ینعقـــون ب

  )٥(اإلسالمي باسم التقدم والحضارة والمدنیة.
                                                           

-هــــ  ١٣٩٩دار االعتصـــام القـــاهرة،  ، الـــدكتور علـــى جریشـــة وزمیلـــه،أســـالیب الغـــزو الفكـــري للعـــالم اإلســـالمي) ١(
  . ٥٨م، ص  ١٩٧٩

) موقف اإلسالم من الماركسیة، د.محمد علي أبـو ریـان ١ر الغربي المعاصر، (اإلسالم في مواجهة تیارات الفك) ٢(
  المعرفة الجامعیة، القاهرة، الجزء األول، ال یوجد تاریخ طباعة.

  .www.balagh.comمساء،  ٢:٢٩تم االقتباس یوم الجمعة الساعة ) ٣(
  .٧٧م، ص١٩٩٧-ه ١٤١٧ة الغزو الفكري الثالثة، د.صالح الرقب، الطبعة األولى، غزة، انظر: أجنح) ٤(
-ه ١٤٢١، د.صالح الرقب، الطبعة الثالثة، مكتبة األمل، غزة، والغزو الفكري انظر: حاضر العالم اإلسالمي) ٥(

ار قنـدیل، عمـان، ، انظر: لمحـات مـن حاضـر العـالم اإلسـالمي، د.خالـد محمـد القضـاة وزمالئـه، د٦٣م، ص٢٠٠٠
  .٤٤م، ص٢٠٠٧
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"إن مفهوم مصـطلح التغریـب فـي عشـرات مـن تعریفاتـه إنمـا یعنـي خلـق عقلیـة جدیـدة تعتمـد 
 بهـدف ؛ثـم تحـاكم الفكـر اإلسـالمي والمجتمـع اإلسـالمي مـن خاللهـا، علي تصورات الفكر ومقاییسـه

وأن هنـــاك ، والســـیما الحضـــارة اإلســـالمیة، ســـیادة الحضـــارة الغربیـــة وتســـییدها علـــى حضـــارات األمـــم
إسـالمیة وغیـر إسـالمیة وال یمكـن : حقیقة ال سبیل إلى تجاوزها أو إنكارها هي أن في العـالم ثقـافتین

ب علي ویخطئ البعض حین یظن أن (التغریب) هو حمل المسلمین والعر ، أن یلتقیا في إطار واحد
هــو محاولــة خلــق (دائــرة فكــر) تهــدم بنــاء (التغریــب)  وٕانمــا الحقیقــة أن، ة الغــرب فحســبنیــقبــول ذه

ثـــم ال تـــدفعهم إلـــي أي جانـــب مـــن ، وتشـــیع الشـــبهات والمثالـــب، المســـلمین والعـــرب وتنـــتقص فكـــرهم
یحــول بــین المســلمین وبــین أي حركــة أو نهضــة ، جوانــب البنــاء والنهضــة مســتمدة مــن أي فكــر آخــر

وتجعلهــم یفكــرون مــن داخــل دائــرة ، حتــى ینتهــوا، لیــدوروا فــي هــذه الــدائرة المغلقــة ؛وٕانمــا هــو یمســكهم
وهــداهم ، معزولــة تمامــًا عــن العقیــدة االیجابیــة المتكاملــة التــي علمهــم إیاهــا اإلســالم، مادیــة خالصــة

  )١(أخرى." وعلي مقاومة الغزو من ناحیة، قادرا علي التقدم من ناحیة، إلیها منهاجًا للحیاة

یصبح مفهوم التغریب: بأنه حركة عدوانیة خبیثة وخطیرة تعمل علي هدم ُعرى : وبناًء علیه
، لیستحســن كــل مــا یصــدر إلیــه مــن الغــرب الكــافر مــن األفكــار ؛اإلســالم وٕاقصــاء المســلم عــن دینــه

صــل عــن فیصــبح المسـلم نســخة طبــق األ، ویعمــل بهــا، واألخــالق والســلوك والقـیم، والعـادات والتقالیــد
  .الغربي

حیـث إن ، بـین المعنیـین اللغـوي واالصـطالحي اً هناك توافق وبعد هذه التعریفات یتضح أن:
فیأخـذ كـل مـا یـأتي إلیـه مـن الغـرب مـن أفكـار وعـادات ، التغریب یعمـل علـي إبعـاد المسـلم عـن دینـه

غربیـة بحتـة بكـل  فتصـبح حیـاة المسـلم حیـاة ؛وسلوك وأخالق وقیم مقلدًا الحیـاة الغربیـة بكـل معانیهـا
  فالتغریب من أخطر التحدیات المعاصرة الذي یواجه العالم اإلسالمي المعاصر.، جوانبها ومجاالتها

                                                           
-١٣م، ص١٩٧٨-ه ١٣٩٨المكتـب اإلسـالمي، ، ، أنـوار الجنـديالتغریب في الغزو الفكـر اإلسـالمي شبهات) ١(

١٥.  



   

١٣ 

 

 

  .في فلسطین) التغریب (جذور –المطلب الثاني 
لقــد تعــرض العــالم العربــي واإلســالمي ومنــه الفلســطیني ومــا یــزال یتعــرض لهجمــات عدوانیــة 

أصــابت المســلمین فــي ، فكریــة ثقافیــة مت عســكریة إســتعماریة أكانــأســواء ، منظمــة مــن قبــل الغــرب
وكانت الهجمـة الثقافیـة الفكریـة أشـد ، فأدى ذلك إلى تدمیر المجتمعات اإلسالمیة وتخلفها ؛صمیمهم

  وأنكى من الهجمة العسكریة االستعماریة.

، وفلســـطین كغیرهـــا مـــن بـــالد الشـــام تعرضـــت للغـــزو العســـكري والغـــزو الفكـــري مـــن (تبشـــیر
ولالحـتالل العسـكري الصـهیوني إلـى ، تغریب) وما زالت تتعرض للغزو الفكري (التغریـب)، إستشراق

  )١(الیوم.

نشأت حركة التغریب زمن االستعمار األوروبي للدول العربیة واإلسالمیة الذي ساد المنطقة 
هم االستشـراقیة حركة بدأها المسـتعمرون ومؤسسـات، بالفكر العلماني طبقا لعملیاته وٕاجراءاته الخاصة

مـن تالمیـذ المستشـرقین ومـن ، المتغـربین)( جماعـة مـن المسـلمین مـن بعـدهم هـاثـم حمل، والتنصـیریة
وتتمثــل ، ویســاندهم فــي تنفیــذ هــذا المخطــط بعــض حكــام المســلمین، الخــارج الطــالب المبتعثــین إلــى

یـد واألخـالق تحـت والتقال، العادات :في إحداث تغییر جذري في، حركة التغریب)( خطة هذه الحركة
 ومــن مظــاهر، مســتخدمة فــي ذلــك وســائل اإلعــالم المختلفــة، ومســایرة روح العصــر، التطــور قنــاع

القشـور المظهریـة  ومحاكاتهم فـي، والتطبع بطباع أهل الغرب، الحركة الواضحة اتخاذ الزي األوربي
ولمبادئـــه ، ر لإلســـالموالتنكـــ، واالقتصـــادیة، والفكریـــة، التبعیـــة السیاســـیة :ومـــن نتائجهـــا، لحضـــارتهم

حتـى یتسـنى لالسـتعمار  ،عقـول المسـلمین وتخریـب، .. والعیش غرباء فـي المحـیط اإلسـالمي.وتراثه
ه. وهذا ما حدث بالفعل فـي بـالد المسـلمین واسـتمر حتـى أهلو  السیطرة الكاملة على العالم اإلسالمي

  .)٢(الوقت المعاصر

ـــدایات التغریـــب ونشـــ ـــى الحملـــة الصـــلیبیة "ُیرجـــع كثیـــٌر مـــن البـــاحثین ب ر الفكـــر العلمـــاني إل
ثـم جـاء  -فكـرة الغـزو الفكـري  -بقیـادة (لـویس التاسـع) ملـك فرنسـا؛ فهـو مـن وضـع الفكـرة ، السابعة

فعمـل ، لیجعـل مـن تلـك الفكـرة هـدفًا قـابًال للتحقیـق ؛(لویس الرابع عشر) بعد أربعة قرون مـن الزمـان

                                                           
الســـعودیة، الطبعـــة ، انظـــر: فلســـطین بـــین الغـــزو الفكـــري واالســـتعمار، جمـــال حســـن الســـراحنة، دار الصـــمیعي) ١(

 .٨م، ص٢٠٠٨-هـ ٢٤٢٩ ،األولى
ملخصـــــــات حاضـــــــر العـــــــالم اإلســـــــالمي، ملتقـــــــى طـــــــالب جامعـــــــة الملـــــــك فیصـــــــل وجامعـــــــة الـــــــدمام.، انظـــــــر: ) ٢(

www.ckfu.org.  
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الرهبــان والقساوســة والســفراء؛ بهــدف  :مــن، الجواســیس علــى تجنیــد العدیــد مــن )١(هــو ووزیــره (كلیبــر)
وبخاصًة فكر (اإلرجاء) و(التصـوف) ، ودراسة الفكر اإلسالمي، دراسة أحوال المجتمعات اإلسالمیة

بـدایات التطبیـق علـى یـد (نـابلیون  رأینـا، وتعبیـد الطریـق لتنفیـذه، وتحدیـد الهـدف، وبعد ظهـور الفكـرة
فیمـا ُعـرف فـي كتـب ، م١٧٩٨سنة ، لغاشمة على مصر وبالد الشامبونابرت) في حملته الصلیبیة ا
  )٢(وقد كانت تلك الحملة متعددة األهداف والغایات."، التاریخ باسم (الحملة الفرنسیة)

وبعـد ُمضـي أكثـر مـن قــرنین ، وبعـد غـزوات صـلیبیة فاشـلة وتجـاربهم الطویلـة مــع المسـلمین
ارتــــدت الحــــروب  ؛وبــــین جحافــــل الشــــر، یمــــانبــــین كتائــــب اإل، اشــــتد وطیســــها، مــــن حــــروب دامیــــة

أن  إلـى، وتحـول االتجـاه عنـد أعـداء اإلسـالم، الحمالت باإلخفاق والهزیمـة تلكوقد باءت ، الصلیبیة
وذلك بأسلوب الغزو الفكري والنفسي والخلقي عن ، یعملوا على تهیئة الشعوب اإلسالمیة من الداخل

وتحت ستار المبادئ والقـوانین التـي ، سالمیةاإلاألمة  طریق عمالئهم وأجرائهم المستغربین من أبناء
فــي  لتكــون الشــعوب مؤهلــة فكریــًا ونفســیًا لتســلیم قیــادهم طائعــة مختــار ألعــدائها ؛ تــزعم أنهــا إنســانیة

، وال یكلفهـم قتـاًال. ولكنـه أعظـم خطـورة مـن الغـزو العسـكري، غزو مادي ال یحمل الغـزاة فیـه سـالحاً 
  .)٣(زعیمهمو  لخطة التي رسمها لهم مالكهما بتنفیذ الوصیة واأو فبد

وأیقـــن أن قـــوة الحدیـــد والنـــار ال ، الـــذي عـــاد إلـــى فرنســـا مهزومـــاً  )٤(القـــدیس (لـــویس التاســـع)
وتحضـهم علـى التضـحیة ، تدفعهم إلى الجهـاد، تجدي نفعًا مع المسلمین الذین یملكون عقیدة راسخة

                                                           
ـــر ) ١( ـــراالت) أحـــد Jean-Baptiste Kléber: (بالفرنســـیةالجنـــرال جـــان باتیســـت كلیب ـــة  فرنســـا جن ـــاء الحمل أثن

 یونیـو ١٤قتـل فـي ثـم  ١٧٥٣ مـارس ٩، ولـد فـي مصـرفـي حملتـه علـى  نابلیون بونابرتالفرنسیة، اشترك في حملة 
  ، قام بتعیین كلیبر قائدًا للحملة خلفًا له.باریسعائدًا إلى  مصر). وعندما غادر نابلیون ١٨٠٠

شــاعر مركــزا لهــا، واســتمر كلیبــر فــي اســتفزاز م بــوالقســحق كلیبــر ثــورة القــاهرة الثانیــة ضــد الفرنســیین والتــي كانــت 
ثـم حملـت جثتـه  بالقـاهرةإلى اغتیاله في حدیقـة قصـره  أزهري سوريوهو طالب  )سلیمان الحلبي (المصریین مما دفع

 الجنرال_كلیبــر .١٨٠١كمــا ذكــر فــي وصــیته وذلــك عــام  فرنســادفن فــي لیــ مصــرمــن  الفرنســيعنــد خــروج الجــیش 
ar.wikipedia.org/wiki ،حرة.من ویكیبیدیا، الموسوعة ال  

عصـرا یـوم  ٥:١٠أسامة إبراهیم سـعد، تـم االقتبـاس مـن الموقـع السـاعة العلمانیة والدولة الیهودیة عناق واتفاق، ) ٢(
  . ٠/٧٤٣/http://www.alukah.net/Sharia، م٥/٩/٢٠١١االثنین التاریخ الدین

انظر: الغـزو الفكـري، أ. بـدر ناضـرین، أصـل المـذكرة للـدكتور محمـد السـرحاني، جامعـة أم القـرى، كلیـة الـدعوة ) ٣(
 .٨هـ ص ١٤٣١ـ ١٤٣٠وأصول الدین، قسم الدعوة والثقافة اإلسالمیة، الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

لـــویس التاســـع: ملـــك فرنســـا وهـــو قائـــد الحملتـــین الصـــلیبیتین الســـابعة والثامنـــة علـــى الـــبالد اإلســـالمیة فلســـطین ) ٤(
ومصــر، والــذي األســر فــي دار ابــن لقمــان بالمنصــورة فــي مصــر، ثــم خلــص مــن األســر بفدیــة مالیــة، مجلــة منتــدى 

 التوحید.
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   )١(وبكل غال.، بالنفس

المسیحیة أن تواصـل وحـدها االضـطالع بمحاربـة اإلسـالم؟ "ثم تساءل لویس: هل في وسع 
وكان جوابه: أنه لم یعد في وسع الكنیسة أو فرنسا وحدها مواجهة اإلسالم وٕان هذا العبء ال بد أن 

وتقضي علیه فیتم لها التخلص من هـذا الحائـل ، لتضییق الخناق على اإلسالم ؛تقوم به أوروبا كلها
  وأفریقیا. الذي یحول دون تملكها آلسیا

  )٢(خیوط المؤامرة الجدیدة على اإلسالم.") لویس( ضعو  لكوهنا

  م) لتغریب العالم اإلسالمي:١٢٧٠-١٢١٤القائد الفرنسي لویس التاسع ( )٣(وهذه هي وصیة

حـدد األسـباب حیـث و ، فكر وكتب وصیته وهو في سجنه والتي تعد وثیقة تاریخیة في غایـة األهمیـة
  وات التي یجب اتباعها لتحقیق النصر على المسلمین.والخط، التي أدت لهزیمته

  وقد جاء فیها ما یلي:

ذلــك ألن فــي دیــنهم عــامًال  ؛ نــه ال ســبیل إلــى الســیطرة علــى المســلمین عــن طریــق الحــرب أو القــوةإ"
هو عامل المواجهة والمقاومة والجهاد وبذل النفس والدم الـرخیص فـي سـبیل حمایـة العـرض ، حاسماً 

فمـن المسـتحیل السـیطرة علـیهم؛ ألنهـم قـادرون  ؛مع وجود هـذا المعنـى عنـد المسـلمینوٕانه ، واألرض
وٕانــه ال بــد مــن إیجــاد ، دومــًا  انطالقــًا مــن عقیــدتهم علــى المقاومــة ودحــر الغــزو الــذي یقــتحم بالدهــم

، حتــى یصــبح مفهومــًا أدبیــًا ووجــدانیاً  ؛ ســبیل آخــر مــن شــأنه أن یزّیــف هــذا المفهــوم عنــد المســلمین
وٕان ذلك ال یتم إال بتركیز واسع على الفكر اإلسـالمي ، .. ویسقط خطورته واندفاعه.اد ما یبررهوٕایج

وُتــروض أنفســهم ، حتــى یستســلم المســلمون أمــام بقــاء القــوة الغربیــة ؛وتحویلــه عــن منطلقاتــه وأهدافــه
  )٤( على نحو من اتجاه األهواء والصداقة والتعاون!!"، على تقبلها

وٕانمـــا االنتصـــار علـــیهم بواســـطة ، صـــار علـــى المســـلمین مـــن خـــالل الحـــربوأنـــه ال یمكـــن االنت
   -تباع ما یلي:اب، السیاسة

وٕاذا حــدثت فلیعمــل علـى توســیع شــقتها مــا أمكــن حتــى یكــون ، إشـاعة الفرقــة بــین قــادة المســلمین -١
  الخالف عامًال على إضعاف المسلمین. ذلك

  فیها حكم صالح.عدم تمكین البالد اإلسالمیة والعربیة أن یقوم  -٢
                                                           

  نت.انظر: المكتبة االسالمیة على اإلنتر ) ١(
 .www.eltwhed.comخطة لویس التاسع ملك فرنسا المأسور لضرب المسلمین، مجلة منتدى التوحید، ) ٢(
 .٨الوصیة هي: وثیقة محفوظة في دار الوثائق القومیة في باریس، ص) ٣(
  .www.eltwhed.comخطة لویس التاسع ملك فرنسا المأسور لضرب المسلمین، مجلة منتدى التوحید،  )٤(

http://www.eltwhed.com
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تنفصـــل القاعـــدة عـــن  كـــي ؛إفســـاد أنظمـــة الحكـــم فـــي الـــبالد اإلســـالمیة بالرشـــوة والفســـاد والنســـاء -٣
  القمة.

  یضحى فى سبیل مبادئه.، الحیلولة دون قیام جیش مؤمن بحق -٤

 العمل على قیام دولة غریبة في المنطقة العربیة تمتـد مـا بـین غـزة جنوبـًا إلـى أنطاكیـا شـماًال ثـم -٥
  تتجه شرقًا وتمتد حتى تصل إلى الغرب.

  : الوثیقة أن من أهم أعمال الغزو الفكري تلكویتضح من نصوص 
  تحویل الفكر اإلسالمي من منطلقاته وأهدافه.  -١
بهـدف القضـاء  ؛إقصاء الشریعة اإلسالمیة والتشكیك في عقیدة اإلسالم التي تحمل فكـرة الجهـاد -٢

  على روح الجهاد.(التغریب)
(التبشــیر) وتجنیــد المبشــرین ، تحویــل الحمــالت الصــلیبیة العســكریة إلــى حمــالت صــلیبیة فكریــة -٣

ثـم القضـاء علیـه وتـدمیره معنویـًا ، الغربیین فـي معركـة سـلمیة لمحاربـة تعـالیم االسـالم ووقـف انتشـاره
  المبشرین جنودا للغرب. أولئكواعتبار 

یة لیأخـذوا منهـا السـالح الجدیـد الـذي یغـزون بـه تفریغ علماء الصلیبین لدراسة الحضارة اإلسالم -٤
  )١(.(االستشراق) الفكر اإلسالمي.

  العمل على استخدام نصارى الشرق في تنفیذ سیاسة الغرب. -٥
العمــل علــى إنشــاء قاعــدة للغــرب فــي قلــب العــالم اإلســالمي یتخــذها الغــرب نقطــة ارتكــاز لقواتــه  -٦

القاعــدة األمــاكن الســاحلیة فــي لبنــان  تلــكل) لــویس( اقتــرحوقــد ، الحربیــة ولدعوتــه السیاســیة والدینیــة
  وفلسطین.
بیـت ("لقد تركزت أهـداف الحـروب الصـلیبیة قـدیمًا فـي اسـترداد  )٢(المستشرق (هانوتو) قالو 
وممــا یــزعج الغــرب المســیحي بقــاء لــواء اإلســالم منتشــرًا علــى مهــد ، مــن المســلمین البرابــرة )المقــدس

ــذا یجــب أن نع، اإلنســانیة بقصــد رفــع الخطــر  ؛ مــل علــى نقــل المســلمین إلــى الحضــارة األوروبیــةول
الكامن في الوحدة اإلسالمیة وأفضل طریق لتثبیت والیـة المسـتعمر األوروبـي علـى الـبالد اإلسـالمیة 

وتصــویره فـــي نفــوس معتقدیـــه بــإبراز الخالفـــات المذهبیــة والتناقضـــات ، هــو تشـــویه الــدین اإلســـالمي
                                                           

  ة االسالمیة.بأنظر: المكت، ١٠-٩ر:الغزو الفكري، أ. بدر ناضرین، صانظ) ١(
) المعـــروف باســـم غابرییـــل هـــانوتو ١٩٤٤أبریـــل  ١١ - ١٨٥٣نـــوفمبر  ١٩ألبـــرت أوغســـت غابرییـــل هـــانوتو، () ٢(

مــایو  ٣١، درس التــاریخ فــي مدرســة دي شــارتیه، وفــي أیســن إقلــیمفــي  بوریفــوار، ولــد فــي فرنســيورجــل دولــة  مــؤرخ
تشـارلز ، وهو مستشار سیاسي لوزارة المستعمرات الفرنسیة في أواخـر القـرن التاسـع عشـر تـم اختیـاره مـن قبـل ١٨٩٤
ـــى  دوبـــوي ـــة الفرنســـي، واحـــتفظ بالمنصـــب حت ـــر الشـــؤون الخارجی ـــو  ١٤لیكـــون وزی ـــل . ١٨٩٨یونی  - هـــانوتوغابریی

  /ar.wikipedia.org/wiki، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة
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غرافیـــة مـــع شـــرح مبـــادئ اإلســــالم شـــرحًا یشـــوهها وینحـــرف بهـــا عـــن قیمهــــا الشـــعوبیة والقومیـــة والج
  )١(وتمجید القیم الغربیة والنظام السیاسي والسلوك الفردي للشعوب االوروبیة."، األصلیة

وهكذا تحولـت المعركـة مـن میـدان ، البد من تغییر المنهج والسبیل بتغییر فكر المسلمین لذا
ال یمكـن ، ألن القضاء على اإلسالم أو تحویـل المسـلمین عـن دیـنهم ؛الحدید والنار إلى میدان الفكر

   والغزو المسلح.، أن یأتي عن طریق القوة المادیة

وصــبغ الثقافـــة اإلســـالمیة ، وكــان الهـــدف منهــا هـــو الغــزو الثقـــافي الغربـــي للفكــر اإلســـالمي
الـذي یجعلهـا تفقـد احتواؤهـا علـى النحـو و  ،ٕاخراجها عـن طابعهـا اإلسـالمي الخـالصو  ،بیةر بصبغة غ

  )٢(ها.ئكیانها. واالستیالء على اقتصادها ونهب خیراتها وتغریب أبناو  ذاتیتها

فظهرت حركة التغریب منـذ االسـتعمار الغربـي لـبالد المسـلمین الـذي احتـوى عـددًا كبیـرًا مـن 
 اللیبرالیةالدعوة ، النزعة الماركسیة، المخطط والذي یجمع الفكر المادي لكالعرب لذو  أبناء المسلمین

الذي استطاع فـي السـنوات السـبعین األخیـرة ، یستحوذها جمیعًا النفوذ التلمودي الیهودي الصهیونيو 
إلى تنفیذ أهداف بروتوكوالت صهیون  أن یوجههاو  ،یسیطر علیهو  أن یحتوي الفكر الغربي واألوربي

 ثمانیــة ثـــم احــتالل فلســـطینإلى إســقاط الخالفـــة العفـــابتــداء مـــن الثــورة الفرنســـیة إلــى الثـــورة الروســیة 
أنهـا و  ،فـي اتجـاه یـدعي أن الصـهیونیة هـي وریثـة االسـتعمار الغربـي، االستیالء علـى بیـت المقـدسو 

  )٣(تحاول أن تسیطر على العالم.و  ،تلموديو  ماركسي: تتحرك في اتجاهین

 ٥٠٠أكثــر مــن  المخطــط اللعــین ووصــیته بعــد ذلــكُنفــذ ثــم خطــط لــویس التاســع ملــك فرنســا 
عندما نزل القائد الفرنسي نابلیون بونابرت على ثغر اإلسكندریة من أرض مصـر لُینفِّـذ الحملـة ، عام

  م). ١٧٩٨ -هـ ١٢١٣الفرنسیة (علمانیة العقل صلیبیة القلب) على العالم اإلسالمي سنة (

اإلســالمیة فــي و  لقــد كانــت حملــة نــابلیون علــى مصــر حــدثًا خطیــرًا اســتهدف األمــة العربیــة
كانـــت فیـــه غافلـــة عمـــا یجـــري فـــي أوروبـــا مـــن تطـــور فـــي فنـــون القتـــال وتحـــدیث أنـــواع  الوقـــت الـــذي

عاصــمة الدولــة العثمانیــة  )إســتانبول( وكــان نــابلیون ُیمّنــي نفســه بــاحتالل، األســلحة ونهضــة شــاملة
وذلـك بعـد أن یقـیم ، وتصفیة كیانها باعتبارها دولة إسالمیة كبرى وقفت أمام أطماع القـارة األوروبیـة

، الحلـم بقولـه: "إذا بلغـت اآلسـتانة خلعـت سـلطانها ذلكوقد عبر نابلیون عن ، اطوریة في الشرقإمبر 
وأسست بدال منهـا إمبراطوریـة تخلـد اسـمي علـى ، وقوضت أركان الدولة العثمانیة، واعتمرت عمامته

                                                           
  .www.eltwhed.com، خطة لویس التاسع ملك فرنسا المأسور لضرب المسلمین، مجلة منتدى التوحید) ١(
المكتـب ، ، أنوار الجنـديالتغریب في الغزو الفكر اإلسالمي انظر: موقع اسالم ویب المكتبة االسالمیة، شبهات) ٢(

  .٣م، ص ١٩٧٨-ه ١٣٩٨اإلسالمي، 
  وما بعدها. ٣انظر: شبهات التغریب في غزو الفكر اإلسالمي، أ.أنور الجندي، ص) ٣(
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زلـزاًال  ولكنها خلفت وراءها، الحملة عسكریًا أكثر من ثالث سنوات تلكولم تستغرق …" توالي األیام
  )١(وكانت أحوال المسلمین مهیأة له.، كبیرًا كانت أعدت له عدته

في المجتمعات اإلسالمیة وهـي  )التغریب( وكان للحملة الفرنسیة البذور الفكریة األولى في غرس
   -كالتالي:

، السامیة أنها ابتدأت بالتلبیس بادعاء تحلي نابلیون وجنوده بُحلَّة اإلسالم والمبادئ واألهداف - أوالً 
، السیاســة ذات أبعــاد خطیــرة تلــكو ، فسیاســة نــابلیون كانــت قائمــة علــى (تــرویض) الــدین ال مقاومتــه

  وســیكون لهــا أثرهــا الــذي ال یســتهان بــه فــي آلیــة إدخــال العلمانیــة والتغریــب إلــى العــالم اإلســالمي. 
وقـد أسـندوا ، ) مكانهـابدء تنحیة الشریعة وٕاحالل بعض التنظیمات والدواوین (مجالس الشورى -ثانیاً 

  معظم الدواوین إلى أناس غیر علماء بالشریعة اإلسالمیة.

الـذي تطـور بعـد ذلـك ، التوجه إلى تهمیش القوى اإلسالمیة المناهضة للتبعیة للغرب وتنحیتها -ثالثاً 
كمــا وضــح التوجــه إلــى تــدجین بعــض المشــایخ واســتمالة أصــحاب النفــوذ ، إلــى محاربــة تلــك القــوى

ومـن الحـوادث ذات ، إدخالهم في نطاق التبعیـة لفرنسـاثم بشد وثاق متین بینهم وبین الغرب والتأثیر 
وشـاحًا یحمـل ألـوان  -باعتبـاره رئیسـًا للـدیوان-الداللة علـى ذلـك: محاولـة نـابلیون تقلیـد شـیخ األزهـر 

  َرْفض شیخ األزهر ذلك. قد علم فرنسا و 

وشــجعوا الفســقة وضــعاف ، واســطة نســائهم وبغایــاهمكمــا أشــاعوا الفجــور والتحلــل األخالقــي ب -رابعــاً 
وكــان واضـــحًا حرصــهم علـــى إخــراج المـــرأة ، النفــوس مــن المســـلمین علــى الخـــوض فیــه والتـــبجح بــه

  من إسالمها ودعوتها للتحرر من حجابها. ، المسلمة

وروح  وٕاثـارة النعـرات الوطنیـة والقومیـة، النبش في الحضارات القدیمة السـابقة علـى اإلسـالم -خامساً 
  الفخر بالماضي الوثني.

، ظهور الحملة الفرنسیة بمظهر الدولة الحدیثة من تنظیمات إداریة وعسكریة وعمران مدني -سادساً 
تلك المظاهر التي َبُعد عهد ، بل بمظهر الحرص على الرحمة والعدل بین الناس في بعض األحیان

ـــــــي عهـــــــود تخلفهـــــــم وانحطـــــــاطهم ـــــــى یـــــــد (الكفـــــــار). ففوجئـــــــوا بهـــــــا تـــــــأ، المســـــــلمین بهـــــــا ف   تیهم عل
وفي مقابل ذلك: وضح استعراض الحملة لقوتها العسكریة وقدرتها العلمیة؛ وذلك مـن خـالل  -سابعاً 

مظــاهر الــبطش والتنكیــل وٕاحــراق القــرى والبیــوت وٕاذالل المســلمین الــذي كــان أبــرز أحداثــه اقتحــامهم 
طهم فیه ، قتـل وتـدمیرو  تدنیس للمقدسـات وكما حصل في القدس من، األزهر بخیولهم وسكرهم وتغوُّ

  في أثناء الحروب الصلیبیة. و ... 

                                                           
  .www.eltwhed.com، مسلمین، مجلة منتدى التوحیدخطة لویس التاسع ملك فرنسا المأسور لضرب ال) ١(
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وذلــــك بــــإجراء بعــــض ، كمــــا كــــانوا یتعمــــدون إظهــــار الفــــارق العلمــــي بیــــنهم وبــــین المســــلمین
  )١(التجارب الكیمیائیة والفیزیائیة التي كان المسلمون یومها یحارون في تفسیرها.

إرســـال (بعثـــات) إجباریـــة لـــبعض ثـــم یبیـــة مـــن خـــالل فـــرض نـــابلیون مبادئـــه العلمانیـــة التغر 
كما عمـل ، األشخاص؛ لیشكلوا بعد عودتهم تیارًا یدعو إلى التغریب ویغیر من تقالید البالد وعاداتها

وقد ذكر ذلـك صـراحة فـي رسـالة بعـث بهـا ، على غزو المسلمین اجتماعیًا باستخدام (الفن) والتمثیل
فــي ختامهــا: "ســتظهر الســفن الحربیــة الفرنســیة بــال  قــال، )كلیبــر( بعــد رحیلــه مــن مصــر إلــى خلیفتــه

یجـب أن تبنـي برجـًا فـي البـرلس. اجتهـد فـي ، ریب هذا الشتاء أمـام اإلسـكندریة أو البـرلُّس أو دمیـاط
حتـى متـى الحـت السـفن الفرنسـیة تقـبض علـیهم فـي ، ) شخص من الممالیك٦٠٠) أو (٥٠٠جمع (

وٕاذا لــم تجـــد عــددًا كافیـــًا مــن الممالیـــك فاســتعض عـــنهم  ،تســـفِّرهم إلــى فرنســـاثــم القــاهرة أو األریـــاف 
، فإذا ما وصـل هـؤالء إلـى فرنسـا ُیحجـزون مـدة سـنة أو سـنتین، برهائن من العرب أو مشایخ البلدان

ولـمَّا یعودون إلى مصـر ، یشاهدون في أثنائها عظمة األمة (الفرنسیة) ویعتادون على تقالیدنا ولغتنا
  (٢)یه غیرهم"یكون لنا منهم حزب یضم إل

وبعــد نــابلیون فقــد شــرع (محمــد علــي وأبنــاؤه) أیضــًا فــي تنفیــذ مــا طلبــه نــابلیون مــن خلیفتــه 
ولكـن محمـد علـي اسـتطاع تنفیـذه بصـورة أدق وأخطـر ممـا اقترحـه ، كلیبر ولم یمتد به األجل لتنفیـذه

تفوقت على ما كان ، روبطریقة أكب، مسیرة التغریب والعلمانیة (بتبعیَّة عمیاء) لفواص، نابلیون نفسه
م)؛ كنتیجـــة طبیعیـــة ١٨٨٢جـــاء االحـــتالل البریطـــاني لمصـــر ســـنة( ثـــم ، فـــي عقـــل وخـــاطر نـــابلیون

  )٣(...لسیاساتهم الخاطئة

فقد انتقى بعض الشباب المختارین بعنایة ثم أرسلهم في بعثات إلى أوروبا وخاصة فرنسـا؛  
  الذي أسسه نابلیون في مصر من قبل. لیكونوا في باریس تحت إشراف أحد أعضاء المعهد العلمي

وعندما فتح محمد علي ودعاة النهضة المدارس والمعاهد وأرسلت البعوث إلى أوروبا بهدف 
، باألسـاتذة األوروبیـین أو بـالمتعلمین فـي أوروبـا( المـدارس تلـكاللحاق بنهضتها كـان بـدیهیًا أن ُتَمـد 

بوا أساتذة من عن ال بدراسات فنیـة ، ثم عاد الطلبة أفرادًا وبعوثاً ، دهمورغبوا بطبیعة الحال في أن یدرِّ
ممـا كـان متضـاربًا ، بل بجـراثیم العـادات االجتماعیـة أحیانـاً ، ولكن بجراثیم األفكار السیاسیة، بحسب

                                                           
، تــم االقتبــاس یــوم االثنــین ٢٠٠٨-٠٩-١٧خالــد أبــو الفتــوح، جــذور العلمانیــة والتغریــب فــي العــالم اإلســالمي، ) ١(

  . php?id.٠-٢-www.myportail.com/actualites-news-webمساء ٥م الساعة ٥/٩/٢٠١١تاریخ 
  . www.eltwhed.comا المأسور لضرب المسلمین، ملك فرنس) خطة (لویس التاسع) ٢(
 )، خطة (لویس التاسع٠/٧٤٣/http://www.alukah.net/Shariaالعلمانیة والدولة الیهودیة عناق واتفاق، ) ٣(

 المسلمین، المرجع السابق، نفس الموقع. ملك فرنسا المأسور لضرب
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ولكنــه تضــاعف فــي ، وقــد كــان األثــر فــي مجموعــه ضــعیفًا فــي الجیــل األول، مــع تقالیــدهم الموروثــة
  طراد).وظل یتضاعف با، الجیل الثاني

كــــان مــــن أبــــرز المتــــأثرین فــــي هــــذه البعثــــات والمــــؤثرین فــــي غیــــرهم: الشــــیخ رفاعـــــة رافــــع 
-هــــ١٢٤١ســـنة (، بترشـــیح مـــن أســـتاذه الشـــیخ حســـن العطـــار، الطهطـــاوي الـــذي ذهـــب إلـــى بـــاریس

فنهـل مـن كبـار المستشـرقین الفرنسـیین وعـاین ، م) مع بعثة كبرى لیقیم الصـالة فـي أعضـائها١٨٢٦
  یة (بحلوها ومرها).الحیاة الفرنس

بعد رجوعه إلى مصر أثَّر الطهطاوي في الحركة الفكریة لدى قطاعات كثیـرة مـن مثقفـي ثم 
بل نستطیع القول: إن القسم األكبـر مـن المصـریین الـذین دخلـوا المـدارس الحدیثـة ، الشعب المصري

ین أو غیـر هم من تالمیذ رفاعة المباشـر ، هـ)١٢٩٧ -هـ ١٢٤٦( ،م)١٨٨٠-م ١٨٣٠بین عامي (
  )١(وال شك أنهم كانوا كثیرین.، المباشرین عن طریق من تخرجوا على یدیه(المغربین)

ت قوات نابلیون بونابرت جنوب حتاجم) ا١٧٩٩وفي مطلع القرن السادس عشر وفي عام (
ثــم خضــعت ، هــزم نــابلیون علــى اســوار عكــا وفشــل فــي الــدخولقــد و ) عكــا( نحــو هــةمتج، فلســطین

علمـًا ان فلسـطین كغیرهـا مـن الـبالد ، م لمحمد على باشـا١٨٤٠م الى عام ١٨٣١عام  ذفلسطین من
وشهدت فلسطین تنافسًا قویًا بـین الـدول الكبـرى ، العربیة واالسالمیة دخلت في حوزة الدولة العثمانیة

فســبقت فرنســا غیرهــا ، لحمایــة الطوائــف الدینیــة والتبشــیر ولتغریــب المســلمین، حتــى مطلــع هــذا القــرن
تضـــاعف عـــدد قـــد و ، للحصـــول علـــى االمتیـــازات مـــن محمـــد علـــى باشـــا آنـــذاك، ول الغربیـــةمـــن الـــد

كمــــا زاد عــــدد المــــدارس والمؤسســــات الخیریــــة التابعــــة ، الكنــــائس واألدیــــرة ومنــــازل اســــتقبال الحجــــاج
م وصـل أول بطریـرك التینـي الـى المدینـة المقدسـة فنشـأ تنـافس ١٨٤٧وفـي عـام ، للبعثـات التبشـیریة

بعــدها أنشــأت أول قنصــلیة بریطانیــة فــي القــدس عــام ثــم ، البروتســتانتو  ین الالتینــینبــین المستبشــر 
وأخذ النشاط الثقافي البریطاني في فلسطین صورة منظمة بعد إنشاء صندوق الكشف عام ، م١٨٨٣
علــى إنشــاء أول قنصــلیة فــي  واحصــلحیــث ثــم ســعى االلمــان لتثبــت اقــدامهم فــي فلســطین ، م١٩٦٥

بعــدها أنشــأت أول قنصــلیة أمریكیــة فــي ثــم ، نیشــارك األمریكیــون األوربیــقــد و ، م١٨٤٣القــدس عــام 
  )٢(م.١٨٤٢القدس عام 

وبــالد الشــام  مصــرلبنــان و  بوضــوح فــي م) بــدأت حركــة التغریــب عملهــا١٨٣٠ومنــذ عــام (
ثـم ، البعثـات الدراسـیةو  ،عـن طریـق االرسـالیات، وأندونیسیا والمغرب العربـي، وتركیا، ومنها فلسطین

                                                           
ملك فرنسـا ) خالد أبو الفتوح، المرجع سابق، خطة (لویس التاسعجذور العلمانیة والتغریب في العالم اإلسالمي، ) ١(

  المأسور لضرب المسلمین، المرجع السابق. 
 .١٠-٩انظر: فلسطین بین الغزو الفكري واالستعمار، جمال حسن السراحنة، ص) ٢(
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ولـــم یخـــل بلــد إســـالمي أو مشـــرقي مـــن آثـــار ، ت بعـــد ذلـــك فـــي الـــبالد اإلســالمیة األقـــل فاألقـــلتــدرج
  )١(الحركة الخبیثة. تلكوبصمات 

 -ما یلي:فقام الغرب بتنفیذ مخططهم الخبیث وساعدهم على ذلك 

ابتعــاث الطلبــة النــابهین الممیــزین للدراســة فــي الجامعــات الغربیــة لــه أهــداف ظاهریــة هــي التعلــیم  -١
ولكن األهداف الحقیقیة كانـت هـي ، صاتهماصتخالتثقیف والحصول على الشهادات العلیا في وا

الشــباب فــي دینــه وعقیدتــه مــع محاولــة جذبــه إلــى الثقافــة الغربیــة ومــن رجــاالتهم:  ذلــكتشــكیك 
طه حسین في مصر وأحمد خان في الهند وضیاء كوك ألب في تركیا وخیر و  رفاعة الطهطاوي
 تونس وغیرهم الكثیر. الدین التونسي في

كالروتارى واللیونز والبنى  :إنشاء النوادي والجمعیات المشبوهة مثل:المحافل الماسونیة والیهودیة -٢
 .بریث والمائدة المستدیرة وغیرها

 وحتى اآلن. ،تغییر مناهج التعلیم وقد نجحوا في ذلك إلى حد بعید -٣

نصـیریة السـوریة والتـي أصـبحت فیمـا بعـد إنشاء الجامعات والمدارس التبشیریة مثل: الجامعة الت -٤
 الجامعة االمریكیة وغیرها.

 .فال عروبة وال اسالم .الدعوة إلى الوطنیة: مصر للمصریین وفلسطین فلسطینیة و.. -٥

 ...و إحیاء القومیات والعرقیات العربیة والطورانیة والفارسیة والبربریة والهندیة -٦

ســـلمین بهـــا مثل:الفرعونیـــة والكنعانیـــة والفینیقیـــة الـــدعوة إلـــى بعـــث الحضـــارات القدیمـــة وربـــط الم -٧
 .والبابلیة وغیرها

اللبیرالیـــة ، الداروینیـــة، العلمانیـــة، الماركســـیة، (الفرویدیـــة: نشـــر المـــذاهب الهدامـــة والتـــرویج لهـــا  -٨
 .الوضعیة المنطقیة وغیرها، الوجودیة، الفلسفة البرجماتیة النفعیة

علـى یـد مصـطفى  ١٩٢٤ذلـك فـي عـام  قـد تحقـق لهـمالسعي الحثیث لهـدم الخالفـة االسـالمیة و  -٩
 كمال أتاتورك.

محاربة اللغة العربیة وتنحیتها بشتى الوسـائل علـى النطـاقین الرسـمي والشـعبي والتشـجیع علـى  - ١٠
ـــة وٕافشـــاء العجمـــة فـــي ألســـنة المثقفـــین فضـــًال عـــن العـــوام  اســـتعمال العامیـــة واللهجـــات المحلی

 والتباهي بها!.
                                                           

م السـاعة ١٩/١٠/٢٠١١موقع:األسرة المسلمة، إعـداد النـدوة العالمیـة للشـباب اإلسـالمي، تـم االقتبـاس األربعـاء ) ١(
  . html.٠-١٦٣-٩٢-com/islamicfamily.islamicfamily.roro٤٤مساًء.  ١:٢٠
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جمعاء!! تذوب فیه هویتنا وحضارتنا في كلها ان واختراع دین لإلنسانیة الدعوة إلى وحدة األدی - ١١
  )١(مستنقعات الباطل فلن یضیرهم التنازل عن شئ فلیس عندهم ما یخسروه حقًا!

ویعد التغریب من "أسالیب التغییر االجتماعي فیتخذ الترتیب إلحداث التغییر االجتماعي الذي 
ال تحــس األمــة  كــي ؛ طویلــة المــدى )إســتراتیجیة( یتخــذ خطــةو  األمــة اإلســالمیة عــن إســالمها یبعــد

التغییــر یــتم  ذلــكبــل ال تحــس باألســلوب الــذي یجــري بــه التغییــر وكــأن ، اإلســالمیة بالهــدف البعیــد
(وأن ، اإلسـتراتیجیة مـن تخطـیط أن یتخـذوا لهـدفهم رسـوال منـا (مـن أنفسـهم) تلـكأهم ما فـي و  ،تلقائیاً 

  )٢(یقطع الشجرة أحد أعضائها).

ــر زویمــر(بعــد ذلــك "أعلنهــا بكــل صــراحة ثــم  لیحقــق خطــة لــویس التاســع فــي غــزو  )المنصِّ
رفاعـة الطهطـاوي وطـه حسـین وأحمـد خـان وخیـر الـدین التونسـي : أولئـكوكان مـن ، المسلمین فكریاً 

وقاسـم ، وأحمـد لطفـي السـید، وضیاء كوك ألب وغیرهم من األتباع والمتأثرین مثل: علي عبد الرزاق
والقائمــة طویلـة ال تنتهــي جمعهـم هــدف واحـد هــو القضـاء علــى ، ونــوال السـعداوي، والقصـیبي ،أمـین

یتكلمــون بألســنتنا ویظهــرون كــانوا وأخطــر مــا فــي األمــر أنهــم مــن بنــي جلــدتنا ، االســالم وتقویضــه
   )٣(حرصهم على األمة والشعوب والمرأة والحریات إلى آخر شعاراتهم الجوفاء".

 مأ، عـن طریــق االنقــالب العســكريأكــان فــي التغییــر السیاسـي ســواء  جــري األمــر أیضـاً قـد و 
هم و ولوال كتابات كتبها مفكـر ، األعضاء فكر األمة وعقیدتها أولئكاالغتیال السیاسي فهم یخاطبون ب

  أخبثها ما استطعنا أن نعرف شیئا عن و  لتوجیههم إلى أحسن الوسائل لبلوغ أسوأ األهداف

لــوال فضــل اهللا ورحمتــه ، یكــه نحــو هــذه األمــة المســلمة وقبــل ذلــكالغــرب أو تكت )إســتراتیجیة(
وٕاذا كانــت ، النتهــت هــذه األمــة نتیجــة ذلــك التخطــیط العمیــق والتنفیــذ الــدقیق إلبعــاد األمــة عــن دینهــا

أســالیب التغییــر االجتمــاعي تتجــه إلــى فكــر األمــة وعقلهــا ثــم إلــى عقیــدتها وقلبهــا فإنهــا تعتمــد علــى 
وتخطط لها تخطیطا علمیا یقوم علیه علمـاء الـنفس واالجتمـاع فـوق أجهـزة ، لفةوسائل اإلقناع المخت

التخابر واإلحصاء المختلفة ویسیر على التخطیط على جعل وسائل اإلقناع المختلفة في أیدي غیـر 
فــإذا أفلــت متــدین إلــى هــذه الوســائل أحاطتــه بوســائل اإلغــراء واالحتــواء المختلفــة ، المتمســكة بالــدین

   )٤(.به عن السبیل القویم" حتى تنحرف

                                                           
 www.eltwhed.comخطة "لویس التاسع" ملك فرنسا المأسور لضرب المسلمین، مجلة منتدى التوحید ) ١(
  .٥٨م، ص١٩٧٨أسالیب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، د.علي جریشة وزمیله، داراالعتصام، ) ٢(
 .www.eltwhed.comخطة لویس التاسع ملك فرنسا المأسور لضرب المسلمین، مجلة منتدى التوحید، ) ٣(
  .٥٨أسالیب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، د.علي جریشة، ص) ٤(
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 ،وهكــذا جــرت حركــة التغریــب وفــق مخطــط مــنظم لتــدمیر القــیم اإلســالمیة للفكــر اإلســالمي
، محـــاوالت متعـــددة تســـتهدف احتـــواء الفكـــر اإلســـالمي وحمـــل المســـلمین علـــي قبـــول ذهینـــة الغـــربو 

وتشویه مبادئ اإلسـالم. ، والتفریط في ذاتیتهم وذهینتهم بعد انتقاصها الشدید بمحاولة تزییف التاریخ
   )١(لیقلـــــــــــدوا الغـــــــــــرب الكـــــــــــافر فـــــــــــي أمـــــــــــور حیـــــــــــاتهم.؛ وزعزعـــــــــــة العقیـــــــــــدة فـــــــــــي نفـــــــــــوس أبنائـــــــــــه

ولم ترحل الحملة الفرنسیة عن مصر إال بعدما خّلفت وراءها بـذورًا ملقَّحـة فكریـًا یمكـن اسـتنباتها فـي 
الشریحة  تلكلنموذجًا أم) ١٧٧٦/١٨٣٤-هـ١١٩٠/١٢٥٠ویعد الشیخ حسن العطار (، هذه األرض

فقد اندمج إلى حــد كبیـر فـي علــوم الحملـة الفرنسـیة وكثیـرًا وا تغـزل فـي ، من المتأثرین فكریًا بالحملة
، وفـي الوقـت نفسـه تـولى تعلـیمهم اللغـة العربیـة، كمـا إنـه نقـل عـنهم علـومهم، أشعاره بأصدقائه منهم

والها ویتجدد بهـا مـن المعـارف مـا لـیس إن بالدنا ال بد أن تتغیر أح(وهو الذي أطلق قولته الشهیرة: 
لــذا: یعــده العلمــانیون المعاصــرون "رائــدًا مــن رواد النهضــة؛ حیــث تتلمــذ علــى یدیــه جیــل مــن  )فیهــا

  ومحمد عیاد الطنطاوي".، الرواد كرفاعة الطهطاوي

مــا كــان؛ فبعــد خــروج الحملــة  ذلــكو ، البــذور مــا كانــت لتنبــت بغیــر رعایــة لهــا تلــكغیــر أن 
ــــاني الفرنســــیة مــــ ــــدخان ســــابقاً -ن مصــــر اســــتطاع الجنــــدي األلب ــــي ( -تــــاجر ال ، م١٧٦٩محمــــد عل

بعـــد أن اطمـــأن الحـــاكم ثـــم ، هــــ) الوثـــوب إلـــى رأس الســـلطة فـــي مصـــر١٢٦٥، هــــ١١٨٣ -م١٨٤٩
!) ن خصـومه الممالیـك (القـوى الرجعیـةوتخلـص مـ، ضرب العلماء بعضهم بـبعض ؛الجدید إلى قوته

  م). ١٨١١-هـ١٢٢٦في مذبحة شهیرة سنة (

بعــد أن قضــى علــى القــوى المناوئــة لــه فــي الــداخل والقــوى المهــددة لــه فــي الخــارج تفــرد ثــم 
وهمـــا االســـمان اللـــذان اســـتخدما مطیـــة للعلمنـــة والتغریـــب! ، بـــالحكم وتفـــرغ (لإلصـــالح) و(التحـــدیث)

، یفوٕاضــافة إلــى كونــه أول الــداعین إلــى (تحریــر المــرأة) وٕالــى اســتعمال العامیــة لغــة للكتابــة والتصــن
كــان لهــا حیــث م) ١٨٨١ -١٨٣٠وفــي تركیــا دولــة الخالفــة العثمانیــة ظهــر التغریــب مــا بــین عــامي(

  )٢(.الدور األكبر في التبعیة والتغریب

الفكـــر اإلســالمي فـــي و  المخطــط هـــو أقســى مـــا واجهتــه العقیـــدة اإلســالمیة ذلـــكوال ریــب أن 
في ظل االستعمار الـذي و  ،مسلمینضد اإلسالم وال فهي مؤامرة صهیونیة صلیبیة، عصوره المختلفة

وســـائل  عمـــل منـــذ أن بـــدأ ســـیطرته علـــى العـــالم اإلســـالمي علـــى غـــزو العقـــل اإلســـالمي مـــن خـــالل

                                                           
  .٦صأنور الجندي، لتغریب، انظر: شبهات ا) ١(
  مرجع سابق.خطة لویس التاسع ملك فرنسا المأسور لضرب المسلمین، مجلة منتدى التوحید، ) ٢(
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ٕادارتهــا و  ،المؤسســات تلــكوذلــك بطریــق الســیطرة علــى ، (الصــحافة)و، (الثقافــة)و، ثالث:(المدرســة)
   )١(."دعاة تغریبو  ،مبشرینو  معلمي إرسالیاتو  بواسطة رجاله من مستشرقین

  .قاموا بتنفیذ مخطط التغریب ونجحوا في تنفیذهحیث فجمیعهم تعاونوا على اإلثم والعدوان 

  

                                                           
ـــدي، المكتـــب اإلســـالمي، ) ١( م ١٩٧٨-ه ١٣٩٨انظـــر: شـــبهات التغریـــب فـــي غـــزو الفكـــر اإلســـالمي،.أنور الجن

  وما بعدها.٣ص
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  .أهداف التغریب-لمطلب الثالثا
لهــا قادتهــا الــذین یقومــون و  ،دعائمهــاو  أهــدافهاو  لهــا نظمهــا، إن حركــة التغریــب حركــة كاملــة

   -من هذه األهداف نذكر أهمها:و  ،باإلشراف علیها

تســمیم ینــابیع و  ،تــدمیر فكرهــاو  ،محــو مقوماتهــا الذاتیــةو  ،الفكریــةو  الشخصــیة اإلســالمیةاحتــواء  -١
   )١(الثقافة فیها.

  )٢(.القضاء علي الدولة اإلسالمیة والتشكیك في العقیدة اإلسالمیة -٢

تشجیع فكـرة إیجـاد فكـر إسـالمي متطـور یبـرر األنمـاط الغربیـة ومحـو الطـابع الممیـز للشخصـیة  - ٣
ومحاكمة ، إعادة بناء فكر المسلمین على أساس تصورات الفكر الغربي ومقاییسهثم ، اإلسالمیة

 تلـكوقـد أثمـرت ، الفكر اإلسالمي وفق هذه التصورات والمقاییس بهدف سـیادة الحضـارة الغربیـة
فــــي  فكریــــاً  وتنــــوع األســــالیب حتــــى أحــــدثت انقالبــــاً ، المحاولــــة بكثــــرة التنــــاول للقضــــایا والمفــــاهیم

مواجهـة  وتمكنت من عزلهم أو تحییدهم عن، المثقفة من المسلمین ومفاهیمهاتصورات الطالئع 
ویســخرون ، فصــاروا یهــاجمون دیــنهم ؛المحاولــة ؛ بــل انجــرف بعضــهم مــع التیــار التغریبــي تلــك
بقیــام مدرســة فكریــة جدیــدة تنطلــق ممــا جــاءت بــه الحضــارة الغربیــة مــن  إیــذاناً  ذلــكوكــان ، منــه

یالئــم  عصــریاً  المدرســة تفســیراً  تلــكوكــان عمــاد ، میــادین الحیــاةأفكــار وفلســفات ونظریــات فــي 
أو ، ویعمل على إیجـاد نقـط التقـاء بـین الثقـافتین اإلسـالمیة والغربیـة رغـم تباینهمـا، الفكر الغربي

تعــدد الزوجــات : المدرســة إلــى عــد بعــض األحكــام مثــل تلــككمــا لجــأت ، علــى األقــل تباعــدهما
وفـــق مـــا یقتضـــیه التطـــور البشـــري وتجدیـــد ، تحتـــاج إلـــى تعـــدیلوالطـــالق والحـــدود والربـــا مثالـــب 

اإلســالم فــي رؤیــة حدیثــة یظهــر فیهــا أثــر ضــغط الفكــر الغربــي علــى العقــول المهزومــة المنبهــرة 
   )٣(بالحضارة الغربیة.

 )٤(إذاعة الفرقة والخصومة بین األدیان واألجناس. -٤

                                                           
  .٤انظر: شبهات التغریب، أ. أنور الجندي، ص ) ١(
 ،انظر:الفكر اإلسالمي في مواجهة الفكـر الغربـي، د. فـؤاد الـراوي، دار المـأمون للنشـر، األردن، الطبعـة األولـي) ٢(

 .٣٣٤م ص٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠
قضــایا ثقافیــة معاصــرة، د. أحمــد بــن عبــد العزیــز ، ٢٥، خالــد القضــاه ،صلمحـات مــن حاضــر العــالم اإلســالمي )٣(

 .٣٣-٣٢هـ، ص١٤٣٢هـ/ ١٤٣١جامعة الملك فیصل،  -بكلیة اآلداب الحلیبي، أستاذ الثقافة اإلسالمیة
  . www.balagh.comمساء ٢:٢٩تم االقتباس یوم الجمعة الساعة  )٤(

http://www.balagh.com
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إضـعاف شـأن اإلسـالم فـي نفـوس  لقد كـان الهـدف: "نقض عرى اإلسالم وٕابعاد المسلم عن دینه -٥
وكــذلك ، وقطــع صــلتهم بمصــادره والســیما القــرآن الكــریم، وٕازاحتــه مــن قلــوبهم وحیــاتهم، المســلمین

تنقطع صلتهم بالقرآن الكریم والسنة النبویـة ومؤلفـات السـلف  كيتجهیل المسلمین باللغة العربیة 
  )١( "من علماء المسلمین.

وتغییـر عـاداتهم بمـا ، هـا ومرافقهـا بصـبغة الحضـارة الغربیـةصبغ حیاة المسلمین في جمیع جوانب -٦
وال بـــأس ببقـــاء االنتمـــاء إلـــى اإلســـالم اســـمًا فـــي حـــین ، یتوافـــق مـــع عـــادات المجتمعـــات الغربیـــة

ممــا أدى إلــى إیجــاد مجتمعــات إســالمیة تتعامــل ، یستســلم الواقــع فــي كــل مظــاهره للفكــر الغربــي
ن مظـاهر ذلـك: االخـتالط بـین الجنسـین وٕالغـاء الحجـاب وكـان مـ، وفق العادات والتقالید الغربیـة

  )٢(والتحلي باآلداب الغربیة في التحیة والطعام واللباس ونحو ذلك."، عن المرأة

وسوف نتحدث عن هذه المظاهر بالتفصیل في الفصل الثالث من مظاهر التغریب في المجتمع 
  الفلسطیني بإذن اهللا.

  )٣( "سیطرة على اقتصادها ونهب خیراتها."تمزیق ثروات األمة اإلسالمیة وال -٧

، إحـالل األنظمـة الغربیـة مكانهـاثـم ، إقصاء أنظمة الحكم واإلدارة والتعلیم المستمدة مـن اإلسـالم -٨
عمــــل الغــــرب علــــى إبعــــاد أنظمــــة الحكــــم واإلدارة وبــــرامج التعلــــیم عــــن اإلســــالم وشــــریعته  حیـــث

ة التـــــي تهـــــدم األخـــــالق واألســـــر وقـــــیم وأســـــالیبه التعلیمیـــــة والتربویـــــة وفـــــرض القـــــوانین الوضـــــعی
مـن خـالل مـا ، وتـدمیر الشخصـیة اإلسـالمیة، وٕادخالهـا إلـي مرحلـة التحلـل والتمـزق، المجتمعـات

ولتحقیق هذا الهدف تـم تسـلیم مواقـع التـأثیر المتمثلـة بـالحكم ، أسموه بـ:(نهضة اإلسالم الحدیثة)
المتخلقـین ، مـن المسـلمین بالحضـارة الغربیـة واإلدارة وسدة التعلیم في البالد اإلسالمیة للمنبهرین

   )٤(.ألنهم أقدر على إحداث تغییر یتفق مع الثقافة الغربیة ؛بأخالق أوروبا

                                                           
 .٣٣- ٣٢) قضایا ثقافیة معاصرة، د. أحمد بن عبد العزیز الحلیبي، ص١(
 .٣٣-٣٢صالمرجع السابق، ) ٢(
أهــداف التغریــب فــي العــالم اإلســالمي، أ. أنــور الجنــدي، تصــدرها األمانــة العامــة للجنــة العلیــا للــدعوة اإلســالمیة  )٣(

-٣٢، قضایا ثقافیة معاصـرة، د. أحمـد بـن عبـد العزیـز الحلیبـي. ص١٦ -١٤باألزهر الشریف، بدون ت، ط، ص 
٣٣. 

 .١٦ -١٤ص انظر: المرجع السابق، )٤(
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ســعى الغــرب إلــى إیقــاظ النعــرة العنصــریة وصــرف المجتمعــات حیــث : تفتیــت الوحــدة اإلســالمیة" -٩
قلبهــا (الكیــان  وغــرس عنصــر غریــب عنهــا فــي، اإلســالمیة عــن اإلســالم بصــفته عــامال لوحــدتهم

  .)١("الصهیوني).

بهـــذه المحـــاوالت  ،إجهاضـــها أو تـــذویبها أو تحویلهـــا عـــن وجهتهـــابتـــأخیر یقظـــة المســـلمین  - ١٠
، الوقـوف فـي وجـه التیـار األصـیل ثـمالماكرة التي تتوالى بعقد المؤامرات وجمع األسماء المغربـة 

فع المسلمین عن طریق اهللا إلي ودالسیاسة، األخالق، الملة، العقائد والقیم  :وفصل اإلسالم عن
بُِعوُه َوَال َتتَّبُِعـوا ﴿﴿  السبل التي أوصاهم القرآن الكـریم أن یتحاموهـا اطِـي ُمْسـَتِقيًام َفـاتَّ بُِعوُه َوَال َتتَّبُِعـوا َوَأنَّ َهـَذا ِرصَ اطِـي ُمْسـَتِقيًام َفـاتَّ َوَأنَّ َهـَذا ِرصَ

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِهِ  ُبَل َفَتَفرَّ َق بُِكْم َعْن َسبِيلِهِ السُّ ُبَل َفَتَفرَّ   )٢(.]١٥٣سورة األنعام: [[  ﴾﴾السُّ

دا وخطیـر یخـص الشـعب الفلسـطیني مهم ج وباإلضافة إلي تلك األهداف فهناك هدف آخر
 وٕالهائـه عـن التفكیـر فـي تحریـر أرضـه ووطنـه أال وهو اجتثاث روح المقاومة مـن الشـعب الفلسـطیني

وطـــرد هـــذا  ،القـــدس والمســـجد األقصـــى المبـــارك) مـــن دنـــس المحتـــل الصـــهیوني( وتحریـــر مقدســـاته
  . المحتل إلي البالد الغربیة التي جاء منها

واللغــة ، والفصــل بــین الــدین والمجتمــع، تفرقــة بــین اإلســالم والعروبــةو"لقــد عمــل التغریــب لل
ق شــبح ْلـوخَ ، وقضـي علیهـا نهائیــاً ، عـن طریــق إحیـاء الـروابط القدیمــة التـي أبادهـا اإلســالم، والتـاریخ

مـع أن أمـة واحـدة مـن أمـم الشـرق والغـرب ال تسـتطیع أن تـدعي أنهـا ، كریه اسـمه الماضـي والتـاریخ
  .)٣( "ة عن ماضیها وتاریخهاانفصلت في أي نهض

، الحركــة وجــدت طریقهــا فــي مجــال القصــة والمســرحیة والروایــة الســینمائیة تلــككــذلك فــإن  
وفـي مجـال التـراث ، ومعارضة القیم األخالقیة والدینیـة، لها إشاعة روح الكشف واإلباحیة حیث أتیح

                                                           
قضایا ثقافیة معاصرة، د. أحمد بن  ،١٦-١٤التغریب في العالم اإلسالمي، أ. أنور الجندي ص انظر: أهداف  )١(

 .٣٣-٣٢ص ،عبد العزیز الحلیبي
  المرجع السابق، نفس الصفحات.) ٢(
  .٣٣٥انظر: الفكر اإلسالمي في مواجهة الفكر الغربي، د. فؤاد الراوي، ص) ٣(
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ــــكاســــتطاعت  ــــي الوجــــدان أم تل ــــات دعــــاة االنحــــالل ف ــــواسالحركــــة أن تحیــــي كتاب ــــال أبــــي الن ، )١(ث
  )٣(.)٢(وبشار

والنــار  فنحــى شــریعتها وألجمهـا بالحدیــد، فعنـدما غلــب االحــتالل الصـلیبي األمــة علــى نفسـها
وأن تحدث الثورة على هذا المحتل في یوم قریـب أو ، لم یأمن أن یحدث رد الفعل، والعسف والتسلط

، األمـة عـن عقیـدتها فـي عـالم السیاسـةفـي زحزحـة  لمعاونته) المستغربون( تقدم عمالؤهالك بعید وهن
ومجــال األخــالق وكــل مجــال عمــد فیــه ، ومجــال المــرأة، كمــا عاونــه آخــرون فــي مجــال الفكــر واألدب

  )٤(.یشكلون خطرًا أكبر من الغرب نفسه إلى محاربة اإلسالم. فكانوا وما زالوا

، كـامالً  ي إسـقاطاً وكان دور التغریب هو: إسقاط دور الحضارة اإلسالمیة في التاریخ العـالم
ومحاولــة تجاهلهــا وٕانكــار أثرهــا فــي الغــرب وفــي الحضــارة الحدیثة.وتــذویب الشخصــیة المســلمة فــي 

   )٥(الشخصیة الغربیة ومسخها.

األمریكیـــة) ضـــد ، الصـــهیونیة، (األوروبیـــة :لقـــد اجتمعـــت وتحالفـــت أئمـــة الكفـــر الغربیـــة: الخالصـــة
لـــذلك ســـعى الغـــرب ، واجتماعیـــاً ، اقتصـــادیاً ، سیاســـیاً  اإلســـالم والمســـلمین لتـــدمیرهم والســـیطرة علـــیهم

بــالغزو ، جاهـدا إلــي طمــس الحضــارة اإلســالمیة وطمــس الهویـة اإلســالمیة وطمــس التــراث اإلســالمي
وبكافــــة ، لتغریــــب المســــلمین بشــــتى الوســــائل الخبیثــــة ؛الفكــــري منــــذ القــــدم وحتــــى الوقــــت المعاصــــر

أم ، الفنــي، المجــال السیاســيأم ، لمجــال االجتمــاعياأم ، كــان فــي المجــال الثقــافيأالمجــاالت ســواًء 
أدى ذلــك إلــى تبعیــة العــرب والمســلمین للغــرب وللحضــارة الغربیــة فــي كــل ممــا  ؛المجــال االقتصــادي

                                                           
كمي الدمشقي المعـروف بـأبي نـواس، شـاعر عربـي مـن أشـهر شـعراء هانئ الح أبو النواس. أبو علي الحسن بن) ١(

 م) ألب دمشـقي حكمـي٧٦٢هــ / ١٤٥في أهواز من بالد خوزستان جنـوب غربـي إیـران سـنة ( العصر العباسي ولد
بشـاعر الخمـر وهـو  وأٍم فارسیة واسمها جلبان (بضم الجیم)، یكنى بأبي علي وأبي نؤاس والنؤاسي. وعرف أبو نـواس

 .٢٠١٢نواس ینایر _أبو/ar.wikipedia.org/wiki سة الزنادقة.من مدر 
بشار بن برد شاعر من شعراء الدولتین العباسـیة واألمویـة یكنـى أبـا معـاذ كـان هجـاءا، فـاحش فـي شـعره، هجـى ) ٢(

بـن ا وواصـل واألخفـش وسـیبویه باألصـمعيفقـد عـرض  والنحـاة العلمـاءووزیره یعقوب بن داود. حتـى  المهديالخلیفة 
. كـان جریئـا فـي االسـتخفاف بكثیـر مـن األعـراف والتقالیـد نهمـا مقـبال والزندقـة بالشـعوبیة. اتهمه بعض العلماء عطاء

وعمــره  بالزندقـةمتهمـا إیـاه  المهـدياء والمخـدرات، قتلـه الخلیفـة العباســي علـى المتعـة بصـورها المتعـددة الشــراب والنسـ
 .٢٠١٢بشار بن برد، ینایر /ar.wikipedia.org/wiki عاما. سبعون

 . ١٧-٤ص  أنور الجندي، شبهات التغریب،) ٣(
 . ٣٣٥انظر: الفكر اإلسالمي في مواجهة الفكر الغربي، د. فؤاد الراوي، ص) ٤(
  . ٥انظر: شبهات التغریب، أ. أنور الجندي، ص) ٥(
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النحرافــــات عقدیــــة وأخالقیــــة كثیــــرة وتــــدهور ألحــــوال كلــــه ممــــا ســــبب ذلــــك ، منـــاحي وشــــؤون الحیــــاة
  المسلمین.

فیهـا  ) زرع الكیـان الصـهیوني( هاكـان مخطـط التغریـب لــ حیـثوفلسطین هي قلب األمـة اإلسـالمیة 
وعلـى یـد بعـض أبنائهـا مـن المسـتغربین ، بركـب الحضـارة الغربیـة مثـل بـاقي الـدول اإلسـالمیة لتلحق

  . !  العلمانیین الذین كانوا سببًا في تغریب معظم الشعب الفلسطیني

  السبب في التغریب في فلسطین.وفي المبحث الثاني سوف نتعرف على أسباب التغریب ومن كان 
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  المبحث الثاني أسباب (التغریب) في فلسطین
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  .األسباب الداخلیة -المطلب األول 
  

بحكم االستعمار ، اإلسالمیةو  كأي دولة فهي تخلتف عن باقي الدول العربیة تفلسطین لیس
فكانـــت ، تعرضـــت ومـــا زالـــت تتعـــرض لالحـــتاللحیـــث ، ة علیهـــا منـــذ القـــدمالمتعـــدد واألطمـــاع الواقعـــ

، النخـب والقیــادات الفلسـطینیة تقاتــل فـي ســبیل الـدفاع عنهــا وتحریرهـا مــن أیـدي الغاصــبین المحتلــین
ظهــــور الفصــــائل واألحــــزاب والقــــادة ثــــم ولكــــن بعــــد تأســــیس منظمــــة التحریــــر الفلســــطینیة بفصــــائلها 

قومیـة) تغیـر مفهـوم و ، ماركسـیة، شـیوعیة، (علمانیـة األفكـار الغربیـة مـنالفلسطینیین الـذین یحملـون 
فأصــبحوا یقــاتلون باســم الوطنیــة والقومیــة وأحیــوا ، الجهــاد لــدى بعــض الفصــائل واألحــزاب الفلســطینیة

وبعـدها طـالبوا بحقـوق ، وبعضهم من وصف المقاومـة والصـواریخ بالعبثیـة، النعرات الجاهلیة القدیمة
وبوجـود هـذه الفصـائل واألحـزاب كـان ، اواة وتحریـر المـرأة وغیرهـا مـن األفكـار الغربیـةاإلنسان والمسـ

  : نذكر منها على المثال، التغریب أحد األسباب

 الفصائل واألحزاب السیاسیة الفلسطینیة التي تحمل الفكر الغربي:  -١
یـــب فـــي قامـــت بعـــض الفصـــائل وقیاداتهـــا والنخـــب الفلســـطینیة بـــدور كبیـــر فـــي دفـــع عجلـــة التغر 

وبحكــم قیــادتهم للشــعب وتمســكهم بزمــام األمــور فــي الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة وتــولیهم ، فلســطین
دعمها یـضاف إلى ذلك إدارتهم لبعض المؤسسـات الخدماتیـة التـي تو ، مسئولیة اإلعالم بكافة أنواعه

  مولها الغرب وأمریكا لترویج أفكارها الغربیة.یو 

ـــرًا علـــى المجت ـــى انتمـــاء الكثیـــر مـــن أبنـــاء الشـــعب ممـــا ، مـــع الفلســـطینيأثـــروا تـــأثیرًا كبی أدى إل
الفلســطیني لهــذه الفصــائل بحكــم جهادهــا ودفاعهــا عــن أرض فلســطین والمنــاداة بتحریرهــا والتصــدي 

ممـا ، فحملوا أفكارهم الغربیة الفاسدة التي تخالف العقیـدة اإلسـالمیة الصـحیحة، لالحتالل الصهیوني
وسـألقي الضـوء علـى ، یم واألخالق والسلوك لدى الكثیر من أفراد المجتمـعأدى إلى فساد العقیدة والق

بیــان منهجهــا مــع بعــض األحــزاب والفصــائل وبعــض قیاداتهــا التغریبیــة فــي المجتمــع وأكثرهــا تــأثیرًا 
  العقدي والفكري وهي: 

، التحریــر الفلســطینیة جبهــة، حــزب الشــعب، الجبهــة الدیمقراطیــة، الجبهــة الشــعبیة، حركــة فــتح
  :حزب فدا و ،جبهة النضال الشعبي الفلسطیني، منظمة الصاعقة، التحریر العربیة جبهة
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 )١(:حركة فتح  - أ

حركــة و(اختصــار معكــوس ل، منظمــة التحریــر الفلســطینیةئل هــي حركــة وطنیــة وأكبــر فصــا
 التحریر الوطني الفلسطیني).

، دیمقراطـــي، (علمـــاني الفكـــر حملـــتو ، )١٩٦٥ینـــایر  ١أُعلنـــت انطالقـــة حركـــة فـــتح فـــي(
ارتبطـت حركـة فـتح ، وتعد من أولى حركات النضال الفلسطیني ضـد االحـتالل اإلسـرائیلي اشتراكي)
  .)٢(ترأس الحركة محمود عباس أبو مازن ثم، م)٢٠٠٤حتى وفاته عام ( یاسر عرفاتبقائدها 

   )٣(الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین:  - ب

فصـائل  مـن (الیسـاري الرادیكـالي)الفكـر حملتحركة قومیة ، أو (جبهة التحریر الفلسطینیة)
حركـــة م) كامتـــداد للفـــرع الفلســـطیني مـــن ١٩٦٧تأسســـت الجبهـــة عـــام(، منظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة

) أسســـها مجموعـــة مـــن م١٩٦٨عـــام ( ریـــر الفلســـطینیةمنظمـــة التحانضـــمت إلـــى ، القـــومیین العـــرب
فــي حینــه وعلــى رأســهم  وبعــض المنظمــات الفلســطینیة التــي كانــت منتشــرة العــربقیــادیي القــومیین 

  المعروف بأبو علي. ومصطفى الزبري جورج حبشمؤسسها وأمینها العام السابق د. 

وحــزب الشــعب ، والجبهــة الدیمقراطیــة لتحریــر فلســطین، إن الجبهــة الشــعبیة لتحریــر فلســطین
ن لحركــة القــومیین العــرب التــي تبنــت الفكــر الماركســي اللینینــي و هــم أبنــاء شــرعی، وفــدا، الفلســطیني

                                                           
 م.٢٠١٢-١٢-٢٩، خلفیة تاریخیة، نشر بتاریخ: مفوضیة اإلعالم والثقافة الموقع الرسمي لحركة فتح، ) ١(

www.fatehmedia.ps/page-٩٢.html  
 طنیـة الفلسـطینیةالسـلطة الو ، رئـیس ١٩٣٥ مـارس ٢٦ فلسـطینفـي  صـفدمن موالیـد مدینـة  محمود رضا عباس) ٢(

، هــو أحــد ٢٠٠٩ ینــایر ٩، وال یــزال فــي المنصــب علــى الــرغم مــن انتهــاء والیتــه دســتوریًا فــي ٢٠٠٥ ینــایر ١٥منــذ 
 نـوفمبر ١١منـذ  منظمـة التحریـر الفلسـطینیة، ویشغل منصب رئیس اللجنة التنفیذیة فـي الفلسطینیة حركة فتحقیادیي 
 . یاسر عرفاتبعد وفاة زعیمها  ٢٠٠٤

الصهیوني والتي أدت إلى إعالن مبادئ السالم على أساس الحـل  واالحتاللقاد المفاوضات التي دارت بین السلطة 
  .١٩٧٧ ینایر ١بإقامة دولتین والمعلنة في 

، كما قـام بتنسـیق ١٩٨٩عام  هولندیینمن خالل وسطاء  واإلسرائیلیین الفلسطینیینشارك في المحادثات السریة بین 
اتفـاق . كما أشـرف علـى المفاوضـات التـي أدت إلـى ١٩٩١والذي عقد عام  للسالم) مؤتمر (مدریدالمفاوضات أثناء 

  .أریحا-اتفاق غزة وأصبحت ما یعرف باسم  القاهرة، كما قاد المفاوضات التي جرت في أوسلو
 . انظر: الموسوعة الحرة.غزةعلى  وحربه حصارهفي  االحتاللوساند  الفلسطینيتآمر على الشعب 

، ٠١-١٢-٢٠١١نشــر بتــاریخ، للجبهــة الشــعبیة لتحریــر فلســطین، الخلفیــة والتأســیس والمســیرة الموقــع الرســمي ) ٣(
pflp.ps ،الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین .   
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 صـفقـد و و ، ي العدید من حركات التحریـر واألحـزاب فـي البلـدان العربیـة واإلسـالمیةكأیدلوجیة لها ف
  )١(.حزب الشعب نفسه بأنه وریث الحركة الشیوعیة في فلسطین

 لتحریر فلسطین: الجبهة الدیمقراطیةا  - ت

بعــد حركــة التحریــر الــوطني الفلســطیني  منظمــة التحریــر الفلســطینیةثــاني أكبــر فصــیل فــي 
فــي  بــین الماركســیین والقــومییننــتج عــن االنســالخ الفكــري الــذي  )الماركســي(الفكــر  حملــت. فــتح

  منذ تأسیسها. نایف حواتمةعمها تز و  )١٩٦٩( سنة الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین

قــام حواتمــة باالنفصــال عــن الجبهــة الشــعبیة ألنــه فــي نظــره أصــبحت الشــعبیة تحــت قیــادة 
  .عمل الحزب على قیام حكومة وطنیة دیموقراطیة، جورج حبش

والصــعود المتــوالي  االتحــاد الســوفییتيعانــت الجبهــة مــن انخفــاض فــي شــعبیتها بعــد ســقوط 
للحركــات اإلســالمیة وانتقــال الصــراع إلــى داخــل األراضــي الفلســطینیة كمــا عانــت مــن االنفصــالیات 

) الذي كان مقربـا مـن حزب فدابجماعة من الحركة وتأسیس ( یاسر عبد ربهالداخلیة ومنها انفصال 
  )٢(.یاسر عرفاتالرئیس الراحل 

فهـــي تـــدعو ، ى الیـــوم ضـــمن الفصـــائل الفلســـطینیة ولهـــا أنشـــطتها المتعـــددةوهـــي موجـــودة إلـــ
 صــادر عــن اإلعــالم المركــزيوهــذا بیــان لهــا ، لتحریــر المــرأة الفلســطینیة كمــا تحــررت المــرأة الغربیــة

  فیه: قالتللجبهة الدیمقراطیة في یوم المرأة العالمي 

المـــرأة الفلســـطینیة علـــى أرض و ، م)٢٠١٣"یـــأتي یـــوم المـــرأة العـــالمي فـــي الثـــامن مـــن آذار (
وفـي مخیمـات اللجـوء والمهـاجر والشـتات؛ ترفـع رایـات التحـرر الـوطني بیـد؛ ، الوطن تحت االحـتالل

  . ورایات المساواة والتحرر االجتماعي بالید األخرى...

نشــدد علــى مواصــلة المســیرة النضــالیة للمــرأة الفلســطینیة حتــى تحقیــق الحریــات الدیمقراطیــة  
بتطــــویر كافـــة األنظمــــة والقــــوانین ، لتأخــــذ مكانتهـــا وحقوقهــــا ؛لمزیــــد مــــن اســـتنهاض دورهــــاوا، للمـــرأة

یونیـــو  -وٕاقامـــة الدولـــة المســـتقلة بحـــدود الرابـــع مـــن حزیـــران الخاصـــة بـــالمرأة واألســـرة وتعزیـــز دورهـــا.

                                                           
أ. د إیاد البرغوثي، مركـز رام اهللا لحقـوق اإلنسـان بالتعـاون مـع  العلمانیة السیاسیة والمسألة الدینیة في فلسطین،) ١(

 .٧م، ص ٢٠١٢، مؤسسة فریدریش ناومان، رام اهللا،  فلسطین
، موقـــع الجبهـــة علـــى االنترنـــت، تـــم الجبهـــة الدیمقراطیـــة لتحریـــر فلســـطین بطاقـــة تعریـــف بالجبهـــة الدیمقراطیـــة، ) ٢(

  Q&١=www.ahewar.org/search/search.asp?U مساءً  ٦م، الساعة ٧/٤/٢٠١٣االقتباس یوم االثنین 
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تحیــــة للمــــرأة فــــي یومهــــا وعیــــدها ، تحیــــة للمــــرأة الفلســــطینیة م) وعاصــــمتها القــــدس الشــــرقیة.١٩٦٧(
  )١(والمرأة بحد ذاتها عید."، ميالعال

ویطالـب ، ویـدعم حریـة المـرأة ومسـاواتها بالرجـل، نالحظ أن: هذا الفصیل یندد بالدیمقراطیـة
لتتحــرر مــن عــادات وتقالیــد وأعــراف المجتمــع الفلســطیني ، بكافــة الحقــوق والقــوانین الخاصــة بــالمرأة

المــرأة الغربیــة لتخــرج مــن إســالمها  ولتكــون علــى نمــط؛ المبنیــة علــى العقیــدة اإلســالمیة الصــحیحیة
تطــویر ، المشــاركة الكاملــة للمــرأة الفلســطینیة، وذلــك مــن خــالل قولــه:" التحــرر االجتمــاعي، الحنیــف

  .تمكین المرأة..." !! ؛ كافة األنظمة والقوانین الخاصة بالمرأة

ن ال ثالـث یعیـدونحـن نعلـم جیـدًا أن فـي اإلسـالم ، لغـرب الكـافرل وابتدعوا للمـرأة عیـدًا تقلیـداً 
وعــالوة علــى ذلــك یــدعو لتطبیــق األنظمــة والقــوانین ، وعیــد األضــحى) فقــط، لهمــا وهما(عیــد الفطــر

، واالتفاقیات الوضعیة الغربیة لتنـال المـرأة الفلسـطینیة حقوقهـا مـن المجتمـع كمـا نالتهـا المـرأة الغربیـة
  فأدت بها إلى الهاویة.

م) وعاصـمتها ١٩٦٧یونیـو  -ود الرابـع مـن (حزیـرانوأیضًا قوله: "إقامة الدولة المستقلة بحد
  القدس الشرقیة".

وحــدود  -فلمـاذا الرضــى والقبــول بإقامــة الدولــة الفلســطینیة وعاصــمتها فقــط (القــدس الشــرقیة 
ـــة فلســـطینیة وعاصـــمتها القـــدس  :ولمـــاذا ال یقولـــون، )؟! والتنـــازل عـــن بـــاقي فلســـطین٦٧ إقامـــة دول

 ودون تنازل وتفریط ،وتفرط بذرة من تراب فلسطیندون تنازل ربیة الشریف؟! أي القدس الشرقیة والغ
  األقصى المبارك.  القدس وب

 )٢(:حزب فدا  - ث

  .علماني)، اشتراكي، دیمقراطي( :حمل الفكر فلسطینيحزب سیاسي 

ســــهام ، زهیــــرة كمــــال، جمیــــل هــــالل، عصــــام عبــــد اللطیــــف، ســــون: یاســــر عبــــد ربــــهالمؤس
حـــازم عبـــد اللطیـــف (أحمـــد عبـــد ، جـــواد غـــازي ســـالمة، ســـامر عبـــد اهللا، عزمـــي الشـــعیبي، البرغــوثي
  ممدوح نوفل.، سالم دردونة، صالح رأفت، عائشة جودة، اللطیف)

                                                           
بة یــوم المــرأة العــالمي والمــرأة الفلســطینیة، اإلعــالم بیــان صــادر عــن الجبهــة الدیمقراطیــة لتحریــر فلســطین، بمناســ) ١(

اذار، مـارس یـوم المـرأة  ٨ ملـف ،  ١٧:١١، السـاعة ٧/  ٣/  ٢٠١١ - ٣٢٩٨الحوار المتمـدن، العـدد: المركزي، 
  .العالمي، دور المرأة في صنع ثورات الشعوب وقراءة الواقع والمستقبل والتحدیات التي تواجهها

 .www.fida.iyup.org، االتحاد الدیمقراطي الفلسطیني فـــدا) ٢(
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تـاریخ  فـي الجبهة الدیمقراطیة لتحریـر فلسـطینعن  یاسر عبد ربهتأسس إثر انشقاق قام به 
تمـت ثـم ، صیاغة البرنامج السیاسي والنظام الـداخلي للحـزب توعلى ضوء ذلك تم) م٣/٣/١٩٩٠(

ســـبتمبر  -أیلـــول( مـــا فـــي المـــؤتمر الـــوطني العـــام التأسیســـي للحـــزب الـــذي انعقـــد فـــيالمصـــادقة علیه
ومـن ثـم  -التجدیـد والدیمقراطیـة-وسمیت بدایًة باسم الجبهة الدیمقراطیة لتحریـر فلسـطین ، م)١٩٩١

  تم اعتماد اسم (االتحاد الدیمقراطي الفلسطیني "فدا").

  -حزب مایلي:البرنامج  ومن ضمن

  المرأة ومساواتها.الدفاع عن حقوق  -١

  یفصل بین الدین والدولة ویصون حقوق وحریة الفرد.، بناء مجتمع مدني دیمقراطي -٢

تحقیق السالم الشامل والدائم على قاعـدة المبـادئ الرئیسـیة التـي قامـت علیهـا عملیـة السـالم  -٣
 )١(في مؤتمر مدرید.

ل مــا تحملــه مــن فهــذه األحــزاب جمعیهــا كانــت ســببًا فــي تغریــب الشــعب الفلســطیني مــن خــال
  .األفكار الغربیة الفاسدة

 انحراف بعض النخب المستغربة:  -٢
أدى االبتعــاث والدراســة فـــي بــالد الغـــرب إلــي تغریـــب النخــب والقیـــادات العربیــة واإلســـالمیة 

وأمـــا بعـــض القیـــادات والنخـــب ، أمثـــال طـــه حســـین وقاســـم أمـــین ورفاعـــة الطهطـــاوي وغیـــرهم الكثیـــر
نــتج عــن ذلــك فقـد وفـي الــبالد العربیــة واإلســالمیة ، هـا فــي بــالد الغــربالفلسـطینة التــي واصــلت تعلیم

 ظهور العدید من النخب والقیادات المستغربة التي تحمل الفكر الغربي. 

القیادات في أغلب الـدول العربیـة واإلسـالمیة وانخراطهـا فـي عملهـا  تلكباإلضافة إلى إقامة 
، الجزائـر، مصر، األردن، العراق، لبنان، (سوریا الجهادي ضد االحتالل وفتح مقرات لها هناك في:

، بعثیــــة( :تبنــــى بعــــض قاداتهــــا وعناصــــرها األفكــــار الغربیــــة الخبیثــــة مــــنحیــــث المغــــرب) و ، تــــونس
) وطنیــــة، قومیــــة، (علمانیــــة: رادیكالیــــة) ورفعــــوا شــــعارو ، یســــاریة، دیمقراطیــــة، اشــــتراكیة، ماركســــیة
ومــنهم مــن هــو ، وتقلیــدهم المناصــب فــي فلســطین قــام الغــرب بتمســیكهم زمــام األمــورقــد و ، وغیرهــا

نصـــراني الدیانـــة وغیـــر مســـلم ولكنـــه یعتبـــر مـــن القیـــادات الفلســـطینیة التـــي تـــتحكم بمقـــدرات الشـــعب 
وســنذكر بعــض الرمــوز والقیــادات والنخــب  ،امــجــورج حــبش وحنــان عشــراوي وغیره: الفلســطیني مثــل

 ي كانت إحدى أسباب التغریب ومنها:المستغربة والتي تحمل األفكار الغربیة الفاسدة والت
                                                           

، بوخارســـــــــت -فـــــــــدا، ســـــــــفارة دولـــــــــة فلســـــــــطین فـــــــــي رومانیـــــــــا –حـــــــــزب االتحـــــــــاد الـــــــــدیمقراطي الفلســـــــــطیني ) ١(
stateofpalestine.ro/ .   
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 )١(جبریل الرجوب:  - أ

ورئـــیس ســـابق لجهـــاز ، سیاســـي فلســـطیني وعضـــو المجلـــس الثـــوري لحركـــة فـــتح الفلســـطینیة
  م) في بلدة دورا بمدینة الخلیل.١٩٥٣ولد سنة (، األمن الوقائي

األمــن حیــث أصــبح رئــیس قــوة ، م)١٩٩٥عــام( اتفاقیــة أوســلوالغربیــة بعــد عــاد إلــى الضــفة 
فـــي فتـــرة وجـــود یاســـر عرفـــات فـــي رئاســـة الســـلطة ، للســـلطة الفلســـطینیة فـــي الضـــفة الغربیـــة الوقـــائي

  وأقوى جهاز أمني استخباراتي في الضفة الغربیة.  فهو رئیس أكبر، الوطنیة الفلسطینیة

م) ثم اسـتقال مـن منصـبه كمستشـار امنـي للـرئیس ٢٠٠٦هزم في االنتخابات التشریعیة في(
  محمود عباس قبل أن یعود لیبرز على رأس اللجنة األولمبیة واتحاد كرة القدم.

ین عـام المجلــس وهـو اآلن یشـغل منصـب أمـ، م)٢٠٠٩فـاز فـي انتخابـات قیـادة حركـة فــتح(
  .األعلى للشباب والریاضة الفلسطیني

، ٕالي تحریر المرأة الفلسطینیة وخلعها للحجابو  یدعو إلي نشر الرذیلة والفساد علمانيرجل 
 بصفته رئیس، القناة الخامسة التابع للكیان الصهیوني تلفازكان ذلك واضحًا من خالل لقاء له مع 

 فـي اإلنترنـت (Youtube) ُنشـر حـدیثًا علـى یوجد تسجیل للقاءحیث ، االتحاد الفلسطیني لكرة القدم
   :فیه قال

محجبات واهللا البسات شـرت  یشوفوا صبایانا، مین أحسن یشوفونا ملثمین واهللا یشوفونا بشرتات"
الریاضـة ، الریاضـة فـي فلسـطین مـش إنجـاز ریاضـي، أعتقد بأنه هذا الشى مهم، وبلعبوا ریاضة

  سیاسي مزدوج ثقافة وتربیة المجتمع".في فلسطین لتحقیق انجاز 

 كما واعتبر أّن الزي الشرعي زي تقلیـدي تلبسـه فقـط، یعتبر ذلك ثقافة وحضارة وتربیة فهو
بالمحـافظ  بعـد أن ضـاق صـدره مـن وصـف مقدمـة البرنـامج للمجتمـع الفلسـطیني، العجائز واألمهـات

   .والطهارة ي تدعو للعفةلیتبین مكنون كرهه ألحكام اإلسالم الت، والنساء فیه محجبات

إظهار أهل فلسطین أمام العالم متحضرین تلبس نساؤهم  وهذه األهداف السیاسیة تتمثل في
وذلــك اســتمرار لمســیرة الســلطة فــي استرضــاء الغــرب علــى ، الحجــاب! بــدل أن یلبســن )الشــورتات(

  حساب الدین والشرف.
بأخالقنــا  : (نلعــب ریاضــةبقــال فــي جوابــه علــى ســؤال عــن تعــّري الفتیــات فــي الملعــكمــا و 
ّن إحیــث ، داره) اللــي بــدو یعمــل متــدین یــروح یعمــل فــي، واأللعــاب األولومبیــة )الفیفــا(وبقــوانین 

                                                           
  .الموقع الرسمي لحزب الشعب الفلسطینيجبریل الرجوب، ) ١(
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وزعــم أّنــه ال توجــد ، مشــكلة" وأضــاف: "مــا فــي عنــدنا أیــة، )الشــورت( تفــرض لبــاس) الفیفــا( قــوانین
  ..!!اعتراضات من األهالي على هذا الفجور

، ید على شرعیة الكیان الصهیوني وعلى الـدعوة للتطبیـع الكامـل معـهالرجوب التأك ولم ینس
 وأّكـد علـى، العالم اإلسالمي للتطبیع معه بحجة إقامة مباریات مع منتخب السلطة حیث دعا بلدان

الیهـودي فـي  موافقته بأن یلعب الالعب الفلسطیني في اتحاد كـرة القـدم التـابع لكیـان یهـود وأن یلعـب
  الفلسطیني.اتحاد كرة القدم 

ریاضـیي الكیـان الصـهیوني وعـدم قبـولهم  ولدى سـؤاله عـن موقـف الریاضـیین المسـلمین مـن
  )١(!أقبله". قال: "عیب وال، ؟مصافحتهم أو المباراة معهم

وتبــّین  بــل تعكــس رؤیــة الســلطة، ال تمثــل شخصــه فقــط ) تلــكالرجــوب المخزیــة(إّن أفعــال 
هـذه السـلطة ال  وتبرز بشكل واضح ال لبس فیه بأنّ ، حقیقة نظرتها لنساء فلسطین ولقضیة فلسطین

  فهي في شقاق مع ثقافة ودین أهل فلسطین.، تمثل أهل فلسطین البتة

اعتبــرت قیــادات الســلطة أّن عقــد مبــاراة كــرة قــدم نســائیة فــي ملعــب عــام تنكشــف فیهــا  وقــد
  .! وتاریخیاً  اً سعید اً النساء أمام الرجال األجانب یوم عورات

إلـــى المتـــاجرة بـــأعراض المســـلمات لتحقیـــق  )ةكفـــاح البندقیـــ(القیـــادات مـــن تلـــك  لقـــد تحّولـــت
ووصـل األمـر ، فوصـلت إلـى مسـتوى ینـدى لـه الجبـین، التي حـددها لهـا المسـتعمر أهدافها الرخیصة

 .المســلح الــذین طالمــا ظلــوا رمــزا للكفــاح الشــعبي )الملثمــین(الســلطة إلــى التطــاول علــى  بقیــادات
ومـا زالـت ، وبـأعراض المسـلمات لطة الفـاجرة بـاألرض المقدسـة وبثوابـت اإلسـالملقد تاجرت هـذه السـ

اإلســـالم ونشــر الرذیلـــة بكــل أنواعهـــا ومنـــع  مســتمرة فـــي نهــج محاربـــة اإلســالم ومحاربـــة الـــدعوة إلــى
منكـرین ومتبـرئین ، ویرفعوا الصوت عالیـًا فـي وجههـا إلى أن یأخذ أهل فلسطین على یدها، الفضیلة

واآلن یریــدون التفــریط فــي أعــراض  ؟!ألــم یكفهــم تفریطــًا فــي الثوابــت الفلســطینیة .)٢(لهــامنهـا ومــن فعا
ــْم   ﴿إِنَّ الَّــِذيَن ُحيِبُّــوَن َأْن َتِشــيعَ ﴿إِنَّ الَّــِذيَن ُحيِبُّــوَن َأْن َتِشــيعَ قـال تعـالى: ، المسـلمات فـي فلســطین ؟!! ــْم اْلَفاِحَشــُة ِيف الَّــِذيَن آَمنُــوا َهلُ اْلَفاِحَشــُة ِيف الَّــِذيَن آَمنُــوا َهلُ

ْنَيا ْنَياَعَذاٌب َألِيٌم ِيف الدُّ   .]١٩[النور:  ُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن﴾.ُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن﴾.َواآلِخَرِة َواهللاَُّ َيْعلَ َواآلِخَرِة َواهللاَُّ َيْعلَ   َعَذاٌب َألِيٌم ِيف الدُّ

                                                           
 ١١:٥٣م الســاعة ٢١/١/٢٠١٢، بتــاریخ جبریــل الرجــوب الشــورتات بــدل الحجــاب، بیــت صــفافااللــواء انظــر: ) ١(

betsafafa.com.  
  .betsafafa.com المرجع السابق، انظر:) ٢(
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مما "أثارت التصریحات التي أدلى بهـا رئـیس االتحـاد الفلسـطیني لكـرة القـدم جبریـل الرجـوب 
وجــاءت أقــوال الرجــوب قبیــل أیــام مــن دعــم القــائم بأعمــال رئــیس االتحــاد ، ســخط الشــارع الفلســطیني

  )١(ضیة النسویة ضیفة على المنتخب الفلسطیني."اآلسیوي لكرة القدم والتي حلت بعض الفرق الریا

  : خطورة هذه الشخصیة

 اً ویتقلـــد منصـــب، فــي الســـلطة الفلســطینیة اً فلســـطینی اً تــأتي خطـــورة هــذه الشخصـــیة كونــه قیادیـــ -١
، فیهم ویربیهم على االنحالل وهم فئة الشباب ؤثرویتحكم بأهم شریحة في المجتمع وی، اً مهم

یــدعو لالنحــالل األخالقــي ونشــر الرذیلــة ، التغریــب وأدواتهــالــذلك فهــو رمــز مــن رمــوز حركــة 
 والفساد بین أبناء المجتمع.

والسفور وخلـع الحجـاب ولـیس الحجـاب فقـط ؛ بـل یریـد  یتطاول على شرع اهللا بدعوته للتبرج -٢
 أجمع. كله أمام العالم )الشورت(للمرأة أن تكشف عورتها بلبس 

وتطبیـــق  -كمـــا یســـمیه –نمـــوذج التقلیـــدي یـــرفض األفهـــو ، اً تقلیـــدی اً یعتبـــر الـــزي الشـــرعي زیـــ -٣
 نموذج الغربي.األ

بــل یــرفض ، یــرفض المشــروع اإلســالمي ویــرى عــدم مواءمتــه للتطبیــق فــي الحیــاة المعاصــرة -٤
ویتضح ذلك من خـالل قولـه: " اللـي بـدو یعمـل مـدین یـروح یعمـل فـي  وتفصیالً  التدین جملةً 

  ي تفصل الدین عن الحیاة وعن السیاسة.داره". وهذا الكالم تطبیق للعلمانیة التي ه
 .یعمل على خروج المرأة للسفر بدون محرم إلى الدول الغربیة لتمثل بلدها -٥

یدعو للتطبیع مع الكیـان الصـهیوني وذلـك بموافقتـه بلعـب المنتخـب الفلسـطیني مـع المنتخـب  -٦
 حیـثویرفض عـدم مصـافحة الفلسـطیني للصـهیوني عنـد اللعـب ، الصهیوني في ملعب واحد

  :قال

"عیب وال أقبله". تناسى جبریل بأن الذي یلعب معه هو العدو المحتل ألرضه قاتل األطفال  
 )٦٠٠٠( یأســر حــواليو مفتعــل المجــازر البشــعة فــي الفلســطینین ومــدمر لبیــوتهم ، والنســاء والشــیوخ

 .أسیر في سجونه من أبناء الشعب الفلسطیني؟!!

ب أحــد المســتغربین الــذین یحملــون الفكــر والــذي یتضــح مــن خــالل العــرض أن جبریــل الرجــو 
فضًال عن كونه من الشخصیات البارزة ، ومروج له إلیه عللفكر فقط بل دا وهو لیس حامالً ، الغربي

  ..وغیره. .الذي له حضور في القنوات الفضائیة والصحف والمجالت

                                                           
 ٢٠١٢/ ٠٢/ ٠١، األخبــــــــــــــار، ات ریاضــــــــــــــةجــــــــــــــدل فلســــــــــــــطیني بشــــــــــــــأن مالبــــــــــــــس الریاضــــــــــــــی) ١(

www.aljazeera.net/news/.../٢dbd٥٦-٥٧٣٥db-٤٢f٩-٢b٧d-١٦e٥٢d٦٣٩٩...  
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 :بسام الصالحي  - ب

ونائــب ، )(الشــیوعي ســابقاً  الفلســطینيلحــزب الشــعب وهــو األمــین العــام ، فلســطینيسیاســي  
  في قائمة (البدیل) ذات التوجه الیساري. لمجلس التشریعي الفلسطینيافي 

حصـل علـى شـهادة الماجسـتیر فـي الدراسـات ، م)١٩٦٠( ولد بسام في مخیم األمعري عام 
شـــغل منصـــب رئـــیس مجلـــس طلبـــة ، ولـــه العدیـــد مـــن الكتـــب والدراســـات الفكریـــة والسیاســـیة، الدولیـــة

  )١(وهو عضو في لجنة التوجیه الوطني. م)١٩٨١-١٩٧٩جامعة بیر زیت بین عامي (

ومــن خــالل النظــام الــداخلي للحــزب فــي بنــد ، ویشــغل منصــب االمــین العــام لحــزب الشــعب
، یناضل الحزب ضد مختلف اشكال االضطهاد والتمییز الذي تتعـرض لـه المـرأة"رؤیة الحزب للمرأة 

ومـن  ...األحـوال الشخصـیة" وتطویر قـوانین، في البیت ومكان العمل ومن أجل الحقوق االجتماعیة
  .یتالئم مع التطور االجتماعي والتنموي لمجتمعنا"، ضمن المهام "صیاغة قانون لألحوال الشخصیة

الصالحي هو واحد من عشـرات القیـادات والفصـائل واألحـزاب السیاسـیة التـي ذكرناهـا سـابقًا 
، یــدافعون عــن المــرأة وحقوقهــا ،القــومي...، الیســاري، الماركســي، الشــیوعي، (العلمــاني :ذات التوجــه

ولـن تعـالج كقضـیة منفـردة وٕانمـا ، حیث أكد بسام على:" أن قضـیة المـرأة هـي قضـیة المجتمـع بأسـره
  )٢(.في إطار معالجة شاملة لقضایا المرأة"

  خطورة هذه الشخصیة:

تغییـر جـذري لواقـع المـرأة لتصـبح إلـى بـل جعـل مـن المـرأة قضـیة تحتـاج ، یطالب بحقوق المرأة  -١
 .لى نمط المرأة الغربیةع

 یــــدعو لالهتمــــام بقضــــیة المــــرأة لــــیس علــــى صــــعید الحــــزب فقــــط ؛ بــــل علــــى صــــعید المجتمــــع  -٢
 الحكومة أیضًا.و 

فــي ، یــز بــین الجنســینیوهــي تتعــرض لالضــطهاد والتم، یــرى أن المــرأة لــم تأخــذ حقوقهــا كاملــة -٣
 والمساواة بینهم. ،لذلك یطالب بإلغاء الفوارق بین الرجل والمرأة ؛مجال العمل واألسرة

                                                           
ــــــــــــــــــــــس الریاضــــــــــــــــــــــیات ریاضــــــــــــــــــــــة) ١( ، ٢٠١٢/ ٠٢/ ٠١، األخبــــــــــــــــــــــار، جــــــــــــــــــــــدل فلســــــــــــــــــــــطیني بشــــــــــــــــــــــأن مالب
    www.palpeople.orgPalestinian People`s Partyو
ســـمر ، عیـــد المــرأة العــالمي ٢٠١٣آذار/ مــارت  ٨التحــرش الجنســي ضــد المـــرأة فــي الــدول العربیـــة، بمناســبة  ) ٢(

   ١٠:٣٩ - ٨/  ٣/  ٢٠١٣ - ٤٠٢٥العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد: ، الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار المتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن، االغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٣٤٨٨١٦  



   

٤٠ 

 

 

ممــا ، م مــع التطــور والتقــدم والحضــارة والتنمیــةءلیــتال ؛اعــادة صــیاغة قــانون األحــوال الشخصــیة -٤
 یدلل على أنه یجب أن تتبع المرأة الفلسطینیة المرأة الغربیة لنتقدم ونتطور ونتحضر.

 دراساته.فهو یروج ألفكاره الفاسدة من خالل كتبه و ، كاتب له العدید من الكتب والدراسات -٥

المســـتغربین الـــذین یحملـــون الفكـــر  مـــنویتضـــح مـــن خـــالل العـــرض أن: بســـام وأعضـــاء حزبـــه هـــم 
  .ویطالبون بما یدعو له الغرب، الغربي

  :ماجدة المصري  - ت

مـن مدینـة  للجبهـة الدیمقراطیـة لتحریـر فلسـطینوعضـو المكتـب السیاسـي  نیةفلسـطیسیاسیة 
 ،(رنــد) األردنســكرتیرة رابطــة النســاء الــدیمقراطیات فــي ، جامعــة القــاهرةدرســت الكیمیــاء فــي ، نــابلس

عینــت وزیــرة للشــؤون االجتماعیــة فــي ثــم ، ادت مدرســة األمهــاتوبعــد عودتهــا لفلســطین أسســت وقــ
ســـاعدت ماجـــدة المصـــري وبشـــكل كبیـــر مـــن تطـــویر منظمـــة الجبهـــة ، الثانیـــة ســـالم فیـــاضحكومـــة 

  )١(محافظة نابلس وكانت أمینة الفرع. الدیمقراطیة في

  خطورة هذه الشخصیة:

 )٢(.وزیرة الشؤون االجتماعیة امرأة تدعو إلى التحرر الشدید - ١

ویتضـح ذلـك مـن خـالل عضـویتها فـي المكتـب ، تنادي بالدیمقراطیة والمساواة بین الرجل والمـرأة -٢
الــدیمقراطي الــذي تحــدثنا فهــي تحمــل الفكــر الــذي یحملــه الحــزب ، السیاســي للجبهــة الدیمقراطیــة

 عنه سابقًا.

وموقفهــا مــن الحجــاب واضــح مــن خــالل لباســها فهــي ، فهــي وزیــرة فــي الســلطة تؤیــد عمــل المــرأة -٣
 حاسرة عن شعرها وهذا بمثابة االعالن عن موقفها. ، تخرج متبرجة سافرة

  قیس عبد الكریم (أبو لیلى):  -  ث

للجبهــــة عضــــو المكتــــب السیاســــي ، رام اهللامقـــیم فــــي  عراقــــيمــــن أصــــل  فلســــطینيسیاســـي 
حیـث یتـرأس قائمـة ، عـن الجبهـة المجلس التشریعي الفلسـطینيوعضو ، الدیمقراطیة لتحریر فلسطین

 للجبهــة الدیمقراطیــةكــان مــن المؤسســین األوائــل ، "البــدیل" التــي تجمــع عــدة احــزاب یســاریة فلســطینیة
  مثلها في عدة محافل.حیث سیاسي للجبهة في نهایة الستینات من القرن الماضي كان المسئول ال

                                                           
  .٢٠١٠مایو  ٢٠ماجدة المصري، من الموسوعة الحرة التعریف ب) ١(
  م.٢٠/٨/٢٠١٠ملف فساد جدید تشترك فیه وزیرة الشؤون االجتماعیة، امتیاز المغربي، رام اهللا، فلسطین، ) ٢(
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"موقــف الیســار تجــاه حقــوق المــرأة ثابــت  فــي أثنــاء اللقــاء معــه عــن حقــوق المــرأة بــأن: قــال
والنظام السیاسي وفي المؤسسات وعملیة صنع القرار ، وأضاف ان موقع المرأة في المجتمع ومبدئي

  )١(.أهم بكثیر من موقع المرأة في قیادة االحزاب"

وفـي مؤسسـات صـنع ، إن تعزیز مشاركة المرأة في الحیاة السیاسـیة: لنائب ابو "لیلى"وقال ا
هـــو المجـــال األبـــرز الـــذي یمكـــن مـــن خاللـــه التقـــدم نحـــو احـــراز هـــدف المســـاواة بـــین الرجـــل ، القـــرار
  وهو أیضًا المقیاس األكثر وضوحًا لمدى التقدم على هذا الطریق. ، والمرأة

هـي أن المسـاواة بـین المـرأة والرجـل هـي عنصـر ال غنـى عنـه  وأن النقطة التي ننطلـق منهـا
والمسـاواة أمـام القـانون بـین جمیـع المـواطنین ، فـإذا كـان مفهمـوم المواطنـة ،إلرساء دیمقراطیة حقیقیة

الصــرح ال  ذلــكفــإن اكتمــال ، یشــكالن حجــر الزاویــة فــي صــرح الدیمقراطیــة المعاصــرة، دون اســتثناء
فــي كافــة مجــاالت الحیــاة ، فهــي نصــف المجتمــع، اواة التامــة للمــرأةیمكــن تصــوره دون تحقیــق المســ

  السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.

ودورنا كدیمقراطیین وقـوى ، لیس مطلبًا خاصًا بالحركة النسویة، وأن حق المرأة في المساواة
ن نجعـل مـن حـق المـرأة بـل هـو ا، ال یقتصر على تأیید الحركة النسـویة فـي مطالبهـا، سیاسیة وأفراد

  أصیًال من برنامجنا للتغییر الدیمقراطي. ءاً في الحریة والمساواة قضیتنا وجز 

  وحقها في المساواة عبرت عنه ببالغة وثیقة اعالن االستقالل الفلسطینیة.

والحركــة النســویة فــي فلســطین حققــت مكســبًا هامــًا بإصــدار الــرئیس محمــود عبــاس مرســومًا 
ما یزال مطلوبًا أن تكتسي مضمونًا عملیًا ، الخطوة تلكقیة (سیداو) ورغم أهمیة بالمصادقة على اتفا

  :من خالل إجراءات ملموسة على صعیدین

  تفاقیة بما یضمن االلتزام بآلیاتها التنفیذیة. لالدولة فلسطین من قبل األول: التطبیق الرسمي 

األمــر الــذي یعنــي إعــادة ، د االتفاقیــةوالثــاني: هــو مواءمــة التشــریعات الفلســطینیة بمــا ینســجم مــع بنــو 
النظـر جــذریًا بقــوانین العقوبـات واألحــوال الشخصــیة والعمـل وســائر التشــریعات المعمـول بهــا لتنقیتهــا 

                                                           
 -، التحــرش الجنســي ضــد المــرأة فــي الــدول العربیــة ٢٠١٢أغســطس  ٢٠قــیس عبــد الكــریم، الموســوعة الحــرة ) ١(

 ٢٠١٣/٣/٨ - ٤٠٢٥العـدد: ، الحـوار المتمـدن، سـمر االغبـرعیـد المـرأة العـالمي،  ٢٠١٣آذار/ مـارت  ٨بمناسبة 
- ١٠:٣٩ .  
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حسـب  من كافة مظاهر التمییز واإلجحاف واالنتقاص من حق المرأة فـي المسـاواة التامـة مـع الرجـل
  )١(".زعمه

  خطورة هذه الشخصیة:

یرى أن المساواة لن تتحقق إال بوصول المـرأة إلـى حیث بین الرجل والمرأة  یطالب بالمساواة -١
 .المناصب القیادیة في المؤسسات العامة

ن أیجــب بــل ، یــرى أن المــرأة نصــف المجتمــع وال یجــب أن یبقــى مجتمعنــا بنصــف طاقاتــه -٢
 -زلخـارج المنـ-فعمـل المـرأة، تعمل في جمیع المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیـة

 دور مهم عند قیس وأعضاء حزبه ومن مثلهم.

حكومة رام اهللا بتطبیق عملي وتنفیـذ لوثیقـة حقـوق المـرأة الفلسـطینیة والتفاقیـة سـیداو  یطالب -٣
 .-حسب زعمهم –للمرأة  اً ومكسب كبیرً  اً التي جعلها انجاز 

علـى شـریعة  فهـو یتطـاول، المطالبة بإلغاء التشریعات والقوانین التي تمیز المرأة عـن الرجـل -٤
 اهللا وعلى القوانین ویتهمها باإلجحاف واالنتقاص والتمییز.

لتكون المرأة على الطریقة الغربیة وكما أراد لهـا ، یطالب بالتغییر الجذري اتجاه قضیة المرأة -٥
 .أعداء اإلسالم

   فهو كسابقیه یحمل الفكر الغربي ویدعو ویروج له.
  : زهیرة كمال   - ج

وهـي المـرأة الرابعـة ، منصب أمین عام في تنظیم حزبـي فلسـطیني تتبوأ، أول امرأة فلسطینیة
كـــي تكـــون أول امـــرأة فـــي حـــزب االتحـــاد ) م٢٦/٣/٢٠١١انتخبـــت بتـــاریخ(، علـــى المســـتوى العربـــي

وعضـو مكتـب سیاسـي منـذ ، علمـًا بأنهـا انتخبـت كعضـو لجنـة مركزیـة، الدیمقراطي الفلسطیني (فـدا)
شـــؤون المـــرأة الفلســـطینیة فـــي شـــهر تشـــرین ثـــاني مـــن وكـــذلك تبـــوأت منصـــب وزیـــرة ، ســـنین طویلـــة

  في حكومة السلطة الوطنیة الفلسطینیة.، م)٢٠٠٦وحتى نیسان  م٢٠٠٣العام(

                                                           
قـیس ، تعزیز مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة هي المجال االبرز نحو تحقیـق المسـاواة نـدوة اقلیمیـة فـي عمـان) ١(

خــالل كلمــه لــه فــي نــدوة اقلیمیــة اقیمــت الیــوم فــي مقــر وزارة  )ابــو لیلــى(عبــد الكــریم أبــو لیلــى: جــاءت اقــوال النائــب 
یــة عمــان حــول تعزیــز الدیمقراطیــة مــن خــالل تعزیــز حقــوق المــرأة فــي اطــار الشــؤون البرلمانیــة فــي العاصــمة االردن

 م، ٢٧/١١/٢٠١٢اتفاقیــــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــــطنبول بــــــــــــــــــــــــین دول حــــــــــــــــــــــــوض البحــــــــــــــــــــــــر االبــــــــــــــــــــــــیض المتوســـــــــــــــــــــــــط، 
www.alhourriah.ps/ar/?page=det&id=١٦٩٠٧   



   

٤٣ 

 

 

 ضــد التخلــف واالســتبداد والظلــم والفســاد، متحــرراً  یســاریاً  وهــي مــن مدینــة القــدس تحمــل فكــراً 
العــــرب فــــي عــــام  بــــدأت حیاتهــــا السیاســـیة كعضــــو صــــدیق مــــؤازر لحركـــة القــــومیین حســـب زعمهــــا،

، ولـم یتجـاوز عمرهــا خمسـة عشـر عامــاً ، عنـدما كانـت فـي بدایــة مرحلـة الدراسـة الثانویــة، )م١٩٦٠(
بعـــد هزیمـــة ثـــم ، فـــي الحركـــة مـــع بدایـــة حیاتهـــا الجامعیـــة فـــي القـــاهرة فـــاعالً  اً حتـــى أصـــبحت عضـــو 

  الخامس من حزیران في عام

، بالجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین التحقت، ونشوء فصائل المقاومة الفلسطینیة، م)١٩٦٧ (
ــــم بالجبهــــة الدیموقراطیــــة ــــم بحــــزب االتحــــاد الــــدیموقراطي الفلســــطیني (فــــدا)، ث نتیجــــة للتطــــورات ، ث

  والتغیرات السیاسیة في الساحة الحزبیة الفلسطینیة.

حصـــلت علـــى بكــــالوریوس فـــي العلـــوم الطبیعیــــة والفیزیائیـــة مـــن جامعــــة عـــین شـــمس عــــام 
ودبلوم عـال لتعلـیم معلمـي ، م١٩٧٨ال في التربیة من الجامعة األردنیة عام دبلوم عثم ، )م١٩٦٨(

إضـــافة إلـــى العدیـــد مـــن الـــدورات التدریبیـــة فـــي جامعـــات ، العلـــوم مـــن جامعـــة لیسســـتر فـــي بریطانیـــا
إضــافة الـــى مهــارات االتصـــال ، والنـــوع االجتمــاعي، واإلدارة والتحلیــل، مختلفــة فــي مجـــال التخطــیط

  )١(من منظور النوع االجتماعي.، وتحلیل الموازنات، والتأثیر والضغط

وهـــي ناشـــطة ، عضـــو فـــي اللجنـــة القیادیـــة للفریـــق الفلســـطیني لمفاوضـــات الســـالمكمـــا أنهـــا 
مــن أجــل ســالم ، وعضــو مؤســس للجنــة التوجیهیــة للهیئــة الدولیــة للنســاء، فلســطینیة مــن أجــل الســالم

ي لقــــاءات الحــــوار مــــع مجموعــــات الســــالم عــــادل ودائــــم بــــین الفلســــطینیین واإلســــرائیلیین شــــاركت فــــ
أحـدهما ، والمكونة من مركـزین للنسـاء، وهي عضو مؤسس في رابطة القدس، الفلسطینیة اإلسرائیلیة

  واآلخر في القدس الغربیة.، في القدس الشرقیة

وكانــت تعمــل علــى تثقیــف الطالبــات ، فــي ســلك التــدریس، عملــت ألكثــر مــن عشــرین عامــاً 
انــت مناضــلة فــي صــفوف المــرأة الفلســطینیة مــن اجــل الــدفاع عــن حقــوق المــرأة فك، وطنیــا واجتماعیــا

فهــي مــع االنفتــاح وضــد االنغــالق والتقوقـــع ، فهــي تحمــل فكــرا تقــدمیا وحضــاریا متنــورا، الفلســطینیة
  والتزمت العقائدي والفكري حسب زعمها.

، لســـطینيكالجـــان العمـــل النســـائي الف، ســـاهمت فـــي تأســـیس العدیـــد مـــن المنظمـــات النســـویة
ومركز المرأة لالرشاد القانوني ، ومركز القدس للنساء، ومركز الدراسات النسویة، وطاقم شؤون المرأة

كمــا كانــت ، وهــي عضــو فــي هیئاتهــا اإلداریــة، وجمعیــة صــاحبات األعمــال "أصــالة"، واالجتمــاعي
                                                           

، العـدد، الحـوار المتمـدن، احمـد محمـود القاسـم، زهیرة كمـال شـمس مشـرقة وسـاطعة فـي سـماء المـرأة الفلسـطینیة) ١(
١٧:٠٨ - ٤/  ٩/  ٢٠١١ - ٣٤٧٦ ، www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٢٧٤١٩٣  

  



   

٤٤ 

 

 

رأة الفلسـطینیة منـذ فـي االتحـاد العـام للمـ اً ناشط اً وعضو ، في جمعیة انعاش االسرة الفلسطینیة اً عضو 
وهــو أحــد ، مــدیرة لمركــز المــرأة الفلســطینیة لألبحــاث والتوثیــق تعمــل حالیــاً ، )م١٩٩٥ (تأسیســة عــام

  المشاریع الریادیة للیونسكو في فلسطین.

، أیطالیـــا، فـــي كـــل مـــن بولونیـــا، حـــازت علـــى العدیـــد مـــن الجـــوائز التقدیریـــة كمواطنـــة شـــرف
وكانت من بین ، سویسرا، ئزة الحریة وحقوق االنسان من بیرنوجا، الوالیات المتحدة، ولوس انجلوس

  ثماني نساء رشحن لجائزة ألف امرأة لجائزة نوبل للسالم.
  خطورة هذه الشخصیة:

 أنها تحمل الفكر الیساري المتحرر. -١

 .تعتبر أن المجتمع متخلف ومستبد وظالم للمرأة -٢

وتــرى ، فهــي تــرفض قوامــة الرجــل -)١(بالســلطة الذكوریــة –أدانــت الســلطة االجتماعیــة ووصــفتها  -٣
أن فــي ذلــك تســلطًا علــى المــرأة وتقییــد لحریتهــا عنــدما قالــت:" تــأتي منحــة للطالبــات المتفوقــات 

وذلـــك بســـب ، أو آبـــائهن مـــن الســـفر بعـــولتهنللدراســـة فـــي خـــارج فلســـطین فمـــنهن مـــن یمـــنعهن 
 . -حسب زعمها-(السلطة الذكوریة) 

یر والضـــغط مـــن منظـــور النـــوع االجتماعي(الجنـــدر) وهنـــا تعلمهـــا للـــدورات فـــي االتصـــال والتـــأث  -٤
 الخطر الفادح.

نشــاطها مــن اجــل الســالم حســب زعمهــم مــع العــدو الصــهیوني فهــي مــع الســالم مــن المغتصــب  -٥
 لبالدها وتقدیم التنازالت من أجل السالم.

بـــین اإلســـرائیلیین  -حســـب زعمهـــم–جـــل الســـالم العـــادل أعضـــویتها للهیئـــة الدولیـــة للنســـاء مـــن  -٦
 والفلسطینیین.

فكـم مـن نجاحـات حققـت ، عامـاً  ٢٠تكمن خطورة هذه الشخصیة لكونهـا مدرسـة لمـدة مـا یقـارب  -٧
 .كادیميفي سبیل التغریب من خالل التأثیر في طالبتها ومحیطها األ

تناضــل مــن اجــل حقــوق المــرأة لــذلك فهــي تــدعو المــرأة الفلســطینیة للخــروج عــن عــادات وتقالیــد  -٨
 .المجتمع

 .! بحد ذاته الذي یریده الغرب(التغریب)  والحضارة والتنویر الغربي وهذا هو تدعو للتقدم -٩
                                                           

الـزوج، وهنـا یتضـح  ماألخ أ مكـان األب أأ تعني بالسلطة الذكوریة وهي: فرض قوامة الرجـال علـى النسـاء سـواء) ١(
 مرأة الحریة المطلقة.للن یكون أترید و رفضها للقوامة التي ذكرها اهللا عز وجل في كتابه، 



   

٤٥ 

 

 

وتــرفض التمســك بالعقیــدة والفكــر اإلســالمي ، تــدعو وتــروج لالنفتــاح علــى الحضــارة الغربیــة - ١٠
 .ألنه ال یطابق العصر؛ -حسب زعمها –وتصفه بـالتزمت 

ئیة ولجـان عمـل نسـائي... تكمن خطورتها أیضًا إلسهامها في تأسیس منظمات ومراكز نسا - ١١
 فكم من النساء أثرت فیهن بفكرها الغربي المنفتح؟!!. لذلك الغرض

 .)الیونسكو(تدیر مركز المرأة لألبحاث والتوثیق بالتعاون مع الغرب  - ١٢

ومنهـا جـائزة ، أُعجب بها الغرب لنشاطها في تمریر مخططاتهم فكرمهـا بالعدیـد مـن الجـوائز - ١٣
  نوبل للسالم.

 صهیوني بها من خالل مفاوضاتها معهم من أجل السالم.أُعجب العدو ال - ١٤

فضـًال عـن كونهـا مـن الشخصـیات ، هي لیست حاملة للفكر فقط بل داعیة إلیـه ومروجـة لـه - ١٥
 النشطة التي لها مشاركات في الداخل والخارج ؛ كما سبق بیانه عند الترجمة لها.

 موقفها من الحجاب.التصرف یبین  ذلكو ، تخرج سافرة ومتبرجةبل  ال ترتدي الحجاب - ١٦

االنحــالل األخالقــي فــي رمــوز الحركــة : ن مــن دوافــع قیــام حركــة التغریــبإلــذا یمكــن القــول 
وأن حركـة التغریـب ورموزهـا ال ، وأدواتها ؛ ألنهم یریدون بث االنحـالل ونشـره وسـهولة الوصـول إلیـه

مـا یسـعى  ذلـكاد المـرأة و إلقساد المجتمـع بفسـ. یریدون حریة المرأة وٕانما یریدون حریة الوصول إلیها
  )١(الغرب الكافر.و  إلیه الصهیونیة

غــیض مــن فــیض فهنــاك العدیــد مــن الشخصــیات المســتغربة ولكــن ال یســعنا ذكرهــا هنــا لطــول ذلــك 
 الحدیث عنها.

 : االنفتاح االعالمي  -٣
  .إن من أسباب قیام حركة التغریب في المجتمع ونهوضها... االنفتاح االعالمي

  ل هذا االنفتاح الكبیر.ظي المجتمع ال یمكن السیطرة علیه في ولقد بات الوضع ف

ألن االعالم كان منحصر في عدد من القنـوات  ؛علیه ولقد كان الوضع في السابق مسیطراً 
ومنـذ بدایـة التسـعینات المیالدیـة بـدأت ، التلفزیونیة والقلیل من اإلذاعات وعدد مـن الصـحف المحلیـة

  حتى بلغت مئات القنوات التي تقتحم البیوت دون استئذان. القنوات الفضائیة شیئًا فشیئاً 

                                                           
  .٢٠١ص ،د.عبد العزیز بن أحمد البداح ًا،انظر: التغریب في المجتمع السعودي تغریب المرأة أنموذج) ١(



   

٤٦ 

 

 

القنــوات ال ُتعبــر عــن ثقافــة المجتمــع المســلم وال عــن قیمــه  تلــكمــر ســوءًا أن وممــا یزیــد األ
خاصـــة وأن التیـــار التغریبـــي فـــي المجتمعـــات اإلســـالمیة هـــو الـــذي أمســـك بزمـــام اإلعـــالم ، وأخالقـــه

  لذا فهو إحدى أدوات التغریب ووسائله.، علیهالفضائي وأصبح المتحكم فیه والمسیطر 

ز اعنــد مجــيء الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة إلــى غــزة قامــت بفــتح تلفـــ )م١٩٩٤( وفــي عــام
وأمــا بالنســبة للمؤسســات اإلعالمیــة ، بعــدها كثــرت القنــوات الفلســطینیةثــم ، فلســطین وٕاذاعــة فلســطین

لقنــوات الفضــائیة ال یمكــن حجبهــا أو ا تلــك، عــرب ومســلمون -وبكــل أســف  -التــي یملكهــا ویمولهــا 
  .منعها ألنها أصبحت واقعًا فرض نفسه

وبعد هذه المؤسسات اإلعالمیة وقنواتها الفضائیة دخلت على المجتمعات خدمة (اإلنترنت) 
وكـل ذلـك مـن خـالل هـذه الشـبكة ، ونشـرت الكتـب، فأنشئت المواقع اإللكترونیة والصحف والمجـالت

  تطیع مطالعتها كل من أراد.التي تصل إلى كل بیت ویس

إال أن التیـــار التغریبـــي اســـتغل هـــذه ، لهـــا ایجابیاتهـــا وســـلبیاتها حـــَدینفاإلنترنـــت ســـالح ذو 
الخدمـــة لتحقیـــق أهدافـــه فنشـــأت مواقـــع تغریبیـــة وصـــحف لیبرالیـــة_ الكترونیـــة _ تـــدعو إلـــى تغریـــب 

   )١(المجتمع.

  الكثیر. ... وغیرها)٢(والحوار الممتدن، فكان موقع: دنیا الوطن

، علمانیــــة، ( یســــاریةبـــــوالحــــوار الممتــــدن یصــــف نفســــه مــــن خــــالل موقعــــه علــــى االنترنــــت 
حــاز الحـوار الممتــدن علــى  -حسـب زعمهــم -دیمقراطیـة) مــن أجـل مجتمــع مــدني علمـاني دیمقراطــي

 ودراسـات فـي اً وینشر الموقـع كتبـ، للفكر الحر والتي نالها أعالم في الفكر والثقافة) ابن رشید( جائزة
وله العدید من الكتاب الذین ینشـرون عـدد كبیـر ، وجد له وكالة أبناء الیسارتو ، الشیوعیة والماركسیة

ولـــــه مواقـــــع صـــــدیقة مثـــــل ، ومكتبـــــة التمـــــدن، كمـــــا لـــــه صـــــفحة علـــــى الفـــــیس بـــــوك، مـــــن المقـــــاالت
 مواقــع الیســار والتمــدن) ومراكــز مثــل:(مركز دراســات وأبحــاث، مواقــع المــرأة، مواقع:(حقــوق اإلنســان

  مركز الدراسات واألبحاث العلمانیة...).، مركز مساواة المرأة، الماركسیة والیسار

                                                           
 .٢٠٤انظر: التغریب في المجتمع السعودي تغریب المرأة أنموذجًا، د.عبد العزیز بن أحمد البداح، ص) ١(
الحــوار المتمــدن مــن خــالل موقعهــا علــى األنترنــت تعــرف عــن نفســها انهــا مؤسســة مجتمــع مــدني تطوعیــة غیــر ) ٢(

تعنـــى بقضـــایا الثقافـــة واإلعـــالم، ونشـــر الـــوعي والسیاســـي واالجتمـــاعي والثقـــافي،  حكومیـــة وغیـــر نفعیـــة وغیـــر ربحیـــة
www.haewar.org  . 
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التــــى تنشــــر الرذیلــــة والفســــاد فــــي ، وأمــــا الصــــحف المجــــالت التغریبیــــة وخصوصــــا النســــائیة
والتـــى ســـوف نتحـــدث عنهـــا بالتفصـــیل فـــي ، لیلـــك) الفلســـطینیةو ، لیالینـــا، المجتمـــع كجملـــة (الصـــنارة

  اهر التغریب في اإلعالم. مظ الفصل الثالث من

، لـه مظـاهر ودعـوات تغریبیـة ولما وجد هذا االنفتاح اإلعالمي بقنواته وصحفه ومجالته وجدت تبعاً 
 -ومن ذلك:

 یعمل فیها رجال ونساء.حیث فتحت القنوات الفضائیة لها مكاتب في الداخل   - أ

  القنوات. تلكت المرأة الفلسطینیة مذیعة ومقدمة برامج في لعم  - ب

 لمرأة الفلسطینیة مراسلة ومحررة لعدد من الصحف والمجالت التغریبیة.عملت ا  - ت

أصـبحت نافـذة حیـث استكتبت الرموز التغریبیة من النساء والرجال في تلك الصـحف والمجـالت   - ث
 تطل من خاللها على المجتمع.

 .عقدت اللقاءات وقدمت البرامج التي تخدم الحركة التغریبیة وتحقق أهدافها  -  ج

  لمظاهر وغیرها التي جاءت تبعا لالنفتاح اإلعالمي واقعا یصعب مواجهته.واعتبرت هذه ا  -  ح

وتشــید حركــة التغریــب ورموزهــا وأدواتهــا بهــذا االنفتــاح اإلعالمــي؛ ألنهــا تســتطیع النفــوذ مــن خاللــه 
  )١(وتمریر مطالبها ولتسویق مشاریعها.

 المظالم الواقعة على المرأة:  -٤
قیــــام حركــــة التغریــــب فــــي المجتمــــع الفلســــطیني ومــــن األســــباب الداخلیــــة التــــي دعــــت إلــــى 

وجد بعض المظالم التي تقع على المرأة نتیجة األعراف تالمظالم الواقعة على المرأة حیث ، ونشاطها
  .وتسلط أولیاء األمور وضعف الوازع الدیني لدیهم حینًا أخر، والتقالید حینا

   -:تاليالمجتمع من خالل الوهذه بعض المظالم التي تعاني منها المرأة الفلسطینیة في 

 المنع من المیراث:  - أ

ولكــن بعــض األســر تقــوم بتوزیــع التركــة بعــد وفــاة الوالــد ، قــرر الشــرع الحنیــف المیــراث للمــرأة
وتعتبـر ظـاهرة ، فتحرم اإلناث من نصـیبها الشـرعي، یتقاسمونها الذكور فیما بینهم دون اإلناثحیث 

نتیجــة المــوروث الثقــافي  ؛ى فــي المجتمــع الفلســطینيحرمــان المــرأة مــن المیــراث ظــاهرة خطیــرة تتفشــ
وقـد جـاء ، وال شك أن حرمان المرأة مـن المیـراث عـادة مـن عـادات الجاهلیـة األولـى، وسیطرة الذكور

                                                           
  .٢٠٦انظر: التغریب في المجتمع السعودي تغریب المرأة أنموذجًا، د.عبد العزیز بن أحمد البداح، ص) ١(
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زوجـة  مأ أمـاً  مأ بصـفتها بنتـاً  كـان أم كثیـراً  قلـیالً ، اإلسالم بعدالته لیفرض للمرأة نصیبها من المیـراث
نت من أصحاب الفروض في حاالت ومن أصـحاب العصـبات فـي حـاالت فكا، غیر ذلك مأ أختاً  مأ

وذلك في النصوص القرآنیة من سورة النساء كحق شـرعي وثابـت لهـا ولـیس منـة وفضـل مـن ، أخرى
ْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفإِن َكـالقولـه تعـالى ؛أحد فقد جعل للزوجات میراثاً  ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم إِن ملَّ نَّ الرُّ ْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفإِن َكـا:﴿َوَهلُ ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم إِن ملَّ نَّ الرُّ َن َلُكـْم َن َلُكـْم :﴿َوَهلُ

ـا َأْو َدْيـٍن﴾ ـن َبْعـِد َوِصـيٍَّة ُتوُصـوَن ِهبَ ـا َأْو َدْيـٍن﴾َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتم مِّ ـن َبْعـِد َوِصـيٍَّة ُتوُصـوَن ِهبَ كـذلك جعـل للبنـات  .]١٢ النسـاء:[ َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَرْكُتم مِّ
﴾قـال تعـالى:  حیث نصیبًا من میراث آبائهن َكِر ِمْثـُل َحـظِّ األُنَثَيـْنيِ ﴾﴿ ُيوِصيُكُم اهللاَُّ ِيف َأْوالَِدُكـْم لِلـذَّ َكِر ِمْثـُل َحـظِّ األُنَثَيـْنيِ  ﴿ ُيوِصيُكُم اهللاَُّ ِيف َأْوالَِدُكـْم لِلـذَّ

ا . قال تعالى: ]١١النساء: سورة [ ـَّ َسـاِء َنِصـيٌب ممِّ َّا َتَرَك اْلَوالِـَداِن َواألَْقَرُبـوَن َولِلنِّ ٌب ممِّ َجاِل َنصيِ لرِّ ا ﴿ لِّ ـَّ َسـاِء َنِصـيٌب ممِّ َّا َتَرَك اْلَوالِـَداِن َواألَْقَرُبـوَن َولِلنِّ ٌب ممِّ َجاِل َنصيِ لرِّ ﴿ لِّ
ْفُروضًا﴾ ْفُروضًا﴾َتَرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمنُْه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّ هذا هـو دیـن اإلسـالم الـذي ، ]٧النساء: [ َتَرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمنُْه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّ

  لمرأة وأعطاها نصیبها". أنصف ا

وعالوة على ذلك فقد اعترف لهـا بالذمـة المالیـة الخاصـة وكلفهـا باألعمـال وخاطبهـا بالشـرع 
حیـث یتسـبب فـي ، كما خاطـب الرجـل تمامـا. حرمـان المـرأة مـن المیـراث یـؤدي إلـى تـداعیات خطیـرة

ة علــى المـرأة جــراء انتشــار ســلبی نشـر البغضــاء والعــداوة بـین أفــراد األســرة الواحـدة كمــا أن هنــاك آثـار
 بعلهــاناهیــك عــن ، هــذه الظــاهرة فهــي تشــعر بظلــم كبیــر مــن أهلهــا وربمــا یــتم مقاطعتهــا بســبب ذلــك

وأوالدها والضغوط التي تمارس ضدها وهذا ما یخلق حالة من التوتر والقلـق تزیـد مـن حـدة المشـاكل 
  االجتماعیة والتفكك األسري.

  میراث:موقف الشرع من حرمان المرأة من ال
سعى فـي أسواء  -د. ماهر الحولي: "ال شك أن السعي في حرمان النساء من المیراث  قال

، یعتبــر أمــرًا محرمــًا ومــن عــادات أهــل الجاهلیــة األولــى -ذلــك المیــت قبــل وفاتــه أم الورثــة مــن بعــده 
 وكـــل طریـــق یتخـــذ حیلـــة إلســـقاط حـــق المـــرأة مـــن، وعمـــًال یـــدل علـــى عـــدم الرضـــا بقســـمة اهللا تعـــالى

المیراث یعتبر من الحیل المحرمة كما یفعله بعض من قسا قلبـه وغلـظ طبعـه مـن الهبـة للـذكور قبـل 
أو الوصیة لهم بقصد حرمـان البنـات مـن المیـراث بحجـة أن البنـت لـو ورثـت فسـیذهب المـال ، مماته

)١(".وغیر ذلك من الحجج السخیفة التي یریدون أن یبطلوا بها شرع اهللا تعالى، وأهله بعلهاإلى   

كمـا ال یحـل ، وال یحل له أن یحـرم اإلنـاث، ال یحل لوالد أن یحرم بعض أوالده من المیراثو 
فـالمیراث نظـام قـرره اهللا تعـالى بعلمـه ، لقریب أن یحرم قریبه المستحق مـن المیـراث بحیلـة یصـطنعها

فمـن ، عهوأمر النـاس أن یقفـوا فیـه عنـد مـا حـدده وشـر ، وأعطى به كل ذي حٍق حقه، وعدله وحكمته
                                                           

سـابقًا  ن، عمیـد كلیـة الشـریعة والقـانونأستاذ أصول الفقه اإلسالمي بكلیة الشریعة والقانو الدكتور ماهر الحولي، ) ١(
 غزة. –الجامعة اإلسالمیة  في
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ٍء ﴿ ﴿ خــالف هــذا النظــام فــي تقســیمه وتحدیــده فقــد عصــى ربــه  ُ اهللاَُّ َلُكــْم َأْن َتِضــلُّوا َواهللاَُّ بُِكــلِّ َيشْ ــنيِّ ٍء ُيَب ُ اهللاَُّ َلُكــْم َأْن َتِضــلُّوا َواهللاَُّ بُِكــلِّ َيشْ ــنيِّ ُيَب
، . فمن خـالف عمـا شـرع اهللا فـي المیـراث فقـد ضـل عـن الحـق الـذي بینـه اهللا]١٧٦النساء: [ ﴾﴾لِيمٌ لِيمٌ عَ عَ 

ــٌني ﴾ فلینتظــروا وعیــد اهللا، واعتــدى علــى حــدود اهللا عــز وجــل ــَذاٌب ُمِه ــُه َع ــا َوَل ــًدا فِيَه ــاًرا َخالِ ــٌني ﴾﴿ َن ــَذاٌب ُمِه ــُه َع ــا َوَل ــًدا فِيَه ــاًرا َخالِ  ..﴿ َن
   )١(.]١٤النساء: [
  العُضل:  - أ

وَعَضـَل الرَُّجـُل ، "وَعَضـَل المـرَأَة عـن الـزوج: َحَبسـها: في قولهتمثل عند ابن منظور  العضل
ْوج ُظْلًما". ، َأیَِّمه َیْعُضلها وَیْعِضُلها َعْضالً  لها َمَنعها الزَّ   وعضَّ

َسـاء ُقـِل اهللاَُّ ضل ما ذكره اهللا سبحانه وتعالى فـي قولـه: ومن صور الع َسـاء ُقـِل اهللاَُّ ﴿ َوَيْسـَتْفُتوَنَك ِيف النِّ ﴿ َوَيْسـَتْفُتوَنَك ِيف النِّ
ـ الِيت الَ ُتْؤُتوَهنُنَّ َمـا ُكتِـَب َهلُ َساء الَّ ـُيْفتِيُكْم فِيِهنَّ َوَما ُيْتَىل َعَلْيُكْم ِيف اْلكَِتاِب ِيف َيَتاَمى النِّ الِيت الَ ُتْؤُتوَهنُنَّ َمـا ُكتِـَب َهلُ َساء الَّ نَّ َوَتْرَغُبـوَن َأن نَّ َوَتْرَغُبـوَن َأن ُيْفتِيُكْم فِيِهنَّ َوَما ُيْتَىل َعَلْيُكْم ِيف اْلكَِتاِب ِيف َيَتاَمى النِّ

﴾ ﴾َتنكُِحوُهنَّ   .]١٢٧اء: النس[ َتنكُِحوُهنَّ

وهــذا وٕان كــان قلــیًال إال أنــه ، وهــو أن یمتنــع ولیهــا مــن تزویجهــا طمعــًا فیمــا تملكــه مــن مــال
  .موجود

راجعهـا وهـي تریـد العـودة ثـم بعد أن طلقها  لبعلهامن أشكال العضل منع الوالد عودة إبنته و 
ــتُ وهــذا النــوع مــا أشــار الیــه القــرآن الكــریم فــي قولــه تعــالى:  ْق ــتُ ﴿ َوإَِذا َطلَّ ْق ــَال ﴿ َوإَِذا َطلَّ ــنَّ َف ــَبَلْغَن َأَجَلُه َســاَء َف ــَال ُم النِّ ــنَّ َف ــَبَلْغَن َأَجَلُه َســاَء َف ُم النِّ

ْم ُيـْؤِمُن بِـاهللاَِّ ْم ُيـْؤِمُن بِـاهللاَِّ َتْعُضُلوُهنَّ َأْن َينْكِْحَن َأْزَواَجُهنَّ إَِذا َتَراَضْوا َبْينَُهْم بِاملَْْعُروِف َذلَِك ُيوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمـنْكُ َتْعُضُلوُهنَّ َأْن َينْكِْحَن َأْزَواَجُهنَّ إَِذا َتَراَضْوا َبْينَُهْم بِاملَْْعُروِف َذلَِك ُيوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمـنْكُ 
   ].٢٣٢البقرة: [ َيْعَلُم َوَأْنُتْم َال َتْعَلُموَن﴾َيْعَلُم َوَأْنُتْم َال َتْعَلُموَن﴾  َواْلَيْوِم اْآلِخِر َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواهللاََُّواْلَيْوِم اْآلِخِر َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر َواهللاَُّ

أن ثــم ثــم یبــدو لــه أن یتزوَجهــا ، فتنقضــي عــدَّتها، وٕاذا طلــق الرجــل امرأَتــه طلقــة أو طلقتــین
  فنهى اهللا أن یمنعوها. ، فیمنعها أولیاؤها من ذلك، وترید المرأة ذلك، ُیراجعها

اء مزعومـة یمارسـها الوالـد او اإلخـوة بحجـة وهذا النوع مـن العضـل منتشـر بكثـرة نتیجـة كبریـ
بــل ، یقولــون: (بنتنــا مــاهي لعبــة) فیمنعونهــا مــن رغبتهــا ویســببون لهــا الكثیــر مــن العنــاءحیــث  واهیــة

  تصل المسألة إلى المحاكم. 

                                                           
الجامعـة  -وحدة المساعدة واالستشارات القانونیـة، كلیـة الشـریعة والقـانون ، إسالم أبو السعودالفریضة المعطلة، ) ١(

  ٤٣٨=id&١٠=legalclinic.iugaza.edu.ps/?view=post&cat االسالمیة بغزة
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كـــذلك مـــن صـــور العضـــل منعهـــا تحججـــًا بعـــدم وجـــود الكـــفء إذا كانـــت موظفـــة طمعـــًا فـــي 
ولكن تبقى القضیة األكثر ألمًا واألكثر انتشارًا فـي بعـض ، تعلیمهاأو منعها من أجل إكمال ، مرتبها

  )١(المجتمعات العربیة واإلسالمیة والسیما الفلسطینیة.
  الحجر:  -  ب

"والمقصـــود بــــالحجر أن تمنــــع الفتــــاة مـــن الــــزواج إال مــــن قریبهــــا أو ابـــن عمهــــا علــــى وجــــه 
ا أو ابــن عمهــا عــدم رغبتــه فــال تتــزوج حتــى وٕان تقــدم الخاطــب إال عنــدما یبــدي قریبهــ، الخصــوص

  )٢(فیها."
 االستیالء على المهر:  -  ت

، بغیة االستیالء على المهـر وأخـذ شـئ منـه ؛یغالي بعض األولیاء في المهور مغاالة ظاهرة
  )٣(وهذه العادة منتشرة بشكل كبیر في المجتمع الفلسطیني.

 معاناة المطلقات واألرامل:  -  ث

لطــالق هــدم لألســرة وتصــدیع لبنیانهــا وتمزیــق إن "اإلســالم نفــر مــن الطــالق؛ ألنــه یــرى أن ا
فـــإن األوالد حینمـــا یكونـــون فـــي حضـــن أمهـــم یكونـــون ، وضـــرره یتعـــدى إلـــى األوالد، لشـــمل أفرادهـــا

  تعرضوا إلى الضیاع والتشتت.  ؛موضعًا للرعایة وحسن التربیة وٕاذا حرموا عطف األم وحنانها
  والعالجیة للحد من وقوع الطالق.لذلك كله وضع اإلسالم العدید من الخطوات الوقائیة 

 )٤(كما أن هناك معالجات شرعیة للحد من ظاهرة الطالق في المجتمع الفلسطیني."

ـــذلك  ـــى أنفســـهن تل ـــاة كبیـــرة وخاصـــة فـــي مســـألة اإلنفـــاق عل عـــاني المطلقـــات واألرامـــل معان
  وأوالدهن.

ال تفـــي  الفئـــات تقـــرب مـــن كونهـــا مســـاعدات رمزیـــة تلـــكإذ مقـــررات الضـــمان االجتمـــاعي ل
  بمتطلبات الحیاة وصعوبتها خاصة في ظل ارتفاع مستوى المعیشة.

                                                           
ــــة، ) ١( ــــم المــــرأة، صــــحیفة المــــرأة العربی هـــــ، األحــــد  ١٤٣٤ابــــراهیم بــــن ســــعد الماجــــد، محــــرم انظــــر: العضــــل وظل

  .٢١٨التغریب في السعودیة، د.عبد العزیز البداح، ص، أنظر:حركة ١٤٦٦١م، العدد ٢٠١٢/ ١١/ ١٨
 .٢١٨حركة التغریب في السعودیة، د.عبد العزیز البداح، ص) ٢(
 .المرجع السابقانظر: ) ٣(
المعالجات الشرعیة للحد من ظاهرة الطـالق فـي المجتمـع الفلسـطیني، محمـد كمـال السوسـي، ورقـة عمـل مقدمـة ) ٤(

الخدمــة  -ظـاهرة الطــالق وأثرهـا علــى المجتمـع الفلســطیني"، قسـم الدارســات اإلنسـانیة  للیـوم الدراســي والـذي بعنــوان "
 .٢م، ص٢/٥/٢٠٠٩االجتماعیة، السبت الموافق
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إذا كــان  -السـابق بعلهـا وتزیـد معانـاة المطلقـة فــي صـعوبة تحصـیل النفقــة المقـررة ألوالدهـا مــن 
 ذلــكإذ تصــد أحكــام قضــائیة بــإلزام األب باإلنفــاق علــى أبنائــه لكــن ال توجــد آلیــة لتطبیــق  -ممــاطال
  ق المرأة المسكینة وأوالدها.فیضیع ح ؛اإللزام

 العنف األسري:  - ج

وجــد بــه عــدة مظــاهر وممارســات ت، إن المجتمــع الفلســطیني كغیــره مــن المجتمعــات األخــرى
، الجنســـي، النفســـي، العنـــف الجســـدي: والعنـــف لـــه عـــدة أنـــواع مثـــل، ســـلبیة ومنهـــا العنـــف األســـري

والعنــف بكــل أنواعــه وأشــكاله ، ولكــن بنســبة أقــل مــن غیــره مــن المجتمعــات، السیاســيو ، اإلقتصــادي
ــي آَدمَ ﴿﴿امتهــان لكرامــة اإلنســان الــذي أكرمــه اهللا عــز وجــل بهــا فــي قولــه تعــالى:  ــا َبنِ ْمنَ ــْد َكرَّ ــي آَدمَ َوَلَق ــا َبنِ ْمنَ ــْد َكرَّ   َوَلَق

ــاِت  َب ــَن الطَّيِّ ــاُهم مِّ ــِر َوَرَزْقنَ ــَربِّ َواْلَبْح ــاُهْم ِيف اْل ْلنَ ــاِت َوَمحَ َب ــَن الطَّيِّ ــاُهم مِّ ــِر َوَرَزْقنَ ــَربِّ َواْلَبْح ــاُهْم ِيف اْل ْلنَ ــا َتْفِضــي  َوَمحَ ــْن َخَلْقنَ َّ ــٍري ممِّ ــَىل َكثِ ــْلنَاُهْم َع ــا َتْفِضــيَوَفضَّ ــْن َخَلْقنَ َّ ــٍري ممِّ ــَىل َكثِ ــْلنَاُهْم َع  ﴾﴾الً الً َوَفضَّ
  .]٧٠:إلسراءا[

 التحرش واالبتزاز الجنسي:  - ح

ظهــرت هــذه اآلفــة الخطیــرة نتیجــة وجــود االخــتالط بــین الجنســین فــي بعــض أمــاكن العمــل 
  )١(شواطئ البحر وغیرها.، المالهي، زهاتتنواألماكن العامة مثل: الم

مــل بجــد ممــا دفــع التیــار التغریبــي للع ؛هــذه بعــض المظــالم الواقعــة علــى المــرأة فــي المجتمــع
والبــد مــن اإلشــارة إلــى عــدد مــن األمــور ، ونشــاط وبــذل الجهــد للمطالبــة بحقــوق المــرأة لتحقیــق أهدافــه

  المهمة المتعلقة بذلك وهي:

 .جعل التیار التغریبي هذه المظالم ذریعة ومدخال للمطالبة ببرامجه ومشاریعه -١

اوزات مــن المجتمــع وٕانمــا هــي تجــ، هــذه المظــالم لیســت مــن الــدین فــي شــيء وال عالقــة لــه بهــا -٢
بل إن الدین یـدعو إلـى إعطـاء المـرأة حقهـا وشـرعه لهـا ویـدعو إلـى حسـن معاملـة المـرأة. ، نفسه

أوصـیكم بالنسـاء ": أوصـى فـي حجـة الـوداع بـالمرأة حیـث قـال حیـث rوهذا ما حث علیـه النبـي
 . "خیرا

وكتــــبهم ، بهــــایســــتنكر العلمــــاء والــــدعاة وطــــالب العلــــم هــــذه المظــــالم ویحــــذرون منهــــا ومــــن عواق -٣
 ومؤلفاتهم شاهدة بذلك.

رغـــم أنهـــا مـــن ، ممـــا یؤكـــد انتقائیـــة التیـــار التغریبـــي وانتهازیتـــه إغفالـــه لقضـــیة التحـــرش الجنســـي -٤
 ألن إبراز هذه القضیة یفسد علیهم مشروعهم التغریبي واإلفسادي. ، المظالم الواقعة على المرأة

                                                           
 .٢١٩حركة التغریب في السعودیة، د.عبد العزیز البداح، صانظر:) ١(
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تدل اإلحصـائیات علـى ارتفـاع  لتانهما ال وأما الفقر والعنوسة، هذه المظالم لیست ظواهر عامة -٥
 .)١( معدالتها

بــل فهــي منتشــرة فــي العــالم ، هــذه المظــالم لیســت خاصــة بــالمرأة فــي المجتمــع الفلســطیني وحــده -٦
بـل هنـاك أمـم ، بل إن الظلـم فـي الوقـت الحاضـر أصـبح واقعـًا حتـى علـى الرجـل، العربي جمیعا

د فـــي العـــالم الغربـــي واألمریكـــي وجمیـــع الـــدول وشـــعوب بأكملهـــا تعـــاني الظلـــم والقهـــر واالســـتبعا
التقـدم وتطالـب بحریـة المـرأة وحقـوق المـرأة فهـي عنـدها المـرأة و المتحضرة والتـي تـدعى الحضـارة 

  )٢(مستعبدة وتظلم ظلمًا ال یضاهیه أحد.

 وسوف نتكلم عن هذا بالتفصیل في مبحث المرأة في الفصل الثاني بإذن اهللا.

 حقتهم واعتقالهم:قلة أعداد الدعاة ومال  -٥
قامت السلطة الوطنیة الفلسـطینیة ومنـذ دخولهـا األراضـي الفلسـطینیة المحتلـة وعقـب اتفاقیـة 

وذلك علـى ، وٕالى الیوم بمالحقة الدعاة وسجنهم في السجون والمعتقالت، م)١٩٩٤أوسلو في عام (
ن أو آأو یحفظ القـر ، أو یدعو إلى اهللا، خلفیة االعتقال السیاسي فكان كل من یدخل المسجد للصالة

كل من یتكلم عن اإلسالم في الخطب والدروس والندوات یعتقل من قبل السلطة الوطنیة الفلسـطینیة 
، ومالحقــة واعتقــال بعــض الطــالب فــي الجامعــات الــذین ینتمــون إلــى التیــار اإلســالمي، وحتــى اآلن

  یعذبون دون ذنب.فالدعاة المخلصون یسجنون و ، أدي ذلك إلى قوة نشاط التیار التغریبي

، وأیضــًا إغــالق المؤسســـات الخیریــة التابعـــة للحركــات اإلســـالمیة مثــل لجـــان الزكــاة وغیرهـــا  
لطالمـــا لعبـــت المؤسســـات الخیریـــة فـــي فلســـطین (منـــاطق الحكـــم الـــذاتي) دورًا إنســـانیًا وحیاتیـــًا  والتـــي
ینیة والفســاد المؤسســات ظلــت موجــودة بســبب ضــعف الســلطة الفلســط تلــكفــإن الحاجــة لمثــل  ،مهمــاً 

  الذي تعانیه. 

وفـــي حـــین تتبـــع المؤسســـات والجمعیـــات الكبیـــرة لمؤسســـات أمیركیـــة وأوروبیـــة ذات أجنـــدات   
، فــإن هنــاك بضــعة مئــات مــن الجمعیــات األخــرى الصــغیرة أو المحلیــة، )(USAIDـالـــ معروفــة مثــل

أغلبهــا لتیــارات الجمعیــات ب تلــكتتبــع ، والتــي تقــوم بــدور هائــل علــى صــعید منطقتهــا أو اختصاصــها
  فكریة إسالمیة أو یساریة أو لیبرالیة.

، فكانت ورقة الجمعیات الخیریـة ورقـة ضـغط تلجـأ إلیهـا، وقد أدركت السلطة الفلسطینیة هذا  
، المؤسسـات ذات الطبیعـة المدنیـة والخدماتیـة البحتـة تلـكرغم الدور الضـروري والحیـوي الـذي تلعبـه 

                                                           
  . ٢٢٠انظر : المرجع السابق، ص )١(
  .٢٢٠زیز البداح، صانظر:حركة التغریب في السعودیة، د.عبد الع) ٢(
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اســـتهداف المؤسســات والجمعیــات ضــمن حملــة الســلطة علـــى فــي حیــاة المــواطن الفلســطیني. فكــان 
  طالها ما طالها من اقتحامات وتخریب. حیث ، م)١٩٩٦( حماس عام

  إن الرئیس الفلسطیني محمود عباس أصدر العدید من المراسیم التي تجاوز فیها صالحیاته  

معیــات حزیــران بشــأن الج -مرســوم صــدر فــي العشــرین مــن یونیــو، المراســیم تلــكومــن بــین    
یمنح بموجب المادة األولى منه حكومـة الطـوارئ برئاسـة فیـاض وهـي الحكومـة ، والمؤسسات األهلیة

  )١(.التي ذهبت آراء أكثریة القانونیین الفلسطینیین والدولیین إلى عدم شرعیتها

وكمــا نـــص المرســـوم علـــى أنـــه یجـــب علـــى جمیـــع الجمعیـــات والمؤسســـات والهیئـــات القائمـــة   
دیـدة إلعـادة تراخیصـها خـالل أسـبوع مـن تاریخـه وكـل مـن یخـالف تتخـذ اإلجـراءات التقدم بطلبـات ج
  القانونیة بحقه. 

برئاسة سالم فیـاض  )حكومة الطوارئ(أعلنت ، م)٢٠٠٧( أغسطس -وفي أواخر شهر آب  
) جمعیــة خیریــة كمــا بــدأت بالفعــل مــع أوائــل شــهر ١٠٠( عــن قــرار حــل أو تجمیــد أرصــدة أكثــر مــن

  الجمعیات. تلكإغالق سبتمبر ب -أیلول

القرار وأكدت في بیان لها على أن الجمعیات والمؤسسات  ذلكحركة حماس بدورها رفضت   
ــــدیم  ــــة ستســــتمر فــــي تق ــــى أرض الضــــفة الغربی التربویــــة والتعلیمیــــة والخیریــــة اإلســــالمیة الممتــــدة عل

  خدماتها. 

لمتخمة بالـدوالرات ا)  NGOs( واستنكرت الحركة عدم تطرق القرار إلى المؤسسات األهلیة  
الغربیــة والتــي فاحــت منهــا روائــح الفســاد اإلداري والمــالي" مؤكــدة أن الهــدف منــه هــو زج المحتــاجین 

األوروبیـة و  المـنح الغربیـة األمیركیـةو  والفقراء وعائالت األسرى والشـهداء "بضـیق انتظـار المسـاعدات
م". كمــا اعتبــرت القــرار خطــوة بمواقــف تــنخفض بالســقف الــوطني العــاو  المشــروطة بتنــازالت سیاســیة

ــــــــــــــة. ــــــــــــــداخلي ورضــــــــــــــوخ لإلمــــــــــــــالءات اإلســــــــــــــرائیلیة والضــــــــــــــغوط األمریكی   تعــــــــــــــزز االنقســــــــــــــام ال
الجمعیــات إلــى اللعبــة  تلــكوقــد ارتكــب الــرئیس الفلســطیني محمــود عبــاس خطــًأ فادحــًا بإدخــال ورقــة 

   )٢(السیاسیة واالستجابة للضغوط األمیركیة واإلسرائیلیة.

                                                           
باحثـة فـي قرار عباس حل الجمعیات الخیریة: إصرار على إزاحة حماس مهمـا كـان الـثمن فادحـًا، مـریم عیتـاني ) ١(

  html.٤٦٦٢/www.alzaytouna.net/permalinkمركز الزیتونة. 
  .المرجع السابق) ٢(
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  .سباب الخارجیةاأل -المطلب الثاني
  

  االتفاقیات والمؤتمرات الدولیة: -أوالً 
فعقـــدوا ، منـــذ القـــدم والغـــرب وأمریكـــا والصـــهیونیة یخططـــون لتـــدمیر اإلســـالم وتغریـــب أهلـــه  

  -ومن هذه المؤتمرات ما یلي:، المؤتمرات واالتفاقیات لذلك

 .ةاإلسالمی الحركات دراسة إلى یدعو وهو )م١٩٤٢ (بلتیمور عام في مؤتمر عقد -١

 الثقافیـة الشـؤون لدراسـة مـؤتمر بأمریكـا برنسـتون فـي جامعـة م)١٩٤٧( مـؤتمر عـام عقـد -٢
 )١١٦( رقم تحت العربیة إلى المؤتمر ذلك بحوث ترجمت وقد، األدنى الشرق في واالجتماعیة

 إدیـوار الحـق وعبـد كـوراني وحبیـب یونـغ كـویلر فیـه شـارك، مصـر في كتاب األلف مشروع من
 .توماس ولویس

 برنستون جامعة في م)١٩٥٣( عام صیف في المعاصرة والحیاة اإلسالمیة ر الثقافةممؤت عقد  -٣
 .الغربیین المفكرین كبار فیه شاركحیث 

 بمحاولتهم خطتهم وظهرت فشل لكنهم) و ١٩٥٥ في باكستان (عام الهور في ثالث عقد مؤتمر -٤
 یة.اإلسالم الدراسات توجیه في والمستشرقین المسلمین من باحثین إشراك

 االسـكندریة فـي ثـم، )م١٩٥٣( عـام بیـروت فـي والمسـیحیة اإلسـالم بـین للتـألیف مـؤتمر عقـد -٥
  الغرض. لنفس البلدان من وغیرها روما في والمؤتمرات اللقاءات ذلك بعد تتالتثم  )م١٩٥٤(

 الجنسـي التحلـل أفكـار نشـر بهـدف )م١٩٤٤ (سـبتمبر فـي والتنمیة بالقاهرة السكان مؤتمر عقد -٦
 والـزواج واإلجهـاض، المـراهقین بـین المشـروعة غیـر لالتصـاالت وٕاتاحة، المسلمین بین الغربیة
 العربیـة بالمملكـة العلمـاء كبـار هیئـة أصـدرت وقـد، الحمـل موانـع علـى والتدریب، والسفاح الحر

  )١(وأهدافه. توصیاته من والحذر مقاطعته بضرورة فتوى السعودیة

  المؤتمرات. تلكة النصیب األكبر من ربیة والمرأة المسلمعفكان للمرأة ال  

                                                           
نقــــــــــالً عــــــــــن موقــــــــــع مجلــــــــــة رســــــــــالة اإلســــــــــالم، ، www.hurras.orgالتغریــــــــــب، موقــــــــــع حــــــــــراس العقیــــــــــدة ) ١(

 .http://www.islammessage.com/ar/modulesم١٤/١١/٢٠١٠
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تعلـــق تفـــي دســـتورها وفیمـــا صـــدر عنهـــا مـــن قـــرارات  )١(وقـــد أصـــدرت الهیئـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة 
القــرارات علــى قضــیة المســاواة بــین المــرأة والرجــل بــالمفهوم الغربــي بوصــفها  تلــكوقــد ركــزت ، بــالمرأة

یـة والتـي أصـبحت مـن القضـایا المسـلمة التـي ال قیمة علیا من القیم التي قامت علیها الحضارة الغرب
واســتخدمت قضــیة المســاواة هــذه فــي تمریــر كثیــر مــن القضــایا التــي تنــادي لهــا ، یقبــل النقــاش حولهــا

ـــة األمـــم المتحـــدة لعولمـــة األ نمـــوذج الغربـــي للمـــرأة فـــي جمیـــع مجـــاالت الحیـــاة السیاســـیة واالجتماعی
   )٢(والثقافیة.

 والتـي صـادق، جمیـع أشـكال التمییـز ضـد المـرأة قیـة القضـاء علـىاالتفاقیـات اتفا تلـكومنها   
، دولـة عربیـة ١٩وهي االتفاقیـة المشـتركة مـع ، محمود عباس (أبو مازن)، الرئیس الفلسطیني علیها

وأكــدت فیهــا علــى االلتــزام بــالقوانین ، )٣()ســیداو(التــي كانــت قــد أقرتهــا األمــم المتحــدة تحــت عنــوان 
 العالم. في بلدان  متفق علیهاال

، خـالل مشـاركته فـي احتفـاالت للمـرأة الفلسـطینیة بمناسـبة یـوم المـرأة العـالمي ل أبو مازنقا  
وهـي قضـیة التمییـز ضـد ، هناك قضیة أساسیة یلتفت إلیها العـالمبمقر الرئاسة في مدینـة رام اهللا:"

وٕانمـا ، ملیـة فقـطلیس من الناحیة الع، ونحن نرفض كل أشكال التمییز والتنكیل ضد المرأة، المرأة
لذلك سنوقع هذا االتفاق لنؤكد للعالم أننـا مـع العـالم المتحضـر ومـع العـالم ، من الناحیة القانونیة

  ".الذي یعطي المرأة حقوقها ویساویها مع الرجل

مؤكـدا انـه طلـب مـن ، وتعهد أبو مازن بـأال یتـأخر صـدور قـانون األحـوال الشخصـیة الجدیـد  
النظــر فــي القــوانین بمــا ینســجم مــع اتفاقیــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال الحكومــة الفلســطینیة إعــادة 

  التمییز ضد المرأة. 

مواصلة سعي السـلطة لتحقیـق ، سالم فیاضوأكد رئیس حكومة تصریف األعمال المستقیل   
لتتبوأ المكانـة التـي ل:"اقحیث ، وٕازالة كافة أشكال التمییز ضدها، المساواة الكاملة للمرأة الفلسطینیة

كما أكدت على ذلك وثیقـة االسـتقالل التـي تشـكل المرجـع الدسـتوري ، تحقها في كافه المیادینتس
   األهم".

                                                           
وبـا، ولهـا ، ومقرها في نیویورك، كما لها مقرًا في جینیف فـي أور ١٩٤٥هي منظمة دولیة أعلن قیامها في العام ) ١(

    ar/www.un.orgمیثاق، وعضویتها مفتوحة لجمیع الدول المستقلة، موقع األمم المتحدة على اإلنترنت
أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤتمرات عالمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ترســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط التغریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ) ٢(

www.fin٣go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=١٣٣٤.  
دم إن شـاء اهللا فـي مبحـث المـرأة، وفـي ااتفاقیة سیداو سـوف نتحـدث عنهـا ونعـرف بهـا بالتفصـیل فـي الفصـل القـ) ٣(

  الفصل الثالث من مظاهر التغریب في التشریع.
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  تفاقیة سببًا في نشاط حركة التغریب ودعمها لها ویتتضح ذلك من وجوه عدة وهي: اال تلكفكانت 

 عنیة. اإلتفاقیة ملزمة من الدول التي تصادق علیها وهي تتابعها عبر المؤسسات الم تلكأن   - أ

للمؤسســات الغربیــة والمعنیــة بحقــوق المــرأة وحقــوق اإلنســان ولــم یقــف  أصــبحت اإلتفاقیــة مرجعــاً   - ب
االتفاقیـات  انطلقـت تلـكاألمر عند حدود المنظمات العالمیة بل تعداه إلى المنظمات المحلیة إذ 

نسان وجمعیة االتفاقیة فالمركز الفلسطیني لحقوق اإل تلكفي التعامل مع قضایا المرأة وفق بنود 
اإلتفاقیـة وتتطبـق  تلـكجمیعهـا تعمـل وفـق ، حقوق اإلنسان وجمعیة المرأة العاملـة وغیرهـا الكثیـر

 بنودها.

فقـد  ن حركة التغریب جعلت اإلتفاقیة مرجعة لحقـوق المـرأة ومحـورًا فـي التعامـل مـع قضـایاها.أ   - ت
وقعت علیها الحكومـة  طالبت عدة شخصیات فلسطینیة بضرورة تطبیق اإلتفاقیات الدولیة والتي

  )١(.القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة)( الفلسطینیة ومنها إتفاقیة

االتفاقیـات التـي تهـدف لتغریـب  تلـكفأبو مازن وحكومته ورئیس حكومته هم مـع الغـرب فـي   
وضـــیاع المـــرأة الفلســـطینیة وتنازلهــا عـــن دورهـــا الریـــادي فـــي مقاومـــة ، وتخریــب المجتمـــع الفلســـطیني

  عقیدتها.و  االحتالل ومطالبتها بتحریرها من إسالمها وحجابها وترك شرع ربها فتفسد أخالقها

  االتفاقیة له األثر الكبیر في نشاط حركة التغریب في فلسطین. تلكفكان التوقیع على   

بأنـه مـع العـالم المتحضـر فـأي حضـارة التـي هـو علیهـا الغـرب؟!! فهـل  :أبو مـازنقد قال  و  
وكثـرة عـدد حـاالت االنتحـار... ، انتشار الخمور، التحرش الجنسي، اللقطاء، ى(كثرة الزنالحضارة بـ 

  فأي حضارة التي یتكلم عنها هذه؟!! ، وغیرها الكثیر

؟!! أم مــاذا یــا تلــكعلــى الطریقــة الغربیــة  اً بــل یریــد أن یصــبح المجتمــع الفلســطیني متحضــر   
  صل التغریب التي نادى بها ممن قبله.سیادة الرئیس؟!! فالحضارة والمدنیة والتطور هي أ

وال یــزال الغــرب بأجهزتــه وأذنابــه حتــى یومنــا هــذا یســعى لتحقیــق تلــك األهــداف مــع أهــداف   
، أخرى بوسائل شتى وأسالیب متنوعة هدفها األول واألساس القضاء على اإلسالم واألمـة اإلسـالمیة

إلـــى حصــن األمــة فعـــاثوا فیــه فســـادًا  فكــان بــاب المـــرأة واألســرة هــو البـــاب األوســع الـــذي دخلــوا منــه
  . وتدمیراً 

، كثفـت الحركـات النسـویة جهودهـا، وفي السنوات األخیرة وخاصة فـي التسـعینیات المیالدیـة  
من أجل نقل تصوراتها وأفكارهـا مـن حیـز الكـالم التنظیـري إلـى حیـز ، وكذلك نشطاء حقوق اإلنسان

                                                           
  .٢٣٥-٢٣٢انظر:حركة التغریب في السعودیة، د.عبد العزیز البداح، ص) ١(
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واالجتماعیــة الخاصــة بــبعض الشــعوب والحضــارات  ومــن األطــر الثقافیــة واألخالقیــة، التنفیــذ العملــي
وذلك بإقامة مـؤتمرات مـن خـالل ، مستغلین طغیان موجة العولمة، الغربیة إلى النطاق العالمي العام

ـــة األمـــم المتحـــدة بعضـــها خـــاص بـــالمرأة وبعضـــها اآلخـــر تصـــبح المـــرأة فیـــه جـــزءًا مهمـــًا مـــن ، هیئ
  قضایاها.

ربیـة مـع المنظمـات النسـائیة العربیـة لـدعم أجهـزة الغـرب كما تعاونـت المنظمـات النسـائیة الغ  
حیـث تغلغلـت تلـك المنظمـات فـي المجتمـع ، وتحقیق أهدافها في البالد اإلسالمیة فكانت النتـائج مـرة

ودفعــت دفــة التغریــب إلــى األمــام حتــى وصــل األمــر إلــى أن بعــض ، اإلســالمي والســیما الفلســطیني
للوصــول  ؛والســیر علــى نهجهــا، ین بالتأســي بــالمرأة الغربیــةالنســاء المســلمات أصــبحن بأنفســهن ینــاد

  )١(.! إلى الحریة المزعومة الزائفة التي وصلت إلیها المرأة الغربیة البائسة

  الضغوط الدولیة: -ثانیاً 
عدیـــدة مـــن قبـــل المنظمـــات  اً إن المجتمـــع الفلســـطیني مجتمـــع محـــافظ لـــذلك یواجـــه ضـــغوط  

أن فلســــطین لهـــا وضـــعها الخــــاص فهـــي تــــرزح تحـــت االحــــتالل وبمـــا ، الدولیـــة والحكومـــات الدولیــــة
وبمـا ، الصهیوني ممـا جعلهـا تسـتقبل المسـاعدات بسـبب ضـعفها االقتصـادي واالجتمـاعي والسیاسـي

أن الدول الغربیة واألجنبیة تمدها بالمساعدات والمنح والقروض فمن الطبیعي أن تتدخل في شؤونها 
  )٢(.ي في صالح التیار التغریبيالضغوط الدولیة تأت تلكوٕان  رغبتكیف 

  هیمنة القطب الواحد: -ثالثاً 
إذ یعني عند اإلغریق سیادة مدینة ما أو شعب مـا ، یعتبر مصطلح الهیمنة موغال في القدم  

  ویعتبر مفهوم الهیمنة مرادف لمفهوم التسلط والتفوق.، على الشعوب أخرى

وفرنسـا ، عـالم فقـد سـعت ألمانیـا هتلـروقد سعت كثیر من اإلمبراطوریات إلى الهیمنة علـى ال  
إنجلتــرا فــي العصــر الفیكتــوري إلــى الهیمنــة علــى العــالم فــي تلــك العصــور... وفــي العصــر ، نــابلیون

وبسـقوط اإلتحـاد السـوفیتي فـي ، الحدیث حكم العالم نظام الثنائیة القطبیة المتمثل في أمریكا وروسیا
العـالم وتفـرد فیـه مـن غیـر منـازع وهـو مـا یعـرف علـى ) أمریكـا( م) هیمن القطب الواحـد١٩٨٩عام (

  (باألمریكیة) وبعض الباحثین یجعل مصطلح (األمركة) مرادفًا لمصطلح (العولمة).
) الكوكبة( ـب اآلخر وبعضهم )العولمة( العربیة إلى بعضهم ترجمه و"قد  

(Globalization) .أن رضیفت الذي اإلطار -بعد فیما -العولمة أصبحت) ةالكونی( وآخرون 

                                                           
  .www.fin٣go.comعالمیة ترسم خطوط التغریب،  انظر: مؤتمرات) ١(
  .٢٤٣انظر:حركة التغریب في السعودیة، د.عبد العزیز البداح، ص) ٢(
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 كما، والدولي واإلقلیمي المحلي المستوى على االجتماعي الحراك كالأش كل به وتتأثر فیه تتحرك
 والسیاسیة االقتصادیة الدولي المجتمع إنجازات من سبقها ما لكل الناظمة هي آلیاتها اعتبرت
 مأ كانت لبیةس العولمة أهداف لخدمة كبیر حد إلى خرةسَ مُ  اإلنجازات تلك أصبحت بحیث والثقافیة
 )١( إیجابیة."

وحركة األقلیات ومارسـت ، من أجل ذلك خاضت الحروب وفتحت المعتقالت وهددت الدول  
  الضغوط على العالم.

ــذا فقیــام حركــة التغریــب مرتبطــة بهیمنــة أمریكیــا وســیطرتها علــى المنطقــة   نظــرًا لالرتبــاط ، ل
ولكــن نأخــذ منهــا دلیلــین ، ثــر مــن أن تحصــرودالئــل هــذه العالقــة أك، القــوي والعالقــة الوثیقــة بینهمــا

  هما:

نشطت حركة التغریب وعاودت العمل في المجتمع ورتبت صفوفها بعد التسعینات المیالدیة  - 
 أي بعد هیمنة القطب الواحد (أمریكیا). وسقوط االتحاد السوفیتي.

فـــي  فكـــان خســـارة أمریكیـــا، ازداد نشـــاط حركـــة التغریـــب وقویـــت جرأتهـــا بعـــد احـــتالل العـــراق - 
  هزیمة للتیار التغریبي.  يالعراق ه

ازدادت حركـــة التغریـــب بعـــد عـــودة الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة إلـــى  فقـــد وأمـــا فـــي فلســـطین  
أصـبحنا نشـاهد حیـث ، حیث جلبت معها جمیع أنـواع الفسـاد، الضفة الغربیة وغزة بعد اتفاقیة أوسلو

، وٕاقامـة الشـالیهات، ري علـى شـواطئ البحـرالتبـرج والسـفور والفجـور والتعـ :مـن، االنحالل األخالقي
فـي  هسـنتحدث عنـو ، أكثـر مـن ذي قبـل، المطالبة بتحریر المـرأةو  ،وفتح الخمارات، وجلب الراقصات

الفصل القادم بالتفصیل إن شـاء اهللا فـي الفصـل الثـاني مـن وسـائل التغریـب فـي المبحـث األول وهـو 
 .بعنوان العلمانیة في فلسطین

ات التغریبیة عند الحدیث عنها مسبقًا في المبحث السابق أغلبها درس ونالحظ ان الشخصی  
  )٢(في أمریكا وهو حلیف لها.

  

 

                                                           
ــا أیمــن راشــد حــغربیــأثــر العولمــة الثقافیــة علــى مــواطني الضــفة ال) ١( اج حمــد، رســالة ماجســتیر مــن جامعــة ة، دیان

  .١م، ص ٢٠١٢النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
 .٢٢٨-٢٢٧حركة التغریب في السعودیة، د.عبد العزیز البداح، ص انظر:) ٢(
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  رابعًا:االحتالل الصهیوني:
وذلـك ألن الیهـود جـاءوا ، لالحتالل الصهیوني الدور البارز فـي تغریـب المجتمـع الفلسـطیني  

ارهم هــي خلــیط ومــزیج مــن ثقافــات فثقــافتهم وأفكــ، إلــى فلســطین مــن الغــرب ومــن شــتى أنحــاء العــالم
  جلبوا معهم جمیع انواع الفساد.حیث ، وأفكار غربیة عدیدة

وٕاذا أردنا الحدیث عن الیهود والصهاینة في تأثیرهم على المجتمع الفلسطیني یثبت لنا ومما   
، وجـودوسـائر ملـل الكفـر فـي هـذا ال، الحركات الهدَّامة والمشـبوهة هـم الیهـود تلكالشك فیه أنَّ منبع 

وكـان لهـم ، الذین برعوا في تدبیر الفتن والدسائس التي عصفْت باستقرار أمَّة اإلسالم منُذ زمـٍن بعیـد
وٕاثـارة الفـتن ، وتـأجیج نـار العـداء بـین المسـلمین، الدور األكبر في تأسیس الحركات الباطنیة الهدَّامـة

مسـتغلِّین سـماحة ، لـى مـرِّ األزمـانوكـان هـذا هـو حـال الیهـود ع، واألحقاد التي ساَلْت بسببها الـدماء
ـــة الـــذین عاشـــوا فـــي ِدیـــار المســـلمین بـــأمٍن  ـــة بأهـــل الكتـــاب أو أهـــل الذمَّ اإلســـالم وتشـــریعاته الخاصَّ

ضوا الضطهاٍد من النصارى أو غیرهم، وَرخاء   آَوْتهم أرض المسلمین وسماحة اإلسالم.، وكلَّما تعرَّ

وقـــد اســـتطاعت أْن تجعـــل ، ة والنظریـــات الزائفـــةفعمـــل الیهـــود علـــى التـــرویج لألفكـــار الهدَّامـــ  
التـي احتضـنت األفكـار الالدینیَّـة ، عقول البشر تتقبَّل هـذا الفكـر الَعِفـن والمنشـور فـي صـحف الیهـود

وبــذلك استســلَمْت آِخــر المعاقــل النصــرانیَّة وغیــر النصـــرانیَّة ، واإللحادیَّــة والــدعوة للفجــور واالنحــالل
  للفكر والتوجیه الیهودي.

ولكـنَّ الیهـود ، ولو بقیْت ُشرور الیهود وآثاُمهم محصورًة في العالم الغربـي لهـاَن األمـر علینـا  
هــوا لتخریــب ِدیــار المســلمین بكــلِّ أســلحتهم الهدَّامــة المــدمِّرة التــي اســتخدموها هنــاك وذلــك عــن ، توجَّ

تكـون القـدس عاصـمًة  وحتـى، طریق احتالل فلسطین وجْعلها نقطة انِطالٍق لكلِّ هذه الشرور واآلثام
لمملكــة الَكَهنــة الیهــود التــي تــأتي إلیهــا جمیــع األمــم لتــؤدِّي فــروض الطاعــة والــوالء ألبنــاء ِصــهَیْون 

فة.، وتلحس غبار نعالهم ت على ذلك نصوص التوراة المحرَّ   )١(كما نصَّ

وتزایــد  تبنـوا الفكـر العلمـانيحیــث ، ولقـد لعـب الیهـود دورًا كبیـرًا فـي علمنـة المجتمـع الغربـي  
المطلقــة التــي اعتمــدت علــیهم فــي عملیــة علمنــة  دور الیهــود فــي عملیــة العلمنــة مــع ظهــور الدولــة

                                                           
، عطـا اهللا بخیـت حمـاد المعایطـهاالنحراف العقدي والفكري عند الیهود على الفكر الصهیوني المعاصر، انظر: ) ١(

  .ه١٤٠ ٩، المملكـــــــة العربیـــــــة الســـــــعودیة ، رســـــــالة ماجســـــــتیر، كلیـــــــة الـــــــدعوة وأصـــــــول الـــــــدین جامعـــــــة أم القـــــــرى
  ه. ٢/٨/١٤٣٢ -م  ٤/٧/٢٠١١تاریخ اإلضافة على موقع األلوكة: 
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وتزایــد دور أعضــاء الجماعــات الیهودیــة كَحَملــة للفكــر ، القطــاع االقتصــادي والسیاســي فــي المجتمــع
  )١(فأصبحوا یروجون للفكر العلماني. .العلماني وكأدوات للعلمنة

هیونیة الـــدور األكبـــر فـــي نشـــر األفكـــار اإللحادیَّـــة والشـــیوعیَّة والعلمانیَّـــة فكـــان للیهـــود والصـــ  
والتغریــب فــي العــالم وعلــى مســتوى الــوطن العربــي واإلســالمي والســیما الفلســطیني وذلــك مــن خــالل 

  -:التالي

ظهور الجمعیات السریة والنوادي المنحرفة التي تعمل في خدمة الیهود وُتسِهم فـي نشـر اإللحـاد  -١
  ساد الخلقي.والف

وتضــمُّ الیهــود وغیـــر الیهــود مـــن ، وجــود عناصــر بشـــریَّة عاملــة فــي نطـــاق التنظیمــات الیهودیـــة -٢
وأصـحاب الـدعوات الهدَّامـة. ، خالل الخالیا الماسونیة واألحزاب الشیوعیة والتنظیمـات اإلرهابیـة

  كما الحزب الشیوعي الفلسطیني.

ره الیهــــود هــــو دعــــوة للفجــــور فالجانــــب اإلعالمــــي ، الســــیطرة علــــى وســــائل األعــــالم -٣ الــــذي ُیســــخِّ
والــدفاع عــن مصــالح الیهــود فــي كــلِّ أنحــاء ، وتــأجیج الخالفــات بــین الــدول والشــعوب، واإللحــاد

  وَسْیطرة الیهود في هذا الجانب ال تخفى على أحٍد.، العالم

، یة فـي الغـربسیطرة الیهود على االقتصاد المتمثِّل في القوَّة المالیة الیهودیة والسیطرة االقتصاد -٤
، وتشاُبك مصالح الدول العالمیة في مجال االقتصاد التي َیحتال الیهـود علـى نهـب أمـواٍل طائلـة

 )٢(ونشر التعامل بالربا.

  وسوف نتحدث عن ذلك في الفصل الثالث من مظاهر التغریب. 

لــوا الحركــة اكمــا ، الــدعوة للشــیوعیَّة وحــرب األدیــان فــي مــؤتمراٍت مشــهورة ومعروفــة -٥ لشــیوعیَّة موَّ
وكـان ، ونشـروا الشـیوعیَّة فـي معظـم بلـدان العـالم، وبذلك وَصل الیهود إلى ُحكم روسیا، بأموالهم

ــا مــن عناصــر التخــذیل لصــالح الیهــود والــدعوة للتعــاُیش معهــم ، الشــیوعیون العــرب ُعنصــًرا مهم 
  وٕاعطائهم فلسطین.

ــة وٕاْن كــان الیهــود لیســوا هــم الســبب المبا -٦ ــاالتــرویج للعلمانیَّ إال أنهــم ، شــر فــي ُنشــوئها فــي أوروب
یـْت فیـه الشـریعة ، استفادوا منها فائدة كبیـرة وخاصـة عنـدما ُطبِّقـت فـي العـالم اإلسـالمي الـذي ُنحِّ

                                                           
اعـات الیهودیـة فـي ظهورهـا، أ.د. عبـد الحـي الفرمـاوي، نقـًال عـن موسـوعة الیهـود والیهودیـة العلمانیة ودور الجم) ١(

م، ٢٠٠٥-١٠هـــــــــــــــ، ١٤٢٦والنصــــــــــــــرانیة، لــــــــــــــدكتور عبــــــــــــــد الوهــــــــــــــاب المســــــــــــــیري، موقــــــــــــــع هــــــــــــــدى اإلســــــــــــــالم، 
www.hadielislam.com.بتصرف .  

 بتصرف. ،المرجع السابق )٢(
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، وظهرت الدعوة للتعاُیش في ظـلِّ العلمانیـة بغـضِّ النظـر عـن المعتقـدات، اإلسالمیة عن الحكم
  وُردِّدْت مقالة: (الدین هللا والوطن للجمیع).

، اســتفاد الیهــود مــن الــدعوة للقومیــة والوطنیــة؛ وذلــك مــن ِخــالل الــزعم أنهــم ُیمثِّلــون قومیــة واحــدة -٧
ــع فیــه الیهــود بینمــا كانــت ، وعناصــر القومیَّــة عنــدهم هــي الــدین، وعلــى العــالم إیجــاد وطــٍن یتجمَّ

ق سـتبدال القومیَّـات وا، وجْلب األفكار االشتراكیة واإللحادیة، القومیة في العالم العربي دعوة للتفرُّ
  العنصریَّة الضیِّقة باإلسالم والوطن اإلسالمي.

فـي ظــلِّ ظهـور اإللحــاد ومظـاهر التحلُّــل األخالقــي فـي أوروبــا تـولَّى الیهــود تأسـیس هــذا اإللحــاد  -٨
والــدعوة إلــى ممارســة ، عــن طریــق اختــراع نظریَّــات زائفــة فــي علــم الــنفس واالجتمــاع ؛واالنِحــالل

، وشــكَّكوا فــي القــیم األخالقیــة والعفَّــة واألســرة، لكْبــت والخــوف مــن الخطیئــةالفــواحش بعیــًدا عــن ا
وقـــاموا بإلهـــاء ، وبـــذلك أســـهموا مســـاهمة كبیـــرة فـــي ُشـــُیوع االنحـــالل الخلقـــي علـــى أوســـع ِنطـــاق

 -الشعوب بَشهواتها ورغباتها الدنیئة عن طریق:

لعالم یغطُّ في ُسباته العمیق وا، یتسنَّى لهم تحقیق مطامعهم الشریرة كيفتح بیوت الدعارة؛    - أ
 .!! وفي سكره وانِحطاطه

  )١(نشر الخمور والسكر والقمار وغیرها من الرذائل.  - ب

ــــات الســــریَّة الهدَّامــــة -٩ ــــأثیر فــــي ، تكــــوین الجمعی ــــوذ والت ــــي ُصــــفوفها أصــــحاُب النف ــــي ینــــتظم ف الت
َخْیــرات  والتــي مــن ِخاللهــا یســتطیع الیهــود الحصــول علــى المعلومــات الخطیــرة عــن، المجتمعــات

المعلومـات ُیرتـِّب الیهـود الحـروب  تلـكوعلـى ضـوء ، البالد ومشاكل وأماكن القـوَّة والضـعف فیهـا
ودورهـا فـي جْلـب اكبـر المكاسـب لخـزائن الیهـود ، والفتن والثورات التي ُیقدِّرون نجاَحها أو فشـَلها

 )٢(ونفوذهم.

ن أســـهم فـــي تغریـــب المجتمـــع ویتضـــح ممـــا ســـبق: أن االحـــتالل الصـــهیوني ومنـــذ احـــتاللهم لفلســـطی
  -الفلسطیني من عدة وجوه:

مما أدى إلى وجود علمانیین فلسطینیین یتعاونون  ؛تدشین فكرة العلمانیة في نفوس أبناء الشعب -١
للتعــایش الســلمي مــع االحـتالل الصــهیوني علــى حســاب  نویـدعو ، معهـم ویقــدمون لهــم التنــازالت

 ن االحتالل.دماء أبناء الشعب الفلسطیني واألسرى في سجو 

                                                           
، عطـا اهللا بخیـت حمـاد المعایطـهعلى الفكر الصهیوني المعاصر، االنحراف العقدي والفكري عند الیهود انظر: ) ١(

  ه. ٢/٨/١٤٣٢ -م  ٤/٧/٢٠١١تاریخ اإلضافة على موقع األلوكة: 
  . المرجع السابقانظر: ) ٢(
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ـــدهم -٢ ـــة المزعومـــة عن ـــددوا بالقومی ـــاء المجتمـــع ، ن ـــوطني مـــن أبن وســـاندوا حملـــة الفكـــر القـــومي وال
 الفلسطیني.

مما جعـل عـدد كبیـر مـن أبنـاء المجتمـع الفلسـطیني یتبنـى الفكـر  بث فكرة الشیوعیة في فلسطین -٣
 الفلسطیني. الدعوة الحزب الشیوعي تلكالشیوعي الذى نتج عنه الكفر واإللحاد فنتج عن 

ویتضـــح ذلـــك مـــن خـــالل أقـــوالهم ، ن كـــل البعـــد عنهـــاو ادعـــو الدیمقراطیـــة وروجـــوا لهـــا وهـــم بعیـــد -٤
إذًا فهــم یتبنــون ، وأفعــالهم ومــن خــالل كتــبهم المحرفــة التــي یــدعون فیهــا أنهــم شــعب اهللا المختــار

 . ! العنصریة ولیست الدیمقراطیة

ر فـي المجتمـع الفلسـطیني وهـي علـى النحـو نشر االحتالل الصهیوني الفساد واالنحالل والفجـو   -٥
 -التالي:

 المخدرات بین أبناء الشعب الفلسطیني:و  الترویج للخمور  - أ

وهـم خبـرة ، عالقات صداقة مـع إسـرائیلیین ذوي ثقافـات أخـرى امن الفلسطینیین بنو  اً إن كثیر   
سـطینیین المخـدرات فكـانوا یعطـون الشـباب الفل، في تعاطي المخدرات وألسباب متعددة سیاسـیًا وأمنیـاً 

وهناك أسـباب أخـرى أیًضـا وهـي: إقفـال الجامعـات المصـریة ، المخدرات تلكویعلموهم كیفیة تعاطي 
أدى إلــى خــروج ممــا  ؛أمــام طــالب غــزة وقلــة وجــود مصــدر الــدخل تجــاه كثیــرین مــن شــباب فلســطین

ال أن عـادوا بعـادات ومـا كـان مـنهم إ، والسـیما للـبالد المنتجـة للمخـدرات، الشباب للسفر خـارج الـبالد
  جدیدة إلى عادات المجتمع الفلسطیني.

ولقـد ، وهنا یلعب العامل السیاسـي دورًا فعـاًال فـي انتشـار المخـدرات بـین الشـعوب المسـتهدفة  
نهـم یسـیطرون علـى مفـاتیح إحیـث ، برز تأثیر هذا العامل وبشـكل واضـح فـي دور الیهـود وعمالئهـم

اســتغلوا ذلــك بــدور فعــال فــي نشــر المخــدرات بــین الشــعوب وفــي  ولقــد، المــال بدرجــة كبیــرة فــي العــالم
  الشعب العربي بوجه عام.و  مقدمتها أبناء الشعب الفلسطیني على وجه الخصوص

ولألسف الشدید هناك شخصیات فلسطینیة قیادیة كانت سببًا بالتورط فـي انتشـار هـذه اآلفـة   
لــى وفــرة بیئــة خصــبة النتشــار ظــاهرة وكــل هــذه األســباب أدت إ، وامــتالك تجــار المخــدرات للســالح

    )١(المخدرات.

وغیرهــا مــن العــادات الســیئة عنــدما كــان یــذهب أبنــاء  وممــا أدى النتشــار هــذه العــادة بكثــرة  
فجلبـوا ، )عمـال إسـرائیل( كـانوا یطلقـون علـیهم لقـبحیـث  )إسـرائیل(فلسطین للعمل فـي مـا تسـمى بــ 

                                                           
م، ٢٠١٠-ه  ١٤٣١خدرات على الواقع الفلسـطیني فـي حـدوث الجریمـة، میسـاء كمـال العبادلـة، أثر الم انظر:) ١(

 .١٦ص
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وأما الیـوم وبعـد إغـالق المعـابر والحـدود لـم یسـتطع ، لمعهم جمیع أنواع الفساد المنتشرة في االحتال
فبقـي أبنـاء الضـفة الغربیـة وبحكـم وجـود االحـتالل الصـهیوني ، أبناء غزة مـن الـدخول عنـد االحـتالل

 بینهم ُترَوج عندهم المخدرات وأنواع الفساد بصورة أكبر من غزة.

 ولإلباحیة ونشر ثقافة الُعري السائدة عندهم. نىالترویج للز    -  ب

مرأة فلسطینیة لالعتداء علیهـا ونـزع حجابهـا اومما یدلل على ذلك الهجوم الذي تعرضت له   
  من قبل مجموعة من النساء اإلسرائیلیات في محطة القطار الداخلي بمدینة القدس.

االعتــداء  ذلــكفــي تصــریح لمراســل وكالــة األناضــول لألنبــاء  )١(واعتبــر الشــیخ نــاجح بیكــرات  
  اء من قبل إسرائیل.تجاوز للخطوط الحمر 

قال: "لقد بلغت إسرائیل في تجاوزها بحق شعبنا كل الخطوط الحمر بخلع غطاء رأس حیث   
الفتــا إلــى أن إدارة المســجد تحــاول االتصــال ، وتجمــع الرجــال والنســاء للنیــل منهــا"، المــرأة الفلســطینیة

  بالفتاة للتخفیف عنها.

:"هاجمـــت مجموعـــة مـــن حیـــث قالتیة كمـــا ونشـــرت ذلـــك الخبـــر صـــحیفة معـــاریف اإلســـرائیل  
وخلعن غطاء رأسها بعد دفعها وضربها أمام المارة دون نجـدة ، النساء اإلسرائیلیات المرأة الفلسطینیة

   )٢(حمایتها". فيإال من عجوز فشل 

  وعلى حجاب المسلمات الفلسطینیات. الجریمة على حقد الصهاینة على اإلسالم تلك قد دلتو 
، قومیــة وطنیــة، علمانیــة، ماركســیة، (شــیوعیة :دامــة فــي فلســطین مــنالتــرویج لألفكــار اله  -  ت

  -والتي نتج عنها:، دیمقراطیة...)

 وجود مثقفین یحملون هذه االفكار. -١

، لذلك فإن أغلب مراكز األبحاث الخاصة بفلسطین هي لذوي االتجاهات الیساریة والعلمانیة  
  -ي:فالُكتَّاب یكتبون حسب توجهاتهم وهي على النحو التال

والخطـر الــذي یَرْونـه فـي إسـرائیل هــو ، ُكتـَّاب الیسـار الـذین یكتبـون مــن منظـور شـیوعي إلحـادي  - أ
یلتقـــي الشـــیوعیُّون العـــرب  كـــي، عــدم ســـماحها للحـــزب الشـــیوعي اإلســـرائیلي بتـــولِّي الحكــم هنـــاك

  ویقاوموا الرجعیة والتدیُّن في فلسطین والبالد العربیة المجاورة.، والیهود

                                                           
 فلسطین.، مدیر المسجد األقصى في مدینة القدس المحتلة) ١(
  .٢٧/٢/٢٠١٣، المصرییون، االعتداء على فلسطینیة وانتزاع حجابها بالقدس) ٢(

almesryoon.com/permalink/١٠٠٣٧٥.html. 
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  وطنیُّون الذین ال یَرْون خَطًرا في الیهود إال من ِخالل احتاللهم لألرض.الُكتَّاب ال  - ب

ــزون علــى فكــرة التعــاُیش بــین أْتبــاع الــدیانات الــثالث تحــت الحكــم   - ت الُكتَّــاب العلمــانیون الــذین ُیركِّ
  وتْرك الیهود وسمومهم وأفكارهم الفاسدة في أرجاء الوطن اإلسالمي.، العلماني

   -راسات السابقة واالبحاث أموٌر عدیدة منها:الد تلكعن  تنَتجقد و 

  ِغیاب الطرح اإلسالمي للقضیَّة الفلسطینیَّة. -١

   خوائها من الفكرة اإلسالمیَّة. -٢

هَیْوني المعاصر إلى جذوره الدینیَّة المنحرفة. -٣   عدم إرجاع الخطر الصِّ

  استبعاد الجانب الدیني من المواجهة.  -٤

فتحجــیم الـــدور اإلســـالمي والدراســـات اإلســـ -٥ وأنهـــا تطلـــب ، المیة التـــي غالًبـــا مـــا ُتوَصـــف بـــالتطرُّ
 )١(المستحیل وال تأُخذ الواقع بعین االعتبار!

  تشتیت المجتمع الفلسطیني وجعله فرقًا وأحزابًا وفصائل متناحرة.   - ث
  -هي على النحو التالي:، أخرى للتغریب في فلسطین اً أن هناك أسباب :وترى الباحثة

ـــ -١ ي ألبنـــاء األمـــة العربیـــة واإلســـالمیة وال ســـیما الفلســـطینیة واالســـتعداد االنهـــزام النفســـي واألخالق
 المباشر لتلقف كل ما ینتجه الغرب.

 عدم الفهم الصحیح لمنهج اإلسالم. -٢

 التراخي في جوانب التربیة اإلسالمیة الصحیحة من اآلباء في األسرة المسلمة. -٣

 تشویه صورة العرب والمسلمین (عند أبناء المسلمین). -٤

 لعرب والمسلمین.ضعف ا -٥

 تقدم الغرب عن المسلمین. -٦

 غیاب المنهج اإلسالمي عن التعلیم. -٧

 بحقیقة اإلسالم لدى كثیر من الناس. ضعف الوازع الدیني والجهل -٨

 .إعطاء الصورة الجمیلة عن الغرب من خالل وسائل اإلعالم -٩

                                                           
، عطـا اهللا بخیـت حمـاد المعایطـهاالنحراف العقدي والفكري عند الیهود على الفكر الصهیوني المعاصر، ر: انظ) ١(

  ه. ٢/٨/١٤٣٢ -م  ٤/٧/٢٠١١تاریخ اإلضافة على موقع األلوكة: 
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وة والبـذخ فـي الوضع االقتصادي السائد في فلسطین وانتشار الفقر بصورة كبیرة وانحسار الثـر  - ١٠
 أیدي فئة قلیلة من الناس. 

 .غیاب التربیة اإلسالمیة الواعیة وقلة تأثیر الدعاة - ١١

 أعمالهم ضمن خطط استراتیجیة موّجهة.و  جهود المستشرقین والمنصرین - ١٢

 التقلید األعمى للغرب بدون وعي وال فكر. - ١٣

 . فساد حكام العرب والمسلمین وفساد السلطة الوطنیة الفلسطینیة - ١٤

 قیام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه المطلوب.عدم ال - ١٥



  

  

  الفصل الثانيالفصل الثاني
  يف فلسطنييف فلسطني  ))التغريبالتغريب((وسائل وسائل 

  الفصل الثاني وسائل (التغريب) في فـلسطين

  -وفیه ستة مباحث:
  مطالب: ةالعلمانیة وفیه خمس -المبحث األول

  مفهوم العلمانیة. -المطلب األول
  .مانیةجذور العل -المطلب الثاني
  أسباب ظهور العلمانیة في الغرب. -المطلب الثالث
  .ظهور العلمانیة في العالم اإلسالمي -المطلب الرابع

  .العلمانیة في فلسطین -المطلب الخامس
  :  وفیه ثمانیة مطالب ،القومیة والوطنیة -المبحث الثاني

  تعریف القومیة والوطنیة.  -المطلب األول
  یة والوطنیة.نشأة القوم -المطلب الثاني
  نشأة القومیة والوطنیة في فلسطین. -المطلب الثالث
  .شعراء القومیة والوطنیة في فلسطین -المطلب الرابع

  بطالن الدعوة إلى القومیة والوطنیة. -المطلب الخامس
  .في البالد العربیة واإلسالمیة نتائج الدعوة إلى القومیة والوطنیة -المطلب السادس 

  وقف اإلسالم من القومیة والوطنیة.م -المطلب السابع
  .والوطنیة حكم اإلسالم على معتنقي القومیة -المطلب الثامن

  :  مطالب ةالمرأة وفیه خمس -المبحث الثالث
  .أةالمر بتحریرالتعریف  -المطلب األول
  نشأة حركة تحریر المرأة. -المطلب الثاني
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  .أهداف دعاة تحریر المرأة -المطلب الثالث

  نتائج الدعوة إلي تحریر المرأة. -رابعالمطلب ال
  :مطالب ةوسائل اإلعالم وفیه خمس -المبحث الرابع

  تعریف وسائل اإلعالم. -المطلب األول
  وسائل اإلعالم.التغریب في  -المطلب الثاني
  .أثر التغریب على وسائل اإلعالم -المطلب الثالث

  :التعلیم وفیه ثالث مطالب -المبحث الخامس
  .تعریف التعلیم -لالمطلب األو

  .السلم التعلیمي في فلسطین -المطلب الثاني
  .مناهج التعلیم الفلسطینیة -المطلب الثالث

  مطالب: ةالمؤسسات الخدماتیة وفیه خمس -سادسالمبحث ال
  .المؤسسات الخدماتیة الفلسطینیة -المطلب األول
  .نشأة المؤسسات الخدماتیة في فلسطین -المطلب الثاني

  أهداف المنظمات المؤسسات الخدماتیة في فلسطین. -الثالمطلب الث
  المؤسسات الخدماتیة وبرامج التمویل الغربي األمریكي. -المطلب الرابع

  .المؤسسات الخدماتیة وبرامج التمویل األوروبیة -المطلب الخامس
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  المبحث األول العلمانیة
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  .غًة واصطالحاً مفهوم العلمانیة ل -المطلب األول

  : العلمانیة لغة -أوالً 
الــدكتور علــي  فقــال، ظهــرت تعریفــات كثیــرة للعلمانیــة فــي كتــب الفكــر والمــذاهب المعاصــرة  

"لم یوجد لها مكان في معاجم اللغة العربیة ! أما في بعض المعاجم  جریشة في كتابه عن العلمانیة:
  : الحدیثة فقد جاء

 .)١( العامي الذي لیس باإلكیریكي) العلماني( :معلم البستانيفي معجم ال   - أ

علمـاني مـا لـیس كنسـیا : في معجـم الوسـیط العربـي الحـدیث الرهـس تـألیف د. خلیـل الجسـر  - ب
 وال دینیا.

وهـو خـالف الـدیني ، العلمـاني نسـبة الـى العلـم: في المعجم الوسیط لمجمع اللغة فـي القـاهرة  - ت
  أو الكهنوتي.

ویالحــظ بعــض البــاحثین أنهــا ، ة فــي المعجــم القدیمــة یــدل علــى حــداثتهاوعــدم وجــود الكلمــ  
وفــي المعجــم الوســیط لجمــع ، م)١٨٧٠وردت أوال فــي المعــاجم اللبنانیــة المســیحیة فــي وقــت مبكــر (

  .م١٩٦٠سنة  ،صدرت طبعة األولى، اللغة

) secularitباالنجلیزیـــة و( ) secularismولقـــد صـــار علمـــا علـــى العلمانیـــة فـــي الغـــرب (  
فصــل الــدین عــن الدولــة عنــد  :بمعنــى) secularوكالهمــا اشــتقاق فــي لفــظ (، )Laique( بالفرنســیة

  .وعدم تدخل الكنیسة في أعمال الدولة، الغرب

، والعلمانیة فصل الدین عن الدولة والصواب أن نقول فصـل الـدین عـن الحیـاة وٕانكـار الـدین  
ه داخــل جــدران الكنیســة فــال یتعــداها إلــى وحصــر دائرتــه وحصــر ســلطان، فــذلك هــو اإللحــاد والكفــر

  المجتمع أو الدولة. 

                                                           
معناهــا مخــتص بالنصــیب أو القرعــة. فــاإلكلیریكي  Cleric، واإلنجلیزیــة Kληriκoiیریكــي: كلمــة یونانیــة لإلكا) ١(

، وهكــذا تســتخدم اإلكلیــروس، واإلكلیریكیــون هــم ســفر المراثــي ألرمیــا النبــيهــو نصــیب الــرب، والتســمیة مــأخوذة مــن 
. وهـو عنـدما یریـد أن یوجـه الكـالم لكـل أعضـاء الكنیسـة فیـدعوهم باللغـة العربیـةالشـرقیة الناطقـة  الكنـائسالكلمة فـي 

 علمــانىكمــا فــي قولــه:"ال نقــول هــذا بخصــوص إكلیــریكیین فقــط، لكــن أیضــا بخصــوص كــل  )إكلیــریكیین وعلمــانیین(
، وهـــي كلیـــة خاصـــة بدراســـة األمـــور )الكلیـــة اإلكلیریكیـــة(، مثـــل )إكلیریكیـــة(مســیحى، ومـــن هـــذا الفعـــل اشـــتقت كلمـــة 

  الكنسیة قاموس المصطلحات، طقوس الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة، اإلكلیركیة، اإلكلیریكي العقائدیة المسیحیة.
st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/.../Ekliriky.html. 
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ولكــن ال یمكــن أن یمتــد الــدین إلــى ، وعلــى ذالــك تمــارس الشــعائر الدینیــة فــي ظــل العلمانیــة  
، وحصر نطاق الدین في أماكن العبـادة، فالعلمانیة تعني فصل الدین عن الدولة، المجتمع أو الدولة

  )١(.وقصر معناه على جانب التعبدي"

) فـــي االنجلیزیـــة secularismترجمـــة غیـــر دقیقـــة بـــل غیـــر صـــحیحة لكلمـــة(  )العلمانیـــة("  
فــــالعلم فــــي ، وهــــي كلمــــة ال صــــلة لهــــا بــــالعلم ومشــــتقاته علــــى اإلطــــالق) secularite( وبالفرنســــیة
  )٢()."seientifiguأو  seienceالفرنسیة معناه( و  االنجلیزیة

وهــي ) secula(وهــذا اشــتاق مــن ) secualaitg( یزیــةترجمــة الكلمــة االنجل )لعلمانیــة(ا و"  
) الالدینــــي أو غیــــر عقــــدي ومــــن ثــــم كانــــت العلمانیــــة تعنــــي unrelgoمرادفــــة للكلمــــة االنجلیزیــــة (

  .الالدینیة

  )٣(رغبة البعض اآلخر في ذلك."و  ومن هنا نفهم إعالن البعض عن قیام دولة علمانیة

وألن كتابـه یقبـل قسـمة ، ألنـه غیـر ملـزم بشـریعة ؛" فإذا كان المسیحي یقبـل الحكـم العلمـاني  
ألنــه ، ال یقبلــه –مــادام مســلما -فالمســلم ) دع مــا لقیصــر لقیصــر ومــا هللا هللا( الحیــاة بــین قیصــر واهللا

وشــئون الخالفــة أو ، إلــى بنــاء الدولــة، مقیــد بشــریعة مفصــلة تحــدد لــه مــنهج حیاتــه مــن آداب المائــدة
ال لقیصــر وال لغیــره ، ال تقبــل القســمة بــین اهللا وبــین احــد غیــرهوالن الحیــاة عنــده ، اإلمامــة العظمــى

بطبیعتـــه ضـــد  ولشـــرع اهللا فـــالحكم العلمـــاني، یجـــب أن یخضـــعوا ألمـــر اهللا، فالنـــاس جمیعـــا عبـــاد هللا
  )٤(ألنه ضد التزامهم بعقیدتهم وشریعة ربهم."، رغبات المسلمین

أن بینهمـا وبــین العلـم عالقــة قویــة " لعـل اإلنســان عنـدما یســتمع لهـذه الكلمــة العلمانیـة یظــن   
  )٥(وال عالقة بینها وبین العلم."، ولكنها في الحقیقة ال ارتباط لها بذلك

ثـــــم نشـــــأت مـــــذاهب ، نشـــــأ الفصـــــل بـــــین الـــــدین والعلـــــم، ومـــــن الفصـــــل بـــــین الـــــدین والـــــدنیا"  
  فحقق بعض ، ثم جاء العلم، وأیدیولوجیات تحاول أن تضع نظما للمجتمعات بعیدة عن الدین

                                                           
، جــذور العلمانیــة، د. الســید أحمــد الفــراج، ٧٤-٧٣انظــر االتجاهــات الفكریــة المعاصــرة، د. علــي جریشــة، ص) ١(

  .١٣٣-١٣٢ص
، ٧تبـــة وهبـــة، ط د.یوســـف القرضـــاوي، مك ،، واالســـالم والعلمانیـــة وجهـــا لوجـــه٢١ســـفر الحـــوالي ص ،العلمانیـــة) ٢(

  .٤٨م، ص١٩٩٧
  .٥٩أسالیب الغزو الفكري، د. علي جریشة وزمیله، ص) ٣(
الطبعــة الثانیـــة ، مكتبـــة وهبـــة ،  بینــات الحـــل اإلســـالمي وشـــبهات العلمــانیین والمتغـــربین، د.یوســـف القرضـــاوي،) ٤(

  .٢٢١ص م، ١٩٩٣ هـ ، ١٤١٣القاهرة ،  
  .١٠٩القضاه وزمالئه، صلمحات من حاضر العالم االسالمي، د.خالد ) ٥(
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وٕالى المكان الذي وصف بأنه دین البشـریة فـي العصـر ، االنتصارات التي دفعته إلى اإلمام  
، الحیــاةو  ودفــع االنفصــام الكامــل بــین شــطري الــنفس، ومــن اســتعالء العلــم اســتعلت المادیــة، الحــدیث

   )١(واستعلى جانب العقل والعلم والمادة."، فغاض جانب الروح والنفس والوجدان والقلب

ومن ثم فال تعارض بینهما وبین ، شعر الكلمة في اشتقاقها أنها تعني رفع شعار العلمو"قد تُ   
وبعــض أهدافــه ! وهــو مــا نحســب أنهــم قصــدوا إلیــه حــین  بــل إنهــا إحــدى وســائل اإلســالم، اإلســالم

  لیقع المسلمون في هذا الوهم !!، ترجموا معنى الكلمة في لغتها األصلیة

األحاسـیس!! ولنـا و  دون صـدم للمشـاعر، ا تعبر عـن المقصـودونفهم سر اختیار الكلمة بأنه  
  أن نتصور الفارق بین اإلعالن عن دولة علمانیة أو اإلعالن عن دولة الدینیة !

ونحـس بخبـث الـذین یسـتعملون هـذا ، ومن هنا نحس خبث ترجمة الكلمـة إلـى لفـظ العلمانیـة  
للفـظ بواجبنـا لتعریـة هـذا اأجمـع كله  ونحس مع هذا، اللفظ دون اللفظ الكاشف عن المعني المقصود

  )٢(الخبیث على حقیقته."

  العلمانیة اصطالحًا: -ثانیاً 
) فـي اللغـات األوروبیـة Secularismوالریزم یهي الترجمة العربیة لكلمة (سـیك: )العلمانیة("  

لة بینما هي في لغاتها األصلیة ال ص، وهي ترجمة مضللة وخاطئة ألنها توحي بان لها صلة بالعلم
والترجمـة الصـحیحة لتلـك ، لها بالعلم. بل المقصود في تلك اللغات هو إقامة الحیاة بعیـدا عـن الـدین

  الكلمة هي: (الالدینیة) أو (الدنیویة) أي: الحیاة بال دین أو الفصل الكامل بین الدین والحیاة.

، ین عن السیاسةوالتعبیر الشائع في األدبیات العربیة واإلسالمیة أن العلمانیة هي فصل الد  
لكـن هنـاك علمانیـة غیـر و  المجتمـعو  واألصح أن معناها: فصل الدین عن الحیاة علـى مسـتوى الفـرد

علمانیـــة معادیـــة للـــدین وهـــي و  ،هـــي الموجـــودة فـــي المجتمعـــات الرأســـمالیة اللیبرالیـــةو  ،معادیـــة للـــدین
بعضـــهم یفـــرق بـــین و  ،لكـــن كلیهمـــا منـــاقض لإلیمـــان، الشـــائعة فـــي المجتمعـــات اإللحادیـــة الشـــیوعیة

بـین (العلمانیـة الجزئیـة) التـي تفصـل الـدین و  ،(العلمانیة الشاملة) التي تفصـل الـدین عـن الحیـاة كلیـا
كـــال النظـــرتین فـــي التعامـــل مـــع و  ،ال یقبلـــون األولـــىو  الثانیـــة أولئـــكفیقبـــل ، عـــن شـــؤون الدولـــة فقـــط

ل فصل الـدین عـن الحیـاة أو فصـل فال یقب، كفر بّین لمن اعتقده عالما قاصدا، الشریعة في اإلسالم
  الدین عن الدولة.

  

                                                           
  .١٠٧شبهات التغریب، أ.أنور الجندي، ص) ١(
  .٥٩أسالیب الغزو الفكري، د. علي جریشة وزمیله، ص) ٢(
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 secularism":دائرة المعارف البریطانیة في تعریف كلمة " قالت

"هـي حركـة اجتماعیـة تهـدف إلــى صـرف النـاس عـن االهتمــام بـاآلخرة إلـى االهتمـام بالحیــاة   
مــة بالــدین ولكــن علــى إنمــا عالقتهــا قائ، .." وهكــذا یتضــح انــه ال عالقــة للكلمــة بــالعلم.الــدنیا وحــدها
أي علـى أسـاس نفـي الـدین والقـیم الدینیـة عـن الحیـاة وأولـى الترجمـات بهـا فـي العربیـة ، أساس سلبي

وأن (العلمانیــة) ال تعــادي ، أن نســمیها (الالدینیــة) بصــرف النظــر عــن دعــوى (العلمانیــة) فــي الغــرب
الفكریـة)... ، االجتماعیـة، قتصادیةاال، (السیاسیة: الدین إنما تبعده فقط عن مجاالت الحیاة الواقعیة

  )١(ولكن نبذ الدین وٕاقصاؤه عن الحیاة العملیة هو لب العلمانیة. "

التعبیــر الشــائع فــي الكتــب اإلســالمیة المعاصــرة هــو( فصــل الــدین عــن الدولــة) وهــو فــي "و  
قـد ال یكـون الكامل للعلمانیة الذي ینطبق على األفراد وعلى السلوك الـذي  الحقیقة ال یعطي المدلول

ولــذالك فــإن المــدلول ، نهــا (فصــل الــدین عــن الحیــاة) لكــان أصــوبإ :قیــل ولــو، لــه صــلة فــي الدولــة
  )٢(."الصحیح للعلمانیة هو (إقامة الحیاة علي غیر الدین)

وذات تاریخ طویل وقد انتقلت مع الزمن مـن معنـى ، "(العلمانیة) كلمة ذات أكثر من مدلول  
ال تصـــدم الحـــس  كـــي، رجموهـــا عـــن اللغـــات الغربیـــة إخفـــاء حقیقتهـــاوقـــد حـــاول مت. إلــى معنـــى آخـــر

ویبقى هدفها الحقیقي مختفیـًا وراء ، وهو نطاق یرد عنها عادة االتهام، العربي وتبقى في نطاق العلم
  اللفظ المشتق من أقرب األسماء إلى نفوس العرب والمسلمین.

.. ومعناهـــا فـــي اللغـــات األوروبیـــة والواقـــع أن لفـــظ (علمانیـــة) هـــو ترجمـــة للكلمـــة الالتینیـــة.  
  (الدیني). 

، ومن هنا تبین لنا أن العلمانیة لم تكن قاصرة علـى أنهـا دعـوة إلـى فصـل الـدین عـن الدولـة  
التي تهیئ الفكر والمجتمع جمیعًا لخطـوة ، هي المرحلة األولى، وٕانما ذلك في تقریر أصحاب الدعوة

  أساس أن تسقط نهائیا والى األبد. حاسمة هي: (علمنة الذات العربیة نفسها) على

                                                           
، ٤٤٥، ص ١م، ج/١٩٨٣-هـــ ١٤٠٣،دار الشــروق، الطبعــة األولــى، مــذاهب فكریــة معاصــرة، محمــد قطــب ) ١(

وماذا بعد؟ د.عبد العزیز مصـطفى كامـل، سـامح  ملخص من كتاب العلمانیون وفلسطین: ستون عاما من الفشل....
ـــة نهضـــة، الجمعـــة  ـــر ١٣دعـــیس مدون ، blogpost.html/٢٠٠٩/٠٢/nahdha.blogspot.com، ٢٠٠٩، فبرای

موقف اإلسالم من العلمانیة، د. صالح الصاوي الندوة العالمیـة للشـباب اإلسـالمي اللجنـة الثقافیـة، سلسـلة إصـدارات 
  .٨م، ص٢٠٠١ –ه١٤٢٢، ١)، ط١٠٣الندوة العالمیة (

 بتصــرف، ،٢٤-٢٢د. ســفر الحــوالي، صنشــأتها وتطورهــا وآثارهــا فــي الحیــاة اإلســالمیة المعاصــرة،  العلمانیــة) ٢(
ه، ١٤١١فضــیلة الشــیخ عبــداهللا بــن عبــد الــرحمن الجبــرین، العلمانیــة وثمارهــا الخبیثــة، محمــد شــاكر الشــریف، تقــدیم 

  .١١م، ص٢٠٠٨ –ه ١٤٢٩، ١دمشق، ط ،، العلمانیة جذورها وأصولها، د. محمد علي البار، دار القلم٣ص
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أو ، وكـل مـا یتصـل بفكرهــا وتراثهـا ودینهـا وقیمهـا (القدیمــة كلهـا) وأن تعتنـق المـنهج العلمــي  
  وجهة النظر العلمیة (في تعبیر البعض اآلخر).

ومعنــى هــذا أن العلمانیــة (أو العلمنــة كمــا یطلقــون علیهــا أخیــرًا) هــي الفكــرة القائلــة بأنــه مــن   
كما تدرس األشـیاء علـى أسـاس تطبیـق وسـائل الـدرس والمالحظـة ، راسة اإلنسان والمجتمعالممكن د

  )١(".في دراسة الظواهر االجتماعیة التي تمارسها العلوم الطبیعیة

أن المـــدلول المتفـــق علیـــه ": إن مفهــوم مصـــطلح العلمانیـــة فـــي عشـــرات مــن تعریفاتهـــا تعنـــي  
ال ، لحیــاة االجتماعیــة وٕابقــاؤه حبیســًا فــي ضــمیر الفــردعــزل الــدین عــن الدولــة وعــن ا: العلمانیــة هــي

، ففــي الشــعائر التعبدیــة، فــإن ســمح لــه بــالتعبیر عــن نفســه، یتجــاوز العالقــة الخاصــة بینــه ویــن ربــه
  )٢(".ونحوها، والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة

نیة ابتدعتــه یقصــد بالعلمانیــة الالدینیــة فــي الحكــم ولكنهــا فــي واقــع األمــر وجــه أخــر للماســو و   
لیجـــذبوا إلـــى جحـــیمهم أولئـــك الـــذین اتخـــذوا موقفـــا حـــذرا مـــن الماســـونیة  ؛وفالســـفة المادیـــة واإللحـــاد

  )٣(والوجودیة والشیوعیة... فوقع في هذا الشرك خلق كثیر.من أبناء العرب والمسلمین.

 تیـار خطیـر مســیطر أقـوى مـن كــل مـذهب وفلسـفة... وهــو القیـد الـذي فرضــته )العلمانیـة(و"  
ومنـــــه انطلقـــــت إلـــــى مختلـــــف المخططـــــات ، اإلیدیولوجیـــــة التلمودیـــــة علـــــى الفكـــــر العربـــــي اللیبرالـــــي

االقتصـــاد والسیاســـة و  والتـــي یقـــوم علیهـــا المـــذهب المـــادي فـــي مجـــال الفكـــر واالجتمـــاع، المطروحـــة
  )٤(المذاهب والدعوات." تلكفهي القاسم المشترك لكل ، والتربیة

  

                                                           
مكتبـة المدرسـة ، بـدون  الموسوعة العربیـة اإلسـالمیة ، دار الكتـاب اللبنـاني ، سقوط العلمانیة، أ. أنور الجندي،) ١(

، انظــر: مجــاالت إنتشــار العلمانیــة وأثرهــا فــي المجتمــع اإلســالمي، د. محمــد زیــن الهــادي، دار ١٠-٧ص ط،، ت
  ه. ١٤٠٩، ١العاصمة، الریاض، ط 

  .٤٥اإلسالم والعلمانیة وجها لوجه، د. یوسف القرضاوي، ص) ٢(
 –ه ١٤٣١، ١دمشــــق، ط –دار القلــــم ، د. محمــــد نبیــــل النشــــواتي، انظــــر: اإلســــالم یتصــــدى للغــــرب الملحــــد) ٣( 

  .٨م، ص٢٠١٠
  .٢٥سقوط العلمانیة، أ. أنور الجندي، ص) ٤(
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  .ةجذور العلمانی -المطلب الثاني
  

عنــدما نقــول بــان العلمانیــة فــي مفهــوم الغــرب هــي فصــل الــدین عــن الحیــاة فمــن المؤكــد أن 
نشــأة قدیمــة تبــدأ منــذ ، " لــذلك كــان للعلمانیــة نشــأتان فــي أوروبــا، جــذور العلمانیــة ترجــع إلــى أوروبــا

المــیالدي اعتنقــت أوروبــا النصــرانیة وجعلتهــا الــدین الرســمي لإلمبراطوریــة الرومانیــة فــي القــرن الرابــع 
أمـــا الشـــریعة ، فالـــدین عنـــدهم عقیـــدة فقـــط، فقـــام رجـــال الكنیســـة بفصـــل العقیـــدة والشـــریعة، ) م٣٢٥(

 فحلــت محلهــا القــوانین الوضــعیة التــي وضــعها القــانون الرومــاني فمــارس رجــال الــدین بــین الشــریعة
ومـا هللا هللا " العقیدة تحت قول مدسوس نسبوه للسید المسیح علیه السالم "أعطوا ما لقیصـر لقیصـر و 
فكانــت التشــریعات ، التحریــف والتزویــر الــذي وقــع علــى الــدین النصــراني بفعــل رجــال الكنیســة ذلكفــ

  )١(".همئاتها رجال الكنیسة وفق أهواوالعقیدة هللا یقرر تصور ، لقیصر الحكم الروماني

اد تمثلــت بإبعــاد رجــال الكنیســة "وٕابعــحیــث فالنشــأة الثانیــة ظهــرت بعــد القــرن الســادس عشــر   
، وتقریـر حـق اإللحـاد، وعزله عن النفوذ السیاسي بصفة خاصة، للدین عن الهیمنة على واقع الحیاة

هـي  -بهـذه الصـفات-كانـت العلمانیـة ، وحق مهاجمة الدین ومفاهیمه لمـن أراد ذلـك، والمنافحة عنه
ل التـي الذي یمثل فـي حسـها الظـالم واألغـال، رقبة ذلك الدین عن )في نظر أوروبا( سبیل الخالص

  )٢(.تسحق وجود اإلنسان"

"وفضــال عــن أن ظــروف أوروبــا التاریخیــة كانــت تبــرر انتشــار العلمانیــة وفصــل الــدین عــن   
فلقــد كانــت ظــروف الدیانــة المســیحیة تســمح كــذلك بوجــود علمانیــة إلــى جانــب الــدین بعــدما ، الدولــة

  )٣(".من تحریف كان الیهود وراء أكثره ُأدخل علیها

  العلمانیة في أوروبا. نشأت المبررات الفكریة والدینیة  تلكالظروف و  فبتلك  

                                                           
  ، للمؤلف نفسه.٧٥، حاضر العالم اإلسالمي، ص٩٥أجنحة الغزو الفكري، د.صالح الرقب، ص) ١(
  .٢١م، ص١٩٩٤ه،  ١٤١٢، ١العلمانیون واإلسالم، محمد قطب، دار الشروق، ط ) ٢(
  .٦٠صأسالیب الغزو الفكري، د. علي جریشة، ) ٣(
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  .أسباب ظهور العلمانیة في الغرب - المطلب الثالث
  . طغیان الكنیسة وتسلطها وقهرها وفساد رجالها وفساد العقیدة النصرانیة -أوالً 
  الثورة الفرنسیة. -ثانیاً 

 "؛خـــر ملـــك بأمعـــاء آخـــر قســـیساقتلـــوا آ"م) رافعـــة شـــعار: ١٧٨٩انفجـــرت الثـــورة فـــي عـــام (  
فحققــت الثــورة نتــائج بالغــة األهمیــة ألول مــرة فــي تــاریخ أوروبــا المســیحیة ، غرقــت األرض بالــدماءأُ ف

الحكم باسم الشـعب " ولـیس باسـم اهللا" ورفعـت شـعار العلمانیـة وفصـلت  یقوم، دولة جمهوریة الدینیة
، وحاربـت العقائـد الدینیـة، والمسـاواة، لكیـةالم، الحریـة: وٕاعالن حقـوق اإلنسـان فـي، الدین عن الدولة

   )١( وتقید رجال الدین الذین ادعوا الحق اإللهي.، ثم أصدرت الدساتیر والتشریعات المختلفة

    .النشاط الیهودي -ثالثاً 
"استطاع الیهود أن یتغلغلوا في منظمات الثورة المختلفـة كالجمعیـة التأسیسـیة وبلدیـة بـاریس   

تلـك الشـعارات التـي رددتهـا الجمـاهیر ببالهـة ال سـیما شـعار الثـورة البـارزة "الحریـة وغیرها وان ینفثوا 
فهـم : الشعار الذي قامت علیه الثورة وحققته كان لـه عنـد الیهـود تفسـیر آخـر ذلكواإلخاء والمساواة "

مـــم یقصــدون بالحریــة تحطـــیم القیــود األخالقیــة والتقالیـــد الموروثــة التـــي تحــول بیــنهم وبـــین إفســاد األ
وتــدمیرها ویقصــدون باإلخــاء والمســاواة كســر الحــواجز النفســیة واالجتماعیــة التــي تحــول بیــنهم وبــین 

وٕاذابــة الفــوارق الدینیــة بیــنهم وبــین غیــرهم كــي تــزول عــنهم ، االنســالل إلــى أجهــزة الدولــة وتنظیمهــا
لـدین إلـى ثـورة وهكذا نجحوا في تحویل الثورة من ثورة على مظالم رجـال ا، وصمة االحتقار والمهانة

علـــى الــــدین نفســـه وجعلــــوا لفظـــة الــــدین عنـــد الشــــعوب األوروبیـــة مرادفــــة للظلـــم والرجعیــــة والتخلــــف 
  )٢(واالستبداد."

وذلــك لشـــفاء األحقـــاد التــي دفعـــتهم إلـــي  ؛وللیهــود أكثـــر مــن مصـــلحة فـــي ســقوط المســـیحیة"  
تـل وان لـم تقـع علـي شـخص وقعت جریمة القحیث ..،.محاولة قتل المسیح ولم تمكنهم القدرة اإللهیة

وٕازاحة سلطان الكنیسة التي كانت تسـاند التعصـب المسـیحي ضـد "الیهـود" فـي ، المسیح علیه السالم
ومما یؤكد ذلك: "أن أول قرار ألول حكومة علمانیة في ، من حریتهم رجونبلوغ الیهود ما یو  ،أوروبا

                                                           
-١٢٣، والعلمانیـــة، د.ســـفر الحـــوالي، ص٥٦-٥٥انظـــر االتجاهـــات الفكریـــة المعاصـــرة، د. علـــي جریشـــة، ص) ١(

، وأســالیب الغــزو الفكــري، د. علــي جریشــة ٧٥-٥٣، اإلســالم والعلمانیــة وجهــا لوجــه،.د یوســف القرضــاوي، ص١٧٥
  .٦٠وزمیله، ص

  .١٧٦-١٧٥سفر الحوالي، صنشأتها وتطورها وآثارها في الحیاة اإلسالمیة المعاصرة،  العلمانیة) ٢( 
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الیهود المقیمین في فرنسا مواطنین  م) اعتبار٩/١٧٧١/ ١٧( أوروبا وهي الجمعیة الوطنیة الفرنسیة
  )١(لهم حقوق المواطن وعلیهم جمیع واجباتهم"

وسیادة الیهود علي األدیان واألجناس وفقًا لتعالیم تلمودهم الذي صنعته أیدیهم وجعلوه فـي    
وهنـــاك وجهـــة نظـــر تـــرى أن الیهـــود أنفســـهم مـــن معتنقـــي العلمانیـــة رغـــم ادعـــائهم ، مقـــام فـــوق التـــوراة

ونحــن نــرى أن وجهــة النظــر ، ویؤكــد ذلــك طبیعــتهم أنهــم أحــرص النــاس علــي حیــاة، ء الــدینياالنتمــا
   هذه معقولة علي المستوى الشعبي.

ولــیس بعیــدا أن یكــون الیهــود وراء فصــل الــدین عــن ، فهــم یــدعون أنهــم شــعب اهللا المختــار  
فهـم وراء كـل المصـائب . همألنهـا تخـدم مصـالح ؛والثورات والغوغاء التي افتعلوها، )العلمانیة(الدولة 

  )٢(.والنكبات في العالم أجمع

"وانتقلت أوروبا بشكل مذهل مـن طغیـان الكنیسـة وتسـلط رجالهـا إلـي اكتسـاح العلمانیـة لكـل   
  )٣(فتحولت أوروبا من دینیة بال علم إلي علمانیة بال دین."، جوانب الحیاة وتطرف دعاتها

                                                           
  .٢٢انظر: سقوط العلمانیة، أ.أنور الجندي، ص) ١(
  .٦٣انظر: االتجاهات الفكریة المعاصرة، د.علي جریشة، ص) ٢(
  .٣٢٣الفكر الغربي، د.فؤاد الراوي، ص الفكر اإلسالمي في مواجهة) ٣(
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  .لم اإلسالميظهور العلمانیة في العا - المطلب الرابع
  

نبتـــة خبیثـــة نبتـــت وترعرعـــت فـــي أوروبـــا الغربیـــة فهـــي ال تســـتقیم مـــع عقائـــدنا  )العلمانیـــة("  
وعنــدما أرادوا نقــل العلمانیــة إلــى الشــرق اإلســالمي غفــل المســخرون عــن علــم أو ، ومســلماتنا الفكریــة

ألنـه ال یوجـد  ؛ظروف الشرق األوسط وأنه ال یوجد فیه مـا یبـرر فصـل الـدین عـن الحیـاة، عن جهل
صــح التعبیــر للمقابلــة مــع رجــال الكنیســة _ ولــم یقــع  فیــه اضــطهاد مــن رجــال الــدین اإلســالمي _ إذا
  اضطهاد من علماء المسلمین للعلم أو للعلماء.

وال صـكوك غفـران وقـرارات حرمـان فاإلسـالم ، ولم یكن في تاریخنا اإلسـالمي محـاكم تفتـیش  
ولـم یسـمح اإلسـالم بقیـام العلمانیـة إلـى ، وال دولـة بغیـر دیـن، فال دین بغیـر دولـة، ال یسمح بكل هذا

.. وال یرضى أن یكون مع اهللا أرباب آخرون أو قیاصرة ،. .. وهو ال یقبل التجربة أو التفرقة،.جواره
ولو سـلمنا جـدال لوجهـة ، یدین لهم الناس في مجال التشریع كما یدینون هللا في مجال العقیدة آخرون

فلــم یكــن الشــرق اإلســالمي ، اعتنقهــا الحاقــدون أو الجــاهلون فــي الشــرق اإلســالمينظــر الغــرب التــي 
  )١(لیطرح الدین جانبًا ویرفع شعار العلمانیة".، التكنولوجي الذي بلغه الغربو  بلغ التطور العلمي

الحیـرة  تتملكـه ومن یتابع المشـهد السیاسـي للبلـدان التـي وقعـت فیهـا أحـداث الثـورات األخیـرة  
ن موقــف العلمــانیین وأشــباههم ورفضـهم ومحــاربتهم للمشــروع اإلســالمي كمشــروع تحریــري والعجـب مــ

وقضــیة ، وتحــرري ؛ وتفضــیل الــرؤى غیــر اإلســالمیة والتــي مــن لوازمــه بقــاء األمــة تابعــة ال متبوعــة
  .جمیعًا من قضایا االمة المصیریة أولئكفلسطین هنا نموذجًا یكشف حقیقة موقف 

فقـــد حـــاول القومیـــون ، ى قبـــوال وال قـــرار فـــى وعـــى األمـــة اإلســـالمیةفلـــم یجـــد المفهـــوم القـــوم  
فى متحف التاریخ ومخازنه ، والعلمانیون على اختالف مشاربهم أن یحصروا مفهوم األمة اإلسالمیة

وأنــه نــزل إلحیــاء المجتمعــات االنســانیة ، لكنــه فــاتهم أن اإلســالم دیــن حیــاة قبــل ان یكــون دیــن آخــرة
ن یحصروا مفهوم االمة فى اإلسـالمیات بـدعوى انهـا بعیـدة عـن أ أولئكوحاول  ،ویشرع للحیاة الدنیا

 .العصرنة والتحدیث والعلمنة والذى من تبعاته الفصل بین الدین والحیاة

بل هى ، إن مفهوم األمة مرتبط بكلمة التوحید والتى لیست قاصرة على المفهوم العقدى فقط  
د واالعتصـام تحـت رایتهـا ومـن هنـا جـاء واجـب النصـرة أجل صـورة وأوضـحها لـدفع االمـة الـى التوحـ

والبــراءة مــن كــل صــور الشــرك السیاســیة واالجتماعیــة والثقافیــة والفكریــة المضــادة ، والــوالء لفلســطین
ـــة والبحثیـــة ممـــن َخلَفهـــم ، لألمـــة وعقیـــدتها التوحیدیـــة فكـــل مـــدعي ومنســـوب للصـــفوة والنخبـــة الفكری

                                                           
  . ٣٥٦-٣٤٢العلمانیة نشأتها وتطورها وآثارها في الحیاة اإلسالمیة المعاصرة، د. سفر الحوالي، ص ) ١(
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ــــده ــــة االستدمار(االســــتعمار) وتشــــرب عقائ ووالءاتهــــم منســــجمة مــــع النســــق الغربــــى ، وثقافتــــه الفكری
عـن  نفهم أبعد ما یكونـو ، فیجب على األمة أن َتحذرهم وتحذر اطروحاتهم لحل مشاكلها، والتغریبى

  .)١(فعلیهم اوًال أن یتبرؤا من والءهم لعقیدة وثقافة أعداء االمة، الحل والوالء والنصرة لقضایا األمة
  -:لعلمانیة في العالم االسالمي فیما یليسباب اأویمكن ایجاز 

  : انحراف األمة اإلسالمیة -والً أ
فقــد ظهــرت فــي العــالم ، كمــا ان العلمانیــة ظهــرت فــي أوروبــا نتیجــة لتحریــر الــدین النصــراني  

الـه اال اهللا "وبـین  االسالمي نتیجة انحراف المسلمین فـي مفهـوم االلوهیـة وبمفهـوم عقیـدة التوحیـد "ال
بُِعـوا َمـا ُأْنـِزَل :﴿ :﴿ فغفلـوا عـن طاعـة اهللا واتبعـوا طاعـة المخلـوقین وغفلـوا عـن قولـه تعـالى ،العلمانیة اتَّ

ُكْم َوَال َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياءَ   .]٣[األعراف:  ﴾﴾  إَِلْيُكْم ِمْن َربِّ

الملذات وانغمسوا في الترف و ، واعتقدوا الحاكمیة لغیر اهللا فانحرفوا عن عبادة اهللا الصحیحة  
فانحصــر مفهــوم العبــادة فــي دائــرة العشــائر واألذكــار وكــان ، وانصــرفوا عــن االهتمــام بالــدار االخــرة

االنحراف ایضا في مفهـوم االیمـان بالقـدر... نعـم الشـك مـا اصـاب المسـلمین مـن ذل وهـوان وهـزائم 
وم فاتخـذوا مــن المفهـ ذلــكمعنویـة وحسـیة كـان بقــدر اهللا ولكـن المسـلمین فــي العصـور االخیـرة حرفـوا 

المسلمون لنوم طویل _ محتجین بالقدر_ فلـم  سلمواست، االیمان بالقدر مبررا واهیا لعجزهم وانهیارهم
، زت ایمان االمـة بـدینهاز عف، یوقظهم اال هدیر الحضارة الغربیة وهي تدك معاقلهم وتقتحم حصونهم

و سـبب تــأخر العــالم االســالمي ان الــدین هــ: اللحظــة قـال المستشــرقون والمبشــرون وأذنـابهم تلــكففـي 
ان اوروبا الغربیة الكافرة بیـدها مقالیـد الـدنیا ونحـن : فكان اوهام العامة في العالم اإلسالمي، وجموده

  )٢(المسلمین على المفهوم الخاطئ لإلسالم متأخرون.

یعتقــد المســلمون أن أوروبــا والغــرب بیــدها مقالیــد الــدنیا بســبب حضــارتها وتقــدمها وازدهارهــا   
ـــدة الصـــحیحة ومـــع األفكـــار  ـــو ترافـــق االزدهـــار العلمـــي المعاصـــر مـــع صـــفاء العقی ـــذا ل العلمـــي. حب

  )٣(.واألخالق والقیم

  

                                                           
مجلــة علمیــة تثقیفیــة تعنــى ، االتجاهــات العلمانیــة وموقفهــا مــن قضــایا األمــة (فلســطین أنموذجــا)، مجلــة الزیتونــة) ١(

ه، بتصـرف. ١٤٣٤جمـادى الثانیـة  ١٦الجمعـة بنشر الدراسات الشرعیة واألبحاث الفكریة من وجهة نظر إسالمیة، 
www.azeytouna.net.  

  .٣٥٧العلمانیة نشأتها وتطورها وآثارها في الحیاة اإلسالمیة المعاصرة، د. سفر الحوالي، ص ) ٢(
  .١٧٣انظر: اإلسالم یتصدى للغرب الملحد، د. محمد نبیل النشواتي، ص ) ٣(
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  : تخلف العالم االسالمي -ثانیاً 
وهـم الـذین وضـعوا اسـس العلـم ، لقد كان العالم االسالمي هـو االسـاس فـي التقـدم واالزدهـار  

فالمســلمون ، والعلمــاء وتحجــر علــى عقــولهم وقلــوبهمبعــدما كانــت أوروبــا تضــطهد العلــم ، والحضــارة
فمـن علمـاء العـرب والمسـلمین مـن بـرع ، هم السابقون لهذا العلم وهذا التطور في كافة المیادین واكان

ابـــن خلـــدون أســـس علـــم  ذلكفـــ :والریاضـــیات، الكیمیـــاء، الفیزیـــاء، علـــم الفلـــك، الهندســـة، فـــي الطـــب
االجتهــاد وبعـــدوا عــن القـــرآن الكــریم والســـنة النبویــة نتیجـــة وعنـــدما أغلــق بـــاب ، االجتمــاع وبـــرع فیــه

انصراف الحكام الى شهواتهم وحب الدنیا والجري وراء الكراسي والحكم والصراع والتنـافس علـى تلـك 
واتبعـــوا الغـــرب الكـــافر ، األمـــور الدنیویـــة وابتعـــادهم عـــن األمـــور اآلخرویـــة وتـــركهم لمصـــالح النـــاس

تفوق علیهم الغرب فأصبح المسـلمون فـي تختلـف ، حكام الوضعیةوقلدوهم ي كل شيء حتى في األ
  )١(.حضاري ومادي

ویخضع العالم العربي وكثیر من أقطار العالم االسالمي الیوم ألنظمة علمانیة كان بعضها   
تتمركــز فــي الفــرد الحــاكم ولكــن الجــامع ، ماركســیًا وبعضــها األخــر قومیــًا والكثیــر منهــا أنظمــة قطریــة

   )٢(االنظمة هو أنها جمیعًا أنظمة دكتاتوریة. تفصل الدین وتبعده عن الحیاة. تلك المشترك بین

ظهــرت فــي العــالم اإلســالمي  ثــم"لــذلك ظهــرت العلمانیــة فــي أوروبــا نتیجــة الــدین النصــراني   
  )٣(".نتیجة انحراف وتخلف المسلمین

  :  التآمر الیهودي الصلیبي: ثالثاً 
لمین علـى مـر العصـور واألزمنـة بـل ذكـر اهللا تعـالى عـز الیهود والصلیبیون هم أعـداء المسـ  

ــِذيَن آَمنُــوا اْلَيُهــوَد َواقــال تعــالى:، وجــل ذلــك ــِذيَن آَمنُــوا اْلَيُهــوَد َوا﴿ َلَتِجــَدنَّ َأَشــدَّ النَّــاِس َعــَداَوًة لِلَّ ُكــوا﴿ َلَتِجــَدنَّ َأَشــدَّ النَّــاِس َعــَداَوًة لِلَّ ُكــوالَّــِذيَن َأْرشَ  ﴾﴾  لَّــِذيَن َأْرشَ
 .]٨٢[المائدة:

فــالحروب الصــلیبیة كــان هــدفها القضــاء علــى اإلســالم وعــاونهم الیهــود وكــل ذلــك صــب فــي   
، والتـراث االسـالمي االصـیل، أجمـع والقضـاء علـى القـیم االخالقیـة كله لحة الیهود إلفساد العالممص

هو السیطرة على العالم بأكمله. فالثورة الفرنسیة كانت خطـوتهم االولـى و  والعداء واحد، فالهدف واحد
روســیا... فمــن هنــا بإســقاط الدولــة العثمانیــة وٕاقامــة النظــام الشــیوعي فــي  اوالخطــوتین التــالیتین كانتــ

                                                           
  . ٣٥٦-٣٤٢العلمانیة نشأتها وتطورها وآثارها في الحیاة اإلسالمیة المعاصرة، د. سفر الحوالي، ص انظر: ) ١(
، ١دمشـق، ط -انظر: الدیمقراطیة بین العلمانیة واإلسالم، د. عبد الرازق عید، أ. محمد عبد الجبار، دار الفكر) ٢(

  . ٢٢٨م، ص ١٩٩٩ –ه ١٢٤٠
الــــرحمن الحــــوالي،  العلمــــانیــــــــــة نشــــأتها وتطورهــــا وآثارهــــا فــــي الحیـــــــاة اإلســــالمیة المعاصــــرة، د: ســــفر بــــن عبــــد) ٣(

  . ٢٠٦ص
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یتبــین تمامــًا ان الــدعوة الــى العلمانیــة هــي نتــاج یهــودي تلمــودي رســمتها بروتوكــوالت صــهیونیة وقــد 
  )١(كان لها أبعد األثر في الفكر العربي.

  :المستشرقون والمبشرون -رابعاً 
كــان لهــم الــدور الكبیــر فــي نقــل العلمانیــة الــى العــالم االســالمي مــن خــالل جهــودهم العلمیــة   

، ونبـذ اللغـة العربیـة، وفـي القـرآن الكـریم، rوصـاحب الرسـالة ، وتألیفهم للكتب للتشكیك في اإلسـالم
 بالنسـبة للمستشـرقین ذلـك، تحریر المرأة وٕاثارة قضیة، وأن الشریعة اإلسالمیة ال تنسجم مع الحضارة

ت التبشــیریة ونشــر ركــزوا جهــودهم فــي النــواحي االجتماعیــة والتربویــة باإلرســالیافقــد وأمــا المبشــرون 
التـــــي تســـــیطر علیهـــــا الدولـــــة االوروبیـــــة ، وفـــــتح الكنـــــائس والجمعیـــــات والمـــــدارس المســـــیحیة الكثیـــــرة

ومراقبــــة العــــالم االســــالمي والتجســــس علیــــه ، التوجیــــهو  واألمریكیــــة والســــیطرة علــــى وســــائل االعــــالم
  )٢(.بالد المسلمینفكان لهم الدور الكبیر في نشر العلمانیة في ؛ .ومحاربة الحركات االسالمیة

  :نصارى العرب -خامساً 
فــي نقــل ، وأثــٌر خطیــرٌ ، "لقــد كــان للنصــارى العــرب المقیمــین فــي بــالد المســلمین دوٌر كبیــرٌ   

والمســاهمة فــي نشــره عــن طریــق وســائل اإلعــالم ، والتــرویج لــه، الفكــر العلمــاني إلــى دیــار المســلمین
  )٣(المختلفة."

لعلمانیــة بشــعارهم الصــریح أو تحــت أســماء أخــرى "نصــارى العــرب هــم أول مــن دعــوا الــى ا  
الــذي وجــد فــیهم بغیتــه للقضــاء ، هــم أذنــاب المخطــط الیهــودي الصــلیبي أولئــكو ، كالقومیــة والوطنیــة

علــى الخالفــة والحكــم االســالمي وعــزل الشــریعة عــن الحیــاة فهــم یعلمــون ان العلمانیــة قضــت علــى 
االســالم فــي الــبالد العربیــة واإلســالمیة فانتشــار  دیــنهم فــي اوروبــا وینــادون بالعلمانیــة للقضــاء علــى

فلهــم نشــاط ، العلمانیــة لهــا تــاثیر علــى النصــرانیة ولكنهــا مــا دامــت تقضــي علــى االســالم فــال بــأس
  فهم أول من نشر الثقافـة والفكـر الغـربیین مـن خـالل الصـحافة مثـل صـحیفة الهـالل، سیاسي وفكري

هـــو ، المخطـــط الیهـــودي الصـــلیبي ذلكفـــ، ف والكتـــبللتـــألی الجـــأو كمـــا  )١٨٨٥(الحیـــاةثـــم ) ١٨٨٤(
فهـو فكـر تدعمـه القـوة والحضـارة ویمـده ، مخطط ذكي وخبیث لوسائله التي فاقت الحمالت الصلیبیة

   )٤(المادي."و  العلم والتقدم والتطور التكنولوجي والحضاري

                                                           
 .١٧انظر: سقوط العلمانیة، أنور الجندي، ص) ١(
د: سـفر بـن عبـدالرحمن الحـوالي، ، صـرة انظر: العلمــــانیـــــــة نشـأتها وتطورهـا وآثارهـا فـي الحیــــاة اإلسـالمیة المعا) ٢(

٣٨٠-٣٧٧ .  
 .٦العلمانیة وثمارها الخبیثة، محمد شاكر الشریف، تقدیم فضیلة الشیخ عبداهللا بن عبد الرحمن الجبرین، ص) ٣(
  . ٣٨٠-٣٧٧العلمانیة نشأتها وتطورها وآثارها في الحیاة اإلسالمیة المعاصرة، د. سفر الحوالي، ) ٤(
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  : العمالء من أبناء المسلمین - سادساً 
واســـــتطاع ، ن فـــــي الـــــبالد اإلســـــالمیة جمیعهـــــاللمبشـــــری) زویمـــــر (ُنفـــــذت نصـــــیحة القســـــیس  

وبعضها ، المستعمرون أن ُیكونوا من العناصر الضعیفة اإلیمان قوًى منظمة بعضها أحزاب سیاسیة
وظل ، وحشیت أذهانها بما أماله أعداء اإلسالم، اتجاهات فكریة تربت على عین االستعمار وسمعه
 ئم.الشعور بالنقص والتبعیة للغرب هو إحساسها الدا

فصــنع لهــم بطــوالت ، أنهــم أفضــل المطایــا لــه، واختیــر مــن تلــك القــوى أفــراد قــدر المســتعمر  
، حتى خیل لألمة أن على أیدیهم مفتاح نهضتها وبناء مجدها، وأثار حولهم الغبار الكثیف، ضخمة

تذقــه حتــى إذا تمكنــوا منهــا أنزلــوا بهــا مــن الــذل والــدمار وخــراب العقیــدة مــا لــم  ُءوسفطأطــأت لهــم الــر 
 .على ید أسیادهم

ولــیس أدل علــى ذلــك مــن أن القــوى التــي حكمــت العــالم اإلســالمي بعــد رحیــل االســتعمار لــم   
بــل كانــت أحزابــًا وقــوى مشــبوهة تشــهد أعمالهــا ، تكــن الحركــات الجهادیــة التــي جابهــت المســتعمرین

الواضــح علــى أن  ممــا یعطــي الــدلیل، وآثارهــا بأنهــا جنــت علــى األمــة مــا لــم یجنــه األعــداء الســافرون
 مع اختالف في األدوار وتنوع في اإلخراج.، تنفیذ المخطط الیهودي قد وكل إلیهم

وتسـخیر أبنائـه وثرواتـه ، وهـو إذالل العـالم اإلسـالمي، غیـر الهـدف الظـاهر لالسـتعمار ذلك  
، الوطنیـةألطماع المستعمرین!. فكان منهم األدباء الذین یحملون االفكار الغربیة وینـادون بالقومیـة و 
ومـــنهم ، ومـــنهم السیاســـیون الـــذین یحكمـــون بـــالقوانین الوضـــعیة األوروبیـــة ویفرضـــوها علـــى شـــعوبهم

  )١(.المبعوثون الوافدون من الغرب ویحملون األفكار والعادات والتقالید الغربیة المستوردة

وبــأنهم وٕالحــادهم  و"بعــد أن تفشــى الــداء وعــم الــبالء صــرنا نــرى أناســًا یتفــاخرون بعلمانیــاتهم  
 )٢(متحررون متحضرون ومستغربون... قاتلهم اهللا أنى یؤفكون."

   -:منها، خرى أدت إلى ظهور العلمانیة في العالم اإلسالميأ" وهناك اسباب 

بإنشــاء مجتمعــات مجــردة عــن الــدین واألخــالق والقــیم وتنشــر ، دور الیهــود فــي نشــر العلمانیــة  -١
  .بینهم النعرات القومیة

ممـا دعـاهم الـى األخـذ عنهـا بـدون ، ائهم بالحضارة الغربیة وتقدمها التكنولوجيدور المثقفین وأبن -٢
  .تمیز ورویة

                                                           
  .٣٦٨-٣٦٧العلمانیة نشأتها وتطورها وآثارها في الحیاة اإلسالمیة المعاصرة، د. سفر الحوالي، ) ١(
  .١٧٢سالم یتصدى للغرب الملحد، د. محمد نبیل النشواتي، صاإل) ٢(
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وشــحنهم بهــذه األفكــار ، واســتقطاب أبنائنــا الــى بــالد الغــرب، انتشــار البعثــات الدراســیة الجامعیــة  -٣
 .حتى اذا عادوا الى بالدهم نشروا هذه المبادئ

ـــ -٤ والســـیطرة علـــى منـــاهج ، یم فـــي الـــبالد االســـالمیةدور العلمانیـــة فـــي الســـیطرة علـــى مراكـــز التعل
  . التعلیم فیها وتوجیهها

السیطرة الكاملة في أكثر البالد على الوسائل اإلعالمیة من قبل من تربي فى أحضان الحضارة  -٥
 الغربیة العلمانیة.

  )١(وجود جیل علماني یقدس القوانین الوضعیة ویحارب القوانین الشرعیة اإلسالمیة." -٦

                                                           
 .١١٥-١١٤صؤه، لمحات من حاضر العالم اإلسالمي، د. خالد القضاة وزمال) ١(
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  . العلمانیة في فلسطین - الخامسالمطلب 
  

، شــرقیة، غربیــة، تبنتهــا حكومــات كثیــرةفانتشــرت العلمانیــة بســرعة كبیــرة فــي أرجــاء األرض   
  )١(عربیة وٕاسالمیة ومنها الفلسطینیة.، أعجمیة

حیث یكمن ، العربیة مصر وبالد الشام لذلك ظهرت العلمانیة في فلسطین من خالل البوابة  
تنفصـل  وكـون فلسـطین تاریخیـًا هـي جـزء مـن بـالد الشـام ولـم، التجربـة العلمانیـةللفكـر و  فیهـا الثقـل

المشـــروع  وبعـــد تحلـــل اإلمبراطوریـــة العثمانیـــة وتغلغـــل، عنهـــا إال فـــي مطلـــع القـــرن التاســـع عشـــر
  الصهیوني في فلسطین. 

النهضــة الغربیــة فــي أواخــر القــرن الثــامن عشــر حتــى القــرن الواحــد  ومنــذ انطــالق عصــر  
اإلسـالمي ویمثـل  -العلمانیـة یمثـل واحـدًا مـن أهـم مشـاغل العقـل العربـي مـا زال موضـوع، ینوالعشـر 

  .في قضایا الجدل الفكري والسیاسي الحلقة األساسیة

بنــاء وتنظــیم المجتمــع ( اجتمــاعي) یتضــمن، سیاســي، اقتصــادي، والعلمانیــة كمفهــوم (فكــري  
د الدولـة إزاء األدیـان والعقائـد) كمـا هـو تعریفـه مع حیا، العقل والدولة باالستناد إلى سلطان ومرجعیة

 نشــأت بعــد الحــربین العــالمیتین، الغــرب اللیبرالــي وعلمانیــة الشــرق الماركســي فــإن علمانیــة، العــام
  )٢(الثانیة.ف :األولى

بـــرزت فـــى بالدنـــا العربیـــة ، و"فـــى ظـــل ســـیادة الفكـــر العلمـــاني القـــومى واللیبرالـــى والیســـارى  
وفصـــل ، لمتحمســـة للتغریـــب والمطالبـــة بمواكبـــة العصـــر والـــدعوة الـــى الحداثـــةواإلســـالمیة الـــدعوات ا

وهزیمة اللیبرالیة العربیة التى كانت ، فكانت نكبة فلسطین وقیام ما تسمى بإسرائیل، الدین عن الحیاة
ســــائدة وقــــت احــــتالل فلســــطین ثــــم انتعشــــت بعــــدها الــــدعوات القومیــــة والیســــاریة والماركســــیة فكانــــت 

ثـم طـرح ، كامـب دیفیـدثـم ، وصول السادات الى تـل أبیـب (تـل الربیـع)ثم ) ٧٣ثغرة ( ثم) ٦٧هزیمة(
ثـم جـاء طـرح التقسـیم وحـل ، لعبة السالم وهى صورة من صور إدارة الصراع بشكل أقل تكلفة للعدو

ـــى ،...النظـــامینو  لتینالـــدو  ـــان الصـــهیونى فحقـــق الســـیادة عل فـــاألمر فـــى النهایـــة انتهـــى لصـــالح الكی
وحریة مالحة بل بند غیر معلن وهو حریة العدوان ، وحدود آمنة معترف بها، اة بسالموالحی األرض

فأحداث غزة المتكررة واألخیرة ما زالـت رائحـة شـواء أجسـاد األطفـال ، على أهل فلسطین واالستیطان
 هكـذا تعلـم العــدو أنـه بـالقوة یفـرض اإلرادة ویملـى الشـروط تعلــم...تـزكم أنـوف المطبعـین والمتخـاذلین

                                                           
  .١٧٠ص، د. محمد نبیل النشواتي، انظر: اإلسالم یتصدى للغرب الملحد) ١(
  .www.ahlanse.com انظر: ) ٢(
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) كـرس الیهـود بعـدها وعـد التـوراة ٤٨حـرب ( هذا منذ اتفاقیة رودس بعـد أول المواجهـات الدامیـة فـي
حتى حصار غزة یـأت لخدمـة العـدو ثم إلى أوسلو ومدرید إلى المحرفة فى السیاسة والحرب فوصلنا 

 ...فى إطار خیانة األمة

م حقــق الســالم والــدلیل . نعــ.بعیــد النظــر وُحقــق الســالم الــذى لــم یتحقــق منــذ خمســین عامــا  
ــًا إال علــى الفلســطینیین ؟ لیقتــل بهــا  ضــرب الفلســطینیین بكــل أنــواع القنابــل واألســلحة المحرمــة دولی

 . !  الشیوخ واألطفال ویسرق األرض ویدنس المقدسات

 )إســـحاق رابـــینذلك(ف، نو وأمـــا الطـــرف اآلخـــر االســـرائیلى فهـــو یـــدرك مـــا ال یدركـــه العلمـــانی  
ســـأحاول ان أعمـــل مـــا فـــى وســـعى لفصـــل المســـائل ":قـــال )الســـالم( مـــا یســـمىالحاصـــل علـــى جـــائزة 

 ."الدینیة عن صراعنا مع الفلسطینیین

نــه یتعــین علــى اســرائیل البحــث بكــل الســبل الممكنــة إوقــال قبــل االنتفاضــة بــأربعین یومــًا: "  
المواجهـة طـابع فكلما اتخذت ، إلبقاء المواجهة الفلسطینیة اإلسرائیلیة مقتصرة على المجال السیاسي

  )١(."المواجهة السیاسیة ال الدینیة فإن إسرائیل ستواجه مشكالت عویصة للغایة

  نشأة العلمانیة في فلسطین: - أوالً 
وهي الفترة التي شـهدت ، م)١٩١٧وحتى عام  ١٨٥٠فلسطین منذ عام( نشأت العلمانیة في  

عادلـة الصـراع التـي تشـكلت بـین وهـي زراعـة تبلـورت فـي إطـار م، فلسـطین بدایة الزرع العلماني فـي
  والحركة القومیة في فلسطین. الحركة الصهیونیة

التــي تشــكلت فــي فلســطین مــن عــام  وكــذلك تطــور الفكــر العلمــاني لــدى األحــزاب الرئیســة  
 ١٩٤٩ومن عـام (، وهیئتها وصفاتها ) كحقبة تاریخیة محددة لها ظروفها١٩٤٩) إلى عام(١٩١٧(

مهدت وانبثق حیث ، واختلفت مع سابقتها خیة تالیة وجدیدة تشابهتم) كحقبة تاری١٩٦٧وحتى عام 
  المعاصرة.  منها الفكر السیاسي العلماني الفلسطیني بصیغته

باعتبارها أوسع وأكبر ظاهرة سیاسـیة  وظهر الفكر العلماني لدى منظمة التحریر الفلسطینیة  
ـــة فـــي التـــاریخ السیاســـي الفلســـطیني المعاصـــر لـــى تطـــور الفكـــر العلمـــاني لـــدى باإلضـــافة إ، علمانی

والتي تحدثنا عنها وعـن فكرهـا بالتفصـیل فـي الفصـل األول  )٢(األحزاب والحركات السیاسیة الرئیسة.
  .في المبحث الثاني من أسباب التغریب

                                                           
مجلــة علمیــة تثقیفیــة تعنــى ، االتجاهــات العلمانیــة وموقفهــا مــن قضــایا األمــة (فلســطین أنموذجــا)، مجلــة الزیتونــة) ١(

  ه.١٤٣٤جمادى الثانیة  ١٦الجمعة بنشر الدراسات الشرعیة واألبحاث الفكریة من وجهة نظر إسالمیة، 
www.azeytouna.net.  

)٢(  www.ahlanse.com.    

http://www.ahlanse.com
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السیاســي واالجتمــاعي الجدیــد لتلــك األحــزاب الحركــات السیاســیة  وظهــرت أیضــًا فــي الفكــر  
باإلفرازات  تارتبطالتي الماركسیة) و ، القومیة، الوطنیة( :یولوجیة المختلفةالفلسطینیة بتوجهاتها األید

  األجواء التحرریة في الوطن العربي.  االقتصادیة واالجتماعیة وبتأثیر

فــي صــفوف  أي الفلســطینیین الــذین انخرطــوا، ومــنهم انتســبوا إلــى أحــزاب علمانیــة عربیــة  
والمؤسســات الفلســطینیة  وعملــوا خــارج األحــزاب، ربیــةاألحــزاب القومیــة واالشــتراكیة والشــیوعیة الع

  الرسمیة أو الجغرافیا الفلسطینیة أو العمل الفلسطیني المباشر. 

ـــــامج الدولـــــة ر افتحـــــول الفكـــــ   ـــــر الفلســـــطینیة (مـــــن برن لسیاســـــي الفلســـــطیني لمنظمـــــة التحری
المستقلة على جزء من إلى برنامج الدولة الوطنیة ، الفلسطیني الدیمقراطیة الواحدة على كامل التراب

مــن (علمانیــة ، الفلســطیني) عّبــر بوضــوح عــن تحــول مــواٍز فــي الصــیغة العلمانیــة التــراب الــوطني
سیاسیة  إلى (علمانیة، جذریة أو ثوریة) تعمل على تصفیة الدولة العبریة وبنیتها الصهیونیة سیاسیة

  واقعیة أو مرنة) في الوسائل واألهداف. 

حیـث ، الوطنیـة الفلسـطینیة المجتمع الفلسطیني بعـد مجـيء السـلطةثم تطورت العلمانیة في   
الفلســطینیة ومنهجهــا الفكــري  حركــة التطــور العلمـاني ارتباطــًا بخصوصــیة السـلطة الوطنیــة ارتبطـت

  والسیاسي واالقتصادي واالجتماعي.

، یةانعكسـت فـي الوثـائق التأسیسـیة لمنظمـة التحریـر الفلسـطین وأن مفـردات اللغـة العلمانیـة   
فــي ، فــي قــرارات دورات المجــالس الوطنیــة الفلســطینیة، المیثــاق الــوطني فــي، فــي النظــام األساســي

  )١().١٩٩٦حتى دورة غزة  ١٩٤٦للمنظمة منذ تأسیسها سنة ( البرامج السیاسیة

وفـي ، فظهـرت العلمانیـة فـي الخطابـات والصـحف والمجـالت بـدءًا مـن أوائـل القـرن العشـرین  
ومــــرورًا ، وٕاســــعاف النشاشــــیبي )، وخلیــــل الســــكاكیني، الت:( روحــــي الخالــــديالمقــــاالت ومنهــــا مقــــا

بالجمعیــــات واألحــــزاب والحركــــات السیاســــیة الفلســــطینیة التــــي تأسســــت فــــي عشــــرینیات وثالثینیــــات 
وصــــوًال لمنظمــــة التحریــــر الفلســــطینیة والحركــــات واألحــــزاب السیاســــیة ، وأربعینیــــات القــــرن الماضــــي

  هاًء بالسلطة الوطنیة الفلسطینیة. وانت، المعاصرة العلمانیة

فــإن بنــاء نظــام علمــاني دیمقراطــي فــي فلســطین یجــد مســوغه واحتیاطــه فــي االرث الفكــري   
الـذي لـم یكـن فـي جمیـع محطاتـه التاریخیـة ، واإلرث الثقافي والسیاسي الفلسطیني، العربي االسالمي

   .سوى إرث علماني قام على التعددیة والتسامح والتدافع السلمي

                                                           
انظــر: ملخــص مــن كتــاب العلمانیــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر دراســة حالــة فلســطین أنموذجــًا، الــدكتور جبــرا ) ١(

  www.alqabas.comم، ١٨/٨/٢٠٠٨وجریدة القبس، الشوملي، 
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والتــي هــى ظــاهرة حدیثــة لــم یعرفهــا قــرن كامــل مــن ، وبانفصــال كامــل بــین السیاســة والــدین  
  الثقافة السیاسیة الفلسطینیة والعمل السیاسي الفلسطیني. 

وفرغـت حمولـة العقـل مـن ، نتجت العلمانیة الغربیة االغتراب والتسلیع واالسـتالب والتشـظيا  
   )١(سالمیة.قیم الفضائل وٕاذابتها وفقدان للهویة اإل

  : أسباب ظهور العلمانیة في فلسطین - ثانیاً 
 األحزاب والحركات السیاسیة الفلسطینیة: - ١

ظهرت العلمانیة في فلسطین من خالل تبني األحزاب والحركات السیاسیة الفلسطینیة الفكـر   
یاسـیة الحركـات الس تتنـازلولكـن لـن ، دعـت إلیـه وروجـت لـه واتخذتـه منهاجـًا وسـلوكاً حیث العلماني 

الفلســطینیة اإلســالمیة ألنهــا حركــات إســالمیة الجــوهر یشــكل اإلســالم مرجعیتهــا اإلســالمیة وتحــارب 
  العلمانیة.

األحـــزاب والحركـــات الفلســـطینیة تصـــف نفســـها بالعلمانیـــة وهـــي منضـــویة تحـــت لـــواء  تلـــكو   
عشـر  اوهـي اثنـوالتي لها بعض قیادتها في األراض الفلسطینیة المحتلة ، منظمة التحریر الفلسطینیة

، وبعضـها قومیـًا أو بعثیـاً ، بعضـها حزبـًا شـیوعیًا كحـزب الشـعب الفلسـطیني، فصـیًال فلسـطینیاً و  حزباً 
  ویتبنى الفكر الماركسي اللینیني.

الجبهـة ، الجبهـة الشـعبیة لتحریـر فلسـطین ،األحـزاب والحركـات هـي: حركـة (فـتح) تلـكومن   
جبهـة التحریـر ، جبهـة التحریـر العربیـة، قراطي الفلسـطینياالتحاد الدیم، الدیمقراطیة لتحریر فلسطین

وبعــض التیــارات والقــوى ، ..وغیرهــا.وحــزب الشــعب الفلســطیني، جبهــة النضــال الشــعبي، الفلســطینیة
  )٢(العلمانیة األخري.

ـــة علـــى دمقرطـــة حیاتهـــا وعملهـــا    ـــت األحـــزاب والحركـــات السیاســـیة الفلســـطینیة العلمانی عمل
  : ومنها )٣(خطابها الفكري.السیاسي وٕاعادة تجدید 

  

  

                                                           
الناشـر:  ١٨/١١/٢٠٠٨ - ٤٣٨العلمانیة في الفكر المعاصر، د. جبرا الشـوملي، جریـدة النهـار، العـدد  انظر:) ١(

  .www.annaharkw.com، ٢٠٠٨بیروت،  ،مركز دراسات الوحدة العربیة
حقـوق اإلنسـان،  انظر: العلمانیة السیاسیة والمسـألة الدینیـة فـي فلسـطین، إیـاد البرغـوثي، مركـز رام اهللا لدراسـات) ٢(

 .٢٤م، ص٢٠١٢فلسطین،  ،بالتعاون مع مؤسسة فریدریش ناومان، رام اهللا
  .www.annaharkw.com، ٢٠٠٨العلمانیة في الفكر المعاصر، د. جبرا الشوملي، بیروت، انظر: ) ٣(
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 حركة فتح: - ١

كــذلك فــي ، حركــة فــتح حركــة علمانیــة تتبنــى العلمانیــة فــي إدارة منظمــة التحریــر الفلســطیني  
رؤیتها لحل القضیة الفلسطینیة من خالل تبنیها في سبیعنات القرن الماضي لحل الدولة الدیمقراطیة 

  )١(على كامل التراب الوطني الفلسطیني.

ضـح أن حركـة فـتح هـي أكثـر الحركـات الفلسـطینیة (علمانیـة) وأساسـًا عرفـت بأنهــا ومـن الوا  
وهــي ، وهــي التــي صــبغت منظمــة التحریــر والثــورة الفلســطینیة بهــذه الصــفة، حركــة علمانیــة بالمجمــل

عنـــدما طرحــت مشـــروع الدولـــة الدیمقراطیــة العلمانیـــة لحـــل ، التــي قـــادت منظمـــة التحریــر الفلســـطینیة
وهــي التــي غلبــت الــوطني علــى اإلســالمي  بغــض النظــر عــن محتــواه فــي كــل ، نیةالقضــیة الفلســطی
  )٢(مراحل وجودها.

  فتح وموقفها من الدین:  - أ

  تأثیر الدین في فكر ومواقف وسلوك األحزاب الفلسطینیة ذات التوجهات العلمانیة:  

ن مـ، فحركة فتح تشمل وتضم أشخاص من كافة األدیان عبر تاریخها وفي مجلسـها الثـوري  
ومازالـت فـتح ، حریصـًا علـى التمثیـل الـدیني للجمیـع )عرفـات(حیث كـان ، نیومسلم ینیهود ومسیحی

وتؤكــد الحركــة اســتمرارها لرفــع ، غیــر مقصــود مبشــكل مقصــود أأكانــت التشــكیلة ســواء  تلــكتراعــي 
ًا وأنهـا لیسـت حزبـ، فهـي بصـفتها الوطنیـة الغالبـة عنـدها، ...شعار وحدة وطنیة... إسـالم ومسـیحیة"

  دینیًا والتدین لیس شرطا لتبوء مواقع القیادة.

ها علـى أنـه شـكل مـن ئكذلك وصفت ممارسـة بعـض الشـعائر الدینیـة مـن قبـل بعـض أعضـا  
تراعـي فصـل الـدین :" فیؤكـد النـاطق باسـمها بـأن الحركـة، أشكال االحترام للمجتمـع ولـیس أیـدیولوجیا

الشــخص عنــد قبولــه عضــوًا فــي الحركــة حیــث .. لــذلك نالحــظ أیضــا القســم الــذي یؤدیــه ."عــن الدولــة
أقســــم بشــــرفي ومعتقــــداتي أن أصــــون فلســــطین وأعمــــل علــــى تحریرهــــا وأحــــافظ علــــى ســــریة :" یقــــول

 ،. فهنا نالحظ الخلل العقائـدي فهـم یقسـمون بالشـرف ولـیس بـاهللا"الحركة... واهللا على ما أقول شهید
  .!  ال یجوز الحلف بغیر اهللا عز وجلو 

  یكون عندهم القسم بالشرف ولیس باهللا عز وجل؟!!، د فتح العلمانیةهذا هو الدین عن  

                                                           
  .٦العلمانیة السیاسیة والمسألة الدینیة في فلسطین، إیاد البرغوثي، ص) ١(
  .٣٣ - ٣٢، صابقالمرجع السانظر: ) ٢(
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هاتـان  ،وكذلك في تكرار الحدیث حول العمق العربي والثقافة العربیة واإلسالمیة لحركة فتح  
ومــا دون ذلــك فــالنص الــدیني هــو مســألة شخصــیة واجتهــاد ، الجملتــان تــردان نصــًا فــي أدبیــات فــتح

  ودة في النظام األساسي لحركة فتح.للعضو أو للمجموعة وغیر موج

علـى -وتفضـل أو، لذلك ترید هذه الحركة دولة (دیمقراطیة) وتراعي فصـل الـدین عـن الدولـة  
   )١(هي لیست ضد أن تسمى بالحركة العلمانیة. -األقل

 يوهــ، "وال بــد أن یعلــم كــل مســلم أن الفئــة العلمانیــة هــي الخطــر األكبــر المحــدق بهــذه األمــة  
   )٢(ریب هذه األمة وٕابعادها عن دینها."عمل على تغت

  : فتح وموقفها من تحریر المرأة  -  ب

  -اهتمت حركة فتح بموضوع المرأة من زاویتین:

  . ألن المرأة تشكل مخزونا انتخابیًا كبیراً : داخلیاً  -١

هــو االســتجابة لمــا ُیطــرح دولیــًا حــول المــرأة ومواكبــة للمنظمــات االقلیمیــة والدولیــة التــي : خارجیــاً  -٢
  فتح عالقة معها وتتشبه بها. تقیم

ـــس التشـــریعي نجـــاة أو بكـــر الحركـــة النســـویة    حیـــث المـــت القیادیـــة فـــي فـــتح وعضـــو المجل
على أنـه ، الفتحاویة على موافقتها من قانون الزواج الثاني الذي اعتمدته السلطة الوطنیة الفلسطینیة

جــود حالیــًا والــذي وصــفته قــانون (بهــدل المــرأة) ودعــت إلــى قــانون أحــوال شخصــیة مختلــف عــن المو 
بالقـانون (اللقـیط) مــن الـدول المجـاورة... كمــا انتقـدت وزارة شـؤون المــرأة التـي تفتقـد إلــى وجـود خطــة 

   وتؤمن بتمكین المرأة ومساواتها بالرجل.، فهي بذلك ترید القوانین الدولیة الغربیة. لتمكین المرأة

  : موقفها من التعلیمو  فتح   -  ت

ولكـن ، م بـالتعلیم عنـد فـتح حیـث جـرى بعـض التـدخل فـي المنـاهجكان هناك بعـض االهتمـا  
من الناحیـة الوطنیـة واشـتراطات إسـرائیلیة أمریكیـة صـبغت المنـاهج بالصـبغة الوطنیـة مـن حیـث هـو 

  .)٣( تعلیم دیمقراطي علماني

حیث األرض و  شرها ینال من العرضو  ،األوطانو  فخطر هذه الحركة الخبیثة یمس األدیان"  
نبیل عمرو القیادى بحركـة فـتح قـد صـرح  ذلكف .هي كفر بواح..و  ،ها بالعلمانیة منهجاً ز زاأعلنت اعت

                                                           
  .٥٧-٣٤انظر: العلمانیة السیاسیة والمسألة الدینیة في فلسطین، إیاد البرغوثي، ص) ١(
 .٦-٥أسالیب العلمانیة في تغریب المرأة المسلمة، لفضیلة الشیخ الدكتور بشر بن فهد البشر، ص ) ٢(
 .٦٤ - ٥٨صي، البرغوث انظر: العلمانیة السیاسیة والمسألة الدینیة في فلسطین، إیاد) ٣(
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"نحن شـعب علمـاني.. ستسـقط حمـاس وسـتعود فـتح للسـلطة ال : ) بالتالي٢٠٠٦/  ٠٧/٠٥بتاریخ (
  )١(".محالة

"الجمعیــات واألحــزاب السیاســیة غیــر خــاٍف مــا تقــوم علیــه ُأسســها وشــعاراتها مــن تنكــر  تلــكف  
  )٢( .ودعوة صریحة إلى الالدینیة"، سالملإل

  الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین: -٢

 مــن حیــث المبــدأ بقیــت الجبهــة الشــعبیة لتحریــر فلســطین ثابتــة علــى الهــدف االســتراتیجي  
. وحتــى الیــوم تنــادي بالعلمانیــة ویتضــح بــالتحریر وٕاقامــة الدولــة الدیمقراطیــة العلمانیــة طــوال الوقــت

  .)٣(ها من القضیةذلك من خالل موقف

  : الجبهة الشعبیة وموقفها من تحریر المرأة  - أ

وكانـــت ، حتــل موضـــوع المـــرأة مكانـــًا مهمـــًا فـــي أدبیــات الجبهـــة وأدواتهـــا وبرامجهـــا التنفیذیـــةإ  
والتــي تقــدم رؤیــة متكاملــة للدولــة مضــمونها علمــاني ، مســألة مســاواتها مطلبــًا دائمــًا تــدعو لــه الجبهــة

  وانین.فیما یتعلق بالمرأة والق

وفي المادة السابعة من نظامها الداخلي تدعو إلى (المساواة والتحرر االجتماعي) وتزعم أن   
  هناك اضطهاد واقع على المرأة.

 الجبهة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین:  - ٣

وهي واحدة من األحـزاب الیسـاریة العلمانیـة عارضـت أیضـًا علـى صـیاغة القـانون األساسـي   
وعلـى أن مصـادر الشـریعة ، أن اإلسـالم هـو الـدین الرسـمي فـي فلسـطین الفلسطیني الذي نص على
  : قالها الشبابیة حیث ئ.. وأتضح ذلك من خالل أحد أعضا.هي مصدر رئیس للتشریع

یــدًا مــن الترهــل فــي صــیاغة ألنــه بــدون ذلــك ســیترك مز  ؛نقتضــي فصــل الــدین عــن الدولــة"   
.. .مین العام للجبهة على التمسك بوثیقة االستقاللنائب األ )٤(ذلك أكد أبو لیلىك، "النظام األساسي

ویـرون أن العلمانیـة هـي التـي ، إن أعضاء الجبهة یعتبـرون أنفسـهم دعـاة الدولـة الدیمقراطیـة المدنیـة
                                                           

 -م، الموافـق  ٢٠١٠دیسـمبر  ٢٠السیوف الیمانیة علـى حركـة فـتح العلمانیـة، محـب الغربـاء اإلفریقـي، اإلثنـین ) ١(
  .www.muslm.netهــ،  ١٤٣٢محرم  ١٣

 .٣٦٨-٣٦٧، سفر الحوالي، العلمانیة نشأتها وتطورها وآثارها في الحیاة اإلسالمیة المعاصرةالعلمانیة ) ٢(
الشـــعبیة ثابتـــة علـــى الهـــدف اإلســـترتیجي بـــالتحریر وٕاقامـــة الدولـــة الدیمقراطیـــة العلمانیـــة، أبـــو أحمـــد فـــؤاد  انظـــر:) ٣(

مســـئول الـــدائرة السیاســـیة واإلعالمیـــة فـــي الجبهـــة الشـــعبیة، النهضـــة، حـــاوره مهنـــد عمـــر، المجلـــة اإلكترونیـــة أجـــراس 
  ١٥١_table=table&٣٥=www.ajras.org/?page=show_details&Idم، ٢٦/٧/٢٠١٠العودة، 

 تم التعریف بأبو لیلي في الفصل األول من أسباب التغریب.) ٤(
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وفصـــل الـــدین عـــن السیاســـة ال یعنـــي فصـــله مـــن ، تفیـــد المجتمـــع الفلســـطیني بكـــل شـــرائحه وطبقاتـــه
غــوش إلــى عــدم تــدیین السیاســة وعــدم تســییس الــدین  هشــام أبــو قــد دعــاو  -حســب زعمهــم-المجتمــع 

  .)١( ویعتبر صالح أبو ناصر أن الدین معتقد سماوي خاص بین العبد وربه
  : الجبهة وموقفها من تحریر المرأة  - أ

وأعضـاؤها مـن قمـة الهـرم التنظیمـي ، تعتبر نفسها تنظیمًا تقدیمًا ال یمیز بـین الرجـل والمـرأة  
بــل حتــى أن الجبهــة تراعــى وجــود المــرأة المحجبــة أو غیــر ، جنســینوحتــى القاعــدة یتشــكلون مــن ال

  لذلك نالحظ وجود النساء القیادیات في الجبهة دون حجاب. ؛محجبة في المواقع القیادیة.

  زي شعبي تراثي أكثر منه هویة فكریة). ( فهي ترى ظاهرة الحجاب عبارة عن   

  فیها الرجل والمرأة إال في دولة علمانیة. فیدرك الیسار أن ال مساواة بین كافة األطراف بما   

الحركــات واألحـــزاب الفلســطینیة العلمانیــة إال أن الشــعب الفلســطیني یبقـــى  تلــكورغــم تــأثیر   
  ویتضح ذلك من خالل:، مجتمعًا محافظًا أكثر من باقي المجتمعات العربیة واإلسالمیة

لرصــد درجــة الصــحوة ، نســانمركــز رام اهللا لدراســات حقــوق اإل مــارأي أجراهللــاســتطالعین    
ــــة فــــي فلســــطین ــــي الفكــــر والثقاف ــــي آب أغســــطس، ف م) بعنــــوان ٢٠١٠( فكــــان االســــتطالع األول ف

م) بعنوان(اسـتحقاق ٢٠١١الثـاني كـان فـي آب اغسـطس(ثـم (الفضاء الدیني في الثقافـة الفلسـطینیة) 
یـاة السیاسـیة والفكریـة االسـتطالعین یمكـن االسـتدالل علـى الح ذینـكایلول والدولة الفلسـطینیة) ومـن 

  الفلسطینیة.

%) یؤدونهـا بشـكل ١٧( وحـوالي، %) یـؤدون الصـالة بشـكل دائـم٧٨( أظهر االستطالع أن  
%) مــن المســتطلعین فــي الضــفة الغربیــة ٧٧( بــین أنكمــا ، %) فقــط ال یــؤدون الصــالة٦متقطــع و(

الذین یصـومون رمضـان ونه كما بین أن ء%) ال یقر ٧و(، ن القرآن بشكل أو بآخرءو وقطاع غزة یقر 
%) مــــن ٨٥( %) واعتبــــر١( %) والـــذین ال یصــــومنه نهائیـــا هــــو أكثـــر بقلیــــل مـــن٩١بانتظـــام هــــم(

ــــاً   وتبــــین مــــن االســــتطالع أن حــــوالي، %) غیــــر متــــدیین١٥(و المســــتطلعین متــــدینین كلیــــا أو جزئی
%) ٣ى حـوالي(رأحـین فـي ، ضـرورة زیـادة حصـص التربیـة االسـالمیة فـي المـدارس قد رأوا%) ٥١(

بوجــوب بقــاء مــادة التربیــة االســالمیة كمــادة أساســیة فــي  قــالوا) %٩٣و(، فقــط أنهــا أكثــر ممــا ینبغــي
  عدم تلك الضرورة. رأوا) %٥المدارس و(

وعنــد النظــر إلــى عالقــة الــدین بــبعض القضــایا السیاســیة وبخاصــة مســألة الدولــة وعالقتهــا   
  ن عن الدولة.%) من المستطلعین مسألة فصل الدی٧٠( فقد رفض، بالدین

                                                           
  .٩٣-٨٧إیاد البرغوثي، صانظر: العلمانیة السیاسیة والمسألة الدینیة في فلسطین، ) ١(



   

٩١ 
 

 

فقـــــط ضـــــرورة اســـــتعباد الشـــــریعة ) %٤وفیمـــــا یتعلـــــق بتطبیـــــق التشـــــریعات االســـــالمیة رأى(  
  %) أرادوا أن تكون هي المصدر الوحید للتشریع. ٣٠و(، اإلسالمیة من مصادر التشریع

%) وجـود أحـزاب إسـالمیة فـي النظـام السیاسـي ٢٤وفیما یتعلق باألحزاب السیاسیة عارض(  
   )١(%) وجود أحزاب علمانیة في فلسطین.٤٩ا عارض(الفلسطیني بینم

ومــن خــالل االســتطالعین تبــین أن هنــاك تراجــع للعلمانیــة كتیــار قــوي رغــم وجــود العلمانیــة   
فـــي ضـــوء تأســـیس حركـــة ، كـــأفراد... ولقـــد تكـــرس المـــنهج الشـــیوعي لألحـــزاب العلمانیـــة الفلســـطینیة

  .حماس وتنامي قوتها

ین لـیس فقـط یعین إلـى وجـود التخـبط الفكـري بـین الفلسـطینوتبین أیضًا من خـالل االسـتطال  
ولكـــن أیضـــا الفصـــل الواضـــح بـــین المواقـــف النظریـــة والتطبیـــق ، فـــي الفصـــل بـــین الحیـــاة والسیاســـة

 ،ضرورة عدم التمیز الدولة بین مواطنیها على أساس دیني) %٨٦أید (، فعلى سبیل المثال، العملي
أن تكـون المـرأة ) %٦٣( ومـانع، ینیة فلسـطینیا غیـر مسـلمیصبح رئیس الدولـة الفلسـط أن) (٧٥٪ و

%) أنهــم مــع قیــام دولــة دیمقراطیــة تعددیــة تصــان فیهــا الحریــات ٨٣( فــي حــین أجــاب، رئیســة للدولــة
وجــود نــص قــانوني فــي دولــة ) %٧٣والسیاســیة وأیــد(، للمــواطن بغــض النظــر عــن خلفیــاتهم الدینیــة

%) ممــا ٢١( بینمـا رفــض ذلـك حـوالي، فــي رمضـان فلسـطین المسـتقبلیة یجـرم الشــخص الـذي یفطـر
یدلل على وجود تعارض بین اإلیمان الدیني ومفهوم المواطنة والحریة الشخصیة مـا زال هـو الغالـب 

   )٢(ن.یعلى عقلیة كثیر من الفلسطینی

  .)٣( جرائم العلمانیین في فلسطین - اً لثثا
وقعـت فلسـطین ، دنـا مـن كـل أفـقتـداعى الصـلیبیون علـى بال، "مع سقوط الخالفـة العثمانیـة  

، تلـك السـاعة ذومنـ )وعـد بلفـور(وأعطـوهم وعـدهم المشـؤوم ، فمهـدوها للیهـود، تحت سیطرة اإلنجلیـز
صـار التالمـذة تحـت ف ؛عبـر عقـود ثالثـة غیَّـروا فیهـا مدراسـنا وغربوهـا، وبریطانیا تدفعنا نحو شعابها

وبــذروا العلمانیــة بــذرة ، المــذة المستشــرقین فینــاثــم كثــر ت، سیـــطرة النصـــارى ینفـــذون مخطـــط بریطـــانیا
  وصـــــــــدق علـــــــــیهم إبلـــــــــیس ظنـــــــــه.، وأوحـــــــــوا للنـــــــــاس أن ال طریـــــــــق غیـــــــــر هـــــــــذا الطریـــــــــق، خبیثـــــــــة

                                                           
 .١٦ -١٤ص انظر: العلمانیة السیاسیة والمسألة الدینیة في فلسطین، إیاد البرغوثي، ) ١(
 .٢٤-١٦المرجع السابق، ص) ٢(
 تم عنونة مقال الدكتور نزار من قبل الباحثة .  )٣(
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وتسـلط مـن یومهـا العلمـانیون ، م) المشهورة باسم النكبة١٩٤٨-هـ١٣٦٧( ووقعت نكبتنا الكبرى سنة
  )١(هم عمالء دولة الیهود."وشتت شمل، علینا؛ فكلما نهض أهل الدین قمعتهم آلة التغریب

 : محاربة اإلسالم وأهله -١

كانت تواَجه كلها بالحدید ، من المعلوم أن لإلسالمیین في بالدنا فلسطین أكثر من نهضةو "  
ــام) قمعهــا العــرب واإلنجلیــز علــى الســواء وقبیــل ، نهضــة (الحســیني) مثلهــاثــم ، والنــار؛ فنهضــة (القسَّ

فالحقـتهم األنظمـة وطـاردتهم فـي ، ل فـي كـل مكـان مـن فلسـطینالنكبة كانت كتائب اإلسالمیین تقاتـ
ورجعــوا مــن المعركــة إلــى ســجون الظــالمین. والنــاظر فــي التــاریخ المعاصــر یكتشــف هــذه ، كــل مكــان

  ویعلم كم حاربت العلمانیة أهل الدین في فلسطین.، الحقائق الـُمرة

ونكلـت ، وحـاربتهم، الثوریـة فقمعتهم األنظمة، حاول اإلسالمیون جمع صفوفهم، وبعد النكبة  
وا ئـوهی، فأنشئوا لهم المؤسسـات، وفرشت األرض لزنادقة العلمانیة، وألقتهم في غیاهب السجون، بهم

أنشــئت منظمــة التحریـــر الفلســطینیة التــي أرادهــا الزعمــاء العــرب علمانیـــة ثــم ، لهــم المراكــز الداعمــة
وهـــي حتـــى الســـاعة تـــدعو إلـــى ، لفمضـــت تعلـــن علمانیتهـــا بـــال خجـــ، لتحریـــر فلســـطین مـــن الیهـــود

  وشعبنا شعب إسالم وٕایمان ودین وعزة.، العلمانیة لیل نهار

، وٕاخوانـه ُعُكـوف علـى تربیـة هـذه األجیـال )٢((اإلمام الیاسـین)و ،ومنذ سنوات أربعین وزیادة  
  )٣(حتى نشأ عندنا من الناس من ال یقبل عن اإلسالم بدیًال".

ن فــي أواخــر الســبعینات وأوائــل الثمنینــات فــي القــرن ظهــرت الصــحوة اإلســالمیة فــي فلســطی  
 الماضـي وفــي هـذه الفتــرة ظهــرت الحركـات اإلســالمیة كـان أبرزهــا وأهمهــا حركـة المقاومــة اإلســالمیة
(حماس) كما تمثل ذلك على المستوى السیاسي واالجتماعي والثقافي بكثـرة فـي هـذه المظـاهر والتـي 

                                                           
تحریر فلسطین من الزنادقة العلمانیین، الخطوة األولى لتحریرها من الیهود، د. نزار ریان رحمه اهللا، مقال تاریخ ) ١(

  .ar.islamway.net)، ٢٠٠٩/ ٢/ ١٨( ١٤٣٠صفر  ٢٣النشر: 
-م، فــي قریــة الجــورة  ١٩٣٦ یونیــو ٢٨أحمــد إســماعیل یاســین، ولــد فـي الشـیخ اإلمــام المربــي الشــهید المجاهـد ) ٢(

حركـــة المقاومـــة م، مؤســس ٢٠٠٤ مـــارس ٢٢استشـــهد فــي ثــم ، عســقالن التابعـــة لقضــاء المجـــدل شــمال قطـــاع غـــزة
وزعیمهــــا حتــــى استشــــهاده، مــــن أعــــالم الــــدعوة اإلســــالمیة بفلســــطین، مؤســــس ومســــئول المجمــــع  حمــــاس اإلســــالمیة

، عمـل مدرسـًا للغـة العربیـة والتربیـة اإلسـالمیة ١٩٤٨اإلسالمي بغزة، لجأ مع أسرته إلى قطاع غزة بعد الحرب عـام 
یبًا ومدرسًا في مساجد غزة، أصبح في ظل االحتالل أشجع مجاهد وأشهر خطیب عرفه قطاع غـزة لقـوة ثم عمل خط

حجتــه وجســارته فــي الحــق. رحــم اهللا شــیخنا ومعلمنــا الیاســین وأســكنه الفــردوس األعلــى. انظــر: ویكیبیــدیا الموســوعة 
  .Wikipediaالحرة.

ولى لتحریرها من الیهود، د. نزار ریان رحمه اهللا، مقال تاریخ تحریر فلسطین من الزنادقة العلمانیین، الخطوة األ) ٣(
 .٢٠٠٩/ ٢/ ١٨ -١٤٣٠صفر  ٢٣النشر: 
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مثل كثرة أعداد النسـاء اللـواتي إلتـزمن فـي ، متدین ومحافظتدل على أن المجتمع الفلسطیني مجتمع 
وكثــــرة أعــــداد المصــــلین فــــي  rوٕاعفــــاء اللحــــى لــــدى الرجــــال إقتــــداًء بســــنة الرســــول ، لــــبس الحجــــاب

والنـوادي ، والمعاهـد تربویـة، وریـاض األطفـال، وظهور المؤسسات اإلسـالمیة فـي المـدارس، المساجد
ت المظـــاهر الصـــحوة اإلســـالمیة هـــي األبـــرز رغـــم وجـــود تلـــك وكانـــ، الثقافیـــة والریاضـــیة اإلســـالمیة

الحركات السیاسیة من ناحیة التـدین ومـن ناحیـة التنظـیم كانـت الحركـات واألحـزاب السیاسـیة األكثـر 
  )١(واألكثر حضورًا.، بروزاً 

الجیل في المدارس والجامعات مع أواخـر السـبعینیات مـن القـرن المـیالدي  ذلكوكان ظهور   
أخــذت دولــة العـدو الیهودیــة تتخــوف مــن تقــدم ، ویومـًا إثــر یــوم، تكــاثرون كقطــرات الغیــثی، المنصـرم

ة) للمنظمة أن ال حل إال أن یتقدم قادة المنظمة ینفوسوست (الدولة الصهیو ، المد اإلسالمي المبارك
  ألوسلو.

  االعتراف بالكیان الصهیوني: - ٢

ــان ، معظــم بالدنــااعترفنــا لعــدونا بالســیطرة علــى  وكانــت نكبــة فــوق نكبتنــا:   وأعطینــاهم بالمجَّ
وســیاط ) م١٩٩٤ومنــذ ســنوات أوســلو العجــاف عــام (، وأخــذنا مقابــل ذلــك ســلطة مســلوبة، كــل شــيء

  .البغي تُلهب ظهور اإلسالمیین في فلسطین؛ تعذیبًا وقتًال واعتقاالً 
  القتل والمجازر: - ٣

ـــاس فـــي مجـــزرة مســـجد فلســـطین   ـــذ وصـــل (األوســـلیون) ذبحـــوا الن ة الجمعـــة بعـــد صـــال، فمن
وُفتحت بوابات السجون التي لم تسـتثن ابـن الثمـانین مـن ، وزعموا من األكاذیب یومها عجباً ، مباشرة

لـــم ، فاعتقـــل كـــل النـــاس، وبـــدأت حمـــالت التشـــویه والتشـــهیر والتعـــذیب، أبنـــاء اإلســـالم فـــي فلســـطین
، ر االعتـقــال بــال مــدة أو محاكمـةوصــا، فما أكـرمــوا أحــداً ، یستثنوا كریمًا أو عالمًا أو أستاذًا جامعـیاً 

یتنـازلوا عـن حقهـم فـي الجهـاد ولـم  إال أنهم لم )٢(لها ثمن مادي ُیدَفع. كان حتى زیارة األهل للسجین
  یعترفوا بإسرائیل كما أراد لهم العلمانیین األوسلویون.

 ر:فاســتمرت المقاومــة الفلســطینیة اإلســالمیة فــي صــراعها بــین الحــق والباطــل فرفعــت شــعا  
 .معركتنا معركة عقیدة ووجود وحیاة

  .نعم للحجر وال للمؤتمر

                                                           
  .١ص ،انظر: العلمانیة السیاسیة والمسألة الدینیة في فلسطین، إیاد البرغوثي) ١(
رحمه اهللا، مقال تاریخ  تحریر فلسطین من الزنادقة العلمانیین، الخطوة األولى لتحریرها من الیهود، د. نزار ریان) ٢(

  .٢٠٠٩/ ٢/ ١٨ -١٤٣٠صفر  ٢٣النشر: 
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 .أرضنا إسالمیة الهویة هذه هویتها

 = أرض فلسطین ٦٧مع  ٤٨

  .مع الضفة والقطاع = أرض لن تباع٤٨ 

  ما أخذ بالقوة ال یسترد إال بالقوة.، ال تنازل وال سالم وال استسالم
ــــــــة ــــــــام اهللا مأذن ــــــــك أم ــــــــدس تب ــــــــي الق   ف

  لــــــــى المحــــــــراب ینهمــــــــلونهـــــــر دمــــــــع ع   

    
  هـــــــــــذا جبــــــــــــان وهــــــــــــذا بــــــــــــاع أمتــــــــــــه

ــــــى حمــــــى الشــــــیطان یبتهــــــل    )١(وكلهــــــم ف
  

    
 نشر الفساد والرذیلة في فلسطین: -٤

ر األخبــار، یقلــب الحقــائق، انطلــق إعــالم زنادقــة العلمانیــة، أثنــاء ذلــك كلــهو "   ویصــور ، ویــزوِّ
د راقصات موسـكو وسـائر الـبالد ُتستورَ حیث كانت ، ویدعو إلى اإلباحیة، اإلسالمیین بغیر صورتهم

وُیبنـــى ، وتُفـــتح الشـــواطئ للعـــري والســـیاحة الماجنـــة، إلـــى غـــزة والضـــفة المنكـــوبتین بزنادقـــة العلمانیـــة
وُتضـــرب الصـــناعات البســـیطة لصـــالح تجـــار الســـلطة ، كـــازینو أریحـــا بـــالمالیین مـــن قـــوت الالجئـــین

وال تكــاد فضــائیة فلســطین تــذكر ، واتوُتحتكــر األقــ، وُیبتــز التجــار، المســتوردین البضــائع مــن بعیــد
 .)٢(فلسطین إال قلیًال...كل ذلك من محن كان یحدث والناس صابرون"

 : التعاون األمني مع اإلحتالل -٥

ولكــم أن  "تشــكل لجنــة تعــاون وتنســیق فلســطینیة إســرائیلیة مشــتركة ألهــداف أمنیــة متبادلــة"  
من و  أهلنا في فلسطین..و  ا على المجاهدینبالیو  تتخیلوا ما جرته لجنة التنسیق األمنیة من مصائب

یلتزم الفلسطینیون على الفور بوقف العنف بشكل غیر ، "في المرحلة األولى: اتفاقیة خارطة الطریق
مشــروط وفًقــا للخطــوات المفصــلة فیمــا یلــي؛ ویجــب أن ترافــق مثــل هــذه العملیــة خطــوات داعمــة مــن 

یون تعــاونهم األمنــي بنــاء علــى خطــة ِتیِنیــت لوقــف جانــب إســرائیل. ویســتأنف الفلســطینیون واإلســرائیل
العنف واإلرهاب والتحـریض بواسـطة أجهـزة أمنیـة فلسـطینیة فّعالـة أعیـدت هیكلتهـا" فـاألجهزة األمنیـة 

  .)٣( التحریض ضد الیهود"و  الفعالة أرصدها أسیادها لمحاربة اإلرهاب

  
                                                           

جمادى  ١٦الجمعة ،، مجلة الزیتونة -االتجاهات العلمانیة وموقفها من قضایا األمة (فلسطین أنموذجا)  انظر:) ١(
 ه.١٤٣٤الثانیة 

تحریر فلسطین من الزنادقة العلمانیین، الخطوة األولى لتحریرها من الیهود، د. نزار ریان رحمه اهللا، مقال تاریخ ) ٢(
  ) .٢٠٠٩/ ٢/ ١٨( ١٤٣٠صفر  ٢٣النشر: 

 ١٣م، الموافـق  ٢٠١٠دیسـمبر  ٢٠السیوف الیمانیة على حركة فتح العلمانیة، محب الغرباء اإلفریقي، اإلثنین ) ٣(
 .www.muslm.netهــ،  ١٤٣٢محرم 



   

٩٥ 
 

 

 العلمانیون واإلنتخابات التشریعیة: -٦

فــاخترعوا قصــة االنتخابــات ، المــد الجهــادي المتقــدم ذلــكنیین إلیقــاف و"كانــت محاولــة العلمــا  
وكانت النتیجة مفاجئة ألعداء اهللا زنادقـة العلمانیـة واألمـریكیین والیهـود علـى السـواء؛ حیـث حصـلت 
الحركة على أكثر من ستة وسبعین مقعدًا من مقاعد المجلس التشریعي البالغـة مائـة واثنـین وثالثـین 

وأعلنتهــا ، الصــاعقة؛ فهــذه أمریكــا تنكــرت لمــا تنــادي بــه مــن احتــرام صــندوق االقتــراع وكانــت، مقعــداً 
ویومهـا أعلـن  أو تشارك فیها حمـاس.، ومقاطعة لحكومة تشكلها حماس، حربًا ضروسًا على حماس

حیث قال: من یدخل في حكومة تشـكلها حمـاس سـیقلل ، وهو رجل أمریكا في فلسطین )١((الدحالن)
ــه. وتفــوَّ  بعــد مــدة ُضــبط تســجیل لــه وهــو یقــول: "ســُأرقِّص حمــاس ثــم ، ه حینهــا بســباب یلیــق بــهقیمَت
وقد سجل له رجـل ، ویصنع اإلشكاالت لحركة حماس، ویحرك سیارتي جیب في البلد، خمسة بلدي"

ویصـف الغلمـان المخلـدین بوصـف ، تسجیًال وهو ینطق كالمًا ینكر فیه ما أعد اهللا لعباده فـي الجنـة
قـــال: "هـــذا الـــذي أصـــابني ، هـــذا فـــي القـــرآن"، الحیـــاء؛ فلمـــا قیـــل لـــه: "یـــا أبـــا فـــادي ینـــدى لـــه جبـــین

  )٢(بالجنون!!!".

 المطالبة باالعتراف بالعدو الصهیوني: -٧

ثم بدأ العلمانیون یطالبون حماس باالعتراف بدولة العدو المحتل ألرضنا؛ فلما تأبَّـت علـیهم   
 األستاذ(إسماعیل هنیة).ومحاولة اغتیال ، ا بالمشاركة في الحصارُءو بد
 رفض العلمانیون للمصالحة: -٨

فقتلــوا أوًال األســتاذ الدكتور(حســین أبــو عجــوة) ولــم ، وبعــدها أعلنوهــا حربــًا علــى الــدین وأهلــه  
وقتلــوا ، ویقتلــون علــى اللحیــة، وا ینصــبون الحــواجزءُ ثــم بــد، یســتجیبوا ألي نــداء للمصــالحة الوطنیــة

                                                           
 فلســـطیني، سیاســـي ١٩٦١ ســـبتمبر ٢٩غـــزة، ولـــد فـــي  -مخـــیم خـــان یـــونسمحمـــد یوســـف دحـــالن، مـــن موالیـــد ) ١(

طین، وعضــو اللجنــة المركزیــة لحركــة فــتح، ویشــغل اآلن مفــوض اإلعــالم ومؤســس ســابق لحركــة شــبیبة فــتح فــي فلســ
بـدءا مـن  اتفـاق أوسـلووالثقافة في اللجنة المركزیة للحركة، عضو فریق التفاوض الفلسطیني في مرحلة ما بعد توقیـع 

انتهاًء بقیادته للمفاوضات التي أفضت ثم  وكامب دیفید الثانیة وواي ریفرمروًرا بـ ثم ، ١٩٩٤عام  ةمفاوضات القاهر 
  .ببروتوكول العبور والحركةإلى ما یسمى 

غـــزة، وهـــو جهــاز لتعـــذیب الفلســطینین مـــن معارضـــي  بتأســـیس جهـــاز األمــن الوقـــائي فــي ١٩٩٤ُكلــف دحـــالن عــام 
أوســلو، تــولى رئاســة جهــاز األمــن الوقــائي بفســاده المستشــري فــي المجتمــع الفلســطیني وحــاول كــبح جمــاح الفصــائل 
الفلسطینیة، مطبقًا اتفاقات اسلو بالتعـاون مـع إسـرائیل مـن أجـل الحـد مـن المقاومـة عبـر التعـاون مـع األجهـزة األمنیـة 

  ar.wikipedia.org/wiki ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة  یة. انظر:اإلسرائیل
، مقال تاریخ تحریر فلسطین من الزنادقة العلمانیین، الخطوة األولى لتحریرها من الیهود، د. نزار ریان رحمه اهللا) ٢(

  .٢٠٠٩/ ٢/ ١٨ -١٤٣٠صفر  ٢٣النشر: 
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برعایــة ، ثـم كانــت المصــالحة بمكـة المكرمــة،  فـي مســجد الهدایــةأبنـاء المســاجد وهـم یتلــون كتــاب اهللا
وٕاذا بهـم یسـتمرون فـي القتـل بینمـا هـم فـي ، جعلهـا اهللا فـي میـزان حسـناته، كریمة من خادم الحـرمین

األســـتاذ (محمـــد ثـــم ، ثـــم قتلـــوا المجاهـــد الحـــاج (نـــاهض النمـــر)، وصـــبرنا وتصـــبرنا، مكـــة یتحـــاورون
ـــــاتي) إمـــــام مســـــجد العبـــــاس ـــــوا الطالبـــــة ، أمـــــام أســـــرته -تعـــــالى اهللا -الحـــــافظ لكتـــــاب  ،الرف ثـــــم قتل

واقتحمـوا ، قتلـوا األسـتاذ (مـازن عجـور) وأخـذوا أسـرته رهینـة ودرعـًا بشـریةثـم المحجبة(عائشة الشـوا) 
 )١(وفعلوا المنكرات بال حدود."، وحرقوها، البیوت

 الــدین عــن حكــم الحیــاة"ومعلــوم أن العلمانیــة كفــر بــواح ینــاقض اإلســالم مــن جهــة اســتبعاد   
 )٢(اإلسالم نقیضان من أرضى إحداهما أسخط األخرى."و  فهي، عدم االعتراف بأحقیته لذلكو 

فقاتلنـاهم ، حتـى یفـيء إلـى أمـر اهللا تعـالى، بقتال من بغى علینا، "فكان عندئذ قرار الحركة   
واالسـتهزاء بأحكـام ، هیـةمثـل سـّب الـذات اإلل، رغم استعالن بعضهم بما یرتدُّون به، قتال أهل البغي
  فالحمـــد هللا رب العـــالمین.، ونصـــرنا اهللا علـــیهم، وٕاعالنهـــم العلمانیـــة طریقـــًا ومنهجـــاً ، الشـــرع الحنیـــف

تمــس بالـدول العربــیة؛ فقــد ، مـن تقاریــر أمـنــیة، ثم اكتشـفنا في المقرات البائدة ما ال یخطر على بال
وهـو یقـول  )٣(ومن ذلك تسـجیل یصــور أبـا مـازن، المنطـقةكـانـوا عین الیهود على الـدول العـربیة في 

ـوه ویصــفق ، اقــتلوه، اقتلـوه، بلهجة ال تدل على أبویة للشعب: "مـن یحمـل صـاروخًا یقاتـل الیهـود طخُّ
یعنــــي: حــــین یریــــدون  " حماســــًا ال تأخــــذ معهــــم غلــــوة" ثـــــم یتهــــددوننا بــــأن، لـــــه الرعـــــاع مـــــن زمـرتـــــه

  )٤((غلوة فنجان الشاي)!!"استئصالها ال تستغرق منهم 

فأعلنهـا الـرئیس أبـو مـازن مـن اللحظـة ، وطلبناهم للمحاورة، و"بعد ذلك مددنا لهم ید الصفح  
وتآمر مع من بقي من زمرته في البلد على ترك العمل ، یرفض الحوار معنا، بطریقته الفجة، األولى

ال هللا أو ، ن یصــنعهم جنــدًا لــه؛ ألنــه كــاأولئــكوقــد اســتجاب لــه معظــم ، فــي الشــرطة وســائر األجهــزة
  لحمایة البلد.

وال یمكنهــا أن تحنــي هامتهــا للعلمانیــة ، أن تقبــل العلمانیــة طریقــًا للتحریــر ةللحركــ وال یمكــن  
  أو لدولة العدو المحتل.، وزنادقتها

                                                           
نشـر  تحریر فلسطین من الزنادقة العلمانیین، الخطوة األولى لتحریرها من الیهود، د. نزار ریـان رحمـه اهللا، مقـال )١(

 .٢٠٠٩/ ٢/ ١٨ -١٤٣٠صفر  ٢٣تاریخ النشر:  في مواقع اإلنترنت،
 -م، الموافــق ٢٠١٠دیســمبر  ٢٠، محــب الغربــاء اإلفریقــي، اإلثنــین الســیوف الیمانیــة علــى حركــة فــتح العلمانیــة) ٢(

 .www.muslm.netهــ،  ١٤٣٢محرم  ١٣
 تم التعریف به في الفصل األول في المبحث الثاني من األسباب الداخلیة التغریب.) ٣(
ان رحمه اهللا، مقال تاریخ تحریر فلسطین من الزنادقة العلمانیین، الخطوة األولى لتحریرها من الیهود، د. نزار ری) ٤(

  .٢٠٠٩/ ٢/ ١٨ - ١٤٣٠صفر  ٢٣النشر: 
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إن في تاریخنا لعبرة؛ فمن ینظر إلى ما فعلـه صـالح الـدین األیـوبي یختصـر الحكایـة كلهـا:   
ثــم تطهیــر بیــت المقــدس ، ض مــن الحشاشــین والبــاطنیین وأعــداء الــدین زنادقــة العلمانیــةتطهیــر األر 
  )١(بإذن اهللا."

وأنبت في وسط الركـام والظـالم رجـاًال ، العلمانین في نحورهم أولئكو"لكن اهللا تعالى رد كید   
الحركـات  وانبثـق مـن تلـك، فانفجرت في كل بلـد إسـالمي حركـة جهادیـة، صدقوا ما عاهدوا اهللا علیه

مهتـدیًا بالوثبـات التجدیدیـة التـي لـم یخـل منهـا عصـر ، فكر أصیل یستمد مـن الكتـاب والسـنة مباشـرة
هـــو إدراك أن ســـبب ، وتكمـــن قـــوة هـــذا الفكـــر بـــل حیاتـــه فـــي ســـر واحـــد فقـــط، مـــن عصـــور اإلســـالم

ئ من تصحیح انحطاط هذه األمة هو انحرافها عن حقیقة "ال إله إال اهللا" وأن الطریق إلى بعثها یبتد
  )٢("وٕازالة ما علق في ذهن األمة حولها من غبش واضطراب.، مفهوم هذه الكلمة وما تفرع منها

وفشـلت كـل االیـدیولوجیات واألفكـار فـى ، إنَّ إسرائیل أسست دولتهـا علـى أسـاس مـن التـوراة  
یا فـــى التصـــدى لحلهـــا ولـــم یثبـــت أمامهـــا إال مـــن حملـــوا العقیـــدة االســـالمیة وصـــمدوا صـــمودا اســـطور 

فعامل الدین ال یمكن إغفاله ونحن نحلـل الصـراع فـى قضـیة ، المواجهة من اإلسالمیین الفلسطینیین
فلسـطین ومقدســاتها فهــو أهــم األبعــاد علــى االطـالق. إلرجــاع المقدســات المغتصــبة والمدنســة القــدس 

  )٣(والمسجد األقصى وجمیع األراضي الفلسطینیة. 

عنهــا تغریــب وتغــرب واســتغراب أدى إلــى تفریــغ الشخصــیة نــتج ، هــذه هــي العلمانیــة الخبیثــة  
اإلسالمیة من عقیدتها اإلسالمیة ومن محتواها الثقافي... ولقد فرض علینا التغریب مع العلمانیة أو 
مع (المناخ اإلعالمي) في المجتمعات اإلسالمیة زمن االستعمار واالحتالل والذي فصل الـدین عـن 

  )٤(وم نعاني ونعیش هذا المناخ العلماني التغریبي.ولكن ما زلنا إلى الی، الحیاة

هــذه هــي العلمانیــة فــي فلســطین وهــذا مــا أنتجــه الفكــر العلمــاني مــن دمــار وخــراب للمجتمــع   
، لـــذلك هـــي علـــى عـــداء دائـــم مـــع الحركـــات اإلســـالمیة التـــي تـــرفض العلمانیـــة وتحاربهـــا، الفلســـطیني

  وُتطبق شریعة اهللا في األرض.

                                                           
تحریر فلسطین من الزنادقة العلمانیین، الخطوة األولى لتحریرها من الیهود، د. نزار ریان رحمه اهللا، مقال تاریخ  )١(

 .٢٠٠٩/ ٢/ ١٨ - ١٤٣٠صفر  ٢٣النشر: 
  .٣د. سفر الحوالي، صنشأتها وتطورها وآثارها في الحیاة اإلسالمیة المعاصرة،  العلمانیة) ٢(
مجلــة علمیــة تثقیفیــة تعنــى ، أنموذجــا)، مجلــة الزیتونــة االتجاهــات العلمانیــة وموقفهــا مــن قضــایا األمــة (فلســطین) ٣(

  ه.١٤٣٤جمادى الثانیة  ١٦الجمعة بنشر الدراسات الشرعیة واألبحاث الفكریة من وجهة نظر إسالمیة، 
www.azeytouna.net. 

ـــادة وتعـــدیل،  ٣زرزور، المكتـــب اإلســـالمي، ط انظـــر: جـــذور الفكـــر القـــومي والعلمـــاني، د. عـــدنان محمـــد ) ٤( بزی
 .١٨٥ -١٨٠م، ص ١٩٩٩ه،  ١٤٢٠
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  ى العلمانیة: الحكم عل - اً رابع
الحكـم  –بداهـة  –ففصل الدین عن الحیـاة یعنـي ، العلمانیة تحل ما حرم اهللا فهي كفر بواح  

، ین الوضـعیة علـى األحكـام الشـرعیةألحكام اهللا عامة وتفضـیل القـوان ..فهي هجر.بغیر ما أنزل اهللا
لعلمانیــة طریــق التخلــف وا، فــأكثر الــبالد اإلســالمیة ال تحكــم بشــریعة اهللا، وهــي بــذلك تفقــد الشــرعیة

ن الهویــة وفقــدان اعنهــا ظــواهر اغتــراب وتغریــب وفقــد تجــوهــي حكــم األراذل والعمــالء فنت، والتبعیــة
لـذلك البـد مـن رفضـها لنحقـق  ؛فالعلمانیة لیست معصیة ولكنها كفر بواح، االنتماء فأدى إلى الفساد

تنشــأ منــه كــل ألــوان التخلــف والــذي ، فهــي أقصــى درجــات التخلــف العقیــدي، ألنفســنا صــفة اإلســالم
  )١(األخرى فیولد احتجاجًا واالحتجاج یولد التبعیة ألعداء اإلسالم.

فلو وجد شخص ینـادي بتطبیـق ، والعلمانیة بالمفهوم اإلسالمي أعم من ذلك المفهوم الغربي  
رورة مما أجمع علیـه المسـلمون وُعلـم مـن الـدین بالضـ، شریعة اإلسالم كلها إال مسألة واحدة یرفضها

فعلى سبیل المثال یوجد شـخص بتطبیـق الشـریعة فـي الحـدود وفـي االقتصـاد ، فإنه یكون كافرا مرتدا
 بــذلكفإنـه ، وفـي السیاسـة وفـي التعلـیم إال أنــه یقـول یجـب فـي المیـراث أن نســاوي بـین الرجـل والمـرأة

رة. ویقــاس علــى ألنــه رد حكمــًا معلومــًا مــن دیــن اإلســالم بالضــرو  ؛یكــون علمانیــًا فــي الحكــم الشــرعي
   )٢(المیراث أیضًا تعدد الزوجات والحجاب والقوامة وغیرها من األمور التي ُینكرها العلمانیین. 

ویتضـــــح ممـــــا ســـــبق: أن العلمانیـــــة تغللـــــت فـــــي جســـــد األمـــــة العربیـــــة واإلســـــالمیة والســـــیما   
لخالفـة اإلسـالمیة فقضوا على ا، الفلسطینیة وقطع الشجرة أحد أبنائها كما أراد وتمنى أعداء اإلسالم

، وطعنـوا فـي االسـالم وشـككوا فیـه، قدیمًا فلم یستطع المسلمون إقامة خالفة إسـالمیة جدیـدة توحـدهم
  وأفسدوا أخالق المسلمین ونشروا الفساد والرذیلة بینهم.، وأحیوا بینهم النزاعات الجاهلیة

وأصبح التعلیم ، رهابلیقضوا علیها واتهموها باإل ؛والحقوا الحركات اإلسالمیة في كل مكان  
 وأحیــوا الفــرق والمــذاهب، وفرضــوا قــوانینهم الوضــیعة وأقصــوا الشــریعة اإلســالمیة، اً اإلســالمي علمانیــ

ن من أنباء اإلسـالم الـذي ریوكل ذلك جنبًا إلى جنب مع العمالء المأجو ، الطوائف القدیمة والحدیثةو 
  حیاة كلها.ویبعدوه عن ال، جندهم الغرب والصهاینة لیهدموا االسالم

                                                           
 –ه  ١٤٢٦انظر: لماذا نرفض العلمانیة ؟، محمد محمد بدري، مؤسسة الرواد لشؤون المجتمع المسلم القـادم، ) ١(

 م. ٢٠٠٥
بـن فهـد البشـر، كلیـة الــدعوة  انظـر: أسـالیب العلمـانیین فـي تغریـب المـرأة المسـلمة، لفضــیلة الشـیخ الـدكتور بشـر) ٢(

  .٩م، ص٢٠١٠ -ه  ١٤١٥، ١الریاض، دار االمسلم، ط -اإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
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وال ، األمـة بكرامـة وعـزة التحیـ، لذلك البد من اجتثاث هذا السرطان الخطیر مـن جسـد األمـة  
وترفــع شــعار(ال إلــه إال اهللا) بــدًال ، یكــون لهــا ذلــك إال بعــد أن ُتحكــم اإلســالم فــي جمیــع أمــور حیاتهــا

  ئفة.وغیرها من الشعارات الزا، من العلمانیة والقومیة والوطنیة وتحریر المرأة

 وسوف نتحدث في المبحث القادم إن شاء اهللا عن خدعة جدیدة وشعار زائف جدید وهو مـا  
  یسمى بالقومیة والوطنیة.
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 المبحث الثاني القومیة والوطنیة
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.القومیة والوطنیة -المبحث الثاني  

جــاءت مــن الفكــر ، وة مكــٍر وغــش والحــادإن فكــرة القومیــة والوطنیــة فكــرة خبیثــة خداعــة ودعــ  
ــین ، اإلســالمي وخصوصــاً ، لتغــزو فكــر العــالم كلــه ؛الغربــي ــة ب ــا التفرق وهــي دعــوة المقصــود منه

وٕالقـاء ، وٕاخـراجهم مـن دیـنهم وتمزیـق وحـدتهم وتفتیـتهم دوًال وأحزابـًا متنـاحرة، القبائل واألمم المسـلمة
وهــو تغریــب األمــة العربیــة ، ي یطمــع أن یصــل إلیــهلیحقــق العــدو هدفــه الــذ ؛العــداوة والبغضــاء بیــنهم

  .واإلسالمیة والهیمنة علیها

جاءت دعوات القومیة والوطنیة واللیبرالیة والدیمقراطیة والماركسیة واالشتراكیة بهدف إخـراج   
 تلـك..فعمل التغریب على تزكیـة ،.ولتغریب األمة اإلسالمیة، المسلمین من منهجهم الرباني األصیل

التـي قضـى ، وٕاحیـاء الفـرق القدیمـة، والوثني والشـعوبي، من خالل الفكر المادي والماسونيالدعوات 
والتــي تهــدف إلــي ، الــدعوات كلهــا تلــكفالصــهیونیة والشــیوعیة والتبشــیر الغربــي وراء ، علیهــا اإلســالم

بعـاد إل، الـدعوات والنعـرات الجاهلیـة أحیاهـا الغـرب فـي بالدهـم تلـكفكـل ، تغریب اإلسالم والمسـلمین
ثــم نقلهــا إلــي ، الــدین عــن الحیــاة السیاســیة واالجتماعیــة بســبب الظلــم الواقــع علــیهم مــن قبــل الكنیســة

  )١(ومن ثم إلي العرب والمسلمین.، باقي الدول األجنبیة

ولكــن األمــة ، ثــم تخلــت عنهــا بعــد أن اكتــوت بنارهــا، فعرفــت أوروبــا فكــرة القومیــة والوطنیــة  
والقومیـــة ، والقومیـــة الكردیــة، والقومیــة العربیــة، رت القومیــة الطورانیـــةإذ ظهــ، اإلســالمیة ابتلیــت بهـــا

ـــة العربیـــة، الفارســـیة ـــة والقومی ـــة الطورانی ـــة القومی ـــا ســـببًا فـــي إلغـــاء الخالفـــة ، وأشـــدها فتن ـــان كانت اللت
  )٢(وٕالغاء فكرة الجامعة اإلسالمیة.، اإلسالمیة

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٣١٦انظر: أهداف التغریب، أ. أنور الجندي، ص) ١(
 .١٠٣د. صالح الرقب،  ص والغزو الفكري، حاضر العالم اإلسالمي) ٢(
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  .واصطالحاً  تعریف القومیة والوطنیة لغةً  - المطلب األول
  

تعـــیش فـــوق بقعـــة جغرافیـــة محـــدودة مـــن ، القومیـــة والوطنیـــة عبـــارة عـــن جماعـــة مـــن النـــاس  
یعیشــون فــي هــذا الــوطن تجمعهــم وحــدة اللغــة والجــنس والتــاریخ ، وهــي مــا تســمى بــالوطن، األرض

  والوطنیة االنتماء إلي الوطن. ، المشترك وهي ما تسمى بالقومیة

  : القومیة لغةً  -أوالً 
علــى الجماعــة  نوالقــاف والــواو والمــیم أصــالن صــحیحان یــدال) قــوم( شــتقاق مــن لفظــةهــي ا  

  )١(من الناس.

ـــة مصـــدر صـــناعي   ـــه العـــرب المعاصـــرون ، مـــن قـــوم، والقومی ـــى مـــا تواضـــع علی مقـــیس عل
والقومیـة هــي ارتبــاط ، واالســم المؤنـث منســوب إلـي القــوم، وتـاء التأنیــث المشــدده بإضـافة یــاء النسـب

  )٢(من البشر.الفرد بجماعة 

  : الوطنیة لغةً  -ثانیاً 
والـوطن ، ومفـرد أوطـان بلـد اآلبـاء واألجـداد، أي بمعنـي البلـد )وطـن(هي اشـتقاق مـن لفظـة   

عاش معهم  :أي ،واطن القوم، ومكان اإلنسان ومقره، األرض التي یعیش علیها مجموعة من الناس
والــوطني اســم ، عــرف باســم الــوطنوالوطنیــة هــي ارتبــاط الفــرد بقطعــة مــن األرض ت، فــي وطــن واحــد

صناعة وطنیة أي من إنتاج ، نابعة من الوطن وممثلیه: أي ،إرادة وطنیة :نقول، منسوب إلي وطن
  )٣(البلد نفسه.

 المـدن أمـا سـائر، فإن أوسـع مـدلول لكلمـة وطـن هـو القریـة أو المدینـة التـي یعـیش فیهـا إذن  
بـین و  إمارتـه أو دولتـه دینة أو قریة ضمن والیتـه أوال فرق بین م، القرى فهي كلها بالنسبة له سواءو 

فـالمقیم فـي بیـروت مـثال قـد یتعلـق قلبـه  .فكلها سـواء مـن حیـث إنـه ال یسـتوطنها، أخرى تقع خارجها
 إال أنــه ال فــرق بالنسـبة لــه بــین طــرابلس الشــام، علیهــا بفلسـطین ألنــه عــاش فیهــا واسـتوطنها واعتــاد

 .مــن حیــث إنهــا كلهــا مــدن ال یســتوطنها، و بــین بغــداد والــیمندمشــق أو بــین صــیدا واإلســكندریة أو 

                                                           
 .٥/٤٣،أحمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین؛ المحقق: عبد السالم محمد هارون انظر: معجم مقاییس اللغة،) ١(
، ، معجم اللغة العربیة المعاصـرة، أحمـد مختـار١٩٥ص محمد محمد حسین، انظر: اإلسالم والحضارة الغربیة،) ٢(
٣/١٨٧٧ . 
، المعجـم ١٣/٤٥١ظـور،البـن من، لسـان العـرب، ٣/٢٤٦٢ ، أحمد مختـار،انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة) ٣(

 .٢/٩٧٢د. غالب عواجي ، ،، المذاهب الفكریة المعاصرة٦٦٤، المصباح المنیر٢/١٠٤٢الوسیط 
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فواقـع الــذین یــدعون إلــى ، والوطنیـة عنــد أصــحابها هـي رابطــة تجمــع النــاس فـي وطــن معــین  
الكیان السیاسي الذي تقوم فوقه دولـة ذات حـدود مرسـومة علـى  الوطنیة أنهم یعدون الوطن هو ذلك
 الوطنیــة العراقیــةو  فیتكلمــون عــن الوطنیــة اللبنانیــة، تلــك الحــدود الخریطــة بغــض النظــر عمــن رســم

  )١(.وهكذا الوطنیة المصریةو 

  : القومیة اصطالحاً  -ثالثاً 
  اختلفت وتنوعت وكثرت التعریفات في المعنى االصطالحي للقومیة وسأذكر أهمها:

  )٢(المستعملة في اللغات األوروبیة. )nationalismهي ترجمة لكلمة ( -١

مــع إقصــاء ، مطبقــًا أحكامهــا العامـة، ینضـوي الفــرد إلــي الجماعـة، ســي اجتمــاعيأوهـي والء سیا -٢
  )٣(الدین عن الحكم.

عقیدة تصور وعیًا جدیدًا یمجد جماعة محدودة من الناس تجمعهم رابطـة األصـل الواحـد واللغـة  -٣
  )٤(في إطار جغرافي ثابت في البلد الواحد.، والتاریخ المشترك، الواحدة

ولیسـت إال عاطفـة جیاشـة بحاجـة إلـي ، لیست إال كیـان فـارغ یحتـاج إلـي إمـالء فالقومیة إذاً   
  )٥(دعائم فكریة وفلسفیة منطقیة معینة.

ـــة هـــي انتمـــاء سیاســـي اجتمـــاعي لجماعـــة واحـــدة فـــي وطـــن واحـــد  نإویمكـــن القـــول    القومی
اســیة مــع إقصــاء الــدین عــن الحیــاة السی، یجمعهــم تــاریخ مشــترك ولغــة واحــدة فــي أرض هــذا الــوطن

  واالجتماعیة.

  الوطنیة اصطالحًا:  -رابعاً 
هــي دعــوة سیاســیة اجتماعیــة خبیثــة ذات عاطفــة جیاشــة تثیــر فــي النفــوس حــب الــوطن فــي   

واالكتفــاء بهــا فــي كــل وطــن لــه حــدود ، فــي النهایــة یــراد بهــا االنســالخ مــن رابطــة الــدینثــم ، البدایــة
   )٦(.دةدون الوالء للدین والعقی، جغرافیة ومواالة أهله له

                                                           
  AM، ١٠:٤٢، الساعة ٥/١٢/٢٠٠٧، تاریخ النشر:منتدیات بوابة العرب ، الباحث محمد، الثوابت الوطنیة) ١(

vb.arabsgate.com.  
شـــارع ســـوریا، الطبعــــة  ،انظـــر: اإلســـالم والحضـــارة الغربیـــة،، محمـــد محمـــد حســــین، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت) ٢(

 .١٩٥م، ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥السابعة، 
 ، الموسوعة الشاملة.٣انظر أرشیف منتدى الفصیح ) ٣(
 .١٩٥ص،انظر: اإلسالم والحضارة الغربیة، محمد محمد حسین ) ٤(
 .٩٠حركات ومذاهب في میزان اإلسالم، فتحي یكن، ص) ٥(
 .٣/١٨٧٧، أحمد مختار، انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة) ٦(
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وتقـدیمها علـى مصـالح ، أوهي حركة سیاسیة تقوم على حمایة مصالح أهل البلد األصلیین   
  )١(المهاجرین من خارج البلد وخصوصًا في أمریكیا.

یتغنــى ، فهــي دعــوة سیاســیة اجتماعیــة، وأرى أن التعریــف األول لمعنــى الوطنیــة أشــمل وأدق  
فأصـبح الـوالء للـوطن ، وتقدیسـه والتضـحیة مـن أجلـه، بها الوطنیـون ویتفـاخرون بأوطـانهم وحـبهم لـه

  ولیس هللا خالق الوطن. 

  الوطنیة والقومیة:  -خامساً 
.. فیكـون ،.والتعصـب لـه، ظاهرة یشعر فیهما أبناء القوم والوطن الواحد بالوالء لـذلك الـوطن  

ـــم تتح ـــوالء للقومیـــة هـــو األصـــل ولـــو ل ـــألرض ویبقـــي ال قـــق وحـــدة الـــوالء للقومیـــة مصـــحوبًا بـــالوالء ل
  )٢(األرض.

الرابطة التي تجمع الناس الذین یعیشون داخل حـدود دولـة مـن  هي) الوطنیة( وبذلك تصبح  
بـذلك یصـبح اللبنـاني مرتبطـًا فقـط و  ،سـائر النـاس الـذین هـم خـارج تلـك الحـدود تفصلهم عنو  ،الدول

 ال تعمل سویاو  ،اتتعدد همومهو  حتى تنقسم األمة، یصبح المصري مرتبطا فقط بالمصريو  باللبناني
  )٣(هكذا.و  فما یهم الجزائري ال یهم التونسي...، في سبیل قضیة واحدة هي قضیة األمة

  وسهام موجهة لهدم اإلسالم وغزوه في عقر داره.، فالقومیة والوطنیة كلتاهما سموم فكریة  
  : وبعد التعریفات اللغویة واالصطالحیة نالحظ أن

فهناك تقارب وتـرابط ، یقة عن مفهوم القومیة اختالفًا كبیراً مفهوم الوطنیة ال یختلف في الحق  
ففـــي اللغـــة ، مفهـــوم القومیـــة فـــي المعنـــى اللغـــوي واالصـــطالحيو  وتـــالزم شـــدید بـــین مفهـــوم الوطنیـــة
الجماعــة تجمعهــا رابطــة واحــدة فــي اللغــة  تلــكوفــي االصــطالح ، القومیــة بمعنــي جماعــة مــن النــاس
ومفهوم الوطنیة في اللغة بمعني االنتماء لألرض من قبـل ، مشتركوالجنس والعرق الواحد والتاریخ ال

الجماعـــة مـــن النـــاس ذات الصـــفات الممیـــزة تعـــیش فـــوق هـــذه القطعـــة مـــن  تلـــكإذًا ف، الجماعـــة تلـــك
 تلــكه وحبــه لءفیصــبح الفــرد وال، فــذلك هــو التــرابط والــتالزم بینهمــا، األرض وهــي مــا تســمى بــالوطن
ولـــیس هللا ، فـــالوالء والبـــراء للقـــوم والـــوطن، ه وحبـــه ألرضـــه ووطنـــهءالجماعـــة التـــي یعـــیش معهـــا ووال

الغــــرض منهمــــا تضــــلیل العامــــة مــــن ، وكلتاهمــــا دعــــوة سیاســــیة اجتماعیــــة خبیثــــة، ســــبحانه وتعــــالى

                                                           
  .١/٥٥٤انظر: مذاهب فكریة معاصرة، محمد قطب، ) ١(
  .٢/٩٨٩د.غالب عواجي،  مذاهب فكریة المعاصرة،ال) ٢(
  AM، ١٠:٤٢، الساعة ٥/١٢/٢٠٠٧، تاریخ النشر:منتدیات بوابة العرب ، الباحث محمد، الثوابت الوطنیة) ٣(
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فتـــؤدي فـــي النهایـــة إلـــي تفتیـــت ، وٕابعـــاد الـــدین عـــن الحیـــاة، المســـلمین بهـــذه األفكـــار الغربیـــة الفاســـدة
  إلسالمیة الصحیحة. واإلخالل بعقیدتهم ا، وحدتهم

الدكتور غالب عواجي:" إن الوطنیة والقومیـة بینهمـا تـرابط شـدید وان اختلـف مفهومهمـا  قال  
دهما ولكن في حقیقتهما تالزم یرتبط بعضه بالبعض اآلخر؛ إذ ال تجد من یتصف بأحـ، في الظاهر

  )١(."إال وهو متصف باآلخر حتماً 

بـالد المسـلمین  ن المـؤامرات الغربیـة لتكـریس تجزئـةفهذه الدعوة الخبیثة هي جزء ال یتجـزأ مـ  
بشكل خطیر في الشـعارات التـي  وقد تجلت هذه الفكرة، ...إلى أردن وفلسطین وسوریا ومصر ولیبیا

وهكـــذا ، الفلســـطینیة شــأن فلســطیني القضـــیة، مصــر للمصــریین، تراهــا فــي كــل زاویـــة: األردن أوال
بلد غیر معنیین بمـا یجـري فـي البلـد المسـلم  ت أهل كلكرست الوطنیة تفتیت األمة االسالمیة وجعل

وال یتحــرك عــرق فــي جــیش مصــر أو ، بیــت المقــدس فحمامــات الــدم تــراق فــي أرض، المجــاور لهــم
  ."وطنه" األردن أو سوریا أو تركیا ألنها لیست

للمسـلمین أكثـر  مـع أن اإلسـالم حـرم أن یكـون، كمـا أنهـا كرسـت تفتیـت األمـة إلـى دویـالت  
ثـم إن الوطنیــة ، یحكمهـم بـل أمــر بإطاحـة رأس الحـاكم الثـاني إذا ظهــر وللمسـلمین إمـام، ممـن حـاك

فتفرقـت ، اإلسـالمیة بعضـها عـن بعـض وتجزئتهـا أي اسـتقالل الـبالد، كرسـت االعتـراف باالسـتقالل
فضــعفت األمــة أمــام أعــدائها فكانــت  ؛الوطنیــة إلــى أمــم األمــة التــي أمــر اهللا أن تكــون واحــدة بفعــل

  )٢(.المستعمر احتالل البالد ونهب دمائها وخیراتها بغیضًا مكَّن للكافر یة سهماً الوطن

  

                                                           
 .٢/٩٨٩ د. غالب عواجي، المذاهب الفكریة المعاصرة ودورها في المجتمعات،) ١(
، ١٠:٤٢، السـاعة ٥/١٢/٢٠٠٧، تـاریخ النشـر:منتـدیات بوابـة العـرب ، الباحث محمـد، الثوابت الوطنیة أنظر:) ٢(
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  .نشأة القومیة والوطنیة -لمطلب الثانيا
  

، نشــأت القومیــة والوطنیــة فــي أوروبــا مثــل بــاقي الحركــات واألفكــار الغربیــة األخــرى الفاســدة
  من تسلط رجال الكنیسة وظلمهم. والتي عملت على هدم الدین وهدم العقیدة النصرانیة وهروبًا 

 -یذكر الباحثون أن ظهور القومیة في أوروبا كان في الفترة التي كان رجال الفكـر والتحـرر  
واالنفــالت مــن قبضــة ، یبحثــون عــن بــدیل للعقیــدة النصــرانیة الخرافیــة الجــائرة –كمــا یســمون أنفســهم 

ـــدین الجامـــد المتخلـــف ـــك ال ـــك فـــي حـــدود القـــرنی، رجـــال ذل ـــامن عشـــر وكـــان ذل ین الســـابع عشـــر والث
وقــد أثنــى دعــاة القومیــة علــى الثــورة ، التاســع عشــر المــیالدي اشــتد عودهــا فــي القــرنثــم ، المیالدیــین

  )١(الفرنسیة التي كانت هي البدایة األولى لظهور القومیات.

، في أعقاب سیادة االتجاه العلمـاني، فكان ظهور القومیة في أوروبا بدیًال عن الرابط الدیني  
بعـد سـیادة العلمانیـة فـي ثـم ، وضعف الرابط الدیني...الـذي كـان أقـوى فـي أوروبـا مـن الـرابط القـومي

فالعلمانیة والقومیـة والوطنیـة لهـا ، المجتمع الغربي والقضاء علي الرابط الدیني ظهرت القومیة كبدیل
ا مـن قبـل قـد حـاربوا فالعلمـانیون هـم الـذین كـانو ، في النفس اإلنسانیة دوافـع فطریـة ومصـالح سیاسـیة

فقامـت فـي أوروبـا ، واألخذ بهـا، وأقنعوا أوروبا باالتجاه للعلمانیة، الدین واألخالق والنظم االجتماعیة
ـــكصـــراعات ذات نزعـــة قومیـــة...وكان مـــن آثـــار  وفرقـــت ، النزعـــات القومیـــة أنهـــا جَمعـــت أشـــتاتاً  تل

ثـم ، ن علـى الخریطـة السیاسـیةوغیـرت أوطـا، مجتمعین وحركت مطامع استعماریة ذات دوافع قومیة
وكانـــت ، دمرتــا دمـــارًا عظیمــاً  قامــت فیـــه حربــان عالمیتـــان ُكبریــانف، أقبــل القــرن العشـــرون المــیالدي

وكــان لهــا ظهــور قــوي فــي فرنســا وبریطانیــا ، فتفجــرت القومیــة فــي ألمانیــا وایطالیــا، دوافعهمــا قومیــة
ولكـن ، لغربـي إلـي نزعـات أخـرى غیـر قومیـةواتجـه العـالم ا، وغیرهما ثم خبت وقـدة النزعـات القومیـة

فمنهمـــا اتجـــه لاللتقـــاء علـــي المصـــالح المشـــتركة االقتصـــادیة أو ، ضـــمن االتجـــاه العلمـــاني الالدینـــي
غیـر ذات ، ومنهـا مـا كـان لقـاءًا علـى وحـدة فكریـة عالمیـة (التضـامن الـدولي)، السیاسیة أو الدفاعیة

ألنهم أسقطوا الدین مـن  ؛ا أن یجتمعوا علي دین واحدحدود إقلیمیة أو وطنیة أو قومیة ولم یستطیعو 
 عقائدهم ومن روابطهم السیاسیة واالجتماعیة.

بدأت تظهر في الشعوب اإلسـالمیة بتعـاون مـن ، فلما بدأ الغرب وأوروبا یتخلى عن القومیة  
   )٢(الغرب والمأجورین من العرب.

                                                           
  .٩١٩/ ص ٢جفي المجتمعات، د. غالب عواجي ، اودوره المذاهب الفكریة المعاصرة ) ١(
  .١٦٣-١٦١، ص١رحمن المیداني، ج/انظر: كواشف زیوف في المذاهب الفكریة المعاصرة، عبد ال) ٢(



   

١٠٧ 
 

 

جــد أكثــر النــاس غلــوًا فــي القومیــة وفــي وٕاذا أردنــا أن نرجــع إلــى تــاریخ القومیــة القــدیم فإننــا ن  
ربمــا یكــون للیهــود الســبق وتعلــیم غیــرهم مــن األمــم و  هــم الیهــود -وال یزالــون إلــى الیــوم  -العنصــریة 

فإن األمم األخرى وٕان كانت كل أمة تتعصب لقومیتها إال ، التعصب العرقي الذمیم المغالى فیه جداً 
ر األمـم قومیـًة ظهـرت تبعـًا للیهـود كمـا حـدث للقومیـة النازیـة وٕانما أكث، أنها لم تبلغ حدًا یفوق الیهود

  فهي ظهرت متأثرة بالفكر الیهودي. ، في ألمانیا أو الفاشیة في إیطالیا

والیهود هم أكثر الناس عنصریة وقومیة وذكر اهللا تبارك وتعالى عنهم ما یدل على ذلك في   
َوالنََّصـاَرى َنْحـُن َأْبنَـاُء اهللاَِّ َوَأِحبَّـاُؤُه ُقـْل َوالنََّصـاَرى َنْحـُن َأْبنَـاُء اهللاَِّ َوَأِحبَّـاُؤُه ُقـْل   اْلَيُهـودُ اْلَيُهـودُ َوَقاَلِت َوَقاَلِت   ﴿﴿القرآن في مواضع كما قال اهللا عز وجـل: 

ُبُكمْ  ُبُكمْ َفلَِم ُيَعذِّ   . ]١٨ :المائدة[ بُِذُنوبُِكْم َبْل َأْنُتْم َبَرشٌ ِممَّْن َخَلَق﴾بُِذُنوبُِكْم َبْل َأْنُتْم َبَرشٌ ِممَّْن َخَلَق﴾  َفلَِم ُيَعذِّ

وهـذه القومیـة عنـد ، كما یدعون أنهم أبناء اهللا وأحباؤه ویدعي الیهود أنهم شعب اهللا المختار  
أو مــن ابتــداعهم فــي الكتــاب ، ا جــاءتهم مــن فهــم باطــل للتــوراة وتحریـف لــبعض نصوصــهاإنمــ الیهـود

   )١(.)التلمود(ه أكثر من التوراة وهو ما یسمى الكبیر الذي ابتدعوه واتبعو 

فأصـــبح لكـــل دولـــة شـــعراؤها ، ولقـــد نشـــأت وترعرعـــت األفكـــار القومیـــة فـــي كـــل دول الغـــرب  
وابتعدت كل واحدة عن األخـرى ابتعـادًا شـدیدًا بعـد أن ، وهكذاوشعاراتها ورموزها وتاریخها ومفاخرها 

، كلهــا أمــة واحـــدة یجمعهــا دیــن واحـــد )مـــارتن لــوثر( كانــت أوروبــا قبــل الثـــورة الفرنســیة وقبــل حركــة
  .فتشعبت تشعبًا شدیداً 

الـذي  -أوعلـى األقـل مـا یـوازي منـه أوروبـا  أجمـع الفترة كان العـالم اإلسـالمي كلـهتلك وفي   
تحت حكم الدولة العثمانیـة ولـم یكـن یعـرف المسـلمون  -قة حوض البحر األبیض المتوسط هو منط

ـــى أن ظهـــرت فـــي مصـــر ـــة إل ـــة وال الوطنی ـــة المصـــریة ، أي شـــيء عـــن الفكـــرة القومی ظهـــرت الوطنی
واالفتخار لمصر وألمجاد مصر وبالفراعنة وما قبل الفراعنة تأثرًا بالذین ابتعثـوا لفرنسـا وتـأثروا بفكـرة 

شــأت فــي مصــر دعــوة قویــة جــدًا إلــى الوطنیــة حتــى كانــت كــل األحــزاب علــى فن، طنیــة الفرنســیةالو 
وكـــذلك ، الـــذي كـــان وطنیـــاً –ســـعد زغلـــول  -اختالفهـــا تـــدعو أو تفخـــر بالوطنیـــة ومـــنهم حـــزب الوفـــد 

مصــطفى كامــل كــان وطنیــًا جــدًا رغــم عداوتــه لســعد زغلــول ورغــم مــا عنــده مــن مســحة إســالمیة لكــن 
، وحــافظ إبــراهیم، وأحمــد شــوقي "أن أكــون مصــریاً  وددتلــو لــم أكــن مصــریًا لــ" :یقــولكــان هــو الــذي 

وغیــرهم مــن الشــعراء كــانوا شــعراء وطنیــین قــّل أن تجــد لهــم شــیئًا مــن الشــعر الــذي یفتخــر بــالعرب أو 
إنما األصل عندهم في الفخر هو بالوطنیة ونـوع مـن االمتـزاج بالقومیـة ، بالعالم اإلسالمي إال أحیاناً 

   )٢(.كن لم تظهر مالمحه ولم تتضح في تلك المرحلةل
                                                           

 .١القومیة العربیة، سفر الحوالي، ص) ١(
  .٤-٣القومیة العربیة، سفر الحوالي، ص) ٢(
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ــیهم ، ولقــد انتقلــت عــدوى النزعــة القومیــة إلــي العــرب عمومــًا والمســلمین خصوصــاً    فانتقــل إل
فانتشـــرت ظـــاهرة القومیـــة كانتشـــار الوبـــاء ، الفكـــر الغربـــي والفلســـفات السیاســـیة واالجتماعیـــة الحدیثـــة

   )١(الفتاك.

نعـرض اآلن نشـأة القومیـة ، وطنیة في أوروبـا والمجتمـع الغربـيوبعد عرض نشأة القومیة وال  
  البالد العربیة واإلسالمیة. والوطنیة في

  نشأة القومیة العربیة: -أوالً 
ألنها ؛ بعدما تخلت عنها أوروبا والغرب، نشأت القومیة العربیة في العالم العربي واإلسالمي  

حیـــث نشـــأ دعـــاة القومیـــة العربیـــة متـــأثرین بتلـــك ، َجـــرت إلـــیهم الـــویالت والنكبـــات والحـــروب والـــدمار
وبـدافع الحقـد الیهـودي والصـلیبي علـي اإلسـالم وللنیـل مـن ، التي كانت علیها أوروبا والغرب القومیة

  المسلمین وتمزیق وحدتهم.

، فــدخلت المجتمعــات العربیــة واإلســالمیة فــي صــراع بــین هــذه المفــاهیم القومیــة المســتحدثة  
، فـي اندونیســیا، میة...فانتشــرت دعـوة القومیــة بـین المسـلمین فــي الـبالد العربیــةوبـین المفـاهیم اإلسال

-الحركـة تلـكألن ، وكان إنشاء دولة باكسـتان رد فعـل للحركـة القومیـة فـي الهنـد، الهندو  ،وفي إیران
وتعتبــر العــرب ، كانــت تــربط بــین قــدیم الهنــد الــوثني وبــین حاضــرها الــراهن -ككــل الحركــات القومیــة

  )٢(رباء.غزاة غ

ولقــد شــجعت الــدول األوروبیــة الكبــرى ظهــور القومیــة العربیــة فــي صــورتها العلمانیــة لتحقیــق   
  )٣(.مطامعها في احتالل الشرق اإلسالمي وخاصة بریطانیا وفرنسا

  :القومیة ىدور نصارى العرب في الدعوة إل -ثانیاً 
ــــدهم   ــــف عقائ ــــي مختل ــــالمؤامرات المســــت، قــــام النصــــارى عل ــــق وحــــدة  ،مرةواتجاهــــاتهم ب لتمزی

وناصـبوا المسـلمین العـداء بعقـد ، المسـلمین وٕابعـادهم عـن دیـنهم بكـل مـا یسـتطیعون مـن جـد واجتهـاد
وغیرهــا مــن بــالد ، النصــارى هــم نصــارى العــرب مــن لبنــان وفلســطین أولئــكوكــان اشــد ، المــؤتمرات

ربـي للدراسـة فـي عملـوا علـي اسـتقطاب الشـباب الع، وبدعم مباشر من دول النصارى الكبرى، العرب
ـــي الـــبالد العربیـــة مدرســـین وكتابـــا، الـــدول النصـــرانیة فتحـــوا المـــدارس حیـــث ، ومجـــيء المنصـــرین إل

فأنشـأوا أجیـاًال مـن دعـاة ، والعدید من المطبوعات والموسوعات، وطبعوا المناهج الدراسیة، مشافيوال

                                                           
 .١٩٦انظر: اإلسالم والحضارة الغربیة، محمد محمد حسین، ص) ١(
 .١٩٦المرجع السابق، ص) ٢(
  .٧٨ص ،م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ،طبعة الثالثة، دار الوفاء، ال١جریشة وزمیله، ج/علي  أسالیب الغزو الفكري، د.) ٣(
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یــة العربیــة وٕاحاللهــا محــل المنظمــات بهــدف إحیــاء القومو  وأنشــأوا الجمعیــات، القومیــة المخلصــین لهــا
  )١(الدین.

قام بتأسیسها زعماء نصارى مثل: میشیل عفلق ، في العالم العربي حركات قومیة تثم ظهر   
م داعیــة القومیــة العربیــة ١٩٦٨-١٨٨٠وســاطع الحصــري ، زعیمــا لحــزب البعــث العربــي االشــتراكي

عـــرب بهـــا بـــدَال عـــن الـــدین وغرضـــه مـــن الـــدعوة إلـــي القومیـــة ربـــط ال، وأهـــم مفكریهـــا وأشـــهر دعاتهـــا
ذكــر بعــض البــاحثین أن لغتــه األصــلیة األولــى هــي اللغــة التركیــة قــد و ، وربطهــم بــالغرب قلبــَا وقالبــاَ 

فما الذي حمله علي تقدیس العربیـة والتعصـب لهـا ؟ ومـن الـدعاة المشـاهیر للقومیـة ، ولیست العربیة
بیل القومیـة العربیــة فیصـاب فــي ن مـن یناضـل فــي سـإ" :العربیـة مصـطفي الشــهابي الـذي كـان یقــول

ومحمــد معــروف الــدوالیبي ، ســبیلها یســمي شــهیدا عنــده فكانــت القومیــة العربیــة فــي نظــره هــي العقیــدة
، الذي قدس القومیة العربیة وزعم أن العرب كانوا قبل القومیة العربیة في فراغ ممیت وانحطاط شدید

  .العرب إلي عدم النظر إلي رابطة الدین اودع، ن من تباشیر القومیة العربیة الخیر العمیمأو 

وجــورش حــبش زعیمــا ، وأنطــون ســعادة زعیمــَا للقــومین الســوریین، وأیضــًا قســطنطین ازریــق  
  )٢(.للقومین العرب

 تلـكولقد أجمع الباحثون أن أول من دعا إلي القومیة وهم كثرة من رجال الرعیـل األول فـي   
، وٕابـــراهیم الیـــازجي ابـــن ناصـــیف الیـــازجي، انيمثـــل بطـــرس البســـت: الحركـــة هـــم مـــن نصـــارى لبنـــان

، وســلیم نقــاش، وســلیم ثقــال مؤســس صــحیفة األهــرام، وفــارس الشــدیاق، وناصــیف الیــازجي اللبنــاني
وعبد الرحمن الكواكبي وابنه فارس من سـوریا وهـم ، ونمر وَصروف، ومشاقة وزیدان، وأدیب إسحاق

لنشـــر مـــذهبهم ، األمریكیـــة والفرنســـیة والبریطانیـــةمـــن الـــذین عرفـــوا باتصـــالهم باإلرســـالیات التبشـــیریة 
   )٣(.البروتستنتي في بیروت في القرن التاسع عشر واندماجهم في الماسونیة الصهیونیة

ثم انضم إلـیهم المسـلمون الـذین تربـوا فـي مـدارس التبشـیر والمسـتغفلون مـن المسـلمین الـذین   
  )٤(ب هم الذین حملوا اإلسالم إلي البشریة.ونسوا أن العر ، یجدون تعارضًا بین اإلسالم والعروبة

د.جــورج أنطنیــوس فــي كتابــه یقظــة العــرب:" یرجــع أول جهــد مــنظم فــي حركــة العــرب  قــال  
الكلیة البروتستنتیة ببیروت  فيحین ألف خمسة شبان من الذین درسوا ، م)١٨٧٥القومیة إلي سنة (

                                                           
  .٩٥٨-٩٥٧، ص٢ج د. غالب عواجي، ،في المجتمعات انظر:المذاهب الفكریة المعاصرة ودورها) ١(
-٢ج/ د. غالــب عــواجي، ، المــذاهب الفكریــة المعاصــرة،٧٦انظــر: المرجــع الســابق، أســالیب الغــزو الفكــري ص) ٢(

  .٩٦٣ص
  .٢٠٢صمد محمد حسین، محانظر: اإلسالم والحضارة الغربیة، ) ٣(
  .٥٨١مذاهب فكریة معاصرة، محمد قطب، ص انظر:) ٤(
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  )١(.وكانوا جمیعا نصارى"جمعیة سریة  -الجامعة األمریكیة  -سمیت فیها بعد التي و 

  : الجمعیات التي تأسست ذات التوجه القومي وحسب التسلسل التاریخي هي تلكومن أهم 

م) فــي دمشــق وهــم: ١٨٤٧( أسســها نصــارى ســنة الجمعیــة الســوریة (جمعیــة اآلداب والفنــون): -١
وناصــیف الیــازجي صــاحب شــعار الجمعیــة " لنطلــبن بحــد الســیف مأربنــا.... ، بطــرس البســتاني

 فلن یخیب لنا في جنبه ارب.
 أسســــها نصــــارى مــــنهم: ســــلیم البســــتاني ومنیــــف خــــوري ســــنة: الجمعیــــة الســــوریة فــــي بیــــروت -٢

  م).١٨٦٨(
 .فرع في دمشق وطرابلس وصیداأم ولها ١٨٧٥ظهرت سنة : الجمعیة العربیة السوریة -٣
  م بباریس. ١٩٠٤أسسها نجیب عازوري سنة : جمعیة رابطة الوطن العربي -٤

 نـادتمال البعثات التبشـیریة التـي ة للجمعیات التي أنشأها النصارى وهي من أعبالنسب ذلك  
وهناك جمعیات أخرى أنشأها وأسسها بعض من أبناء المسـلمین الـذین تـأثروا بـالفكر ، بالفكر القومي

والجمعیـة القحطانیـة: ، ببـاریس١٩٠٥خیـر اهللا  القومي مثل: جمعیة الوطن العربي: أسسـها خیـر اهللا
العربیـــة الفتـــاة): ( وجمعیـــة، م وهـــي جمعیـــة ســـریة مـــن مؤسســـیها خلیـــل حمـــادة المصـــري١٩٠٩ســـنة 

وغیرهـا مـن الجمعیـات ، م١٩١١تأسست في باریس علي ید طالب عرب منهم محمد البعلبكي سنة 
  )٢(الكثیرة األخرى.

  وجد في فلسطین جمعیات قومیة ووطنیة كثیرة منها:تو 

) تهـدف ١٩٩٨( تأسسـت عـام، جمعّیة مستقلة غیـر ربحّیـة هيجمعّیة الثّقافة العربّیة الناصرة:  -١
 فــي األراضــي الفلســطینیة المحتلــة عــام، إلــي تعزیــز وبلــورة الهوّیــة القومّیــة والثقافّیــة للفلســطینّیین

وذلـك لحاجـة كـل أقلّیـة قومّیـة ، وفق أسٍس إنسانّیة ودیمقراطّیـة )بإسرائیل (م) أوما یسمى١٩٤٨(
  .)٣( تحدیات العصر ومستجداته لتعریف ذاتها بما یتالءم مع

                                                           
یقظـة العـرب، تـاریخ العـرب القومیــة، قدمـه لـه نبیـه فـارس، ترجمــة د.ناصـر الـدین األسـد، د.احسـان عبــاس، دار ) ١(

  .١٤٩م، ص١٩٩٨٧لبنان، الطبعة الثامنة، ینایر ، العلم للمالیین، بیروت
ة فـــي األدیـــان والمـــذاهب واألحـــزاب المعاصـــرة، النـــدوة العالمیـــة للشـــباب االســـالمي، دار انظر:الموســـوعة المیســـر ) ٢(

  .٤٤٥، صهـ١٤٢٠، الطبعة الرابعة، ١الندوة العالمیة، ج/
موقــع الجمعیــة علــى اإلنترنــت، تــم االقتبــاس یــم جمعیــة الثقافــة العربیــة، الناصــرة شــارع توفیــق زیــاد شــارع رقــم، ) ٣(

 ./www.arabcultural-a.org ١٧ صباحا ١٠:٣٠ س،  م٢١/٣/٢٠١٢األربعاء 
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مسجلة بوزارة ) ٢٠٠٣( : مؤسسة أهلیة فلسطینیة تأسست عام)١(جمعیة أجیال لإلبداع والتطویر -٢
تـؤمن بمبـادئ حقـوق اإلنسـان. ، تلتزم بانتمائهـا العربـي اإلنسـاني، )٧٣٢٩( الداخلیة تحت رقم

لمبــادرات المجتمعیـة وزیــادة تهـدف الجمعیـة إلــي: تشـجیع التواصــل والحـوار بـین األجیــال وتبنـي ا
تنمیــــة المشــــاركة المجتمعیــــة للمــــرأة وتعزیــــز دورهــــا واالهتمــــام و  الفــــرص وتفاعلهــــا فــــي المجتمــــع

والبحث والتشخیص وٕاجـراء دراسـات وبحـوث علمیـة خاصـة بالتنمیـة ، بدراسات األمومة والطفولة
وورش العمــــــل  المجتمعیـــــة وٕاصــــــدار النشــــــرات والمطبوعــــــات الدوریـــــة وعقــــــد الــــــدورات التدریبیــــــة

والمـــؤتمرات والنـــدوات لكافـــة فئـــات المجتمـــع المحلـــي فـــي مجـــاالت القضـــایا االجتماعیـــة والعلـــوم 
  اإلنسانیة والتدریب المجتمعي.

وهـي ذات شخصـیة اعتباریـة ، هـي جمعیـة وطنیـة فلسـطینیةالفلسـطیني:  األحمر جمعیة الهالل -٣
فلسطیني في وحدته السادسـة التـي وأقرت من قبل المجلس الوطني ال معترف بها رسمیا، مستقلة

في فلسـطین وفـي منـاطق تجمعـات الشـعب  تمارس نشاطاتها، م)١٩٦٩عقدت في القاهرة عام (
الحركـة الدولیـة لجمعیـات الصـلیب األحمـر والهـالل  الفلسطیني بموجب اتفاقیـات جنیـف ومبـادئ

 ثــم) و ١٩٥٠( تأسســت جمعیــة الهــالل األحمــر الفلســطیني فــي مدینــة نــابلس فــي العــام، األحمــر
) تــــم وبقــــرار مــــن المجلــــس الــــوطني الفلســــطیني تأســــیس جمعیــــة الهــــالل األحمــــر ١٩٦٩ســــنة (

الفلســـطیني فـــي الـــوطن والشـــتات وعبـــر الفـــروع والمراكـــز التـــي تـــم إنشـــاؤها فـــي فلســـطین والـــبالد 
االنـدماج تحـت مظلـة المقـر  انتقلـت العالقـة مـن طـور التنسـیق إلـى) ١٩٩٥( وفـي عـام، العربیة
أصـــبحت جمعیـــة  ذلكوبـــ، لجمعیـــة الهـــالل األحمـــر الفلســـطیني برئاســـة د. فتحـــي عرفـــاتالعـــام 

 الهالل األحمر الفلسطیني هي الجمعیة الوطنیة األولى التي تعمل على نطاق الـوطن والشـتات
وقـــد اســـتوحت الجمعیـــة رســـالتها مـــن المبـــادئ العامـــة للحركـــة الدولیـــة للهـــالل األحمـــر والصـــلیب 

  )٢(األحمر.

 -تأسســت جمعیــة الــوطن الحــر للتنمیــة والتطــویر غــزة  : طن الحــر للتنمیــة والتطــویرجمعیــة الــو  -٤
بتــــــاریخ ، ابــــــل صــــــالة أبــــــو خــــــاطرمق –تــــــل الزعتــــــر  –معســــــكر جبالیــــــا  -محافظــــــة الشــــــمال 

منحــت ترخیصــها مــن قبــل وزارة ، هــي جمعیــة قومیــة تابعــة للجبهــة الشــعبیة، م)١٩/١١/٢٠٠٦(
الداخلیة وعملت في مجاالت عدة حیث قدمت الخدمات للعدید مـن الفئـات فقـد شـاركت الجمعیـة 

یـة تأسیسـها بعقــد قامـت الجمعیـة منــذ بدا، والمــرأة واألطفـال، فـي تنفیـذ مشـاریع تخــدم فئـة الشـباب

                                                           
تــم االقتبــاس یــم  ، حـــي التـفــــاح، غـــزة، فلســطینموقــع الجمعیــة علــى اإلنترنــتجمعیـــة أجیـــال لإلبـــداع والتـطویــــر، ) ١(

  . /www.ajyal.psصباحا ٩:٣٠س ،  م٢١/٣/٢٠١٢األربعاء 
س ،  م٢١/٣/٢٠١٢م األربعـاء و الهالل األحمر الفلسطیني، موقع الجمعیة على اإلنترنت، تم االقتباس یـ جمعیة) ٢(

  ١٠٧=www.prcsn.ps/?page=one&cat صباحا ٩:٣٠
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بهــدف تعریــف المــرأة بحقوقهــا وواجباتهــا فــي ، العدیــد مــن النــدوات وورش العمــل والــدورات للمــرأة
المجتمــع الفلســطیني تســعى جمعیــة الــوطن الحــر للتنمیــة والتطــویر لخدمــة كافــة شــرائح المجتمــع 

زیــز اعي وتمكــین المــرأة وتعالفلســطیني وینحصــر عملهــا فــي مجــال خلــق جیــل مــن الشــباب الــو 
  .)١( الطفل

یهـــدف إلـــي إقامـــة الدولـــة الفلســـطینیة الوطنیـــة  مركـــز تطـــویر المؤسســـات األهلیـــة الفلســـطینیة: -٥
بناء مجتمع مدني دیمقراطي منتمیا لبعـده العربـي ومنفتحـًا علـى الثقافـات و  ،الدیمقراطیة المستقلة

، دالـــة االجتماعیـــةوالع، وســـیادة القـــانون، یســـتند إلـــى التعددیـــة السیاســـیة، العالمیـــة مـــنظم وفاعـــل
ــة منفتحــة علــى الواقــع ، وتوســیع وتعزیــز الدیمقراطیــة، واحتــرام حقــوق اإلنســان ــة ثقافّی وبلــورة هوّی

ترتكــز علــى أســس إنســانّیة ودیمقراطّیــة مالئمــة بــین مضــمون الهویــة الثقافّیــة واالنتمــاء ، والتــاریخ
كونهـا  -ّیـیم منـاهج التعلـیمالعمـل علـى تقو  ،القومّي ومع االنفتاح علـى ثقافـات الشـعوب المختلفـة

وتقویمها في مواضع تزّیف فیهـا الحقـائق أو تعـرض  -حّقا ثقافّیا على درجة قصوى من األهمّیة
ـــة دور  ـــش لتـــاریخ المكـــان وأهلـــه األصـــلّیین. والتشـــدید علـــى أهمی وفـــق الفكـــر المؤسســـاتّي المهّم

 لّیة قومّیة. المدارس وسائر المؤسسات التعلیمّیة التربوّیة خصوصًا ضمن واقع أق

إتفاقیـات ، )٢٠١٠( كانون ثاني) ٣٠(، وقع مركز تطویر المؤسسات األهلیة الفلسطینیة السبت
 مالیـین ٣( لتنفیذ مشروعات في قطاع غزة ضمن منحة التمویل الدولي اإلضافي البالغة قیمتهـا

وسـیتم ، لثالـثا دوالر) أمریكي والمقدمة من البنك الدولي لمشروع المؤسسات األهلیة الفلسـطینیة
مقر مركز تطویر في الـرام  حضر حفل التوقیع والذي عقد في، ) مشروعاً ١٢( من خاللها تنفیذ

، كـل مـن مـدیر مركـز تطـویر مـع مكتبـه فـي قطـاع غـزة )الفیـدیو كـونفرنس( وبـالربط عبـر تقنیـة
، اريوالمــدیر المــالي واإلد، ســاحلیة الســیدة جمیلــة، ومــدیرة بــرامج المــنح، الســید غســان كســابرة

وممثلـون عـن المؤسسـات األهلیـة ، غالینـین السـید عـالء، ومـدیر برنـامج غـزة، السـید شـادي قـرع
البنك الدولي على مساهمته لدعم المؤسسات ، كسابرة شكر السید غسان، من جانبهو  ،المستفیدة

  )٢(أن هذا التمویل اإلضافي لمشروع المؤسسات األهلیة حیث أشار إلى، األهلیة في قطاع غزة

وجـد ت، في مقره الرئیس في مخـیم جبالیـا لالجئـین، أنشئ المركز مركز المیزان لحقوق اإلنسان: -٦
، فیـــه مكتبـــة تضـــم آالف الكتـــب والمراجـــع والمصـــادر وأوعیـــة معلومـــات تتعلـــق بحقـــوق اإلنســـان

وتتـــاح خـــدمات المكتبـــة ، وغیرهـــا مـــن الموضـــوعات ذات الصـــلة، والسیاســـة، والجنـــدر، والتنمیـــة
                                                           

 م١٨/٤/٢٠١٢مســاء االربعــاء  ٥:٣٠جمعیــة الــوطن الحــر، موقــع الجمعیــة علــى اإلنترنــت، تــم االقتبــاس س) ١(
www.free-country.org.  

، موقــــــع المركــــــز علــــــى اإلنترنــــــت، تــــــم االقتبــــــاس یــــــم األحــــــد مركــــــز تطــــــویر المؤسســــــات األهلیــــــة الفلســــــطینیة) ٢(
  . www.ndc.ps/ar/index.php صباحا ٩:٣٠س ،  م٢٥/٣/٢٠١٢
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ینتظـر مـن هـذه المكتبـة أن و  والمهتمـین.، وغیرهم مـن البـاحثین، نطقة شمال غزةلجمیع سكان م
ویوجــد ، -حســب زعمهــم  - الثقافــة بحقــوق اإلنســان فــي هــذه المنطقــةو  تســهم فــي نشــر الــوعي

 .)١( أیضا المركز الفلسطیني لحقوق اإلنسان في غزة والضفة الغربیة
، هـــي المؤسســـة الوحیـــدة فـــي العـــالم المكرســـة حصـــرًا للبحـــث :فلســـطینیةال مؤسســـة الدراســـات -٧

وفــي دراســة  ،اإلســرائیلي –فیمــا یتعلــق بالشــؤون الفلســطینیة والصــراع العربــي ، والنشــر، والتحلیــل
ولها مكاتب في واشنطن ، )١٩٦٣( إسرائیل والصهیونیة. وقد تأسست المؤسسة في بیروت سنة

ي المصــــدر للمعلومــــات والتحلیــــل عــــن الشــــؤون الفلســــطینیة ورام اهللا فــــي فلســــطین وبــــاریس وهــــ
) مركـز المعلومـات والتوثیـق ٢٠٠٦( اإلسـرائیلي أنشـأت المؤسسـة منـذ عـام - والصـراع العربـي

 موقـع المؤسسـةزریـق) و  الفلسطینیة (مكتبة قسـطنطین مؤسسة الدراسات مكتبة یتألف من الذي
الــذاكرة و  ویحقــق المركــز ثالثــة أهــداف رئیســیة: الحفــاظ علــى التــراث الفلســطیني .فــي اإلنترنــت

الفلســطینیة والصــراع  ةوالنتــاج الفكــري الفلســطیني؛ متابعــة التطــورات التــي لهــا عالقــة بالقضــی
األرشـیفیة المتعلقـة بهـا؛  وذلك عن طریق جمع مختلف المنشـورات والمـواد ،اإلسرائیلي –العربي 

اســتعمال وســائل المكتبــة  المصــادر فــي متنــاول الجمیــع وذلــك إمــا عــن طریــق تلــكجعــل جمیــع 
  .ي اإلنترنتموقع المؤسسة ف وسائل تكنولوجیا المعلومات التي یقدمها ماالمتاحة للجمهور أ

)، وكانـت ١٩٦٣( سـنة وترافق إنشاء مكتبـة مؤسسـة الدراسـات الفلسـطینیة مـع تأسـیس المؤسسـة
المكتبــــة أحــــد أشــــكال التعبیــــر عــــن أهــــداف المؤسســــة الرئیســــیة، وتــــم تطــــویر المكتبــــة بوظائفهــــا 

صة فـي موضـوع القضـیة تالمكتبة الفریدة المخ ونشاطاتها حتى كبرت وتوسعت، فأصبحت الیوم
وٕاسـرائیل والصــهیونیة بمحتویاتهــا مــن مراجــع أساســیة  اإلســرائیلي -فلسـطینیة والصــراع العربــيال

واإلنكلیزیـة والفرنسـیة والعبریـة واأللمانیـة، تحتـل المكتبـة أربـع  وكتـب ودوریـات وصـحف بالعربیـة
مبنـى المؤسسـة فـي بیـروت، وتضـم أكثـر مـن خمسـین ألـف مجلـد، ومئـات الـدوریات  طبقـات فـي

وبموجب قرار مجلس أمناء المؤسسة، أصبحت المكتبة تحمل اسم  ١٩٨٤سنة  منذوالصحف. و 
، تكریمًا له، وعرفانًا )٢(والرئیس الفخري طوال ربع قرن: الدكتور قسطنطین زریق أحد المؤسسین

  )٣(.لفضله، وتقدیرًا لفكره وعمله

                                                           
موقــــع  ..ddname&١٣٢٥٤=www.mezan.org/ar/details.php?idمركــــز المیــــزان لحقــــوق االنســــان، ) ١(

  .رنتالمركز على اإلنت
 )الكتــاب األحمــر(، )معنــى الّنكبــة(، )الــوعي القــومي(أحــد أبــرز دعــاة القومیــة العربیــة، لــه عــدة مؤلفــات أهمهــا: ) ٢(

 الّذي كتبه في مطلع الّثالثینات من القرن الماضي والّذي اعتُبر آنذاك میثاًقا للقومیة العربیة.
، تـم االقتبـاس یـوم السـبت موقـع المركـز علـى اإلنترنـت مؤسسة الدراسات الفلسطینیة مركـز المعلومـات والتوثیـق،) ٣(

   www.palestine-studies.org/ar_about.aspx?href=center صباحاً  ٣:٣٠م الساعة ٢٨/٤/٢٠١٢
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   وغیرها الكثیر.، ینفلسط –غزة  منظمة التحریر الفلسطینیةوالمركز القومي للدراسات والتوثیق  -٨

ذات توجه قومي وطني یساري معادي لإلسالم والحركات  كانت الجمعیات والمؤسسات تلك  
وتــدعمها وتمولهــا الــدول المانحــة األجنبیــة ، وتقــوم بأعمــال مناقضــة للمفــاهیم اإلســالمیة، اإلســالمیة

  لتنفذ مخططاتها الخبیثة من خاللها. 
نمـوذجین مـن أبـرز مؤسسـي القومیـة فـي البلـدان أخذ وبما أن هـذه الدراسـة تخـص فلسـطین سـنأ

  من فلسطین:  العربیة اإلسالمیة وهم

ــدكتور جــورج حــبش -١ مــن موالیــد ، : مؤســس حركــة القــومیین العــرب وهــو فلســطیني األصــل)١(ال
یلقـب ، م) لعائلـة مسـیحیة أورثذكسـیة مـن أصـل نصـراني٢/٨/١٩٢٦مدینة اللد الفلسـطینیة ولـد فـي (

م) بكلیــة الطــب فــي ١٩٤٤ثــم التحــق ســنة (، القــدسفالثانویــة فــي یافــا فاالبتدائیــة  درس، )بــالحكیم(
م وفي أثناء دراسته كـان مـن البـارزین فـي ١٩٥١الجامعة األمریكیة في بیروت تخرج فیها طبیبًا سنة
 هیئــة مقاومــة الصــلح(ومــن خــالل، )العـروة الــوثقى(المجـال السیاســي الــذین عملــوا مــن خــالل جمعیــة 

ثـم ، من ناشطي جمعیة العروة الوثقى التي كـان د.قسـطنطین زریـق محركهـا األساسـي، )لمع إسرائی
، )الثــأر(م) ثــم أصــدرت نشــرة ١٩٥١التــي نشــأت ســنة ( )منظمــة الشــباب العربــي(شــارك فــي تأســیس

حركـــة (عنهـــا  تم) برئاســـة جـــورج حـــبش وانبثقـــ١٩٥٤المنظمـــة أول مـــؤتمر لهـــا ســـنة(  تلـــكوعقـــدت 
وصالح ، وهاني الهندي(سوري)، أبرز أعضاء الحركة ودیع حداد(فلسطیني) وكان، )القومیین العرب
وحمد ، والحكم دروزة(فلسطیني)، وحامد الجبوري(عراقي)، وأحمد الخطیب (كویتي)، شبل(فلسطیني)
قام مع مجموعة مـن رفاقـه فـي حركـة القـومیین ، م)١٩٦٧علي أثر هزیمة حیزران(، الفرحان وغیرهم

ــــــر فلســــــطین الجبهــــــة(العــــــرب بتأســــــیس  ــــــوم  )الشــــــعبیة لتحری ــــــم اإلعــــــالن عــــــن تأسیســــــها ی ــــــي ت الت
الماركسي  للفكر القومي والثوري والیساريأعلن انتماءه وانتماء الجبهة الشعبیة ، م)١١/١٢/١٩٦٧(

كـان ، م)٦٧وذلـك بعـد هزیمـة حزیـران( ، التوجهـات تلـكوكانت أول حركة فلسطینیة تحمـل ، اللینیني
عندما ، م)١٩٧٠ئیس الراحل جمال عبد الناصر ولكنها بدأت بالفتور في(على عالقة وثیقة جدًا بالر 

ثم أعلن انسحاب الجبهة الشعبیة من اللجنة التنفیذیة ، وافق جمال عبد الناصر علي مشروع روجرز
، م) احتجاجــًا علــي االتجــاه السیاســي الجدیــد للمنظمــة١٩٧٤لمنظمــة التحریــر الفلســطینیة فــي أیلــول(

كــان لــه ، فــي لبنــان وبلــدان عربیــة) حــزب العمــل االشــتراكي العربــي(فــي تأســیس كــان لــه إســهام بــارز
الفلسـطیني المؤلفـة مـن المنظمـات المعارضـة لقیـادة م.ت.ف  شأن في تأسـیس جبهـة اإلنقـاذ الـوطني

تــوفي فــي ، م)٢٠٠٢قــي دمشــق ســنة ( )الغــد العربــي مركــز( أســس، والتــي اتخــذت دمشــق مقــرًا لهــا
"ترتبط عملیـة التحـرر القـومي وعملیـة التحـرر االجتمـاعي : قال، لبیة) بجلطة ق٢٦/١/٢٠٠٨عمان(

                                                           
ــدائرة الثقافیــة المركزیــة، عــدد خــاص بمناســبة رحیــل القائــد ) ١( الحیــاة الجدیــدة، الجبهــة الشــعبیة لتحریــر فلســطین، ال

  .١٠-٣م، ص ٢٠٠٨ان جورج حبش، منتصف نیس
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فـإنني أتطلـع إلــي ، ..ومهمـا یكـن الواقـع مــرًا وأنـا أوافـق علـى تشـخیص هــذا الواقـع،.إحـداهما باألخرى
  تحقیق نهضة عربیة كبیرة تتالءم مع حجم طاقات األمة العربیة وٕامكاناتها وتراثها وحضارتها."

: مفكــر وكاتــب ومناضــل عربــي فلســطیني ولــد فــي نــابلس د الهــادي دروزةمحمــد عــزة بــن عبــ -٢
 وهـــو احـــد مؤسســـي الفكـــر القـــومي العربـــي إلـــي جانـــب جـــورج حـــبش، م)١٨٨٧یونیـــو  -ه ١٣٠٥(
شـــارك فـــي تأســـیس ونشـــاط الجمعیـــات واألحـــزاب االســـتقاللیة ، ســـاطع الحصـــري وزكـــي اآلرســـوزيو 

م) ومنهــــا جمعیــــة "العربیــــة الفتــــاة" وحــــزب ١٩٢٠( العربیــــة قبــــل تقســــیمها مــــن قبــــل االســــتعمار عــــام
وأصــول القومیــة العربیــة والوحــدة ، ألــف سلســلة كتــب فــي تــاریخ الحركــة العربیــة، االســتقالل العربــي

فـي  وشـارك، تعد مؤلفاته وبالذات كتاب الوحدة العربیة من أهم ما كتب عن القومیة العربیة، العربیة
أتـاح لـه عملـه ، ي تمجد العروبة وتعبر عن المطـامع القومیـةتألیف الروایات القومیة والمسرحیات الت

وتشـكیل الجمعیـات الوطنیـة التـي ، المتجول االتصال بكثیر من الشخصیات الوطنیة والقومیة البارزة
تـولي إدارة مدرسـة  )الجمعیـة اإلسـالمیة المسـیحیة(أصبحت قاعدة الحركة الوطنیة في فلسطین مثـل 

فكانـــت تلقـــن طالبهـــا حـــب العـــرب ، یدیـــه مركـــزًا مـــن مراكـــز الوطنیـــةالنجـــاح الوطنیـــة وتحولـــت علـــى 
وتضع البرامج التي تغذي فیها االعتزاز باألمجاد العربیـة ، والعروبة وتشعل في قلوبهم جذوة الوطنیة

  )١(م).١٩٨٤یونیو  ٢٦-ه١٤٠٤شوال  ٢٨( توفي في دمشق بحي الروضة، واإلسالمیة

فعنـدما كـان الـدین رابطـًا بـین ، ترعرعـت فـي العـالم اإلسـالميوهكذا تسربت القومیة العربیـة ونشـأت و 
وعندما نشأت القومیـة الطورانیـة والقومیـة العربیـة ضـاعت ، المسلمین رفض الترك أن یبیعوا فلسطین

  )٢(وكان الترك ممن اعترفوا بإسرائیل وأهمل الدین وأبعد عن الحیاة.، فلسطین

وفـي عـدد محـدود مـن ، ألقلیات الدینیـة غیـر المسـلمةوظلت الدعوة إلي القومیة محصورة في نطاق ا
ولم تصبح تیارَا شعبَیا إال حین تبني الدعوة إلیها الرئیس المصري ، أبناء المسلمین المتأثرین بفكرتها

فمـرغ اهللا ، الراحل جمال عبد الناصر الذي سخر لها وسائل اإلعالم ومناهج التعلم واألقـالم والكتـاب
الجبـار الـذي كـان ُیمـدح بأنـه  ذلكفـإذا بـ، تـه أمـام إسـرائیل فـي دقـائق معـدودةبهزیم، أنفه تحت رجلیـه

فكانـت هزیمـة العـرب ، ل:" لن نهزم وناصر فینا"و وكان یق، أبو األحرار وقامع الرجعیة ورائد العروبة
ثـم ، م١٩٨٢ثم جاء غزو إسرائیل لبیروت عـام ، م ضربة قاضیة للحركة القومیة العربیة١٩٦٧عام 

  )٣(.م لتوجه إلیها ضربة قاضیة ثانیة أخیرة وحاسمة ١٩٩٠ج عام حرب الخلی

                                                           
  مساءً  ٩م، الساعة ١/٣/٢٠١٢، تم االقتباس یوم الخمیس بتاریخ shamela.ws indexالمكتبة الشاملة، ) ١(
  .٦/٥٥) انظر: الحق المر، محمد الغزالي، ج٢(
  .١١٠-١٠٩) انظر: حاضر العالم اإلسالمي، د.صالح الرقب، ص٣(
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ولقد جاءت الوطنیة علـى غـرار خبـث القومیـة ولـم یكـن تصـدیر أوروبـا لفكـرة الوطنیـة إال وسـیلة مـن 
الشــعوب  لیسـهل علــیهم اسـتعمار تلـك، وسـائلهم الكثیـرة لغـزو العــالم كلـه وخصوصـا العــالم اإلسـالمي

وٕاحیــاء الجاهلیــة القدیمــة مــن قومیــة ووطنیــة شــعوبیة فیقعــون ، عقیــدة بیــنهموٕاذاللهــم وتقطــع روابــط ال
وتحـل ، فریسة لألفكار الغربیة الخادعة ویتخلون عـن مصـدر عـزهم وقـوتهم أال وهـو اإلسـالم العظـیم

ولیتركـوا لهـم األعـداء ، الوطنیة محل الجهاد فیصبح جهاد المسلمین لیس ألعدائهم بـل ألجـل الـوطن
ولیس في سـبیل اهللا عـز وجـل فیتحـول الجهـاد اإلسـالمي إلـى ثـورات وطنیـة بعیـدة ، مبالدهم وأوطانه

فـــإذا احتـــل ، والثـــورات العربیـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر لهـــي خیـــر شـــاهد ودلیـــل علـــي ذلـــك، عـــن الـــدین
، األعداء الوطن اإلسالمي فیسهل على أعداء اإلسـالم أن یُعـدوا المسـلمین ویمنـوهم بتـركهم أوطـانهم

وبـین تلـك المواعیـد واللقـاءات المتكـررة ، كاذبة واحتیال عن طریق المفاوضات السیاسـیةوكلها وعوٍد 
والمجامالت یسري في عروق الوطنیین ما یسري من الغزو المنظم واالنبهار بما عند أعداء اإلسالم 

بعـــد أن أبعـــد الـــدین ، فتقـــوم الصـــداقات بـــین الـــوطنیین الـــذي یزعمـــون اإلســـالم وبـــین أعـــداء اإلســـالم
ـــة وم ـــه الشـــعارات البراقـــة والخادعـــة مـــن القومیـــة والوطنی بادئـــه فـــي الجهـــاد عـــن الســـاحة وحلـــت محل

ــــــالوطنیون ال یغضــــــبون هللا تعــــــالى وال لــــــدینهم، واإلنســــــانیة والتقدمیــــــة و... ویتوعــــــدهم األعــــــداء ، ف
عــن  عــن الــدین وقدســوها بــدالً  حبهــا بــدالً بالواضــح أن دعــاة الوطنیــة تمســكوا  باالســتقالل لهــذا فمــن

فلعـب الغـرب ، حتى لو كـان ذلـك ضـد أبنـاء وطـنهم، في أحضان الغرب والصهاینة ارتمو اف ؛اإلسالم
وتعلقوا بأذیال ، فأصبحوا من ُعَباد الكراسي والشهوات، بأفكارهم وسلوكهم وشكلوهم حسب ما یریدون

الصــــهیوني التلمــــودي... وفضــــلوا و  أهــــل الكفــــر والضــــالل مــــن الشــــرق الشــــیوعي والغــــرب النصــــراني
  . وأقصوا الدین جانبا وأسموه بالتخلف والرجعیة، المبادئ والنظریات الكافرة

ـــنفس مـــن العقیـــدة یتخـــبط كالشـــیطان فیضـــطر إلـــي االرتمـــاء فـــي ، فأصـــبح اإلنســـان القـــومي فـــارغ ال
وهـي التـي ، ثم تنمو فـي نفسـه نزعـة القومیـة شـیئًا فشـیئاً ، أحضان السابقین من الشرقیین أو الغربیین

وعنــد ذلــك ، بعــد أن عمــل علــي تــوهین قیمــة اإلســالم لدیــه، عــدو الغــازي اإلســالم مــن قلبــهبهــا أزاح ال
   )١(ما أراده أعداء اإلسالم. ذلكو ، یصبح أجیرًا تابعًا من أجراء أعداء دینه وقومیته معاً 

وٕانمـــا قامـــت علـــي نزعـــات ، فالوطنیـــة والقومیـــة لـــم تقـــم علـــي تقـــوى اهللا تعـــالى وال علـــي الخـــوف منـــه
   الشیطان.

وتبـاهى وتفـاخر أهلهـا ، وبـرزت العصـبیة البغیضـة، خبیثة اً فأثمرت الدعوة إلي الوطنیة والقومیة ثمار 
الـوطنیین؟ غیـر جعـل  أولئـكبها بكل كبریاء وغرور وتعصب كل شعب لوطنه وقومه... فمـاذا فعـل 

وفي غیر فهل حققت القومیة والوطنیة العربیة أي شيء ضد الیهود في فلسطین ، الوطنیة هي الدین
                                                           

بیـروت، بـدون ، ، دار القلـم، دمشـق٣یداني، سلسلة أعداء اإلسـالم نظر: أجنحة المكر الثالثة، عبد الرحمن الما) ١(
 . ٢٧٩ص ،طبعة
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فلسـطین مـن بـالد العـرب والمسـلمین؟ ومـاذا قــدموا غیـر الصـراخ والعویـل والتهدیـدات الباهتـة لتحریــر 
حیــث ، القــدس والمســجد األقصــى...فكانت وراء خدعــة الوطنیــة أغــراض سیاســیة وثقافیــة واجتماعیــة

هللا والوطن للجمیع" بدت الدعوة للوطن تفرق بن الوالء هللا تعالي وبین الوالء لغیرة تحت شعار "الدین 
فأصــبحت الــدعوة للــوطن تنفــذ خطــط أعــداء اإلســالم بكــل دقــة كمــا أرادهــا ، وبــالغوا فــي حــب الــوطن

تحت ، ن للقوي الكفریة العالمیة من السلطةو ن العمالء المأجور و الوطنی أولئكفتمكن ، الیهود والغرب
وقطــع ، أو یســمونهم عمــالءفصــاروا ینظــرون إلــي األوطــان اإلســالمیة بــأنهم غربــاء ، شــعار الوطنیــة

، فیطردون ویقتلون في كل بالدهم وأوطانهم العربیة واإلسالمیة، أواصر المودة بین أوطان المسلمین
فمحیت اإلخوة اإلسالمیة التي أسسها النبي محمـد ، وتعصب الشخص لوطنه أكثر من غضبه لدینه

ح مــن غیــر وطنــه حســب بحیــث یجــب أن یحــب الــوطني الملحــد علــي الصــال، صــلى اهللا علیــه وســلم
فتشـتت المسـلمین وضـعفوا كمـا أراد لهـم ، التجمع والمحبة هو التفرق والهدم ال ذلكف، شریعة الوطنیة
  .أعداء اإلسالم

یتضــح أن دعــوى الوطنیــة والقومیــة واإلنســانیة واألخــوة والمســاواة وحریــة الكلمــة وتقبــل الــرأي  ذلكوبــ 
وفــي لبنـان وفلســطین ، وٕاخــالل فـي العقیــدة اإلسـالمیةمـا هــي إال لعـب سیاســیة مـاكرة ، والـرأي اآلخــر
  .)١( أقوي الشواهد

                                                           
  .٩٧٩-٩٧٦، ص٢ج/د. غالب عواجي، انظر: المذاهب الفكریة المعاصرة، ) ١(
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  .فلسطین نشأة القومیة والوطنیة في -المطلب الثالث
  

ألن الـذي ، فـي البلـدان العربیـة واإلسـالمیة نشأت القومیـة والوطنیـة فـي فلسـطین منـذ نشـأتها  
الـذي تحـدثنا ) ه محمـد دروزةجـورج حـبش وزمیلـ(أسس حركة القومیین العرب فلسطیني األصل وهـو 

داخل فلسطین والتي تحمل الفكر  )الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین( والذي قام بتأسیس، مسبقاً  اعنه
  القومي والثوري والیساري الماركسي اللینیني.

-١٩٤٨الفتــرة () منــذ الوحــدة طریــق التحریــر(و، )قومیــة المعركــة( اســاد فــي فلســطین شــعار   
بینما تراجع الدور القیـادي ، ة العربیة بقیادة جمال عبد الناصر زمام المبادرةتولت األنظم، م)١٩٦٧

غیــر أن األنظمــة العربیــة افتقــدت المنهجیــة ، الــوطني الفلســطیني إفســاحًا للمجــال أمــام الحــل العربــي
، ألســباب تكتیكیــة مرحلیــة ؛وتبنــت المقاومــة الفلســطینیة، الصــحیحة والجدیــة واإلرادة الحقیقیــة للقتــال

ـــیس ضـــمن خطـــة و  ـــدًال مـــن إعـــدادها ، ســـتراتیجیة شـــاملةال وانشـــغلت بدغدغـــة عواطـــف الجمـــاهیر ب
أنشـأت منظمـة التحریـر ، یشتد ویزداد قوة ورسوخًا... )الغٌض (بینما كان الكیان الصهیوني ، للمعركة

وبدعم مباشر من جمال عبد الناصر  )أحمد الشقیري(م) برئاسة ١٩٦٤(م.ت. ف) سنة( الفلسطینیة
، بعــد أن بــدأت الســاحة الفلســطینیة تمــوج بالتنظیمــات، خشــي أن یفلــت زمــام القضــیة مــن یدیــه الــذي

م) انضـمت المنظمـات ١٩٦٨وفـي عـام(، م)١٩٥٧التـي ترجـع جـذورها إلـي سـنة( ) فـتح( وخصوصاً 
إلــــى (م. ت. ف) وتــــولى یاســــر عرفــــات زعــــیم فــــتح قیــــادة  )فــــتح(الفدائیــــة الفلســــطینیة وعلــــى رأســــها 

م) أقــرت األنظمــة العربیــة ل(م. ت. ف) ١٩٧٤وفــي ســنة(، م)١٩٦٩( اط فبرایــر(م.ت.ف) منــذ شــب
تم تمثیلها العـام نفسـه بصـفة عضـو مراقـب فـي قد بأنها الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني و 

ففـي بضـعة أیـام ، هزیمة مرة لألنظمة العربیـة، م)١٩٦٧( ران یونیویفكانت حرب حز ، األمم المتحدة
) ألـف ٣٣٠وتـم تشـرید(، صهیوني بـاقي فلسـطین فسـقطت الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزةاحتل الكیان ال

فكانــــت ، )٢كــــم١١٩٨) وســــیناء المصـــریة (٢كـــم١١٥٠كمــــا ســـقطت الجــــوالن الســــوریة (، فلســـطیني
  )١(.الهزیمة هي نتیجة القومیة والوطنیة والوحدة العربیة التي تغنوا بها وجعلوها طریق التحریر

وحــزب ، والقومیــون العــرب، القومیــون الســوریون: عــدة أحــزاب مثــل ظهــور ىأدت القومیــة إلــ  
  البعث العربي االشتراكي وهو یتكون من حزبین:

  حزب البعث العربي: وقد أسسه االرسوزي وعفلق.  -١
عثمـان الحـوراني ثــم آلـت قیادتـه إلــى ، )١٩٣٨(م الـذي أسسـه ســنة: الحــزب العــربي االشتراكـــي - ٢

                                                           
انظـــر: الحقـــائق األربعـــون فـــي القضـــیة الفلســـطینیة، د. محســـن محمـــد صـــالح، تقـــدیم د. محمـــد عمـــارة، المركـــز ) ١(

 .٧-٦ص ،م٢٠٠٣ین الثاني /نوفمبر الفلسطیني لإلعالم، تشر 
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انسـحب منـه ثـم م) إلـى الحـزب السـوري القـومي ١٩٣٦أكرم الحـوراني سـنة( أكرم الحوراني وقد انضم
  م) لینضم إلى حزب الشباب العربي االشتراكي.١٩٣٨سنة(
  )١(م) انضم الحزبان األول والثاني فكونا حزب البعث العربي االشتراكي.٢٦/١/١٩٥٢وفي(

، المثــل العلیــاالعروبــة مصــدر المقدســات عنــه تنبثــق "، إن مبــادئ حــزب البعــث كفــر صــریح  
المثل العلیا هي العروبة ولیس اإلسالم أو القـرآن  "العربي سید القدر، وبالنسبة إلیه تقدر قیم األشیاء

  )٢(أعداء لألدیان جمیعا.، فكان أتباع البعث األوائل ملحدین، والسنة

 ،تحــت شــعار (وحــدة) م١٩٤٧( أمــا عــن حــزب البعــث الــوطني االشــتراكي الــذي تأســس عــام
أعلــن عــن ثــم ) ١٩٥١( وحركــة القــومیین العــرب التــي بــدأ التحضــیر لهــا منــذ عــام، )تراكیةاشــ ،حریــة

 ،(حریـة شـعار رفعـتوالحركة الناصـریة . ثأر) ،تحرر، (وحدة فقد أطلقت شعار )١٩٥٦قیامها عام(
وهكــذا كــان شــعار الوحــدة والحریــة همــا القاســم المشــترك بــین كــل أطــراف الحركــة ، اشــتراكیة وحــدة)

  .لعربیةالقومیة ا

: شـكل مدرسـة أولـي لعـدد مـن قـادة حركـة المقاومـة الفلسـطینیة حزب البعـث االشـتراكي فـي فلسـطین
الــذین احتلــوا مراكــز مهمــة فــي حركــة فــتح وفصــائل منظمــة التحریــر الفلســطینیة وشــغلوا مواقــع فـــي 

ـــین ولقـــد تـــأثرت القاعـــدة الشـــعبیة لتنظیمـــات البعـــث بمـــا ی ،اللجنـــة التنفیذیـــة باســـم المســـتقلین جـــري ب
التــدخل الســوري فــي لبنــان ) نحــو الصــاعقة(وقــد شــكل انحیــاز ، تطــورات سیاســیة فــي العــراق وســوریا

حیـث انعكـس علـى تواجـدها إلـى یومنـا هـذا ممـا ، تراجعا حادا فـي شـعبیتها فـي صـفوف الفلسـطینیین
، بینمــا ظلــت تحــافظ (ج.ت.ع) علــى وجودهــا ونشــاطها، اضــعف فعالیاتهــا علــى الســاحة الفلســطینیة

لكنها ، كما أسهم ضعف قیادتها وتسلل أمراض حزب البعث في صفوفها إلى تراجعها في الثمانینات
ثـم ، م) أخذت تنشط مسـتفیدة مـن المنـاخ السیاسـي١٩٩٤( بعد قدوم السلطة الوطنیة الفلسطینیة عام

نشـــاطها جلیـــا فـــي مشـــاركتها فـــي  كمـــا بـــداظهـــر تغیـــر آخـــر تمثـــل بوقـــوف قیـــادة جدیـــدة علـــى رأســـها 
ویغـــذیها الـــدور العراقـــي الملمـــوس فـــي دعمـــه النتفاضـــات ، الفلســـطینیة فعالیـــات االنتفاضـــة الشـــعبیة
ــــــم ) ١٩٨٧الشــــــعب الفلســــــطیني عــــــام( ــــــي فــــــي عــــــام، م)٢٠٠٠( عــــــامث  ومقاومــــــة العــــــدوان الثالثین

  )٣(.م)١٩٩١(

                                                           
 ،انظـــر: نظـــرات وأضـــواء علـــي القومیـــة العربیـــة، عبـــد اهللا عـــزام، الناشـــر مركـــز الشـــهید عبـــد اهللا عـــزام، بشـــاور) ١(

  ،.٤٩-٤٨ص ،باكستان، طبع علي نفقة اللجنة النسائیة العربیة
  .٥٥المرجع السابق، ص) ٢(
حركـــة الوطنیـــة الفلســـطینیة، رســـالة ماجســـتیر، أنجـــزت عـــام حـــزب البعـــث االشـــتراكي فـــي فلســـطین ودوره فـــي ال) ٣(

م، الســـاعة ١/٣/٢٠١٢، تـــم االقتبـــاس یـــوم الخمـــیس بتـــاریخ www.albasra.ntم ونوقشـــت، شـــبكة البصـــرة ٢٠٠٣
  مساًء. ٩:٣٠
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 قیـت إطـارافجمیع األحزاب القومیة لیس لهـا أیدیولوجیـة (عقیـدة) تجـاه الكـون واإلنسـان والحیـاة ولـذا ب
ولـــذا فــــإن ، ولـــذا اضـــطرت أن تمـــأل فراغهـــا العقائـــدي بالماركســـیة واالشـــتراكیة، فقـــط دون مضـــمون

  لها ما یسمى  )١(األحزاب القومیة كلها أصبحت: (عربیة اإلطار والمظهر شیوعیة الحقیقة والمخبر).
لمیثـاق القـومي جـاء ا ،یتـألف مـن ثـالث وثالثـین مـادةوالـذي  المیثاق القومي الوطني الفلسطیني:

) لیؤكـــد القـــرارات والمبـــادئ واألهـــداف العربیـــة الفلســـطینیة ١٠/٧/١٩٦٨( الـــوطني الفلســـطیني فـــي
، ١٩٣٦، ١٩٢٢) ثم ما تاله (١٩١٩وبدءًا من المؤتمر الفلسطیني األول المنعقد في القدس عام(

عربـي ) أصدر المجلس الوطني الفلسـطیني (وكـان اسـمه المـؤتمر ال٢٨/٥/١٩٦٤( ). وفي١٩٤٦
المیثــاق القــومي الفلســطیني المبنــي علــى ، الفلســطیني) فــي دورتــه األولــى التــي عقــدت فــي القــدس

فـي الـدورة الرابعـة للمجلـس ثـم  ،وأعلـن قیـام منظمـة التحریـر الفلسـطینیة، قرارات المؤتمرات السـابقة
) أقـــــرت تســـــمیته المیثـــــاق الـــــوطني ١٠/٧/١٩٦٨الـــــوطني الفلســـــطیني المنعقـــــد فـــــي القـــــاهرة فـــــي(

وقـد حصـل علـى إجمـاع الفلسـطینیین كافـة ودون أیـة ، جرت بعض التعـدیالت علیـهثم الفلسطیني 
معارضـــــة. وهكـــــذا صـــــار المیثـــــاق هـــــو البرنـــــامج اإلســـــتراتیجي الشـــــرعي الوحیـــــد لنضـــــال الشـــــعب 

یعني أن أي تعدیل أو إلغاء ألیة مادة یحتـاج إلـى  وذلكالفلسطیني لتحریر فلسطین كل فلسطین. 
ومهمــا ، وال یحــق ذلــك ألي كــان، لفلســطیني وهــو وحــده صــاحب الحــق فــي ذلــكإجمــاع الشــعب ا

 دون الرجوع إلى اإلجماع الفلسطیني.، كانت صفته

مثــل دول الجزیــرة  -وتحــت شــعار الحركــة القومیــة والحركــة البعثیــة نشــأت فــي دول أخــرى   
، مـان وفـي الـیمن مـثالً الـبالد فـي ع تلـكففي ، الفكرة الوطنیة التي لم تكن معروفة من قبل -العربیة 

ما كان النـاس یعرفـون علـى اإلطـالق فكـرة التفـاخر بالحضـارات القدیمـة وبالوطنیـة وال یعلمـون عنهـا 
بـل مـع ، الحضـارات واآلثـار القدیمـة تلكفنجد أن القومیین تبنوا إحیاء ، أي شيء فضًال عن القومیة

ا یســـمونه التـــراث الشـــعبي واألشـــعار أنهـــم یـــدعون القومیـــة العربیـــة ویتعصـــبون للغـــة العربیـــة أحیـــوا مـــ
القومیة تفتت ، كلها عوامل تفتیت لألمة إلى قومیات تلكو ، وما أشبه ذلك والفلكلور الشعبي، النبطیة

بغـــرض تفریـــق  ذلـــكوكـــل ، الوطنیـــة تفتـــت إلـــى قبلیـــات وحزبیـــات وحضـــارات مختلفـــة، إلـــى وطنیـــات
یعتقد من قومیـة  فیماال یوالي وال یعادي إال فأصبح اإلنسان ، وتمزیق األمة اإلسالمیة ورابطة الوالء

لشعار القومیة إلـى حـد لـو أن أحـدًا یقـول: هـذا العربـي لـیس مسـلمًا السـتنكر  وعندما روج، أو وطنیة
  .ورسخت فكرة القومیة العربیة، أشد االستنكار في أي مكان

  : حتى قال شاعرهم
  ســـــــــــالٌم علـــــــــــى كفـــــــــــٍر یوحـــــــــــد بیننـــــــــــا

ــــــــــــــنّ     ــــــــــــــده بجه   مِ وأهــــــــــــــًال وســــــــــــــهًال بع

    

                                                           
 ٥٧-٥٦القومیة، عبد اهللا عزام، ص) ١(
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  هبـــــــــوني دینـــــــــاً یجعـــــــــل العـــــــــرب أمـــــــــةً 

  وطوفــــــــوا بجثمــــــــاني علــــــــى دیــــــــن بــــــــرهمِ    

    
ـــــــــــةٍ  ـــــــــــى كـــــــــــل مل ـــــــــــدمها عل   بـــــــــــالدك ق

)١(ومـــــن أجلهـــــا أفطـــــر ومـــــن أجلهـــــا ُصـــــمِ    
(  

    
  : لقاوالثاني 

ــــــــــــد دعــــــــــــاك ــــــــــــد الجدی ــــــــــــن العه   داع م

ـــــــــــي الخـــــــــــافقین عـــــــــــالكِ       فاســـــــــــتأنفي ف

    
  یـــــــــا أمـــــــــة العـــــــــرب التـــــــــي هـــــــــي أمنـــــــــا

)٢(أي افتخــــــــــــــــــاٍر نمیتــــــــــــــــــه ونمــــــــــــــــــاكِ    
  

    
، ..و. إلیـاس أبـو شـبكة، وٕایلیا حاوي، إیلیا أبو ماضي، جبران خلیل جبران، میخائیل نعیمة  

  : قالبل حتى أحمد شوقي الذي ، كلهم هم الشعراء الذین یتغنى الناس بأفكارهم أولئك
  بـــــالد العـــــرب أوطـــــاني مـــــن الشـــــام لبغــــــداد

  فـــــــــال دیـــــــــن یفرقنـــــــــا وال حـــــــــد یباعـــــــــدنا   

    
! هـذا مـا فعلتـه القومیـة والوطنیـة ؟! أهذه هي الوطنیة ؟ذه هي الوحدة العربیة باهللا علیكم أه  

  .)إلي الكفر( نزعت المسلمین من إسالمهم وأرجعتهم للجاهلیة األولى

ارتفعت األصـوات بـالتغني باألمجـاد القبلیـة القدیمـة وقامـت النزاعـات ، ففي األردن وفلسطین  
دن وبــین الفلســطینیین وبــین أبنــاء شــرق األردن وأصــبحنا بــین قبائــل الشــمال والجنــوب فــي شــرق األر 

  )٣(عمون.، فیالدلفیا، نسمع مؤاب

  :قالنزار قباني  وذلك 
  مــــــــــن بعــــــــــد مــــــــــوت اهللا مشــــــــــنوقا علــــــــــى بــــــــــاب المدینــــــــــة

    
  لــــــــــــــــــــــــــــــــم تبــــــــــــــــــــــــــــــــق للصــــــــــــــــــــــــــــــــلوات قیمــــــــــــــــــــــــــــــــة

    
)٤(لـــــــــــــــــــم یبــــــــــــــــــــق لإلیمــــــــــــــــــــان أو للكفــــــــــــــــــــر قیمــــــــــــــــــــة

  

    
  

  

  

  

  

                                                           
ید سلیم الخوري.) األبیات للشاعر اللبناني رش١(  
) األبیات للشاعر اللبناني جبران خلیل جبران .٢(  
.١١٤-١١٣القومیة، عبد اهللا عزام، ص) ٣(  
الخطــر الحــداثي علــى العقیـــدة د. أحمــد محمــد زایــد، جامعـــة األزهــر، كلیــة أصــول الـــدین، قســم الــدعوة والثقافـــة ) ٤(

 ، من موقع صید الفوائد.قسم العقیدة والمذاهباإلسالمیة، جامعة الملك خالد، كلیة الشریعة وأصول الدین، 
www.saaid.net/mktarat/almani/٨-٧٠.htm .  
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   .طینفي فلس شعراء القومیة والوطنیة -المطلب الرابع 
  

  - : ونذكر منهم

 :  )١(الشاعر محمود درویش  -١
الوطنیـة والقومیـة الفلسـطیني ، وهو شـاعر مـن شـعراء، أحد الذین تأثروا بالقومیة ودعوا إلیها  

بـدأ نظـم الشـعر وهـو فـي ، منذ أن كـان طالبـًا فـي المدرسـة الثانویـة فـي كفـر یاسـیف، ابن قریة البروة
ــش فــي نجومیــة الشــعر وكشــاعر  لقــد، المدرســة الثانویــة منــذ ســن مبكــرة بــدأ یلمــع اســم محمــود دروی

ارتفعت موجة حركة التحرر القومي الوطنیة العربیـة حیث منذ أواسط الخمسینیات  اً مطلوب جماهیری
 والصـــــهاینة عـــــام وهـــــو عضـــــو فـــــي الحـــــزب الشـــــیوعي الفلســـــطیني الـــــذي أسســـــه الیهـــــود، والعالمیـــــة

 .كلها كأول لبنة شیوعیة على أرض المسلمین، م)١٩١٩(

یســـتقطب الشـــعراء الشـــیوعیین والتقـــدمیین مـــن  اً كـــان یـــنظم كـــل عـــدة أشـــهر مهرجانـــًا شـــعری  
شــــارك فــــي المهرجــــان الشــــعري الــــذي عقــــد فــــي النــــادي الثقــــافي فـــــي آذار ، مختلــــف أنحــــاء الــــبالد

الخمسینات وشارك فیه من الشعراء عصام العباسي وحنا إبراهیم وراشـد حسـین وكـریم عـوض وسـالم 
حمــاس الجمهــور  )سـجل أنــا عربـي( محمــود درویـش بقصــیدته لـم یلهــبالمهرجــان  ذلـكي وفــ ،جبـران

جدیــدة والمكــر وأبــو ســنان ودنــون ویركــا ومعلیــا وترشــیحا  :بــل مــن، الوافــد مــن كفــر یاســیف فحســب
قیلت في وقت تصعید  )أنا عربي(فقصیدة  ،والبقیعة ودیر األسد والبعنة ونحف والرامة ومجد الكروم

وطریـق وحـدة الصـف الوطنیـة ، هیر بقیادة الحزب الشیوعي وعن طریق الكفـاح المـنظممقاومة الجما
الكفاحیة الذي یتبنـاه ویمارسـه الحـزب الشـیوعي وأصـدقاؤه مـن الـوطنیین مـن خریجـي جامعـة الحـزب 

 )الجدیــد(و )االتحــاد(الشــیوعي وكلیاتــه لنشــر الــوعي القــومي الــوطني واألممــي والثقــافي وخاصــة فــي 
    .)الغد(و

ــش(فرســان الشــعراء مــن ن فــارس أأحــد رفاقــه: نعتــز بــ قــال    كــان عضــوًا فــي  )محمــود دروی
 )سمیح القاسـم(كما نعتز بشاعر فلسطین الكبیر ، الحزب الشیوعي ومحررًا بارزًا في االتحاد والجدید

كمــا نعتــز بمــؤرخ القضــیة الفلســطینیة القائــد الشــیوعي والــوطني ، نــه خــریج الحــزب واالتحــاد والجدیــدأ
، الـــذي أثــرى طریـــق النضـــال واألجیــال الصـــاعدة بمؤلفاتــه العلمیـــة الوطنیـــة )إمیـــل تومــا( لفلســطینيا

، )محمــد نفــاع(والكاتــب ، )سـالم جبــران(والشــاعر ، )محمـد علــي طــه(ونعتـز بكاتــب فلســطین األدیــب 
والقـادة السیاسـیین وعلـى رأسـهم ، )سـمیح صـباغ(و )نایف سلیم(و، )حسین مهنا(و، )محمد خاص(و

                                                           
 جامعـة العربیـة اللغـة اآلداب قسـم السـلطان، كلیـة دیـب فـؤاد درویـش، محمـد محمـود شـعر فـي النكبـة صـورة) ١(

 .١٩٣ ص- ١٥٣ ص ،غزة، فلسطین ،األول العاشر، العدد المجلد اإلسالمیة الجامعة مجلة، ١٥٨-١٥٧ىاألقص
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وال ننســـــى الفنـــــانین والممثلـــــین ، )إمیـــــل تومـــــا(و )توفیـــــق زیـــــاد(و ،)توفیـــــق طـــــوبي(ائـــــد الشـــــیوعي الق
  وغیرهم. )وریم بنا، وأمل مرقس، محمد بكري( :والموسیقیین أمثال

الكلیـــــة (وعنـــــدما أرســـــل الحـــــزب الشـــــیوعي الشـــــاعر محمـــــود درویـــــش للدراســـــة الفكریـــــة فـــــي   
: قـالسـنة السـبعین مـع غـازي شـبیطة ویوسـف الغـازي ، التي یكتب عنها توفیق كناعنـة) االجتماعیة

وبعـد عـدة أشـهر وجهـت لـه ، "كنت طالبا فـي االتحـاد السـوفییتي وشـاركت فـي اسـتقبالهم فـي موسـكو
إلحیاء أمسیة تضامن مع الشعب الفلسطیني في ) لیننغراد (دعوة بصفتي سكرتیر الفرع الطالبي في

وقـت آخـر بحضـوره مـع زمیلـه شـاعر فلسـطین المعـروف وقد لبى الـدعوة فـي ، مركز لیننغراد الثقافي
  )١(معین بسیسو.

اختیر محمود إلى أعلـى مسـؤولیة فلسـطینیة كعضـو فـي منظمـة التحریـر الفلسـطینیة مسـئوال   
، ووكــل إلیــه مهمــة المجلــس الــوطني الفلســطیني، مســؤولیات وطنیــة متعــددة مــع، عــن الملــف الثقــافي

وثیقـة االسـتقالل الفلسـطیني التـي قـدمت فـي دورة الجزائـر  سلمت األمانة إلى محمـود درویـش لیكتـب
  )٢(وثمانین من القرن الماضي. سنة ثمان

 قـدم فقـد شـعره، فـي یخفـى ال الـذي العربیـة القومیـة بنسغ المناضل صورة الشاعر یرفد ولكن  
  :)الوادي في قتلوك( قصیدة في نقرأ ما نحو على قصائد، عدة في العربي المناضل شخصیة

  )٣(.".. فمن أخذ الشباب من الشباب.بنفسجة لجارتها عطشُت... وكان عبد الّله یسقیني قالت"

لجـائزة  ورشـح ذات مـرة، فـي حكومـة عرفـات) وزیـر الثقافـة !!( "ورفـض فـي فتـرة مـا منصـب  
  )٤(.)"الیهود أرحم( :والمتطرفین الیهود) بقوله مقارنا بین (حماس ١٩٩٠صرح في عام وقد  نوبل

  
  

                                                           
، ١١:٠٥، - ١٢/  ٨/  ٢٠٠٨ - ٢٣٧١الحوار المتمدن، العدد: ، حمد سعد انظر:الشاعر محمود درویش، أ) ١(

ــــــــــــــــــــــوم األحــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــاس ی ــــــــــــــــــــــم االقتب  .صــــــــــــــــــــــباحا ٩:٣٠م الســــــــــــــــــــــاعة ٢٥/٣/٢٠١٢ت
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=١٤٣٧٩٢ 

تـم االقتبـاس یـوم األحـد   ١١:٠٥ - ١٢/  ٨/  ٢٠٠٨ - ٢٣٧١الحـوار المتمـدن، العـدد: ، حمـد سـعد انظر:أ) ٢(
   ١٤٣٧٩٢=www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid .صباحا ٩:٣٠م الساعة ٢٥/٣/٢٠١٢

العامـــة الســـوریة  د. یوســف حطینـــي، فـــي ســـردیة القصـــیدة الحكائیـــة، محمــود درویـــش نموذجـــًا، منشـــورات الهیئـــة) ٣(
نســـخة، تـــم االقتبـــاس االحـــد ١٠٠٠عـــدد الطبـــع  - ٢٠١٠م، الطبعـــة األولـــى / ٢٠١٠دمشـــق ،للكتـــاب، وزارة الثقافـــة

    www.thaqafa.org/Main/DataFiles/Contents/Files/zakera.doc ٢٥/٣/٢٠١٢مساء  ١٠س
ــــــــــــش، ) ٤( ــــــــــــى بمحمــــــــــــود دروی ــــــــــــى كــــــــــــل مــــــــــــن تغن ــــــــــــريإل ــــــــــــدالعزیز الظفی ــــــــــــو عب ــــــــــــع صــــــــــــید الأب ــــــــــــد، ، موق فوائ

www.saaid.net/Doat/thaferi/٧.htm  . 
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  ش في مرآة الصحافة اإلسرائیلیة:محمود دروی

، أصدقاء في أوساط الكتاب والشعراء اإلسرائیلیین التقدمیین، على مر السنینو  كان لدرویش  
ـــــة رابیكـــــوفیتش والكاتـــــب اإلســـــرائیلي المعـــــروف   )،أ.ب. یهوشـــــواع (وأشـــــهرهم الشـــــاعرة الراحلـــــة دالی

وكانت ، ه في صفحاتها الداخلیةخبر رحیل نشرتف، ولم یغب رحیل درویش عن الصحافة اإلسرائیلیة
الوحیـــدة بـــین الصـــحف اإلســـرائیلیة التـــي وضـــعت صـــورة درویـــش علـــى صـــفحتها ، صـــحیفة معـــاریف

فیمــا جــاء الخبــر الموســع ، وداع درویــش)( األولــى وٕالــى یمینــه الكاتــب أ. ب. یهوشــواع تحــت عنــوان
فلسـطینیین علـى أثـر رحیـل كبیـر الفنـانین ال: عن رحیل درویش في الصـفحات الداخلیـة تحـت عنـوان

ونشرت الصـحیفة صـورة كبیـرة لـدرویش كتبـت إلـى یمینهـا بـالبنط األبـیض البـارز ، عملیة قلب فاشلة
  .)شاعر وصدیق وخصم (كلمات رثاء یهوشواع له الذي اختار عبارة

ــش إلــى مصــر ثــم إلــي لبنــان   حیــث كــرس نفســه باعتبــاره شــاعر فلســطین األول ، خــرج دروی
شــاعر المنفــى ، الفلســطینیة وســرعان مــا أصــبح الشــاعر القــومي للفلســطینیین ورمــز القومیــة والوطنیــة

ولــذلك تنقــل مــن مكــان آلخــر وحقــق لذاتــه شــهرة مهمــة فــي المهرجــان والمــؤتمرات ، وشــاعر اللجــوء
استقال من المجلـس الـوطني ، ١٩٩٥ثم عاد للعیش في رام اهللا عام ، الشعریة في شتى أنحاء العالم

  ساهم في صیاغة وثیقة االستقالل الفلسطینیة.و  ،لى اتفاقیات أوسلواحتجاجا ع ؛الفلسطیني

هــو العنــوان الــذي اختارتــه صــحیفة یــدیعوت أحرونــوت علــى الصــفحة  )وفــاة رمــز فلســطیني(  
وقـال كاتبـا الخبـر؛ ، حیث نشرت خبرًا بارزًا عن رحیل درویش مع نشر صورة كبیـرة لـه، قبل األخیرة

ن أبــرز الصــحفیین المهتمــین بالشــؤون الفلســطینیة: "إن درویــش وهمــا مــ، رونــي شــكید وســمدار بیــري
شــكل بالنســـبة لشــبان كثیـــرین قــوة دافعـــة للنشـــاط ، هــو واحـــد مــن رمـــوز النضــال الـــوطني الفلســـطیني

م)عنــدما قــرر یوســي ســرید ٢٠٠٠ولفــت االثنــان إلــى الضــجة التــي قامــت فــي إســرائیل عــام(، القــومي
  یلي الرسمي.إدراج أشعار درویش في المنهاج اإلسرائ

تــوفي الشــاعر محمــود ( قالــت فیــه: فاختــارت عنوانــا مقتضــباً ، )یســرائیل هیــوم( أمــا صــحیفة   
مشـیرة علـى أنـه كـان بـدأ نشـاطه األدبـي ، استعرضت فیـه شـیئا مـن مسـیرة درویـش وحیاتـه )،درویش

فـي  تحول في أواسط السبعینات إلى أحد أهـم الناشـطین ثم، في صفوف الحزب الشیوعي اإلسرائیلي
یتوقـع أن یــتم و  ،حیـث غـادر إســرائیل وانتقـل للعـیش فـي مصـر ثــم اسـتقر فـي لبنـان، منظمـة التحریـر

  )١(دفن الشاعر في مدینة رام اهللا.

                                                           
تــم انظــر: محمــود درویــش فــي مــرآة الصــحافة اإلســرائیلیة، العربیــة للصــحافة، الكاتــب نضــال وتــد مــن تــل أبیــب، ) ١(

   صباحا  ٩:٤٥م الساعة ٢٥/٣/٢٠١٢االقتباس یوم األحد 
 www.al-arabeya.net/index.asp?serial=&f=٣٤٢٧٥٧٣٤٠١ 
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الـذي ال یخلـو شـعره مـن ، إلى كل من تغنى بمحمود درویش ذلك الشیوعي الُمنظر الحـداثي  
  : )٨٩٧في مجلة الیمامة عدد ( قال اإللحاد والكفر والمجون

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــــــــــــاض كــــــــــــــــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــــــــــــــــزارا

    
  تــــــــــــــــــــــــــــدرج فــــــــــــــــــــــــــــي النبــــــــــــــــــــــــــــوءة والخطیئــــــــــــــــــــــــــــة

    
ـــــــــرحمن   ومدینـــــــــة البتـــــــــرول تحجـــــــــز مقعـــــــــدا فـــــــــي جنـــــــــة ال

    
ــــــه ــــــة واإلل ــــــین أشــــــیاء الطبیع ــــــاهم ب ــــــر التف ــــــي حب ــــــدعوا دم   ف

    
  : ومن أقواله في عشیقته

ــــــــا... وأســــــــراب الشــــــــحاریر ــــــــة عن ــــــــین اهللا نائم ــــــــامي فع   ...ن

    
  .تأخذه سنة وال نوم اله سبحان كبیراً  علواً  قالتعالى اهللا عما 

  : مدیح الظل العالمي قصیدته في قالو 
ــــــــــاك مــــــــــن  ــــــــــاك جربن ــــــــــااهللا جربن   عطــــــــــاك هــــــــــذا الســــــــــرأی

    
ـــــــــــراك ـــــــــــا لی ـــــــــــوق جراحن ـــــــــــن اعـــــــــــالك ف   مـــــــــــن ســـــــــــماك م

    
  فــــــــــاظهر یــــــــــا اهللا مثــــــــــل عنقــــــــــاء الرمــــــــــاد مــــــــــن الــــــــــدمار.

    
  : عن أخته قالهواسمع إلى ما 

أبــــــــــي مــــــــــن أجلهــــــــــا صــــــــــلى وصــــــــــام وجــــــــــاب أرض الهنــــــــــد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقواإلغ   ری

    
ــــــــــار رجلیهــــــــــا أقســــــــــم تحــــــــــت عینیهــــــــــا   إالهــــــــــا.. راكعــــــــــا لغب

    
  یمــــــــین قناعــــــــة الخــــــــالق بــــــــالمخلوق وعبــــــــد نعــــــــاس رجلیهــــــــا

    
فأعبـــــــــدهم لتلعـــــــــب كـــــــــالمالك وظـــــــــل رجلیهـــــــــا علـــــــــى الـــــــــدنیا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة األرض للمط

    
وأســـتاذ ، وربیـــب صـــحفهم، مــن تالمـــذة الشـــیوعیین الیهـــود بمســـتغرب مـــن تلمیـــذ ذلـــكوهــل 
  )١(.! ؟؟االحداثیین عندن

  

  

                                                           
، موقـــــــــع صـــــــــید الفوائـــــــــد، أبـــــــــو عبـــــــــدالعزیز الظفیـــــــــريكـــــــــل مـــــــــن تغنـــــــــى بمحمـــــــــود درویـــــــــش،  أنظـــــــــر: إلـــــــــى) ١(

www.saaid.net/Doat/thaferi/٧.htm 
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  أیضًا: قالو 
  یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه یجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

    
)١(قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس نكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

    
 : )٢(الشاعر سمیح القاسم  -٢

مدینـة  وقد ولد لعائلة درزیة فلسـطینیة فـي، یعد سمیح القاسم واحدًا من أبرز شعراء فلسطین  
ثــم ، المــدارس إحــدىوتعلّــم فــي مــدارس الرامــة والناصــرة. وعّلــم فــي ، م)١٩٢٩الزرقــاء األردنیــة عــام(

، ویتفّرغ لعمله األدبي انصرف بعدها إلى نشاطه السیاسي في الحزب الشیوعي قبل أن یترك الحزب
علـى شـهرة واسـعة فـي العـالم  وما أن بلغ الثالثین حتـى كـان قـد نشـر سـت مجموعـات شـعریة حـازت

ثـم رئـس تحریـر مجلـة  (االتحـاد)و اشتغل معلمـًا وعـامًال وصـحفیًا.. أسـهم فـي تحریـر (الغـد)، العربي
سـكرتیرًا لتحریـر (الجدیـد) ثـم ثـم ثم عاد للعمل محررًا أدبیـًا فـي (االتحـاد) ، )١٩٦٦(هذا العالم) عام(

وفیما ، )١٩٧٣.. وأسس منشورات (عربسك) في حیفا مع الكاتب عصام خوري عام(.رئیسًا للتحریر
كــل العــرب) الصــادرة ( ارة تحریــرمجلــس إد تــرأسو  ...بعــد أدار (المؤسســة الشــعبیة للفنــون) فــي حیفــا

صــدر لــه أكثــر مــن أربعــین كتابــًا فــي ، تحریــر الفصــلیة الثقافیــة (إضــاءات) كمــا تــرأس، فــي الناصــرة
دور نشر في القدس  ةوصدرت أعماله في سبعة مجلدات عن ثالث، الشعر والقصة والمسرح والمقالة

والفرنسـیة والتركیـة والروسـیة واأللمانیـة ترجم عدد كبیر من قصائده إلى االنجلیزیة ، وبیروت والقاهرة
حصـل علـى ، والیابانیة واإلسبانیة والیونانیـة واإلیطالیـة والتشـیكیة والفیتنامیـة والفارسـیة ولغـات أخـرى

 ،غــار الشــعر) مــن أســبانیا وجــائزة البــابطین لإلبــداع الشـــعري( الكثیــر مــن الجــوائز عــن شــعره منهــا
وله العدید ، ومن بین اهتماماته إنشاء مسرح فلسطیني، وایاتالر  كتب سمیح القاسم أیضًا عددًا منو 

والمسـرحیات والحكایـات واألبحـاث والرسـائل باالشـتراك ، الشـعریة والسـربیات األعمـالو  مـن المؤلفـات
ــش وفــي حــوار مــع الشــاعر الكبیــر ســمیح القاســم والــذي حــاوره: الشــاعر ، مــع الشــاعر محمــود دروی

" هنـاك نقـاد سـاعدوني علـى معرفـة ذاتـي بـدون شـك : قـال، )١٩/١١/٢٠٠٠( طلعت في یوم األحـد
بل تعمقوا ، وال على الخطوط العریضة في الشكل، وأعني النقاد الذین لم یقتصر نقدهم على المعنى

.. وعلــى سـبیل المثـال فوجئــت .باللغـة، فـي هـذه التجربـة واستشــفوا أمـورًا تتصـل بالــذات بالسـیكولوجي
التــي كتبــت دراســة عمیقــة  )تیــري دي یونــك(أمریكیــة هــي األســتاذة  بدراســة كبیــرة مــن ناقــدة وباحثــة

                                                           
الخطــر الحــداثي علــى العقیـــدة د. أحمــد محمــد زایــد، جامعـــة األزهــر، كلیــة أصــول الـــدین، قســم الــدعوة والثقافـــة ) ١(

 سم العقیدة والمذاهباإلسالمیة، جامعة الملك خالد، كلیة الشریعة وأصول الدین، ق
  htm.٨-٧٠/www.saaid.net/mktarat/almani موقع صید الفوائد.

الــدكتور: مســعد زیــاد، الشــاعر ســمیح القاســم، تــم االقتبــاس یــوم الجمعــة بتــاریخ  اللغــة العربیــة لغــة القــرآن، موقــع) ٢(
 .htm.www.drmosad.com/index٢٠٩مساًء،  ٩:٠٠م، الساعة ٢٠/٤/٢٠١٢
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وهامـــة بعنــــوان (ســـمیح القاســــم وتحـــدیث الجنــــاس) حیـــث نظــــرت فـــي تحــــدیث الجنـــاس العربــــي فــــي 
وهنا تدخل نظریة الـتقمص.. وهـي نظریـة بـدون شـك تنبـع مـن خـالل تـراث الموحـدین وقـد ، قصیدتي

نشــأت بــین جــد فقیــه عالمــة فــي شــؤون ، تعــددیتهاكــان لــي أن نشــأت فــي بیئــة مدهشــة فــي تنوعهــا و 
وفي الحقیقة في طفولتي عایشت مناخات وأجواء متعـددة ، الدین وجد علماني حداثي بشكل متطرف

وهـذا مـا سـاعدني ، وهـذا بطبیعـة الحـال انعكـس أیضـًا فـي تجربتـي، ومدهشة في رحابتهـا وفـي ثرائهـا
الرمــوز الدینیــة القرآنیــة والتوحیدیــة والمســیحیة  بعــض النقــاد علــى رؤیتــه مــن أننــي أســتفید كثیــرًا مــن

  )١(وحتى من البوذیة ومن دیانات قبائل اإلنكا.. 

لكـــن لــم تجـــد هـــذه القصـــیدة ، قصــیدتي بـــالطبع ال تســـتطیع أن تكــون إال علمانیـــة كصـــاحبها  
هــذا التنـوع الجمیــل فــي رأیـي بــین القــرآن الكـریم وأبــي ذر الغفــاري ، غضاضـة فــي وجــود هـذا التــداخل

لكـن هـذه التناقضـات وجـدت ، جمعت ما یبدو مجموعـة مـن التناقضـات، وكارل ماركس وابن خلدون
فاالنتفاضــة تحولـــت إلــى هــاجس لــیس فـــي ، مــن خــالل تجربتــي، مــن التعـــایش، صــیغة مــن التنــاغم

ألنها تحولت من حدث سیاسي إلى هم قـومي ، الشعر الفلسطیني فحسب بل في الشعر العربي ككل
منفـذًا  یتم التواصل ألن االنتماء القومي واإلنساني كالریح وكالماء وكالنار یجـد لـهو ، ووطني وٕانسان

  .بشكل أو بآخر البد من ذلك

وكـان فـي موقـع قیـادي فـي ، اإلسـرائیلي فالشـاعر سـمیح القاسـم ینتمـي إلـي الحـزب الشـیوعي  
وهـي خلطـة ، تربیتـي ربمـا المنزلیـة ومـن ثقـافتي هـو فكـر قـومي أممـي "فكـري مـن: حیـث قـالالحزب 

، وأن تكون في الوقت نفسـه إنسـانًا كونیـاً ، أن تكون عروبیًا معتزًا بعروبتك تبدو غریبة بعض الشيء
 وحتى أتحرك سیاسیًا حتى أشارك في مسیرة أو في مظاهرة أو في اعتصام أو في، قافتناث هذه هي

ُأتـیح لـي  هیونیة الـذيكـان البـد مـن إطـار قیاسـي مـنظم واإلطـار الوحیـد المعـادي للصـ .مواجهة ال..
رغم أنني لعقـدین مـن ، كثیراً  آنذاك كان الحزب الشیوعي وبالمناسبة أنا أعتز بهذه المرحلة أعتز بها

بمرحلة االنتمـاء لهـذا الحـزب الـذي وكـان اإلطـار  لكنني أعتز، الزمن أو أكثر لست حزبیًا أنا ُمستقل
السـنیة والدرزیـة والشـیعیة والمسـیحیة فـي المقدسـات اإلسـالمیة و  األول الـذي شـكل لجـان الـدفاع عـن

  ..إسرائیلیین وكان داخل الحزب الشیوعي آنذاك أعضاء یهود، بالدنا

 بســـــــام القـــــــادري بتـــــــاریخ وفـــــــي حـــــــوار آخـــــــر مـــــــع الشـــــــاعر ســـــــمیح القاســـــــم والـــــــذي حـــــــاوره  
وجـــد هنـــاك حركـــة شـــعریة عربیـــة داخـــل الشـــعب الفلســـطیني فیمـــا ت: القاســـم قـــال، )٣٠/١٠/٢٠٠٤(

لكنه غیر منسلخ عن الحركة الشعریة بـین أشـقائنا فـي المنـافي وغیـر منسـلخ عـن  ٤٨ب تسمونه عر 

                                                           
الــدكتور: مســعد زیــاد، الشــاعر ســمیح القاســم، تــم االقتبــاس یــوم الجمعــة بتــاریخ  بیــة لغــة القــرآن، موقــعاللغــة العر ) ١(

  .htm.www.drmosad.com/index٢٠٩مساًء،  ٩:٠٠م، الساعة ٢٠/٤/٢٠١٢
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الحركة الشعریة فـي لبنـان وفـي سـوریا وفـي مختلـف أرجـاء الـوطن العربـي لـذلك أنـا ال أحـب التعامـل 
  مع الثقافة بمنظور إقلیمي أو جهوي أو حزبي.

لعربیة بسعادة كبیرة والتقـى جمهـور ومن حقي أن أزور الدول العربیة وأنا أتجول في الدول ا  
یســتطیع المبـدع القطــري أن یبـدع وأن یحـافظ علــى قطریتـه علــى إقلیمـه علــى ، الشـعر فـي كــل مكـان

فلیهاجر ویسافر ویغامر في جمیع أرجاء األرض أنا ُدرت حول الكرة األرضیة عدة مرات لكن ، بیته
تنـاول الشـعر الفلسـطیني موضـوعات وكثیـًرا مـا ، عنواني یبقى هو سجني وطنـي سـجني هـو عنـواني

، بما فیهـا مـن مواقـف بطولیـة ودعـوات یسـاریة فـي نشـدان الحریـة والعدالـة والمسـاواة، إنسانیة عالمیة
وحسبنا نظرة إلى المجلد األول من مجموعة أشعاره ، المقوالت تلكمن الكتابة في  )القاسم(وقد أكثر 

، شعوًبا مـن هـذا العـالم الباحـث عـن حقـه فـي الحیـاةالكاملة حتى نرى أنه تناول في قصائده أسماء و 
، إیفـان الكسـبیفتش وجـوني ودیمتروفـا وكـذلك عـن الكونغـو وأرتیریـا، نحو قصائده في بتریس لومومبـا

  فیها:یقول غیر أن قصیدته هنا عن لوركا فیها مرآة للشاعر نفسه 
أن یقّبـــــــــل الغـــــــــرق... یریـــــــــد للحرّیـــــــــة  .یریـــــــــد للـــــــــزورق..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء   الحم

    
)١(قطـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــوخ.. مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــورقأن ت

  

    
 :  الشاعر سلیمان التاجي الفاروقي -٣

تـوفي ثـم ولـد فـي مدینـة الرملـة (فلسـطین) ، أحد شعراء القومیة العربیة والوطنیة في فلسطین  
، وتركیـــا، ومصـــر، عـــاش فـــي فلســـطین، م) ١٩٥٨ - ١٨٨٢، هــــ ١٣٧٨ - ١٣٠٠(فـــي القـــدس

قصـد مصـر فـالتحق بـاألزهر ، قرآن الكریم قبل العاشـرةوحفظ ال، فقد بصره وهو في التاسعة، واألردن
وقد أعجب الصبيُّ الكفیـف اإلمـام محمـد عبـده الـذي ، تسع سنوات درس خاللها الفقه واللغة والتاریخ

حصـل ثـم ، ودرس بمدارسـها فـأتقن التركیـة والفرنسـیة واإلنجلیزیـة، سافر إلـى اآلسـتانة، أبدى اهتماًما
مــارس المحامــاة فــي ثــم ، ارس الــوعظ والتفســیر فــي جــامع أیاصــوفیاكمــا مــ، علــى شــهادة فــي الحقــوق

، م) فأوقف اإلنجلیز صدورها ١٩٣٢ -أصدر جریدة یومیة باسم (الجامعة اإلسالمیة كما ، فلسطین
م) ١٩٤٩واستأنف إصدار صحیفته عام(، وبعد نكبة فلسطین هاجر إلى األردن، ُنفي إلى األناضول

 ؛عــزل عــن عضــویتهثــم ، م)١٩٥١جلــس األعیــان (األردنــي) عــام(كــان عضــًوا بم، أوقفــت أیًضــاثــم 
انتخـب رئیًسـا لـه لقـب ثـم ، الحـزب الـوطني الفلسـطیني) ١٩٢٤(أسـس عـام، بسبب مواقفـه المعارضـة

  ،من إنتاجه الشعري: قصائد نشرت بجریدة (الكوكب) القاهریة، بـ(بدوي فلسطین) و(معري فلسطین)

                                                           
 الــدكتور: مســعد زیــاد، الشــاعر ســمیح القاســم، تــم االقتبــاس یــوم الجمعــة بتــاریخ اللغــة العربیــة لغــة القــرآن، موقــع) ١(

 .htm.www.drmosad.com/index٢٠٩مساًء،  ٩:٠٠م، الساعة ٢٠/٤/٢٠١٢



   

١٢٩ 
 

 

التـي كانـت تصـدر فـي مدینـة ، نشـرت بجریـدة (فلسـطین) أخرىثم ، )١٩١٩ – ١٩١٨ (في العامین
   )١(في فلسطین.) ١٩٤٨ (وله شعر مفقود بسبب أحداث حرب، یافا

  :  )٢(الشاعر یوسف الخطیب  -٤
فــــــي ســــــنوات الجمــــــر الفلســــــطینیة فــــــي ، الخلیــــــل ا،ولــــــد (یوســــــف الخطیــــــب) فــــــي قریــــــة دور   

ؤاد حجــازي وعطــا الزیــر ومحمــد بعــد عــام واحــد فقــط مــن إعــدام شــهداء ثــورة البــراق فــ، )١٩٣١آذار(
فعاش طفولته المبكرة مع بدایات الثورة ، في سجن عّكا) ١٩٣٠(جمجوم الذین شنقتهم بریطانیا عام 

  . )١٩٣٧ (إلضراب الكبیر عامثم ا،  الفلسطینیة الكبرى

یعدُّ (الخطیب) من الشخصـیات األولـى فـي فلسـطین التـي انتسـبت إلـى المـد القـومي العربـي   
شـــاعرنا الراحـــل فـــي أحـــد حواراتـــه  قـــال ،ب البعـــث العربـــي االشـــتراكي فـــي الخمســـینیاتممـــثال بحـــز 

) الكل ینتظر یـوم الزحـف لتحریـر فلسـطین ١٩٦٧الصحفیة: "في الخمسینیات والستینیات حتى عام(
  والكل متفائل بمعنویات قومیة ووطنیة عالیة جدا تجاه القضیة الفلسطینیة". 

) وكــان بعنــوان (العیــون الظمــاء للنــور) وهــو ١٩٥٥ســنة( صــدر أول دیــوان للشــاعر الراحــل  
والتــي نظمــت ، عنــوان القصــیدة التــي فــاز بهــا بالجــائزة األولــى فــي مســابقة مجلــة (اآلداب) البیروتیــة

  على مستوى الوطن العربي آنذاك.

فـي مناصـب ، وقد عمل إلى جانب إنتاجِه الشعرّي والقصصّي وٕاسهاماته الصحفیة المتعـّددة  
وصــوت ، والمصــریة، والســعودیة، واألردنیــة، ُمتــنقًال بــین َســبع إذاعــاٍت عربیــة هــي: الســوریةمختلفــة 
فــي ســوریا  ازإلــى أن انتهــى بــِه األمــر ُمــدیرًا عامــًا لهیئــِة اإلذاعــة والتلفــ، والعراقیــة، والكویتیــة، العــرب

عـة فلسـطین أسـهم فـي تأسـیس إذاكمـا ، إضافة إلى سنتین في إذاعة هولنـدا العالمیـة، م)١٩٦٥عام(
  ).١٩٦٥من دمشق عام(

والتــي أصــدر ، ) أسـس (دار فلســطین للثقافـة واإلعــالم والفنـون) فــي دمشـق١٩٦٦فـي عــام(   
) ١٩٧٦ -١٩٦٧أهمهــا إصــداره للمــذكرة الفلســطینیة مــا بــین األعــوام (، عنهــا عــددًا مــن المطبوعــات

، الفرنسـیة، اإلنجلیزیـة، هـي العربیـة، بخمـس لغـات عالمیـة وقد دأب على إصدارها لمدة تسع سـنوات
  واأللمانیة.، اإلسبانیة

                                                           
م ٢٥/٣/٢٠١٢معجـــم البـــابطین لشـــعراء العربیـــة فـــي القـــرنیین التاســـع عشـــر والعشـــرین تـــم االقتبـــاس یـــوم األحـــد ) ١(

   ٢٩١١=www.almoajam.org/poet_details.php?idصباحا ٩الساعة 
تــم ، أوس داوود یعقــوب، بقلــم ٢٠١١تمــوز (یولیــو)  ٦دیــوان العــرب منبــر حــر للثقافــة والفكــر واألدب، نشــر فــي) ٢(

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحا  ٩:٣٠م الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة ٢٥/٣/٢٠١٢االقتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
www.diwanalarab.com/spip.php?article٢٩٢٦٨  



   

١٣٠ 
 

 

شــارك فــي المــؤتمر ، شــارك فــي أعمــال الهیئــة التأسیســیة (التحــاد الكتــاب العــرب) فــي ســوریا  
تـم انتخابـه لنیابـة كمـا العام التأسیسي (التحـاد الكتـاب والصـحفیین الفلسـطینیین المنعقـد فـي بیـروت) 

  األمانة العامة لالتحاد.

صـدر فـي دمشـق عـام ، وهو عبارة عن دراسة ومختـارات شـعریة، ن المحتل)له دیوان (الوط  
، ١٩٤٨وقـــد ضـــم (الـــدیوان) مجموعـــة مـــن قصـــائد ودواویـــن شـــعراء فلســـطین المحتلـــة عـــام ، ١٩٦٥

الشـــاعر:  قــالالعمــل  ذلــكوعــن ، أمثــال محمــود درویــش وســمیح القاســم وتوفیــق زیــاد وســالم جبــران
أكــن أهــدف بــأي شــكل مــن األشــكال أن أقــدم دراســة نقدیــة  "عنــدما أصــدرت دیــوان الــوطن المحتــل لــم

لهذه األشعار وٕانما دراسة وطنیة ثقافیة سیاسیة والبواعث التي حملت هؤالء الشعراء على كتابة هـذه 
القصــائد فبعضــهم أصــاب حینمــا تعلــق بــالوطن وبــالقوم وبعضــهم أخطــأ بانتســابه إلــى (حــزب راكــاح 

مرفـــوض مـــن جـــانبي مـــن حیـــث المبـــدأ فهاجمـــت هـــذه الناحیـــة فهـــذا ، الشـــیوعي اإلســـرائیلي العربـــي)
  وحاولت أن أبرز الجوانب الوطنیة الملزمة في قصائد هؤالء الشعراء".

منـــذ الخمســـینیات ، وأفكـــاره األساســـیة فـــي العشـــرات مـــن قصـــائده، لـــذلك نقـــرأ مفـــردات البعـــث  
     كقصــیدة ، د مــن قصــائدهبــل إن الشــاعر اتخــذ مــن هــذه المفــردة عنوانــًا للعدیــ، وحتــى یومنــا الحاضــر

التــي أهــداها: إلــى جمــال عبــد  )فیــر البعــث(نففــي قصــیدتِه ، )فجــر البعــث واإلنســان(و )نفیــر البعــث(
وقوله في قصیدة أخرى ُمنِزًال إیاه منزل القدسیة التي ال یجوز المساس ، الناصر جندي البعث األول

   بها وانتهاكها:
ــــــــــِه نتع ــــــــــى... أعتاب ــــــــــاً عل ــــــــــا وطن ــــــــــَت ی ــــــــــدُ ُحیِّی   ّب

    
ـــــــــِه ونســـــــــجدُ  ـــــــــا... كاإلل ـــــــــو إلیه ـــــــــًة" نهف ـــــــــا "ترب   ی

    
تــوفي فــي (الســادس عشــر مــن ، ولــه أعمــال شــعریة وٕانجــازات أدبیــة وفكریــة وطنیــة وقومیــة  
  )١(.الثمانین من عمره وهو في، م٢٠١١حزیران) 

هـــم بعـــض الشـــعراء الفلســطینین الـــذین تـــأثروا بالقومیـــة ودعــوا إلیهـــا مـــن خـــالل شـــعرهم  أولئــك
الهم األدبیة فكان لها األثر الكبیر على العـالم العربـي واإلسـالمي والسـیما الفلسـطیني فأدىـت وأعم
  -إلى:

                                                           
تــم ، أوس داوود یعقــوب، بقلــم ٢٠١١تمــوز (یولیــو)  ٦دیــوان العــرب منبــر حــر للثقافــة والفكــر واألدب، نشــر فــي) ١(

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحا  ٩:٣٠م الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة ٢٥/٣/٢٠١٢االقتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
www.diwanalarab.com/spip.php?article٢٩٢٦٨  

دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب العراقي)  و یوسف الخطیب ذاكرة األرض، ذاكرة النار، ناهض حسن (فائز 
  http://www.awu-dam.orgم ٢٠٠٤ – دمشق
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 تجزئة األمة العربیة واإلسالمیة وهزائمها في الحروب التي خاضتها ضد المحتلین.   - أ

 والحرب على الدین اإلسالمي ویصفونه بالرجعیة.، انحسار المد اإلسالمي  - ب

 تعصب الجاهلي بین أبناء المسلمین.رسوخ فكرة القومیة وال  - ت

   سیطرة النفوذ االستعماري على البالد العربیة واإلسالمیة ومنها فلسطین.   - ث

، وأصــبحت المفــاخرة بــأن أبنــاء الــوطن جمیعــًا یعملــون ضــد االســتعمار وضــد القــوى الرجعیــة  
حــرب الضــروس فكــانوا یســتغلون فكــرة القومیــة والوطنیــة إلشــعال ال، والرجعیــة هــي الــدین فــي نظــرهم

علـى الــدین وعلـى كــل مـن یــدعو إلـى االنتمــاء إلــى اإلسـالم أو یــوالي أو یعـادي فــي هـذا الــدین حتــى 
وأصـــبحت نظـــرة كـــل النـــاس إلـــى األمـــة العربیـــة ، مســـخت األمـــة تقریبـــًا مســـخًا كـــامًال أو شـــبه كامـــل
فثـروة الـوطن  وٕان درسـت الثـروة، الـوطن العربـي اوالوطن العربـي: فـإن درسـت الجغرافیـا فهـي جغرافیـ

وٕان تحــدث أحــد عــن األخطــار فإنــه یتحــدث ، وٕان درســت الســكان فهــم ســكان الــوطن العربـي، العربـي
الحفنــة مــن النصــارى فــي لبنــان  أولئــكوفــي الحقیقــة أنــه مجاملــة ، عــن األخطــار علــى األمــة العربیــة
 م أن یقـــالوالتعبیـــر الـــذي كـــان وال یـــزال إلـــى هـــذه األیـــام مســـتخد، ومصـــر تخلـــى البـــاقون عـــن دیـــنهم

األمة العربیة واألمة اإلسالمیة ! ومن أجل هؤالء تجعل األمة الواحدة التي قال اهللا تعـالى ) األمتین(
ُكْم َفاتَُّقوِن﴾عنها ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ ُكْم َفاتَُّقوِن﴾:﴿َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ   . ]٥٢المؤمنون: [ :﴿َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

أصـبح ال یمكـن  -ومیـة عنـد النـاس رسـوخ الفكـرة الق -تجعل أمتین !! ونتیجة لهـذا الشـعور   
ومــا كــان أحــد ، هــذا مســلم أو نصــراني وال یمكــن أن تســأل عــن هــذا: أن تنظــر إلــى أي أحــد وتقــول 

وال یســتطیع أن یكتـــب فــي مجلــة أو یـــتكلم فــي اإلذاعــة وهـــو ، یســتطیع أن یتحــدث بهـــذا إال ویحتقــر
  )١(یة واللغة المشتركة والتاریخ المشترك.یخالف فكرة القومیة العربیة أو األخوة العربیة والرابطة العرب

یتعـاونون مـع الغـرب والصـهاینة  الذین یدعون الوطنیـة والقومیـة واالشـتراكیة جمـیعهم أولئكف  
، وفــي تشــكیل المفاوضــات الســریة والعلنیــة وتقــدیم التنــازالت إلرضــاء أمریكــا وٕاســرائیل، باســم الوطنیــة

إلســـالمي والعمـــل ضـــده لتصـــفیته وٕابعـــاده عـــن ووقـــوفهم فـــي وجـــه التیـــار ا، وخصوصـــًا حركـــة فـــتح
قــــال ، لیبقــــوا هــــم أصــــحاب الكراســــي والحكــــم لیحكمــــوا بغیــــر مــــا انــــزل اهللا بــــه مــــن ســــلطان، الســــلطة

  .]٨الصف:آیة:[﴿ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللاَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواهللاَُّ ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن﴾ ﴿ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللاَِّ بَِأْفَواِهِهْم َواهللاَُّ ُمتِمُّ ُنوِرِه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن﴾ :ىتعال

 فلسطین ویتشدقون بالوطنیة وبتحریر، ن هم الذین ضیعوا فلسطینو العمالء المأجور ك فأولئ  
! وهم ممن یتنازلون عن القدس ولم یفعلوا شیئًا للـدفاع عـن ؟والمسجد األقصى كیف  وتحریر القدس

فــالیهود یدنسـون األقصــى لیـل نهــار ویعملــون ، المسـجد األقصــى غیـر الشــجب واالسـتنكار مــن قـبلهم
                                                           

 .٩-٨انظر: القومیة العربیة، سفر الحوالي، ص) ١( 
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ولكـــن العـــرب والمســـلمین والـــوطنیین والقـــومین الفلســـطینیین لـــم ، لبنـــاء هـــیكلهم المزعـــوم علـــى هدمـــه
ألـیس ، وتحریر فلسطین مـن دنـس االحـتالل الصـهیوني، یحركوا ساكنا من اجل الدفاع عن األقصى

  .! ن عمر؟ ألیس فیكم صالح الدین؟و فیكم أیها العرب والمسلم

 وهــو الحــرم الثالــث لنــا، الــدفاع عــن بیــت المقــدس فــان القومیــة العربیــة والوطنیــة فشــلتا فــي   
نحــن المســلمین فهــل ننتظــر حتــى نفشــل فــي الــدفاع عــن المدینــة المنــورة نفســها والیهــود یعــدونها مــن 

 ن یجعلـوا اإلسـالمأو ، إلـى اهللا وباطنـاً  أمـا آن للعـرب أن یعـودا ظـاهراً  ؟أمالكهم األولى وتـراثهم القـدیم
أن یتعلقــــوا بنزعــــات مجلوبــــة وقومیــــات  غنــــي عــــنهم شــــیئاً لــــیس یُ ف، شــــارة واضــــحة لكفــــاحهم المترقــــب

  )١(.ووطنیات هجرها مبتدعوها
   

                                                           
  .٦٧-٦٦ص ،الطبعة األولى ،، دار نهضة مصر١حصاد الغرور، محمد الغزالي، ج/انظر: ) ١(
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  )١(.القومیة والوطنیة ىبطالن الدعوة إل -المطلب الخامس
  

  القومیة والوطنیة باطلة من وجوه: ىإن الدعوة إل

 .إرجاع المسلمین إلي الجاهلیة األولى التي كانوا علیها قبل اإلسالم -١
مرحلــة ماضــیة مــن تــاریخ األمــة  -حســب زعمهــم-ســالم فتــرة زمنیــة وانقضــت فهــو جعــل اإل -٢

 .العربیة
بحیــث تصــبح القومیــة عقیــدة وهــذا خطــر ، إعطــاء القومیــة بوصــفها انتمــاء مضــمونا عقائــدیا -٣

 كبیر علي اإلسالم والمسلمین.
  اإلسالم وٕاقصائه عن الحیاة االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة.و  االنتقاص من الدین -٤
، كــالربط بینهمــا وبــین الفكــر الماركســي، ربــط القومیــة بــبعض المــذاهب والفلســفات الالدینیــة -٥

 . والعلماني وذالك علي الصعید الثقافي والسیاسي واالجتماعي، واالشتراكي
 . تفصل المسلم العجمي عن أخیه العربيو  تفرق بین المسلمین -٦
ث بالعمالـــة لالســـتعمار كمـــا اقترنـــت اقتـــران القومیـــة والوطنیـــة فـــي التـــاریخ اإلســـالمي الحـــدی -٧

 .بالعداء لإلسالم
  الوطنیة تفضي بالمجتمع إلى رفض حكم القران.و  الدعوة إلى القومیة -٨

اللتــان تحصــران الــوالء فــي دائــرة الجــنس أو التــراب فیلتقــي فیهــا مــثًال ، إن القومیــة والوطنیــة  
ألن رابطـة  ؛ربـي مـع المسـلم العربـيوالبعثـي الع، الیهودي العربي والنصراني العربي والمشرك العربي

، ألن الرابطــة فیــه هــي رابطــة العقیــدة؛ القومیــة العربیــة تجمعهــم!! وهــذا أمــر یرفضــه الــدین الحنیــف
  )٢(فضًال عن أن الوطنیة والقومیة ضیقتا دائرة الوالء.

                                                           
ـــه ص) ١( ، حاضـــر العـــالم اإلســـالمي، د. صـــالح الرقـــب ٨٤-٨١انظـــر: أســـالیب الغـــزو الفكـــري، د. جریشـــة وزمیل

  .١١٠ص
فضـیلة الشـیخ  الوالء والبراء في اإلسـالم مـن مفـاهیم عقیـدة السـلف، محمـد بـن سـعید بـن سـالم القحطـاني، تقـدیم:) ٢(

  .٤٠٩/ص١عبد الرزاق عفیفي، دار طیبة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، ج
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نتائج الدعوة إلي القومیة والوطنیة في البالد العربیة  - المطلب السادس
  )١(.واإلسالمیة

  

ــبالد  ــة وال ــي المجتمعــات العربی ــائج ســلبیة عل ــي نت ــة والوطنیــة إل ــي القومیــة العربی أدت الــدعوة إل
  -اإلسالمیة ومنها فلسطین وتتمثل هذه النتائج فیما یلي:

 .قطع صلة العرب بالدول اإلسالمیة -١
، تبقـــى فـــي قبضـــة العـــالم الشـــرقي والغربـــي ؛ كـــيتمزیـــق العـــالم العربـــي إلـــى دویـــالت هزیلـــة -٢

 .في والئها ألمریكا وروسیا وٕاسرائیلتتسابق 
 تضخم الكیان اإلسرائیلي الذي أصبح تنینًا یفتح شدقیه یبتلع كل فترة جزءا من بالد العرب. -٣
 انهیارات في معظم النواحي االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة والعسكریة. -٤
تعــیش؟ ممزقــة  نشــوء أجیــال لــیس لهــا هویــة معینــة ولــیس لهــا مبــدأ فــي الحیــاة ال تعلــم لمــاذا -٥

ـــا متفســـخة اجتماعیـــا ـــدة الصـــحیحة یغیـــرون أفكـــارهم . متفككـــة اســـریاً ، خلقی ال یملكـــون العقی
 .ومعتقداتهم كما یغیرون أزیائهم في االعتقاد واالقتصاد والثقافة واالجتماع

ثـم ، م من قبل الیهود وبدعم وتأیید اسـتعماري أوروبـي وأمریكـي١٩٤٨احتالل فلسطین عام  -٦
المســجد األقصــى المبــارك فأصـــبحت و  علــى جــل فلســطین بمـــا فیهــا القــدس ســیطرة إســرائیل

  )٢(.قضیة فلسطین قضیة قومیة ووطنیة تخص العرب وحدهم وٕاقصاء اإلسالم عنها

إن وراء قیامهـــا الیهــــود والنصـــارى وســــائر المالحــــدة فهـــل ننتظــــر أن تـــأتي القومیــــة بــــالخیر   
  )٣(.؟ للبشریة وخصوصا المسلمین

                                                           
  .٤٤القومیة، عبد اهللا عزام ص) ١(
 .١١١صد.صالح الرقب، ، والغزو الفكري حاضر العالم اإلسالمي) ٢(
القومیــة العربیــة علــى ضــوء االســالم  ، نقــد٢/٩٤٢ د.غالــب عــواجيانظــر: المــذاهب الفكریــة المعاصــرة ودورها،) ٣(

هـــ)، الناشر:الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلمیــة واإلفتــاء، الطبعــة ١٤٢٠والواقــع، عبــد العزیــز بــن بــاز (المتــوفى:
  .١١، ص١هـ ج/ ١٤٠٠،السادسة 
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  . موقف اإلسالم من القومیة الوطنیة - المطلب السابع
  

ـــذ اإلســـالم القومیـــة والوطنیـــة  ـــة التـــي قضـــي علیهـــا ؛ نب ألنهـــا تـــؤدي إلـــى العصـــبیة الجاهلی
الـذي دعـا إلـى نبـذ العصـبیة الجاهلیـة لـذلك فـان  rبعد بعثة النبي محمـد  ذلكوحاربها حربًا شدیدة و 

   )١(سالم لعدة أسباب وهي:ورفضها اإل، اإلسالم ودعوى القومیة والوطنیة ال یتفقان

  ومصدر القومیات هي الجاهلیات وعقول البشر القاصرة.، جل وعال مصدر اإلسالم هو اهللا -أوالً 

ـَام ىقـال تعـال، تقدیم األخوة القومیة علي أخوة الدین وهذا أمـر یرفضـه اإلسـالم - ثانیاً  ـَام :﴿إِنَّ املُْْؤِمنُـوَن املُْْؤِمنُـوَن   :﴿إِنَّ
ُقوا اهللاََّ  إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكمْ إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكمْ  ُقوا اهللاَََّواتَّ ُكْم ُتْرَمحُوَن﴾  َواتَّ ُكْم ُتْرَمحُوَن﴾َلَعلَّ  .]١٠الحجرات:[ َلَعلَّ

  ولنا في رسول اهللا أسوة حسنة في المؤاخاة بین المهاجرین واألنصار.

ما كانـت  ذلكتقوم القومیة علي بغض اآلخرین والتعالي علیهم والفخر باألحساب واألنساب و  -ثالثاً 
فــان اإلســالم یــدعو إلــي التــآلف والتــراحم والتســاوي فــي ، علیــة الجاهلیــة األولــي التــي حاربهــا اإلســالم

﴿إِنَّ َأْكـَرَمُكْم ِعنْـَد اهللاَِّ َأْتَقـاُكْم إِنَّ اهللاََّ ﴿إِنَّ َأْكـَرَمُكْم ِعنْـَد اهللاَِّ َأْتَقـاُكْم إِنَّ اهللاََّ : ىقـال تعـال، وعلي التقوى والعمل الصـالح، الحقوق والواجبات
  .]١٣: الحجرات[ َعلِيٌم َخبٌِري﴾َعلِيٌم َخبٌِري﴾

برجوعهـــا ورجـــوع معتنقیهـــا إلـــي : عملـــت القومیـــة علـــي االنتقـــاص والقـــدح فـــي كمـــال اإلســـالم ًا رابعـــ
 قــال تعــالى:، الجاهلیــة ورد بمــا تفضــل اهللا تعــالى بــه علــى هــذه األمــة مــن إكمــال الــدین ورضــاه بــه

ْسَالَم ِدينًا﴾ ْسَالَم ِدينًا﴾﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ   .]٣المائدة:[ ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

  .أن یخرجوا من الجاهلیة األولى ومن الظلمات إلى النور بنعمة اإلسالمفأراد اهللا للعرب    

ألنهـم  ؛إن القومیة التي یریدها أعداء اإلسالم وحملـة فكـرهم هـي التـي تتعـارض مـع اإلسـالم  
لــذلك نبــذها اإلســالم ، العصـبیة العرقیــة ىوألنهــا تعتمــد علــ ؛یردونهـا أن تحــل محــل العقیــدة اإلسـالمیة

فهـــو قولـــه  فهـــوم القومیـــة التـــي ال یتعـــارض مـــع اإلســـالم ویقـــف فـــي وجـــه أعدائـــهأمـــا م، وحـــذر منهـــا
ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكـَرَمكُ يي  :﴿ :﴿ تعالى ا َخَلْقنَاُكم مِّ َا النَّاُس إِنَّ ن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكـَرَمكُ َأهيُّ ا َخَلْقنَاُكم مِّ َا النَّاُس إِنَّ ْم ِعنـَد ْم ِعنـَد َأهيُّ

  .]١٣الحجرات:[ بِري﴾ٌبِري﴾ٌاهللاَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاََّ َعلِيٌم َخ اهللاَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاََّ َعلِيٌم َخ 

    

                                                           
 .٩٥٤-٢/٩٥٠د. غالب عواجي،، ا في المجتمعاتالمذاهب الفكریة المعاصرة ودوره )١(



   

١٣٦ 
 

 

فاالختالف بین الناس علي أسـاس الشـعوب والقبائـل شـيء اقتضـته طبیعـة التقسـیم للتعـارف 
  )١(ال لیكون أساسًا للتناكر والتخالف والعصبیات.، فقط

فبقى على دعاة العروبة أن یدركوا أن فضل اإلسالم على العروبـة والعربیـة فضـل كبیـر بـل   
فلــوال اإلســالم لمــا كانــت هنــاك (عروبــة) ولــم یكــن هنــاك كیــان یجمــع ، واكبــر مــن أن یســعه حصــر

فاإلســالم هــو الــذي عــرب تســعة أعشــار الــبالد المعروفــة الیــوم بأنهــا عربیــة وهــو الــذي حفــظ ، العــرب
ــدنیا رواد حضــارة وٕانســانیة بــل انــزل اهللا تبــارك وتعــالى القــران ، علــى العــرب لســانهم ورشــحهم إلــى ال

  فضل من اهللا تعالى ومنة على العرب والمسلمین. الكریم بلغة العرب وهذا

  فهل بعد هذا یغمط الفضل وأهله ؟ وهل ینكر (العرب)اإلسالم ویتبعون الغرب؟  

  )٢(إن هذا لهو العقوق األكبر والكفران المبین.  

وتحققــت النتیجــة التــي كــان قــد ذكرهــا مــن ، ووقعــت المصــیبة التــي دبرهــا للمســلمین أعــداؤهم  
م) إذ قـــال فـــي تقریـــره للمخـــابرات البریطانیـــة: " إن أهـــدافنا ١٩١٦فـــي عـــام() لـــورانس( قبــل الكولونیـــل

وٕاذا عرفنــا كیــف نعامــل ، الرئیســیة تفتیــت الوحــدة اإلســالمیة بــدحر اإلمبراطوریــة العثمانیــة وتــدمیرها
العـــرب فســــیبقون فـــي دوامــــة الفوضـــى السیاســــیة داخـــل دویــــالت صـــغیرة حاقــــدة متنـــافرة غیــــر قابلــــة 

  )٣(للتماسك".

وحینئــذ افتــتن النــاس بــدعوة الوطنیــة تــارة والقومیــة تــارة آخــري وبخاصــة فــي الشــرق فشــعروا   
حاولــت الخــالص مــنهم فانطلقــت ، بإســاءة الغــرب إلــیهم إســاءة نالــت مــن عزتهــا وكرامتهــا واســتقاللها

ـــاء وهتـــف الهـــاتفون باســـم ، ألســـن الزعمـــاء وســـالت أنهـــار الصـــحف وكتـــب الكـــاتبون وخطـــب الخطب
وحین تحاول إفهام الشعوب الشرقیة المسلمة أن في اإلسالم أفضل مما هو ، وجالل القومیة الوطنیة

وزعمـــوا أن ، أبـــوا ذلـــك علیـــك ولجـــوا فـــي تقلیـــدهم یعمهـــون، فـــي أفـــواه الغـــربیین وكتابـــات األوروبیـــین
وظـــن بعضـــهم أن ذلـــك ممـــا یفـــرق وحـــدة األمـــة ، الفكـــرة فـــي ناحیـــة أخـــرىتلـــك اإلســـالم فـــي ناحیـــة و 

 ؛فانفصل العرب عن إسالمهم وتمسكوا بقومیتهم الجاهلیة ووطنیـتهم الزائفـة، رابطة الشبابویضعف 
 ن الكـریم وبسـنة نبینـا محمـد آولـیس لهـم إال أن یعـودا لإلسـالم ویتمسـكوا بـالقر ، فخسروا الـدنیا واآلخـرة

                                                           
 .٢٧٦-٢٧٤ة المكر الثالثة، للمیداني، صأنظر: أجنح) ١(
 .١٠٦انظر: حركات ومذاهب في میزان اإلسالم، فتحي یكن، ص) ٢(
  .٢٧٢ص ،أنظر: أجنحة المكر الثالثة، للمیداني) ٣(
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هللا علیهم وأن یسیروا على نهج الصحابة الكرام والسلف الصالح رضوان ا  -علیه الصالة والسالم -
  )١(أجمعین.كلهم 

 )الــوطن للجمیــعو  الــدین هللا(ثــت بــین النــاس شــعارات مضــللة خبیثــة مثــل بُ ، ومــن أجــل ذلــك  
أمــا و  ،الشــعارات الخداعــة غیرهمــا مــنو . مثــل نحــن ننتمــي إلــى الــوطن قبــل أن ننتمــي إلــى الــدین"و 

ففیــه كثیــر مــن ، هللاعتبــر ذلــك جهــادًا فــي ســبیل او  عــن األوطــان إن االســالم أمــر بالــدفاع :قــولهم
الـــبالد  ٕانمـــا أمـــر بالـــدفاع عـــنو  فـــإن االســـالم لـــم یـــأمر بالـــدفاع عـــن (الـــوطن) .التضـــلیلو  التـــدلیس

  .للمجاهد أو غیر ذلك االسالمیة بغض النظر عن كونها وطناً 

تحریـــر و  األســـاس فـــإن واجـــب الجهـــاد لتحریـــر فلســـطین مـــن المحتلـــین الصـــهاینةذلـــك فعلـــى   
ــــین ــــدلس مــــن األوروبی ــــدفاع عــــن أراضــــي (البوســــنة، األن ، الهنــــد، كشــــمیر، الشیشــــان، الهرســــك، وال

ٕانما یناط و  ،بأهل تلك البالد طالما ال یستطیعون رد العدوان وحدهم ) ال یناط فقطبورماو ، أفغانستان
، األساس أیضاً  ذلكعلى و  ،المسلمین الذین یلونهم ثم الذین یلونهم حتى یتحقق الفرض الواجب بكل

تلــك  أمیركــا أن یـدافع عـنو  لم الــذي یعـیش فـي غیــر الـبالد االسـالمیة كأسـترالیایجـب علـى المسـ ال
فـي غیـر سـبیل  قتـال ذلـكألن ، بـل ال یجـوز لـه ذلـك، دولة أخـرىو  البالد إذا نشبت حرب بین دولته

(حـب  :كقـولهم rعلـى رسـول اهللا  إلـى افتـراء األحادیـث) الوطنیة(اهللا لقد وصل األمر ببعض دعاة 
شـيء ) الوطنیـة(و ثـم إن حـب الـوطن شـيء_  r _لیس بحـدیث ولـم یقلـه ذلكیمان) فالوطن من اإل

  .)٢(آخر

                                                           
ــــا، دار الطباعــــة والنشــــر اإلســــالمیة، ) ١(  ،م١٩٩٢ -ه  ١٤١٢انظر:مجموعــــة رســــائل اإلمــــام الشــــهید حســــن البن

  .١٩ص
ــــت الوطن) ٢( ــــةالثواب ــــة العــــرب ، الباحــــث محمــــد، ی ــــدیات بواب ــــاریخ النشــــر:منت ، ١٠:٤٢، الســــاعة ٥/١٢/٢٠٠٧، ت

vb.arabsgate.com. 
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  )١(.معتنقي القومیة والوطنیة ىحكم اإلسالم عل - المطلب الثامن
  

، القومیة العربیة والوطنیة: طاغوت جدید (صنم جدید) والطـاغوت: كـل حكـم غیـر حكـم اهللا
 مأ كاهنــاً  مأ كــان صــنماً أســواء ، إلیــه النــاس دون اهللاوكــل مــن تحــاكم ، وكــل مــا أطیــع مــن دون اهللا

  .بلداً  معشیرة أ مزعیم قبیلة أ مأ قوماً  م أ وطناً  مأ قانوناً  مأ شیطاناً 
﴿َأِملْ َتَر إىل الِذيَن َيْزُعُمون أهنم آَمنُوا بـَام ُأْنـزل إَلْيـَك َوَمـا ُأْنـِزَل ِمـن ﴿َأِملْ َتَر إىل الِذيَن َيْزُعُمون أهنم آَمنُوا بـَام ُأْنـزل إَلْيـَك َوَمـا ُأْنـِزَل ِمـن وهذا كفر بنص القرآن قال تعـالى:

ـْيَطاُن َأن ُيضـلَُّهم َضـالالَ   َقْبلَِك ُيريُدونَقْبلَِك ُيريُدون ـْيَطاُن َأن ُيضـلَُّهم َضـالالَ َأْن َيَتَحاَكُمِوا إىل الطَّاُغوِت وَقْد ُأِمُروَا َأن َيْكُفُروا بِه َوُيريُد الشَّ َأْن َيَتَحاَكُمِوا إىل الطَّاُغوِت وَقْد ُأِمُروَا َأن َيْكُفُروا بِه َوُيريُد الشَّ
وَن َعنْـَك ُصـُدودًا. م َتَعاَلْوا إىل ما َأَنَزَل اهللا وإىل اَلرُسوِل َرَأْيَت املُنَافِِقَني َيُصدُّ وَن َعنْـَك ُصـُدودًا.َبِعيدًا. وإذا قِيَل َهلُ م َتَعاَلْوا إىل ما َأَنَزَل اهللا وإىل اَلرُسوِل َرَأْيَت املُنَافِِقَني َيُصدُّ فَكْيـَف فَكْيـَف   َبِعيدًا. وإذا قِيَل َهلُ

َمْت أْيِدهيِم ُثـمَّ َجـاؤَك َحيْلُِفـوَن بـاهللا إن َأرْدَنـا إالَّ إْحَسـانًا َوَتْوفِيقـًا﴾ إذا أَص إذا أَص  َمْت أْيِدهيِم ُثـمَّ َجـاؤَك َحيْلُِفـوَن بـاهللا إن َأرْدَنـا إالَّ إْحَسـانًا َوَتْوفِيقـًا﴾ اَبْتُهْم ُمِصيَبة بَِام َقدَّ النسـاء [اَبْتُهْم ُمِصيَبة بَِام َقدَّ
٦٣-٦٠[ .  

ال نریــد إال اإلحســان والتوفیــق بالقومیــة ال نریــد إال الوحــدة الوطنیــة ونریــد أن  :إنهــم یقولــون   
   ...و فیة والدینیةنتالفى الخالفات المذهبیة والطائ

، وموقــف اإلســالم منهــا، وبطــالن الــدعوة إلیهــا، نتــائج القومیــةو  فبعــدما تعرفنــا علــى القومیــة  
ینقله عن  وتخرج القومي من اإلسالم وتكفره كفراً ، عارض اإلسالمنالحظ كیف أن القومیة والوطنیة تُ 

   )٢(الملة اإلسالمیة.

میة العربیـة وغیـر العربیـة كالكردیـة واإلیرانیـة كفـر مبادئ القو  قادوبناء على ما تقدم فإن اعت  
  ینقل عن الملة ویخرج من اإلسالم.

وال تـــنكح البنـــت ، فإنـــه یخـــرج مـــن اإلســـالم فـــال تؤكـــل ذبیحتـــه ؛مبـــادئ القومیـــة اعتقـــدفمـــن   
وال یقبر في مقابر ، وال یزوج القومي من بنات المسلمین وال یغسل وال یكفن وال یصلى علیه، القومیة

وال یـــرث الشـــاب   یرحمـــه اهللا :فـــال نقـــول وال یتـــرحم علیـــه إذا مـــات، وال یـــرد علیـــه الســـالم، ســـلمینالم
وال یرثـه أبنـاؤه إن كـانوا مسـلمین ویخالفونـه فـي مذهبـه القـومي. وٕاذا اعتنـق ، القومي من أبیـه المسـلم

صلة الجنسیة فال، الشاب القومیة وهو متزوج مسلمة فتطلق منه وتحرم علیه وٕاذا بقیت على صلة به
وعـورة المـرأة المسـلمة أمـام الفتـاة القومیـة كعورتهـا أمـام الرجـل فــال ، ىوأوالدهمـا أوالد زنـ، ىبینهمـا زنـ

والمــرأة إذا اعتنقــت القومیــة وهــي متزوجــة مســلمًا ینفســخ ، یحــل لهــا كشــف رأســها أمــام الفتــاة القومیــة
  العقد حاًال.

                                                           
  .٩٦ -٩٤نظرات وأضواء علي القومیة العربیة، عبد اهللا عزام، ص)، ١(
 .٩٤المرجع السابق، ص) ٢(
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  )١(شبهات القومیین والرد علیها:

فنقول: إن الصالة والصیام ال یقبالن مـع فسـاد  : إن بعضهم یصلي ویصوم أحیاناسیقول أناس -١
فلقــد كــان الجــاهلیون یصــلون ویحجــون ویــدعون ولكــن اهللا رد أعمــالهم كلهــا ألنهــا ، العقیــدة والشــرك

  وألن األفعال الصالحة ال تقبل من الكفار.، لیست مبنیة على إیمان باهللا وبرسوله وبدینه
ون: إن كثیــرا مــن الحــزبیین منتفعــون مــن أجــل المناصــب واألمــوال یقبلــون علــى وســیقول آخــر  - ٢

  فنرد علیهم:، الحزب
نحن ال نعلم الغیب ونجري أحكامنا على الظاهر ونحاسبهم على ما یخرج من أفواههم ونـدع قلـوبهم 

  القاعدة العامة:) فعز وجل( إلى اهللا
وم القاعـدة فـال یثبـت إال بـدلیل قـوي یـرجح علـى ن القومي كافر واالستثناء إنما هو اسـتثناء مـن عمـإ

األصل أي أننا إذا تأكدنا من شاب أنه یكره القومیة ویحب انتهاءها ویقاوم فـي الواقـع انتشـارها فإننـا 
  نحكم له باإلسالم.

  نتفعین هم أنصار الكفر بهم ینتشر وعلى أكتافهم یقوم. أولئك وال بد من معرفة أن 

  ن معظم األفراد جهلة بالحكم الشرعي فنرد علیهم:وسیقول فریق ثالث: إ - ٣
الجاهل یعلم ویبین له الحكم فإن أصر فإنه یحكم علیه بالكفر. فإذا كتب بعض العلماء الـذین یوثـق 

ــغ ولــم یبــق الجهــل عــذراً  ذلــكفــي تكفیــر القــومیین فــإن  بــدینهم مقــاالت أو كتبــاً  بعــد  یكفــي فــي التبلی
  البیان.

هل یقضي الصلوات والصـیام؟ فنقـول  ؟!ما حكم القومي إذا تاب ورجعوقد یسأل شاب قومي:  - ٤
   )٢(." اإلسالم یجب (یقطع) ما قبله: "  -واهللا المستعان-

فالواجـب ، عـن اإلسـالم "إن الدعوة إلى القومیة أو الوطنیة هي ترویج للفكـر الغربـي الغریـب  
یعـــودوا مـــن جدیـــد إلـــى إحیـــاء و  ،األطروحـــات الدخیلـــةو  كـــل األفكـــار یحـــتم علـــى المســـلمین أن ینبـــذوا

، أنظمتـهو  فتسـوده أفكـار اإلسـالم، إلقامة مجتمعهم على أساس العقیدة اإلسالمیة ؛الرابطة االسالمیة
  .العالم تعود أرقى أممو  حتى تستأنف األمة حیاتها اإلسالمیة من جدید

ن ال مــــ اإلســــالم یوجــــب علــــى المســــلم ان یتلقــــى دینــــه وشــــریعته مــــن رب الكــــونإن وحیــــث   
بحــرام  فــإن الوطنیــة بقضــها وقضیضــها حــرام، حثــاالت البشــر مــن مفكــرین وفالســفة مصــیرهم جهــنم

تفـرق بـین المسـلم وأخیـه  فإنها من اكبر المنكرات التي، ال یجوز الدعوة لها وال السكوت عنهاو  بحرام
                                                           

 .٩٦ -٩٤وأضواء علي القومیة العربیة، عبد اهللا عزام، صنظرات ) ١(
َیا َعْمُرو َباِیْع َفِإنَّ اإلْسـَالَم َیُجـبُّ َمـا َكـاَن َقْبلَـُه َوٕانَّ «حدیث صحیح عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم ونصه: ) ٢(

نــا الصــحابي الجلیــل عمــرو بــن العــاص ، والمقصــود ه١٧٤٦٧رواه أحمــد فــي مســنده، » اْلِهْجــَرَة َتُجــبُّ َمــا َكــاَن َقْبَلَهــا
  رضي اهللا عنه. 
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یر رابطة ن على غیوالبراء مبنی وتؤدي الى جعل الوالء، وتؤدي الى سفك الدم المسلم بغیر وجه حق
لـذا فالواجـب الشـرعي علـى كـل مسـلم ، المـؤمنین وتؤدي الى اتخاذ الكافرین أولیاء مـن دون، االیمان

  .العداوة لها ولمن عمل لها ان یتبرأ منها ومن أهلها وأن یظهر

، أي مایسمى بالثوابت الوطنیـة، ثوابتها تسقط معها، وبسقوط الوطنیة كفكرة معادیة لإلسالم  
الثوابـــــت اإلســـــالمیة المنبثقـــــة عـــــن األحكـــــام  وتبقـــــى، إلســـــالم یعلـــــو وال ُیعلـــــى علیـــــهوال یبقـــــى إال ا

  )١(".الشرعیة

القومیــــة والوطنیــــة نبتتــــان خبیثتــــان جاءتــــا مــــن الغــــرب الصــــلیبي والصــــهیونیة  والخالصــــة:  
لالســتیالء علــى العــالم اإلســالمي واســتعماره والســیطرة علیــه وٕاذاللــه وٕاضــعافه وٕابعــاده عــن  التلمودیــة

 وعـن عقیدتـه وتمزیـق وحدتـه وذلـك بمسـاعدة أتبـاعهم وأعـوانهم مـن العـرب والمسـلمین ونصـارى هدین
تخلــى عنهــا الغــرب بعــدما أذاقــتهم الــذل والتخلــف ، العــرب وبتحــالفهم جمیعــا ضــد اإلســالم والمســلمین

ـــیهم واســـتغاللهم ، عـــن العـــالم ـــأذاقتهم الـــذل والتخلـــف والســـیطرة عل وتمســـك بهـــا العـــرب والمســـلمون ف
باعتنــاقهم القومیـــة  ؛فخــرج المســلمون مــن اإلســـالم إلــي الكفــر، ســتعمارهم مــن قبــل الیهــود والغـــربوا

   فكانت القومیة والوطنیة وسیلة من وسائل التغریب إلي یومنا هذا.، رجاونال الغرب ما ، والوطنیة

  

                                                           
ــــة) ١( ــــت الوطنی ــــة العــــرب ، الباحــــث محمــــد، الثواب ــــدیات بواب ــــاریخ النشــــر:منت ، ١٠:٤٢، الســــاعة ٥/١٢/٢٠٠٧، ت

vb.arabsgate.com.  
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  المبحث الثالث المرأة
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  .المـرأة-المبحث الثالث
وشعارًا براقًا خادعًا وحربًا شنعاء مـن قبـل ، امرة جدیدة ووسیلة أخرى ومن وسائل التغریبمؤ   

الـذین قـد رفعـوا مـن قبـل الشـعارات الخبیثـة المزیفـة ، أعداء اإلسـالم مـن الغـرب الصـلیبي والصـهیونیة
ّا وهــو مــا شــعارّا آخــر وبطریقــة أخــرى وأســلوبّا مــاكر ن واآلن یرفعــو ، مــن العلمانیــة والقومیــة والوطنیــة

وقبل أن نتطرق إلي التعریـف بتحریـر المـرأة ، یسمى (بتحریر المرأة) وحقوق المرأة ومساواتها بالرجل
وكیـف ، فلنذهب إلي المجتمعات الثالثة المختلفة التـي وجـدت فـیهن المـرأة، بها نوحقوقها التي ینادو 

  .كان وضع المرأة وحجم المعاناة والظلم الواقع علیها من مجتمع لآلخر

حســـب -رفــع عــن المــرأة بعـــض الظلــم الواقــع علیهــا فــي عــالم الغــرب  فــي العصــر الحیــثو   
، فباســـم تحریـــر المـــرأة ومســـاواتها بالرجـــل، ولكنهـــا انتقلـــت مـــن ظلـــم إلـــي ظلـــم أعظـــم منـــه، -زعمهـــم

، ولقــد ثــارت المــرأة فــي الســوید، ولتحصــیل المتعــة واللــذة، اســتخدم الرجــال المــرأة مصــیدة لجمــع المــال
  )١(ألن نظرتهم إلي المرأة نظرة دونیة.، طالب بمنع استغالل المرأة في الدعایة االنتخابیةوأخذت ت

الــذین یــدفعونها إلــى الحریــة ، الــدعاة إلــى تحریــر المــرأة الــذین یــدعون بــأنهم أنصــارها أولئــك  
دونهـا هـم أعـداؤها الحقیقیـون الـذین یـدعونها إلـى النـار ویقو  أولئكفإن ، والعمل وغیر ذلك، والمساواة

ـَهَواِت : قـالإلى الهاویة وصدق اهللا العظـیم إذ  ـَهَواِت ﴿ َواهللاَُّ ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ ﴿ َواهللاَُّ ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ
َف َعنُْكْم َوُخلَِق اِإلنَساُن َضِعيًفا﴾  َأْن َمتِيُلوا َمْيًال َعظِيًام *َأْن َمتِيُلوا َمْيًال َعظِيًام * َف َعنُْكْم َوُخلَِق اِإلنَساُن َضِعيًفا﴾ُيِريُد اهللاَُّ َأْن ُخيَفِّ    )٢(.]٢٨ – ٢٧ :النساء[ ُيِريُد اهللاَُّ َأْن ُخيَفِّ

تكریمــــًا ال یضــــاهیه أحــــد مــــن القــــوانین ، ولقــــد كــــرم اإلســــالم المــــرأة بنتــــًا وأمــــًا وأختــــًا وزوجــــةً   
كرمهـا وأعطاهـا حریتهـا ، فهذا هو شرع ربنا تبارك وتعالى وهو المنزهٌ عـن التشـبیه بالبشـر، الوضعیة

  -ي:لها حقوقها ما یئوحقوقها كاملة من غیر نقصان ومما یدل علي تكریمها وٕاعطا

م اإلســـالم وأد البنـــتت  -١ وأوجـــب ، تمتَّـــع بحـــق الحیـــاة؛ ألنهـــا نفـــس معصـــومة كالرجـــل؛ ولهـــذا حـــرَّ
  القصاص في قتلها عمًدا كما هو الحكم بالنسبة للرجل.

ْمنَا َبنِي آَدَم﴾اهللا تعالى: قال المرأة والرجل سواء في التكریم  -٢ ْمنَا َبنِي آَدَم﴾﴿ َوَلَقْد َكرَّ    ].٧٠اإلسراء:[ ﴿ َوَلَقْد َكرَّ

الحقــوق المالیــة وغیــر  لكســبشــروعة؛ ألنَّ لهــا ذمــة صــالحة األمــوال بــالطرق الم كســب لهــا حــق -٣
وقـد أثبتـه الشـرع اإلسـالمي لهـا ، األمـوال: المیـراث كسـبومن أسباب  ،فهي فیه كالرجل، المالیة

                                                           
، هـــ ١٤٢٥األردن، الطبعــة الثانیــة عشــر،  ،، د.عمــر األشــقر، دار النفــائسانظــر: نحــو ثقافــة إســالمیة أصــیلة) ١(

  .٨٤ص، م٢٠٠٥
هـ،  ١٤٢٨انظر:عودة الحجاب، محمد أحمد إسماعیل المقدم، دار طیبة (توزیع دار الصفوة)، الطبعة العاشرة، ) ٢(

  . ١٤/ص١ج ،م٢٠٠٧
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َساءِ قال تعالى، بعد أن حرمها الجاهلیون منه َجاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواْألَْقَرُبوَن َولِلنِّ َساءِ :﴿ لِلرِّ َجاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواْألَْقَرُبوَن َولِلنِّ   :﴿ لِلرِّ
. ولهـا حـق ] ٧النسـاء: [َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواْألَْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمنْـُه َأْو َكُثـَر َنِصـيًبا َمْفُروًضـا﴾ َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواْألَْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمنْـُه َأْو َكُثـَر َنِصـيًبا َمْفُروًضـا﴾ 

  دون حاجة إلى إذن أحد ما دامت عاقلة رشیدة.، ترغبالتصرف بأموالها كما 

َساءَ قال تعالى: ، لها حق المهر في عقد النكاح -٤ َساءَ ﴿َ وآُتوا النِّ  .]٤النساء:[ َصُدَقاِهتِنَّ نِْحَلًة﴾َصُدَقاِهتِنَّ نِْحَلًة﴾  ﴿َ وآُتوا النِّ

نَّ بِــاملَْْعُروِف﴾وحــق النفقــة علــى الــزوج:  نَّ بِــاملَْْعُروِف﴾﴿َ َوَعــَىل املَْْوُلــوِد َلــُه ِرْزُقُهــنَّ َوكِْســَوُهتُ وحــق ، ]٢٣٣[البقــرة:  ﴿َ َوَعــَىل املَْْوُلــوِد َلــُه ِرْزُقُهــنَّ َوكِْســَوُهتُ
  النفقة على أوالدها باعتبارها أم ا.

  والدها الصغار إذا وقعت الفرقة بینها وبین زوجها.ألحق الحضانة  -٥

وبشـرط االلتـزام التـاّم بــاآلداب ، ق تعلّـم العلـوم النافعـة لهـا بالكیفیــة المناسـبة لطبیعتهـاولهـا حـ  
أمَّـا العلـوم ، وأعظم ما ینفعها تعّلم شریعة اإلسـالم ومـا فیهـا مـن حـالل وحـرام، اإلسالمیة الالزمة لها
تالطهــا بالشــباب فــال یجــوز اخ، وبشــرط أن یكــون الــتعلُّم بالكیفیــة المشــروعة ...الدنیویــة فهــي مباحــة

ة التعلُّم ومساواتها بالرجل أمام التكالیف الشـرعیة قـال تعـالى: ، وشرع اإلسالم للمرأة حق النفقة، بُحجَّ
ا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأنَثى ا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأنَثى﴿َ َمْن َعِمَل َصاِحلً َبـًة َوَلنَْجـِزَينَُّهمْ   ﴿َ َمْن َعِمَل َصاِحلً َبـًة َوَلنَْجـِزَينَُّهمْ َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَّـُه َحَيـاًة َطيِّ َمـا َمـا َأْجـَرُهْم بَِأْحَسـِن َأْجـَرُهْم بَِأْحَسـِن   َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَّـُه َحَيـاًة َطيِّ

   .]٩٧النحل:[. َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾

   )١( .االهتمام بأمور المسلمین العامة فهذا من حقها بل من واجبها -٦

إن المــرأة التــي تقــع علیهــا هــذه المــؤامرة واحــدة مــن اثنتــین: إمــا جاهلــة العلــم لهــا بمــا یــدور   
حولهــا وبنتــائج هــذه  والثانیــة: عالمــة بمــا یــدور، بمــا یحــاك ضــدها وهــي جاهلــة بــأمور دینهــاو ، حولهــا

ولــیس لإلیقــاع ، فتكــون وقعــت فــي شــباك شــیاطین اإلنــس ونفــذت مخططهــم اللعــین، الــدعوة الخبیثــة
  )٢(ولكن لهدم اإلسالم من أساساته.، بالمرأة فحسب

بحقــوق المــرأة وحریــة  نینــادو ، للمــرأة الشــریعةوبعــد كــل هــذه الحقــوق والحریــات التــي منحتهــا   
فمـاذا یقصـدون ، !أة مشكلة وقضیة تحتاج إلي حل! إن هذا لشئ عجـابجعلوا من المر حیث ، المرأة

  ؟! المرأة بتحریر

                                                           
  . ١٢٦-١٢٤/ص١ج، ٢٠٠١-هـ١٤٢١ ،اسعةأصول الدعوة، عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الت) ١(
ورقـم الصـفحة،  ،عـددا)، تصـدر عـن المنتـدى اإلسـالمي، (رقـم الجـزء، هـو رقـم العـدد ٢٣٨انظر: مجلة البیان () ٢(

  .  ٤٨/ص٩٤ج، هي الصفحة التي یبدأ عندها المقال في العدد المطبوع)
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  .یف بتحریر المرأة لغًة واصطالحاً التعر  - المطلب األول
  

  : تحریر لغة - أوالً 
  هي مفرد والجمع تحاریُر (لغیر المصدر) وتأتي بأحد معنیین:

َر إدارة التَّحریر -١ تحریـًرا فـي: ُكتِـب أو صـَدر فـي تـاریخ  ،التحریـر : القسم المسئول عـنمصدر حرَّ
  رئیس التَّحریر: من یتوّلى تنسیق النشاطات التحریریَّة لدار نشر أو إنتاج كما في الجریدة. ،ُمعیَّن

  إزالة الخداع "وتحریٌر من األوهام".، خالص -٢

  تلفة.تحریر نّص: مراجعٌة نقدیَّة لنصٍّ بما في ذلك دمج عناصر موثوقّیة من مصادر مخ -٣

هـة نحـو إزالـة المواقـف والممارسـات المبنّیـة علـى اعتبـار أن    حركة تحریـر المـرأة: حركـة ُمَوجَّ
  )١(الرِّجال أعلى مرتبًة وأهمَّ من النِّساء.

والحریـة هـي الحالـة التـي یكـون علیهـا اإلنسـان ، والحریة: مفرد والجمع حریات ومصدر حـر  
، مثـــل حریـــة الـــرأي: والحریـــة علـــى أنـــواع، أهوائـــهال یخضـــع لقیـــود معینـــة ویتصـــرف حســـب رغباتـــه و 

یَّــة التَّصــّرف( والصــحافة، والعبــادة یَّــة التَّعلــیم والمناقشــة ، )ُحرِّ یَّــة االّتجــاه الفكــرّي: ُحرِّ وهنــاك أیضــا ُحرِّ
ف بمـــلء اإلرادة واالختیـــار یَّـــة الكـــالم: القـــدرة علـــى الّتصـــرُّ یَّـــة السیاســـة، بصـــراحة دون قیـــود ُحرِّ  ،وُحرِّ

یَّــة المدنیَّــة ومنهــاالو  یَّــة االقتصــادیَّة، والحقــوق الفردیــة، حریــة التعبیــر وحریــة الــدین: ُحرِّ وحریــة ، والُحرِّ
  )٢(مرور السفن في البحار الدولیة.

كالرجـل وهـذا نـادر". وال ، یقـال للمـرأة إنهـا المـرؤ صـدق، أنوثـة وأناثـة، أنـث ما یلي:: المرأة لغة -٢
لــذا اســتخدموا لفظــة أخــرى تخــص المــرأة دون الرجــل ، ة امــرأةیوجــد فــي اللغــة العربیــة جمــع لكلمــ

وهي لفظة نساء وقد جاءت من نسأ ینسأ. ونسيء هي المرأة المظنـون بهـا الحمـل. ویقـال: مـرأة 
نَـْسٌء كالنَّسوء على فعول. وَنسوء ونسوة ونساء أي تأخر حیضها ورجي حملها.

)٣(  

  

                                                           
  ،هـ) بمساعدة فریق عمل١٤٢٤فى: انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عمر، (المتو ) ١(
  .٦٤١/ص١ج، م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩عالم الكتب، الطبعة األولى،  
  .٤٧٠/ ص١انظر: المرجع السابق، ج) ٢(
مــن منشــورات اتحــاد الكتــاب  ٦٤١/ص١المــرأة العربیــة فــي منظــور الــدین الواقــع، دراســة مقارنــة، جمانــة طــه، ج) ٣(

  .٦٤١/ص١ج ،م٢٠٠٤العرب، دمشق 
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    :اً اصطالح تحریر المرأة - ثانیاً 
حیـال هـذا التعریـف جمعتهـا للمصادر ذات العالقـة وجـدت الباحثـة كلمـات متنـاثرة  بعد الرجوع

أو  إفســاد المــرأة المســلمة وٕاخراجهــا مــن دینهــا الحنیــفتهــدف إلــى هــي دعــوى خبیثــة  فــي قولهــا
  جعلها تذذب فیه .

ل إن إثـارة مــا یســمى (بقضـیة بتحریــر المــرأة) جــاءت تحـت جهــود المستشــرقین العملیـة؛ إلبــادة مــا یــزا
  عالقًا في أذهان المسلمین من عقائده ومفهوماته وٕان لم تكن اإلبادة فلتكن الزعزعة والتفتیت.

وأنهــا هــي ســبب احتقــار ، وأن الشــریعة ال تصــلح لكــل زمــان، ذاتهــا والطعــن فــي الشــریعة اإلســالمیة
علـى  والقضـاء، ونشر اإلباحیة واالنحالل األخالقي في المجتمـع اإلسـالمي، -حسب زعمهم-المرأة 

  )١(األسرة الذي یؤدي إلى تجهیل النشء بدینه ویتیح لهم الفرصة لتربیة أبناء المسلمین كما یشاءون.

                                                           
موقف أصـحاب األهـواء والفـرق مـن السـنة النبویـة ورواتهـا جـذورهم ووسـائلهم وأهـدافهم قـدیما وحـدیثا، أبـو انظر: ) ١(

هـــ)، مكتبــة الصــدیق للنشــر والتوزیــع، الطبعــة ١٤٢٧یاســر محمــد بــن مطــر بــن عثمــان آل مطــر الزهرانــي (المتــوفى: 
 .٤٦/ص١ج ،هـ١٤١١األولى، 
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  .نشأة حركة تحریر المرأة -المطلب الثاني
  

بسـبب  ؛الغـرب كبـاقي الحركـات الخبیثـة الفاسـدةو  نشأت فكرة حركـة تحریـر المـرأة فـي أوروبـا  
ففي الجاهلیة جاء اإلسالم لیخلصها من الظلم ویعطیها ، ذ القدمالظلم الذي كان واقعًا على المرأة من
 ىوأما المرأة في الدول األوروبیة والغرب فازداد الحال سوءًا عل، كرامتها وحقوقها كاملة دون نقصان

ن أن یحــرروا ین أفكــارهم مــن التــوراة واإلنجیــل المحــرفو ففكــر شــیاطین اإلنــس المســتمد، مــا كــان علیــه
ولــــیس ذلــــك لمصــــلحة المــــرأة بــــل لمصــــالحهم الشخصــــیة وإلشــــباع ، الواقــــع علیهــــا المــــرأة مــــن الظلــــم

فظهـر ، وٕاعطاءهـا حقوقهـا، فنـادوا بمـا یسـمي بتحریـر المـرأة، مطامعهم وغرائـزهم الشـهوانیة الحیوانیـة
، واالنحــالل الخلقــي، ووقعــت المــرأة فــي حمــأ الرذیلــة ىوانتشــر الزنــ، الفســاد فــي المجتمعــات الغربیــة

ـــي یومنـــا هـــذاففســـدت المـــر  ـــة واإلســـالمیة فبعـــد ، أة وفســـد المجتمـــع إل أمـــا بالنســـبة للمجتمعـــات العربی
االسـتعمار الغربــي لهـذه الــبالد وابتعـاث الطلبــة مـن المســلمین للدراسـة فــي الجامعـات الغربیــة تشــبعت 

لهـــا وینـــادون  ناألفكـــار ویروجـــو  تلـــكفرجعـــوا إلـــي بالدهـــم یحملـــون ، الشـــعارات الزائفـــة تلـــكأفكـــارهم ب
  فنشأت حركة تحریر المرأة.، تحریر المرأة وحقوق المرأةب

ثم انتشرت فـي أرجـاء الـبالد العربیـة ، نشأت في مصر في بادئ األمر، وهي حركة علمانیة  
واإلســـالمیة. تـــدعو إلـــى تحریـــر المـــرأة مـــن اآلداب اإلســـالمیة واألحكـــام الشـــرعیة الخاصـــة بهـــا مثـــل 

ات والمســاواة فــي المیــراث وتقلیــد المــرأة الغربیــة فــي كــل ومنــع تعــدد الزوجــ، وتقییــد الطــالق، الحجــاب
  .)١( ونشرت دعوتها من خالل الجمعیات واالتحادات النسائیة في العالم الغربي، أمر

رجــال الرعیــل األول وهمــا مــن المبعــوثین للتعلــیم فــي  وترجــع جــذور حركــة تحریــر المــرأة إلــي  
لتاســع عشــر المــیالدي وهــو الشــیخ رفاعــة فرنســا مــن قبــل محمــد علــي باشــا والــي مصــر فــي القــرن ا

ولكنــه رجــع مــن فرنســا حــامًال لكثیــر مــن األفكــار ، الطهطــاوي الــذي أقــام فــي بــاریس خمــس ســنوات
وكان معجبًا بالحیاة ، وتحریر المرأة، الهدامة والتي جلبها معه من فرنسا مثل: فكرة القومیة والوطنیة

واخـتالط الجنسـین ، وتحدید الطـالق، نع تعدد الزوجاتوم، مثل تعلیم الفتیات، االجتماعیة األوروبیة
  )٢(الذي كتبه في فرنسا. )تخلیص اإلبریز في تلخیص باریز(وكل ذلك لخصه في كتابه

فأسســت ، تأسســت الجمعیــات الداعیــة إلــي تحریــر المــرأة التــي كانــت تســمى مــن قبــل أحزابــاً   
عودتهـــا مـــن مـــؤتمر االتحـــاد م بعـــد ١٩٢٤هـــدي شـــعراوي بمـــا یســـمي االتحـــاد النســـائي فـــي نیســـان 

                                                           
مذاهب واألحـزاب المعاصـرة، النـدوة العالمیـة للشـباب اإلسـالمي، إشـراف انظر: الموسوعة المیسرة في األدیان وال) ١(

  . ٤٥٣/ص ١ج ، هـ١٤٠الطبعة الرابعة، ، وتخطیط ومراجعة د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمیة
  .١٩-١٨ص ،انظر: اإلسالم والحضارة الغربیة، محمد محمد حسین، دار الفرقان، بدون طبعة وتاریخ) ٢(
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م.. ونـادى بجمیـع المبـادئ التـي نـادى بهـا مـن قبـل ١٩٢٢النسائي الـدولي الـذي عقـد فـي رومـا عـام 
بعد عشرین عامـًا مهـد االتحـاد النسـائي المصـري لعقـد مـؤتمر و  ،مرقص فهمي المحامي وقاسم أمین

وقـد رحبـت بریطانیـا ، لعربیـةم وقد حضرته مندوبات عـن الـبالد ا١٩٤٤االتحاد النسائي العربي عام 
والوالیــات المتحــدة األمریكیــة بانعقــاد المــؤتمر حتــى أن حــرم الــرئیس األمریكــي روزفلــت أبرقــت مؤیــدة 

وقـد اهتمـت الـدوائر األجنبیـة بـأمر ذلـك االتحـاد النسـائي عنـد قیامـه حتـى أن الدكتورة(ریـد) ، للمؤتمر
لتـدرس عـن كثـب تطـور الحركـة النسـائیة  ؛رئیسة االتحاد النسائي الدولي حضرت بنفسها إلى مصـر

ولتناصر الحركة بنفوذها في المحیط األوربي وبتصریحاتها التي ترمي إلى المسـاعدة بإعطـاء المـرأة 
تخرجــت مــن ، ودریــة شــفیق وهــي مــن تلمیــذات لطفــي الســید، المصــریة الحقــوق السیاســیة المزعومــة

م بـدعم مـن السـفارة اإلنكلیزیـة ١٩٤٩م عادت الي مصر وشكلت حزب (بنت النیل) في عاثم فرنسا 
األدیــب المصــري الــذي دعــا إلــى ، وأمینــة الســعید وهــي مــن تلمیــذات طــه حســین، والســفارة األمریكیــة

د. نـوال السـعداوي زعیمـة و  ،وقـد هاجمـت حجـاب المـرأة المسـلمة، ترأسـت مجلـة حـواء، تغریب مصر
  االتحاد المصري حالی ا.

 النســـاء فـــي جمیـــع منـــاحي الحیـــاة السیاســـیة واالجتماعیـــة ئـــكولفكانـــت أوروبـــا هـــي القـــدوة ألُ   
وفـي مجـاالت األنشـطة الریاضـیة والثقافیـة والفنیـة وغیـر ، والحریة الجنسـیة والتبـرج والسـفور، كالعمل

  )١(ذلك.

فأصـــــبحت الالدینیـــــة أو مـــــا یســـــمونه (العلمانیـــــة) الغربیـــــة هـــــي األســـــاس الفكـــــري والعقـــــدي   
وهـــي موجهـــة ، یـــر المـــرأة فـــي الـــبالد العربیـــة خاصـــة والدولیـــة عامـــةلالتحـــادات النســـائیة لحركـــة تحر 

ثم إفسادها ، وبشكل خاص في البالد العربیة واإلسالمیة إلى المرأة المسلمة؛ إلخراجها من دینها أوالً 
  .)٢(بفسادها یفسد المجتمع اإلسالميحیث ، ووقوعها في االنحالل والرذیلة، خلقی ا واجتماعی ا

كانـت مصـر ، المرأة والمطالبة بحقوقها وبمساواتها بالرجل المسـاواة المطلقـة إن دعوة تحریر  
هي البذرة األولى التي نبتت فیها فكرة تحریر المرأة تقلیدًا للغرب وأوروبا ثم انتشرت في باقي البلدان 

هنــاك جمعیــات ومؤسســات تطالــب بحقــوق المــرأة وحریتهــا ومســاواتها  تالعربیــة واإلســالمیة فأصــبح
  الجمعیات والمؤسسات ما یلي: تلكجل علي صعید الدول اإلسالمیة وفلسطین ومن بالر 

  

  

                                                           
، ١ج/ إسـماعیل المقـدم،، عـودة الحجاب،٤٥٥-٤٥٤/ص١ظر: الموسـوعة المیسـرة فـي األدیـان والمـذاهب، جان) ١(

  .٨٧ص
  .٤٥٦/ص١انظر: المرجع السابق، ج) ٢(
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   :جمعیات ومؤسسات نسائیة في الدول اإلسالمیة -أوالً 
  -ومنها ما یلي:

محكمــة النســاء ، مصــر -منظمــة تضــامن النســاء العربیــات ، حقــوق المــرأة الســعودیةجمعیــة   
، جمعیــة ســیدات األعمــال المصــریة، تــونس - راســات والتــدریبمركــز المــرأة العربیــة للد، العــرب

االتحـاد الـوطني ، األردن اللجنـة القومیـة األردنیـة للمـرأة، مصـر -المجلس القومي لألمومة والطفولة 
المركز العربي للمصادر ، لیبیا تبرة مؤسسة، الیمن -وطنیة للمرأة اللجنة ال، تونس -للمرأة التونسیة 

، األردن-المـرأة ة األردنیة لشـؤوناللجنة الوطنیو  ،األردن-(أمان) والمعلومات حول العنف ضد المرأة
جمعیـة ، السـودان-جمعیة المبادرات النسائیة، الجمعیة النسائیة تونس، مصر-المجلس القومي للمرأة
، المتحــدة اإلمــارات العربیـة-دبــي-الجمعیــة الدولیــة لســیدات األعمــال، لبنــان-صـوت المــرأة اللبنانیــة 
المركـــز المصـــري لحقـــوق ، مصـــر-مركـــز قضـــایا المـــرأة المصـــریة، الســـعودیة-مركـــز ســـفانة العـــالمي

أمــان:المركز العربــي للمصــادر والمعلومــات حــول ، الســعودیة-مركــز جیــان للســیدات، صــرم-المــرأة
توفیر المصادر والمعلومات المتعلقة  بهدف؛ ) ٢٠٠٠تم تأسیسه "في أیلول عام ( العنف ضد المرأة

یهـــدف المركـــز إلـــى احتـــرام ســـیادة القـــانون .كما بـــالعنف ضـــد النســـاء والفتیـــات فـــي المنطقـــة العربیـــة
   )١(ضد النساء والفتیات بشكل خاص. حقوق اإلنسان بشكل عام ومكافحة العنفومبادئ 
المشـــكالت التـــي و  أهـــم القضـــایاو  الجمعیـــات والمؤسســـات بشـــئون المـــرأة العربیـــةتلـــك وتهـــتم   

النـدوات والبـرامج التـي تتنـاول شـئون المـرأة العربیـة علـى و  وٕاقامـة العدیـد مـن المـؤتمرات، تتعرض لهـا
النـواحي  والهدف منها هو تفعیل دور المرأة فى المشـاركة التنمویـة فـي، بأكمله طنطاق الشرق األوس

والمطالبـة بحقوقهـا ، االجتماعیة والثقافیة وتعزیز دورها في المجتمع وأحقیتها فـي العمـلو  االقتصادیة
اركة ومشــ، المجتمـع بأهمیـة دور المـرأة وشـد انتبـاه، واالهتمـام بالقضـایا النسـائیة، ومسـاواتها بالرجـل
ومنهــا مــن یقــوم بتمویلهــا الصــندوق ، البــرامج الحكومیــة والغیــر حكومیــة فــىو  ،المــرأة فــي الســلطة

  والغربیة والبعض منها تقوم الدولة بتمویلها.، واألغلبیة تدعمها الدول األوروبیة، العالمي

ـــدان العربیـــة    ـــأثرت فلســـطین بشـــقیقتها مصـــر والبل ـــاك جمعیـــات  تاإلســـالمیة فأضـــحو  فت هن
  .ات في فلسطین تطالب بحقوق المرأة ومساواتها بالرجل في جمیع مناحي الحیاةومؤسس

  

  

                                                           
 مســـــــــاًء.١١م الســــــــاعة ٩/٤/٢٠١٢ومؤسســـــــــات نســـــــــائیة، تــــــــم االقتبـــــــــاس یـــــــــوم االثنـــــــــین  ) جمعیــــــــات١(

www.moumineen.org.ae/assous.htm    
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   :جمعیات ومؤسسات نسائیة في فلسطین -ثانیاً 
  -ومنها ما یلي:

  )١(جمعیة االتحاد النسائي العربي بنابلس:-١

   .م)١٩٢١تأسست عام (، مؤسسة أهلیة خیریة غیر ربحیة وغیر حكومیة  

وهـي مـریم ، ة فتاة تنحدر من أسرة تقلیدیة تسكن البلدة القدیمـة مـن نـابلسالجمعی تلكقامت بتأسیس 
قامت مریم هاشم وعلى أثر بروز المشاكل الناجمة عن االحتالل البریطاني لفلسطین بتفعیـل ، هاشم

حیــث كــن یقمــن بتنظــیم العدیــد مــن النشــاطات ذات ، دور العدیــد مــن الفتیــات النشــیطات فــي منزلهــا
وتمییزًا لها  )جمعیة االتحاد النسائي( ونظمن أنفسهن في جمعیة أطلق علیها اسم الطابع االجتماعي

 تمـــت إضـــافة كلمـــة، عـــن بـــاقي الجمعیـــات التـــي تحمـــل نفـــس االســـم فـــي القـــدس ورام اهللا وبیـــت لحـــم
بـل ، لجمعیـة أم تـدعى بـنفس االسـم الجمعیـة فرعـاً  تلكولم تكن ، إلى االسم الكامل للجمعیة )نابلس(

وبــروز المــرأة بجــرأة قبیــل ، التــي ســادت فــي تلــك المرحلــة فــي بیــروت والقــاهرة ودمشــقأن الظــروف 
كـــان لـــه األثـــر المشـــجع للعدیـــد مـــن الفتیـــات والنســــاء ، فـــي القـــاهرة حركـــة هـــدى شـــعراوي وأثنـــاء

الفلســطینیات مــن أبنــاء األســر الكبیــرة علــى المبــادرة بتنظــیم أنفســهن فــي جمعیــات أطلــق علیهــا اســم 
وكانــت زلیخــة الشــهابي رئیســة جمعیــة االتحــاد النســائي العربــي فــي ، النســائي العربــيجمعیــة االتحــاد 

، القــدس هــي صــاحبة تعمــیم فكــرة جمعیــة االتحــاد النســائي العربــي فــي مختلــف المنــاطق الفلســطینیة
  . والتنسیق بینهم وٕاجراء االتصاالت العربیة

تابعــت المــرأة ، م)١٩٢١عــام ( وتحدیــداً ، الــبالد كلیــا تحــت االنتــداب البریطــاني وٕابــان وقــوع  
فعملــت علــى تشــجیع الفتیــات علــى تلقــي العلــوم والمعــارف ، الفلســطینیة فــي نــابلس أعمالهــا وجهودهــا

) تم تسجیل أول هیئة إداریة لجمعیـة االتحـاد النسـائي العربـي ١٩٣٦وفي عام (، في مدارس المدینة
، فأسســت النــادي الثقــافي الریاضــي، م) حیــث ابتــدأت بإنشــاء أولـى مؤسســاتها١٩٤٥بنـابلس وفیعــام (

واســتمرت الجمعیــة فــي ، م)١٩٤٨واســتمر نشــاط االتحــاد حتــى وقعــت نكبــة الشــعب الفلســطیني عــام(
وهــي تقــوم بأنشــطتها حتــى ، )١٩٦٧-١٩٤٨مشــروعها خــالل فتــرة الحكــم األردنــي للضــفة الغربیــة( 

لالنمـــــاء  لعربـــــين مـــــن العـــــرب والغـــــرب وأمریكـــــا وهـــــم: الصـــــندوق ایاآلن ویـــــدعمها بعـــــض المـــــانح
 مؤسســـة، الــدولي الصـــلیب األحمــر، الدولیــة مؤسســة أنیــرا، الكویـــت –االقتصــادي واالجتمــاعي 

األهلیة  مركز تطویر المؤسسات، UNDP منظمة، األلمانیة الحكومة، الدولیة مؤسسة كیر، التعاون

                                                           
، تـــم االقتبـــاس یـــوم ٣:٢٨:٠٠ ٢٧/٠٨/٢٠٠٥النشـــر اریخ انظـــر: جمعیـــة االتحـــاد النســـائي العربـــي بنـــابلس، تـــ) ١(

   ١٤٧٦=newsID&٢٣=www.nablus-city.net/?page=details&catم، ٩/٤/٢٠١٢االثنین 
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، االتحـاد األوربـيو  البنـك الـدولي البرتغـال – سفارة فلسطین، اإلیطالیة الحكومة، NDC  الفللسطیینة
  محلیین وشخصیات. باإلضافة إلى متبرعین، عجمان هیئة االعمال الخیریة

ن لها تنفذ المخططات التي تستهدف النساء من أجـل المطالبـة بحقـوقهن یحنومن خالل الما  
  وبمساواتهن بالرجل وغیره من المخططات الخبیثة التي تعمل على إفساد الشعوب.

  )١(الفلسطینیة: اإلتحاد العام للمرأة-٢

منظمـة التحریــر -م) كقاعـدة مـن قواعـد ١٩٦٥تأسـس اإلتحـاد العـام للمـرأة الفلسـطینیة عـام (  
األسـاس یمثـل  لـكوعلـى ذ، ممثًال شرعیًا وحیدًا للمرأة الفلسطینیة داخل الوطن وخارجه -الفلسطینیة 

ان الهــدف الرئیســي مــن وقــد كــ، االتحــاد المظلــة لكافــة المنظمــات غیــر الحكومیــة الفلســطینیة للمــرأة
تأسیس االتحـاد العـام للمـرأة الفلسـطینیة تنظـیم جهـود وطاقـات المـرأة الفلسـطینیة للمشـاركة فـي جمیـع 
ـــة المـــرأة  ـــوطن وخارجـــه والتـــي تســـعى لتنمی ـــة واالقتصـــادیة داخـــل ال النشـــاطات السیاســـیة واالجتماعی

محافظـــات الضـــفة الغربیـــة بحیـــث تغطـــي كافـــة ، والنهـــوض بهـــا فـــي التجمعـــات الفلســـطینیة المتعـــددة
ـــد قـــام االتحـــاد العـــام للمـــرأة ، وقطـــاع غـــزة وتصـــل للمـــرأة فـــي المـــدن والقـــرى ومخیمـــات الالجئـــین وق

ثــم متابعــة قراراتــه فیمــا بعــد بإصــدار تقریــر وطنــي حــول المــرأة  )بكــین( الفلســطینیة باإلعــداد لمــؤتمر
ولالتحـاد فـروع ، أة الفلسـطینیةوضع اإلستراتیجیة الوطنیة التي وضعت خطـة عمـل المـر و  الفلسطینیة

، فــي رفــح وخــانیونس، قطــاع غــزةو  عـدة علــي مســتوي فلســطین فــي جمیــع مــدن وقــرى الضــفة العربیــة
) عضــوًا ممــثًال ٢٢ویتكــون االتحــاد مــن(، فــي مصــر ولبنــان أفــرعجــد فتو وأمــا علــى الصــعید الــدولي 

تحــــاد العــــام للمــــرأة وفــــي بیــــان صــــادر عــــن اال، بانتصــــار الــــوزیر رئیســــة االتحــــاد وبــــاقي األعضــــاء
) یومـا لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة الصـادر ١٦بمناسـبة حملـة(و  األمانة العامـة لالتحـاد، الفلسطینیة

معتبـــرًة أن اســـتمرار العنـــف ضـــد المـــرأة الفلســـطینیة یتمثـــل فـــي البنیـــة ، م)٢٠١٠-١١-٢٤( بتـــاریخ
تلـك و  ، بـرر العنـف ضـد المـرأةالثقافیة والنمطیة التي تسـاهم فـي انتشـار الظـواهر االجتماعیـة التـي ت

البنیة مسئولة عن إعاقة وتعطیل الـدور الفاعـل والمشـارك علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل المعتمـد فـي 
ـــانون األساســـي ووثیقـــة االســـتقالل ـــه بالق ـــات الفلســـطینیة ممثل ـــدعو المؤسســـات والمراكـــز ، المرجعی وت

 قع العنف الواقع على المرأة الفلسطینیة. وٕابراز وا، والجمعیات النسویة والحقوقیة إلى تفعیل الجهد
 أهداف اإلتحاد العام للمرأة الفلسطینیة:

تنظــیم جهــود وطاقــات المــرأة الفلســطینیة وٕادماجهــا فــي حركــة تحریــر وطنهــا مــن االحــتالل  -١
 .اإلسرائیلي

                                                           
 .  /www.gupw.netم، ٩/٤/٢٠١٢االثنین  طینیة، تم االقتباس یومانظر: موقع اإلتحاد العام للمرأة الفلس) ١( 
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رفع مستوى وعـي المـرأة السیاسـي ومشـاركتها فـي مواقـع صـنع القـرار علـى مسـتوى األحـزاب  -٢
 التحادات والمنظمات الجماهیریة.السیاسیة وا

للتأكـد مـن خلوهـا مـن التمییـز ضـد المـرأة  ؛مراجعة السیاسات والقوانین والتشریعات والقـرارات -٣
 وفتح آفاق الفرص المتساویة بینهما. -بین المرأة والرجل -وترسیخها مبدأ المساواة 

  .إدماج المرأة في القوى العاملة وكافة النشاطات االقتصادیة األخرى -٤

وزارة و  عــن االتحــاد العــام للمــرأة الفلســطینیة واألطــر والمؤسســات والمراكــز النســویة توصــدر   
الفلسـطینیة تطالـب فیهـا بـالحقوق  وثیقة حقوق المرأة، قبل ثالثة أعوام تقریباً  ٢٠٠٨شؤون المرأة عام

ل المعاهــدات وحقــوق المــرأة فــي ظــ السیاســیة واالقتصــادیة واالجتماعیــة والجنائیــة للمــرأة الفلســطینیة
والمســاواة المطلقــة بینهــا وبــین ، والقضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة، والمواثیــق الدولیــة

  )١(والمساواة في األجور وغیر ذلك.، الرجل

وهي اتفاقیة للقضاء على كافة أشـكال التمییـز  )٢(باإلضافة إلي ذلك أصدرت وثیقة (سیداو)  
، ووقـف التمییـز ضـدها ومسـاواتها بالرجـل، دولیـة لحقـوق المـرأةوهي في األصل معاهدة ، ضد المرأة

قـد م) و ١٩٧٩اعتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة وعرضتها للتوقیـع والتصـدیق فـي دیسـمبر(وقد 
شـؤون المـرأة وكـل منـاحي  االتفاقیـة بكـل جوانـب تلـكتعنـي ) م١٩٨١تم بدء العمل بها في سبتمبر (

  حیاتها.

ومـن ، )الیـونیفیم( سـطینیة بالشـراكة مـع صـندوق األمـم المتحـدة اإلنمـائيوتعكف السـلطة الفل  
لحمایــة المــرأة مــن ، إلــى وضــع أســس إســتراتیجیة فلســطینیة وطنیــة، خــالل ورشــة عمــل تمتــد لیــومین

  العنف. 
  رام اهللا: -وزارة شئون المرأة -٣

ت بمدینـة رام خـالل الورشـة التـي عقـد، أوضحت وزیرة شؤون المرأة الفلسطینیة ربیحـة ذیـاب  
إن المرأة الفلسطینیة ال ینقصـها ، ) إستراتیجیة وطنیة لمناهضة العنف ضد المرأة( تحت عنوان، اهللا

  ونضاالتها الكثیرة والكبیرة. ، سوى قوانین وتشریعات تحمي انجازاتها

  مـازن ىوأثنت الوزیرة على ما وصفتها بالخطوة الهامة المتمثلة بتوقیع الرئیس الفلسطیني أبـ  
  )٣(ور المرأة في الحیاة الفلسطینیة.ودورها في تعزیز د، على اتفاقیة سیداو الخاصة بحقوق المرأة

                                                           
 ).٩انظر: ملحق رقم () ١(
 ).١٠انظر: ملحق رقم () ٢(
، سـاعة ١٤/٠١/٢٠١٠السلطة الفلسطینیة تصوغ إستراتیجیة لمكافحة العنـف ضـد النسـاء، بكـرا، تـاریخ النشـر: ) ٣(

   /.../l  www.bokra.netظهراً  ١٢س  ،م١٥/٤/٢٠٢١، تم االقتباس یوم األحد ١٣:٢٢النشر 



   

١٥٢ 
 

 

قـرار  الجانـب أبرزهـا ذلـكمـن اإلنجـازات فـي  اً بأن الوزارة بالفعل حققت عـدد :وأضافت ذیاب  
هضــة الوطنیــة لمنا واإلســتراتیجیة، المصــادقة علــى اإلســتراتیجیة عبــر القطاعیــة للنــوع االجتمــاعي

وحـدات النـوع اإلجتمـاعي  وٕانشـاء، واللجنـة الوطنیـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة، العنف ضد النساء
 .والموازنة الحساسة للنوع االجتماعي، في الوزارات

 وأشـارت ذیـاب إلـى أحـدث إنجـاز للمـرأة الفلسـطینیة مرسـوم الـرئیس محمـود عبـاس المتعلـق  
مشـیدًة  )العائلـة شـرف(ئم قتـل النسـاء علـى خلفیـة مـا یسـمى بالمواد في قانون العقوبات المتعلقة بجرا

  .)١(بالدور المهم الذي قامت به وسائل اإلعالم

فسـعین جاهـدات ، دور بعض النساء الفلسطینیات اللواتي استجبن لهذة الدعوة الهدامة ذلكو   
بیـنهم اتفاقیـات ووقعـت ، فـذهبن ألروبـا والغـرب الكـافرة، لتطبیقها فعلیـًا داخـل دولـة فلسـطین وخارجهـا

االتفاقیات "البلجیكیة النسـویة التـي  تلكتخص المرأة وحقوقها وحریتها ومساواتها بالرجل ومن ضمن 
  تعلن توقیع اتفاقیة شراكة مع نظیراتها الفلسطینیة. 

أعلنـــت ثـــالث مؤسســـات نســـویة بلجیكیـــة عـــن  )٢(م) ٢٠١٢-٣-١٣وفــي بروكســـل بتـــاریخ (  
بمناسـبة الثـامن ، للمـرأة الفلسـطینیة تكریمـاً  ؛مؤسسات نسویة فلسـطینیة نیتها إبرام اتفاقیات شراكة مع
 من آذار (یوم المرأة العالمي).

اإلعـالن جـاء خـالل االجتمـاع التقییمـي لمبـادرة  ذلـكوأوضح منسق المبـادرة ماجـد بامیـة أن   
مشـــیرا إلـــى أنهـــا تهـــدف إلـــى توطیـــد العالقـــات مـــا بـــین ، )Palestine Gender(فلســـطین أنثـــى 

المؤسســات النســویة الفلســطینیة والبلجیكیــة ومســاندة صــمود ونضــال المــرأة الفلســطینیة علــى األرض 
  أو الشتات. ٤٨الـ، غزة، الضفة، أینما وجدت في القدس

واســتمر علـــى ، م)٢٠١١وبــّین أن هــذا المشــروع انطلــق لمناســبة یـــوم المــرأة العــالمي ســنة (  
ات تهـــدف إلـــى إبـــراز دور المـــرأة الفلســـطینیة فـــي إضـــافة إلـــى سلســـلة مـــن الفعالیـــ، مـــدار عـــام كامـــل

  .النضال الوطني ومن أجل الحریة والمساواة

والنســاء ، المشــروع أطلــق بمبــادرة مــن المؤسســات البلجیكیــة: تجمــع النســاء ذلــكوأشــار إلــى   
، والتضـــامن االشـــتراكي، وجیـــل فلســـطین، ومركـــز النشـــاط العلمـــاني، والحیـــاة النســـویة، االشـــتراكیات

                                                           
، تـــم االقتبـــاس یـــوم األحـــد م٦/٨/٢٠١١تـــاریخ النشـــر ، الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة، رام اهللا وزارة شـــئون المـــرأة) ١(

  . ٢=www.mowa.pna.ps/NewsDetails.aspx?id ظهراً  ١٢م س ١٥/٤/٢٠٢١
 مسـاًء. ١٢م السـاعة ٩/٤/٢٠١٢، تـم االقتبـاس یـوم االثنـین وفـا، الفلسـطینیة األنبـاء والمعلومـات وكالـةانظـر: ) ٢(

www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=١٢٦١٦٢   
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وبــدعم مــن ســفیرة فلســطین ، ثمانیــة نائبــات مــن ذوي المناصــب العلیــا فــي البرلمــان األوروبــيبرعایــة 
  لدى اإلتحاد األوروبي وبلجیكا ولكسمبورغ (لیلى شهید).

آمنـه وجرى اختیار ثماني فلسطینیات من مختلف األطیاف لتمثیـل المـرأة الفلسـطینیة وهـن:   
مـدیرة مركـز اإلرشـاد الفلسـطیني  رنـا النشاشـیبيو، نانفرع لب -رئیسة اتحاد المرأة الفلسطینیة جبریل

مـدیرة مركـز شـؤون  نائلـة عـایشو، مدیرة مركز یابوس الثقـافي فـي القـدس ورانیا إلیاس، في القدس
مـدیرة  نادیة أبـو نحلـةو، مدیرة مركز الدراسات اإلستراتیجیة في النقـب أمل الصانعو، المرأة في غزة

الصحافیة الفلسطینیة الحائزة علـى جـائزة اإلتحـاد األوروبـي  لة خلیلنائو، طاقم شؤون المرأة في غزة
ــى طنیــبو، ســمیر قصــیر لحریــة الصــحافة وقمــن ، عضــو مجلــس إدارة فــي جمعیــة نســاء الریــف من
  م).٢٠١٢( آذار) العام الجاري ١٢-٦( بزیارة بلجیكا ولكسمبورغ ما بین

اركن فــي مــؤتمر مــع لجنــة وشــ، واجتمعــت ممــثالت فلســطین مــع رئــیس البرلمــان األوروبــي  
والتقـین ممثلـین عـن ، العالقات مع المجلس التشریعي الفلسطیني ولجنة المرأة في البرلمان األوروبـي

، المــؤتمر بــدعم مــن قبــل مؤسســة فریــدریش ابیــرت ذلــكعقــد قــد عــدة مؤسســات نســائیة وتضــامنیة و 
دو بـــرین رئـــیس لجنـــة  وعقـــدت النســـاء الفلســـطینیات لقـــاء فـــي مجلـــس الشـــیوخ البلجیكـــي ترأســـه بیـــت

  ونیلي لینین رئیسة لجنة المرأة.، العالقات مع فلسطین

كما زرن لكسمبورغ بالتنسیق مع لجنة سالم عادل في الشرق األوسط وهـي جمعیـة تضـامن   
وكان لهن لقاء مع وزیرة التعاون في دولة لكسمبورغ حیث أطلعنها على األوضـاع فـي ، لكسمبورغیة

وشــاركن فــي عــدة نــدوات فــي مختلــف ، ى أوضــاع النســاء الفلســطینیاتمختلــف أنحــاء فلســطین وعلــ
  أنحاء بلجیكا ولكسمبورغ.

ن إحیـث ، اللقـاءات أن نضـال المـرأة الفلسـطینیة یتمیـز ببعـده الثنـائي تلـكوأكدت النساء في   
النضال من أجل المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع الفلسطیني ال یمكن فصله عن النضال من 

  .نألن االحتالل یشكل االنتهاك األول لحقوقه ؛االستقاللو  حریةأجل ال

وشــــاركت نســــاء فلســــطین فــــي حفــــل ختــــامي بــــدعم مــــن مؤسســــة بوجوســــیان أحیتــــه الفنانــــة   
  شخصا.) ٣٥٠(حضره ما یناهز قد و ) Les Halles(الفلسطینیة ریم البنا في مركز

یزابیــل دوران نائبــة رئــیس و مــن بــین الشخصــیات البــارزة التــي شــاركت فــي حفــل االختتــام وا  
  وفیرونیك دي كایزر نائبة رئیس لجنة الشرق األوسط في البرلمان األوروبي.، البرلمان األوروبي
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  )١( :مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي-٤

واالجتمـاعي بصـفة استشـاریة لـدى المجلـس االقتصـادي القانوني  یتمتع مركز المرأة لإلرشاد 
وحتـى ال ، وحتى ال یستمر التمییز ضد المرأة بفعل العادات والتقالید، المتحدة واالجتماعي في األمم

یهمش نضالها من اجـل التحـرر الـوطني واالجتمـاعي بـادرت مجموعـة مـن النسـاء الفلسـطینیات إلـى 
 ي واالجتماعي.تأسیس مركز المرأة لإلرشاد القانون

 ؛كمؤسســـة فلســـطینیة أهلیـــة مســـتقلة وغیـــر ربحیـــة) ١٩٩١(تأســـس المركـــز فـــي القـــدس عـــام  
بهــدف المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع فلســطیني دیمقراطــي علــى أســاس مبــادئ المســاواة بــین الجنســین 

ة یعـد المركـز بـرامج ومشـاریع ذات أجنـدة نسـویة فلسـطینی، والعدالة االجتماعیة. ولتحقیق هذا الهدف
واضحة تقوم على المعاییر الدولیة لحقـوق اإلنسـان. وتعمـل وحـدات المركـز الخمـس معـًا علـى تنفیـذ 

من تحقیـق عـدد مـن اإلنجـازات ، خالل سنوات عمله تمكن المركز، البرامج والمشاریع ومتابعتها تلك
ؤیـة وذلـك مـن خـالل صـیاغة ر ، وخاصـة حقـوق المـرأة الفلسـطینیة، الهامة في مجـال حقـوق اإلنسـان

الجــائزة  ١٩٩٨نســویة تهــدف إلــى تحقیــق المســاواة والعدالــة االجتماعیــة. وقــد مــنح المركــز فــي عــام 
الفرنســة الســنویة لحقــوق اإلنســان علــى مبادرتــه للتــأثیر فــي صــانعي القــرار والمشــرعین الفلســطینیین 

ـــدیر مركـــز، لتبنـــي قـــوانین وتشـــریعات وسیاســـات تكفـــل المســـاواة وحقـــوق المـــرأة الفلســـطینیة المـــرأة  ی
ومكاتب ، لإلرشاد القانوني واالجتماعي برامجه من خالل أربعة مكاتب: المكتب الرئیسي في رام اهللا

  فرعیة في بیت حنینا والخلیل والبلدة القدیمة.
   )٢(مركز معلومات وٕاعالم المرأة الفلسطینیة: -٥

درة كمبــا ٢٠٠٤هــو منظمــة أهلیــة مؤسســة غیــر حكومیــة غیــر ربحیــة أسســت فــي غــزة فــي   
لــدعم األنشــطة النســویة والبــرامج الخاصــة بتعزیــز مشــاركة المــرأة الفلســطینیة فــي الحیــاة العامــة وذلــك 
ــــالمرأة فــــي مختلــــف الحقــــول  مــــن خــــالل األبحــــاث والبیانــــات واإلحصــــائیات والتوصــــیات الخاصــــة ب

ومیـــة باإلضـــافة إلـــى تقـــدیم المســـاعدة المعرفیـــة للمراكـــز والمؤسســـات والهیئـــات الحكومیـــة وغیـــر الحك
حظي مركز معلومات وٕاعالم المرأة الفلسطینیة منذ تأسیسه بدعم ، المعنیة بقطاع المرأة في فلسطین

مـــن قبـــل مؤسســـات وطنیـــة فلســـطینیة ودولیـــة مختلفـــة وخاصـــة الهـــالل األحمـــر الفلســـطیني و  ،عربـــي
  البرنامج اإلنمائي للشعب الفلسطیني.  )UNDP(ومركز القطان. و

بهـذه المسـاعدات نفـذ عـددًا مـن و  م مـن صـندوق المـرأة العـالميوكما حصل المركز على دع  
  النشاطات الهامة من ورشات عمل ومؤتمرات ودورات تدریبیة وبرامج إذاعیة وٕانتاج أفالم تسجیلیة.
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یقوم المركز بنشر عدد كبیر جدًا من الدراسات واألبحـاث الخاصـة بـالمرأة إضـافة إلـى دلیـل   
ــــب الموجــــودة ــــا  الكترونــــي لجمیــــع الكت ــــى ببلوغرافی ــــات الفلســــطینیة عــــن المــــرأة إضــــافة إل فــــي المكتب

  لصحیفتي صوت النساء ومجلة الغیداء منذ صدورها حتى اآلن.

حدیثــــة عــــن المـــرأة الفلســــطینیة فــــي  اً ویتضـــمن الموقــــع االلكترونـــي للمركــــز دراســــات وأبحاثـــ  
التنمیــــة ، التعلــــیم، الوضــــع الــــدیموغرافي، الصــــحة، الثقافــــة، اإلعــــالم، االقتصــــاد، مجــــاالت السیاســــة

، قاعدة بیانات عـن النسـاء الفلسـطینیات فـي جمیـع المجـاالت، المنظمات النسویة، المجتمع، البشریة
  إضافة إلى االتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة ومراجعة أكثر من خمسین كتابًا عن المرأة.

   )١(:أهداف المؤسسة

  . تعزیز حضور المرأة في الحیاة الفلسطینیة العامة  - أ

والمساهمة في طباعة ونشر الكتب والتقاریر ، تشجیع األنشطة البحثیة والدراسیة الخاصة بالمرأة  - ب
  ورعایة الباحثین في حقل المرأة. ، واألوراق الخاصة بمشاركة المرأة في الحیاة العامة

المســـاهمة فـــي وضـــع مســـودات المشـــاریع والقـــوانین والخطـــط والبـــرامج والسیاســـات التـــي ترســـمها   - ت
  بشأن بالمرأة. ، غیر حكومیة محكومیة كانت أ، االختصاص جهات

وفـتح ، إنشاء الصالت المنظمة مع التجمعات واألطر النسویة على المستویین اإلقلیمي والـدولي  - ث
  قنوات لتبادل المعرفة وتعمیم الخبرة والتجربة. 

 )ل التغییـرنسـاء مـن أجـ( كما وقع مركـز معلومـات وٕاعـالم المـرأة الفلسـطینیة اتفاقیـة مشـروع  
الذي یهدف الي تعزیز قدرات النساء في مجال اإلعالم والجندر وبتمویـل مـن مشـروع األمـم المتحـدة 

 ".) UNDP(اإلنمائي لمساعدة الشعب الفلسطیني 
رئیس مجلس إدارة مركز معلومـات وٕاعـالم المـرأة الفلسـطینیة  هدى حمودةوأوضحت السیدة   

ورشــات عمــل ودورات تدریبیــة و  ویتضــمن سلســلة فعالیــاتأن المشــروع ســینفذ علــى مــدار ســتة أشــهر 
  والجندر وحقوق النساء. ازيوتدریب عملي في مجال التصویر واإلنتاج التلف

وقالــت:أن مشــروع (نســاء مــن أجــل التغییــر) یســتهدف المســاهمة فــي تشــجیع انخــراط المــرأة   
لتدریب والتأهیل للعامالت وسیتم ذلك من خالل ا، الفلسطینیة في العمل اإلعالمي في شتى مجاالته

والخریجات في مجال اإلعالم على تقنیات اإلعالم المكتوب والمرئي والمسموع واإلعالم االلكتروني 
ممــا یشــكل حــافزًا لتعزیــز ثقــة النســاء بأنفســهن واالنخــراط فــي العمــل اإلعالمــي وزیــادة تغطیــة وســائل 
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والقیـــام بحمـــالت الضـــغط والتـــأثیر لتبنـــى اإلعـــالم للقضـــایا الجوهریـــة التـــي تخـــص المـــرأة الفلســـطینیة 
  .قضایا المرأة وأولویاتها في المجتمع الفلسطیني"

وذكرت حمودة أن (مشروع نساء من أجل التغییـر) جـاء اسـتجابة لتراجـع مشـاركة المـرأة فـي   
االجتماعیة ونقص في طرح قضـایا المـرأة فـي وسـائل اإلعـالم والتأكیـد علـي حقـوق و  الحیاة السیاسیة

ء من خالل إنتاج أفالم وثائقیة تعالج االنتهاكات التي تواجههـا النسـاء والنجاحـات التـي حققتهـا النسا
ویستهدف تدریب وتأهیل ثالثـین إعالمیـة مـن طالبـات وخریجـات اإلعـالم والعـامالت ، نساء أخریات

  )١(.في المؤسسات النسویة اإلعالمیة

هـــي مـــا تســـمى بــــ(الجندر) أو وتحـــت ســـتار حقـــوق المـــرأة ظهـــرت دعـــوة مشـــبوهة معاصـــرة و   
، ثم تحول إلى دعوة نشطة في الـبالد الغربیـة، وهو مصطلح غربي ظهر مؤخرا، (النوع االجتماعي)

ویطلق علیه الجندریون العرب: (النـوع االجتمـاعي) والمقصـود بـه ، نتقل إلى العالم اإلسالمياومنها 
لــدعوة تحریــر المــرأة التــي ظهــرت أوائــل  فــي الحقیقــة امتــداد ووهــ، الــدعوة إلــى مســاواة الرجــل بــالمرأة

وتـــم ترویجهـــا فـــي  ،ولكـــن بثـــوب جدیـــد ووســـائل مختلفـــة أكثـــر تنظیمـــًا وأشـــد خبثـــاً ، القـــرن المنصـــرم
وعقــدت لهــا المــؤتمرات الدولیــة واهتمــت بهــا وســائل اإلعــالم الغربیــة والعربیــة ، مجتمعــات المســلمین

  على حد سواء.

فأخــذت تطالــب بحقوقهــا وبمســاواتها بالرجــل وتناســت أن ، وذلــك لتــدمیر اإلســالم مــن خــالل المــرأة 
  )٢(اإلسالم أعطاها جمیع حقوقها بدون نقصان.

تهــــدف إلــــى العمــــل علــــى تــــوفیر فــــرص عمــــل للنســــاء  :البیــــرة  –جمعیــــة الخنســــاء النســــائیة -٦
في النواحي التعلیمیة والفكریة والترفیهیة والعمل على ، االرتقاء بالمرأة والطفلالمحتاجات واالهتمام و 
تنســیق العمــل مــع و  تضــم قســم خــاص للیتیمــات یــوفر لهــن التعلــیم والمســكن إنشــاء مدرســة للفتیــات

 .الجمعیات

وتعمـل  جل تعزیز النقـاش حـول قضـایا النسـاءأمؤسسة مستقلة تعمل من : مركز القدس للنساء -٧
واإلقلیمیـة والدولیـة  تبع شبكة من المنظمات المحلیةتمن اجل حقوق المرأة في المجتمع الفلسطیني و 

ترقیــة عملیــة الســالم فــى الشــرق  كمــا یهــدف المركــز الــى، المعنیــة بحقــوق اإلنســان وقضــایا المــرأة
  .األوسط
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) م١٩٨١(منظمـــة نســویة غیـــر حكومیـــة تأسســـت عـــام: جمعیـــة النســـاء العـــامالت الفلســـطینیات-٨
تهدف الجمعیة إلى تقویة وتعزیز دور المرأة ومشاركتها ، المرأة العاملة في فلسطین كاتحاد لجمعیات

 للوصـول إلـى المسـاواة بـین الرجـل والمـرأة فـي ؛ع الفلسـطینيجمیـع قطاعـات ومجـاالت المجتمـ فـي
  المجتمع.

والحركة  مركز نسوي فلسطیني لألبحاث والتدریب یعمل على تنمیة النساء :مركز شؤون المرأة -٩
المـرأة فـي المجتمـع  كما یقـدم رؤیـة بدیلـة عـن دور، سطینيالنسویة لتحقیق المساواة في المجتمع الفل

   المجتمع. وٕامدادها بالمعلومات واإلحصائیات وخصوصا فیما یتعلق بدورها في
 اجل تحقیـق مبـدأ منظمة فلسطینیة غیر حكومیة مستقلة تعمل من :مركز الدراسات النسویة -١٠

لجنـة  ولـه، المـرأة المساواة بین الجنسین وحشد طاقات جمیع النساء المؤمنات بمبدأ المسـاواة وحقـوق
، حقـوق الطفولـة، العمـل حقـوق المـرأة فـي، نقـص الـوعي بحقـوق المـرأة المقـرة، استشـاریة تبحـث فـي:

  .التعلیمي والصحي، صادياالقت ووضعها، آثار الفقر على المرأة، دور المرأة في تطویر البیئة
منظمـة فلسـطینیة غیـر حكومیـة مقرهـا فـي مدینـة  :مركز المـرأة لإلرشـاد القـانوني واالجتمـاعي-١١

غیــر جــل تأالنســاء االجتماعیــة والقانونیــة وتعمــل مــع المؤسســات المحلیــة مــن  القــدس تهــتم بقضــایا
   .واالقتصادیة مع التغیرات االجتماعیة والسیاسیة یتالءمالقانوني للنساء بشكل  الوضع

رام و  أریحـا، لف مـن ثـالث منظمـات محلیـة بالقـدسأتتـ :جمعیة الشابات المسیحیات بفلسـطین-١٢
 تهــدف إلــى تقلیــل، مــدارس ملحقــة بمخیمــات الالجئــین الفلســطینیینو  كــزتتمركــز بــثالث مراو  اهللا

خـالل البـرامج  الرجل بالمجتمع الفلسطیني من خالل زیادة مهـارات المـرأة مـنو  التفاوت ما بین المرأة
األطفـال و  األوضـاع االجتماعیـة للشـباب تحسین العدید مـن، الثقافیةو  التعلیمیة، التدریبیة االقتصادیة

   .ت المستهدفةبالمجتمعا

یقیمــان مشــروع حیــث ومركــز الدراســات واألبحــاث النســویة : )١(غــزة - مركــز شــؤون المــرأة-١٣
 المساواة فـي التشـریعات( تحت عنوان، مناهضة التمییز والعنف ضد النساء في الضفة الغربیة وغزة

  )٢(السویسریة. )cfd( بدعم من مؤسسة )في الحقوق المساواة

                                                           
م، السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة وزارة شـؤون ٢٠١٠الدلیل اإلحصائي للمرأة الفلسـطینیة فـي محافظـات غـزة للعـام ) ١(

 .٥٠، ص٢٠١١المرأة، 
 مســـــــــاًء.١١م الســــــــاعة ٩/٤/٢٠١٢ومؤسســـــــــات نســـــــــائیة، تــــــــم االقتبـــــــــاس یـــــــــوم االثنـــــــــین  جمعیــــــــات) ٢(

www.moumineen.org.ae/assous.htm    
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 تشمل مجاالت عمل المؤسسة تأهیـل النسـاء والنسـاء األمیـات وذوي : جمعیة المجد النسائیة-١٤
الموهـوبین وتنمیـة  االهتمـام باألطفـال، تقدیم برامج التعلیم الالمنهجي لألطفال، االحتیاجات الخاصة

  توفیر التدریب للنساء لمساواتها بالرجل.، قدراتهم
هـي حركـة نسـویة عربیـة ، الجنسـیة) (الحركة النسویة العربیة لدعم ضحایا االعتداءات: السوار-١٥

  . )١(البطریركي واالقتصادي والقومي والعرقي. القمع وتجلیاته على المستوى تناضل ضد كافة أشكال
للمركــز فــرع آخــر فــي : مدینــة دیــر الــبلح محافظــة الوســطى -مركــز تمكــین المــرأة والمجتمــع -١٦

   وسجل في وزارة الشؤون االجتماعیة، )١٠/٢٥/٢٠٠١جبالیا تأسس في(

أة والطفــل بشـكل خـاص یقــدم المركـز خــدمات مشـروع تمكـین مشــروع خـدماتي غیـر ربحــي یخـدم المـر 
توعیــة المـــرأة و  للخــدمات العامــةو  وجــد المركــز لحاجـــة المــرأة والطفــل، صــحیة وتربویــة واجتمــاعي

  )٢(بحقوقها ولرفع المستوى االقتصادي لألسرة وترفیه المرأة والطفل.
ــة الفلســطینیة للتنمیــة-١٧ ــة المــرأة العامل فــة المســتویات تعمــل علــى تمكــین النســاء مــن كا :جمعی

وتهدف إلـي دمـج النسـاء فـي مؤسسـات صـنع ، إیمانا من الجمعیة أن حقوق المرأة هي حقوق إنسان
رفـع قـدرات ، زیادة حساسیة المجتمع المحلي تجاه قضایا النساء، القرار وزیادة وعي النساء بحقوقهن

  . لي للمجتمعمواجهة الخطاب الذكوري واألصو و  ،تطویر خطاب نسوى تقدميو  ،النساء المهنیة
ت حـــــدیثًا فـــــي ئنشـــــهـــــي مؤسســـــة أُ : -رفـــــح البلـــــد -جمعیـــــة وفـــــاق لرعایـــــة المـــــرأة والطفـــــل-١٨

م) كفـرع مـن دائـرة ١٩٩٧إال أنها ذات جذور عمیقة حیث یرجع تاریخها إلـى عـام( ، م)٢٠١٠ینایر(
 ةختصــبطـواقم مهنیــة م اً ) عامــ١٤المـرأة فــي برنـامج غــزة للصــحة النفسـیة والتــي عملــت علـى مــدار( 

ثم اسـتقلت الجمعیـة تحـت اسـم جمعیـة ، من أجل دعم ومناصرة النساء ضحایا العنف في قطاع غزة
لنیـل  ؛اللحظـة سـعت الجمعیـة لترتیـب أوراقهـا القانونیـة الالزمـة تلـكومنذ ، وفاق لرعایة المرأة والطفل

ة للصــحة اســتقاللیتها كجمعیــة أهلیــة مســتقلة لهــا وخطــة أنشــطتها الخاصــة والمســتقلة عــن برنــامج غــز 
اللحظــة تمكنــت الجمعیــة مــن تكــوین شــراكة مــن العدیــد مــن المؤسســات المحلیــة  تلــكومنــذ ، النفســیة

 )٣(.والدولیة الداعمة في مجال حقوق المرأة وتنمیة حقوقها
                                                           

 مســـــــــاًء.١١م الســــــــاعة ٩/٤/٢٠١٢ومؤسســـــــــات نســـــــــائیة، تــــــــم االقتبـــــــــاس یـــــــــوم االثنـــــــــین  جمعیــــــــات) ١(
www.moumineen.org.ae/assous.htm     

  م، الساعة العاشرة مساءً ٢٠/٤/٢٠١٢القتباس الجمعة جمعیة تمكین، تم اموقع ) ٢(
palngo.org/Details.aspx?UserId=d٠٦-١٤١٢٤٣٣ff-٤٦٤d-b٠٥٠  

م ١٩/٤/٢٠١٢جمعیة وفاق لرعایة المرأة، مقـر الجمعیـة رفـح البلـد، بنایـة أبـو سـلوم، تـم االقتبـاس یـوم الخمـیس ) ٣(
  صباحا.  ١٠الساعة 

http://www.wefaqsociety.ps  
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هـي مؤسسـة فلسـطینیة أهلیـة  عسـقولة: -الزیتـون -مدینة غـزة-جمعیة رؤیا لتنمیة القدرات -١٩
تأسسـت فـي فلسـطین ، نى بتطویر وتنمیـة قـدرات المجتمـع الفلسـطینيغیر ربحیة مستقلة ومحایدة تع

تنمیــة قــدرات المجتمــع و  بهــدف المســاهمة بتطــویر ؛ن شخصــیة اعتباریــةیمــن قبــل خمســ ٢٠٠١عــام 
) تســعى جمعیــة رؤیــا ٧٠٧١( وتــم تــرخیص الجمعیــة مــن قبــل وزارة الداخلیــة تحــت رقــم. الفلســطیني

ـــــف جهود ـــــة المجتمـــــع الفلســـــطیني بتكثی ـــــي لتنمی ـــــة ف هـــــا وٕامكانیتهـــــا مـــــن اجـــــل اســـــتدامة هـــــذه التنمی
جــل النهــوض بقــدراتهم ومهــارتهم مــن خــالل بــرامج أمــن ؛ المــزارعین) ، الشــباب، الطفــل ،مجـال(المرأة

وأنشــطة ومشــاریع الجمعیــة التــي تتوافــق مــع احتیاجــات الفئــة المســتهدفة معتمــدة فــي ذلــك علــى كــادر 
  .(١).نواحي التوعیة واالجتماعیة والثقافیة واالقتصادیةتهدف الي: تمكین المرأة من ال ؛صختمهني م

) یهدف إلي االرتقاء بمكانة النساء ١٩٩٨: تنظیم نسوى من تأسیس نساء عربیات سنة (كیان -٢٠
 إسرائیلي.-في المجتمع الفلسطیني

والعمـــل علـــي التغییـــر االجتمـــاعي وتمكـــین النســـاء مـــن اتخـــاذ دور أكثـــر فعالیـــة فـــي الحیـــاة   
ٕاحقـــــاق حقـــــوقهن واالعتـــــراف و  ،وتعزیـــــز دورهـــــن للمســـــاهمة بتجـــــاربهن ورؤاهـــــن، العامـــــةالخاصـــــة و 

وذلك عبر فحص عالقـات ، إعادة صیاغة سلم االهتمامات واألولویاتثم ٕالى تفكیك و  ،باحتیاجاتهن
  القوى داخل المجتمع وتأثیرها على النساء.

عنـــي أن تضـــع قضـــایا ال ت، جـــاءت مـــن نســـاء عربیـــات )كیـــان(وحقیقـــة أن المبـــادرة إلقامـــة   
ووضــعها فــي ، بــل العدیــد مــن القضــایا الخاصــة النســاء العربیــات فــي البعــد القــومي أو المــدني فقــط

 مــن خــالل تســلیط الضــوء علــى العالقــة الجدلیــة بــین أشــكال العمــل، الســیاق األوســع واألكثــر تركیبــا
  ئفیة.العنصریة والطا، التي تتضمنها الهیمنة الذكوریة، تداخل عوامل االضطهادو 

ـــة واســـتقاللهن    ـــة والجماعیـــة ومســـاواتهن االجتماعی ودعـــم النســـاء مـــن حیـــث حقـــوقهن الفردی
تعزیز مكانة النساء التي ال تتم عبر المنصـب أو و  ،ودورهن القیادي جماهیریًا وسیاسیاً ، االقتصادي

 ذلـكو ، صـةفي مكانها وعبر تطـویر أدواتهـا الخا، بل بإمكانها تعزیز ذاتها من موقعها، الوظیفة فقط
، اآللیة من شأنها زعزعة عالقات القوى القائمة تلكف، الشكل من التعزیز یرتبط بخصوصیة المجتمع

فـــي األراضـــي الفلســـطینیة التـــي ، وبالتـــالي إحـــداث التغییـــر المنشـــود للنســـاء فـــي المجتمـــع الفلســـطیني
  )٢( ة إسرائیل.والتي تزعم إسرائیل بأن هذه األرض هي دول، (النكبة)٤٨احتلتها إسرائیل عام 

                                                           
ــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــیس ) ١( ــــــــــــــــاس ی ــــــــــــــــم االقتب ــــــــــــــــع مركــــــــــــــــز تطــــــــــــــــویر، ت م الســــــــــــــــاعة الســــــــــــــــابعة ١٩/٤/٢٠١٢الموق

   -  ٤٣٣٤/www.masader.ps/p/ar/nodeمساء ً 
ـــــع ) ٢( ـــــةكیـــــان موق ـــــان لكـــــل ســـــیدة عربی ـــــوم االثنـــــین ، تـــــم االكی  مســـــاءً  ١٢م الســـــاعة ٩/٤/٢٠١٢قتبـــــاس ی

www.kayan.org.il/     
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تأسســت أربـــع  .الديمـــی ١٩٦٤جمعیــة االتحـــاد النســـائي الفلســـطیني بغـــزة: تأسســـت ســـنة -٢١
، بعـدهاثـم جمعیات نسائیة مارسـت بعضـها نشـاطها منـذ عهـد االنتـداب البریطـاني وفـي أثنـاء النكبـة 

لسـید الحـاكم ورغبة في توحید جهـود المـرأة الفلسـطینیة فـي غـزة ولتنسـیق نشاطاتــها المختلفـة أصـدر ا
وفـي ینـایر عـام .العام قرارًا بحل الجمعیات النسائیة ووجه نداء لسیدات القطـاع لتشـكیل اتحـاد نسـائي

) ســیدة تــم فیــه انتخــاب لجنــة تحضــیریة لوضــع ٦٠٠ه حــوالي(تم) عقــد اجتمــاع عــام حضــر ١٩٦٤(
 وفـــي، ةمشـــروع دســـتور االتحـــاد النســـائي الفلســـطیني واإلشـــراف علـــى عملیـــة انتخـــاب مجلـــس اإلدار 

م) عقـــد اجتمـــاع للجمعیـــة العمومیـــة تـــم فیـــه انتخـــاب مجلـــس إدارة االتحـــاد ١٩٦٤ســـبتمبر عـــام ١٠(
ــــري) ١٦( المكــــون مــــن وفقــــًا ألحكــــام الدســــتور وتحــــت إشــــراف إدارة ، عضــــوًا وبرئاســــة یســــرى البرب

م) ونشــرت فــي الوقــائع الفلســطینیة فــي ١٧/٦/١٩٦٤() بتــاریخ ١٨( الحاكم...وقــد ســجلت تحــت رقــم
ومـن إنجـازات جمعیـة االتحـاد ، م)١٥/٧/١٩٦٤( ) الصادر في٢٤٥( ) من العدد رقم٢٠حة (الصف

المؤتمر العـام للمـرأة الفلسـطینیة وتوحیـد جهـود قطاعـات الشـعب الفلسـطیني فـي ، النسائي الفلسطیني
فعقد اجتماعًا في بیروت تقرر منه عقد ، مختلف مناطق تجمعه قبل قیام منظمة التحریر الفلسطینیة

 ولكـن بعـد قیـام منظمـة التحریـر تقـرر عقـد المـؤتمر فـي، ؤتمر عام للمرأة الفلسطینیة في مدینة غزةم
المــؤتمر أعضــاء مــن مختلــف مــدن ومعســكرات  ذلــكشــارك فــي ، القــدس بنــاء علــى رغبــة المســئولین

وتـــم وضـــع دســـتور جمعیـــة االتحـــاد النســـائي الفلســـطیني بغـــزة كمـــا تـــم تســـجیل الجمعیـــة بـــدائرة ، غـــزة
ضــع قــانون انتخابــات مجلــس إدارة ونشــر بالوقــائع و م) و ٢٧/٦/١٩٦٤( ون االجتماعیــة بتــاریخالشــئ

، ضــع الئحــة داخلیــة لالتحــاد النســائيو و ، م)١٥/٧/١٩٦٤) الصــادر(٢٤٥( الفلســطینیة بالعــدد رقــم
رعایــة المــرأة العاملــة والســعي و  ،تهـدف الجمعیــة الــي رفــع مسـتوى المــرأة اقتصــادیًا واجتماعیــًا وصـحیاً 

وٕانشــاء عالقــات عامــة مـــع ، حقیــق المســاواة وتكــافؤ الفــرص بینهــا وبــین الرجـــل فــي الحیــاة العامــةلت
المنظمـات النســائیة الفلســطینیة والعربیـة والدولیــة والمطالبــة بمــنح المـرأة الفلســطینیة حقوقهــا السیاســیة 

     والمدنیة ومساواتها بالرجل في جمیع الحقوق والواجبات.

. ســته اآلنســة یســرى إبــراهیم البربــرياد النســائي الفلســطیني بغــزة رئیمــایو فقــد االتحــ) ١٣(فــي  
الشـــوا  ولقـــد نظمـــت الجمعیـــة حفـــل تـــأبین الفلســـطینیة یســـرى إبـــراهیم البربـــري فـــي قاعـــة مركـــز رشـــاد

التـــأبین العدیـــد مـــن الجمعیـــات والمؤسســـات مثـــل جمعیـــة  ذلـــكشـــارك فـــي ، م)٢٤/٦/٢٠٠٩بتـــاریخ(
مركــز معلومــات وٕاعــالم ، األبحــاث لالستشــارات القانونیــة للمــرأةمركــز ، الـــهالل األحمــر بقطــاع غــزة

  )١(.المرأة الفلسطینیة
هــــو واحــــد مــــن أهــــم البــــرامج التــــي ینفــــذها صــــندوق األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي للمــــرأة : صــــبایا-٢٢

UNIFEM)( الــذي باشــرت العمــل علــى تنفیــذه منــذ عــام، فــي األرض الفلســطینیة المحتلــة )٢٠٠٤ (
                                                           

  . تقریر عن جمعیة االتحاد النسائي الفلسطیني بغزة) ١(



   

١٦١ 
 

 

، برنــــامج مســــاعدة الشــــعب الفلســــطیني –اكة مــــع برنــــامج األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي بالتعــــاون وبالشــــر 
والــذي یقــوم بتشــغیل وتفعیــل مراكــز نســویة یبنیهــا أو یرممهــا برنــامج ، وبتمویــل مــن الحكومــة الیابانیــة

 )١(ضمن احتیاجات النساء في المواقع المختلفة.، األمم المتحدة اإلنمائي
بمبــادرة مــن خمــس نســاء فلســطینیات و  م١٩٨٧تأسســت عــام  حــر:الفكــر الو  جمعیــة الثقافــة-٢٣ 

الفكـر الحـر و  انطلقـت جمعیـة الثقافـة، أیـدلوجیات مختلفـة ینتمـین إلـىو  یجمعهـن الهـم الـوطني الواحـد
 األســرةو  یلعــب دورا حقیقیــًا فــي التغییــر اإلیجــابي لصــالح المــرأة لتكــون أول عمــل نســوي مجتمعــي

األمــل الــذي تأســس عــام و  مركزهــا األول وهــو نــادي الشــروقتمثلــت ب، غــزة الفلســطینیة فــي قطــاع
) فـي ١٢-٦إلنشـاء أول مركـز ترفیهـي ثقـافي لألطفـال مـن سـن ( حیـث توحـدت الجهـود، م)١٩٩١(

وفـي ، لیعـزز ثقـة الفتیـان بأنفسـهم، م)١٩٩٣مخیم خان یونس تاله مركز آخـر للفتیـان(  -قطاع غزة
 ،برنـامج اإلقـراض النسـائي)و  مركـز صـحة المـرأة( افتتحـت الجمعیـة مركـزین للنسـاء، م)١٩٩٥عام( 

تـم تأسـیس مركـز ثقافـة ، بالشـراكة مـع وزارة الثقافـةو  م)١٩٩٨فـي عـام( و  ،ذلك لتحسن وضع المرأةو 
  .)٢(الطفل الفلسطیني

تقـوم بتمویلهـا جهـات  ،الجمعیات والمؤسسات النسائیة فـي فلسـطین تلكوأما بالنسبة لتمویل   
صـــندوق ، برنـــامج األمـــم المتحـــدة اإلنمـــائي، صـــندوق أوبـــك للتنمیـــة الدولیـــة أوروبیـــة وغربیـــة ومنهـــا:

، مشـــروع تمكـــین USAID، المملكـــة المتحـــدة -إنقـــاذ الطفـــل، منظمـــة كیـــر الدولیـــة، التمویـــل الكنـــدي
ودول ، والســـلطة الفلســـطینیة، ومؤسســـات فلســـطینیة، وصـــندوق األمـــم المتحـــدة، القنصـــلیة البریطانیـــة

  :عربیة كثیرة ومنها

 )٣( سعودیة تدعم بناء وتطویر مراكز نسویة في الضفة الغربیة وغزة:ال

اتفاقیـــات إطـــالق مشـــروع بنـــاء تـــرمیم وتجهیـــز وتفعیـــل ثمانیـــة ، وقعـــت وزارة الحكـــم المحلـــي  
بتمویل من اللجنة السعودیة إلغاثـة الشـعب الفلسـطیني بمبلـغ ، غزةو  مراكز نسویة في الضفة الغربیة

ووزیـرة ، ووقع االتفاقیات كل من وزیر الحكم المحلي خالد القواسمي، را) دوال٠٢٠، ٢٧٣، ١( وقدره
، علیـاء الیسـیرومدیرة مكتب هیئة األمم المتحدة في فلسطین ، ربیحة ذیابفي رام اهللا  شؤون المرأة

                                                           
 مساًء.  ١٢م الساعة ٩/٤/٢٠١٢، تم االقتباس یوم االثنین النسویة في محافظة رام اهللا المؤسساتالموقع ) ١(

www.sabaya.org/atemplate.php?id=٨٤  
ــــــة والفكــــــر الحــــــر، خــــــانیونس، شــــــارع الرحمــــــة، قطــــــاع غــــــزة) ٢( ــــــة الثقاف ــــــاس ، جمعی ــــــم االقتب الســــــبت فلســــــطین، ت

  مساًء،  ٢:٠٠م، الساعة ٢٨/٤/٢٠١٢
arabinfomall.bibalex.org/ar/index.aspx?orgid=٣٠٣&sectionid 

الســاعة  ،م١٩/٤/٢٠١٢، تــم االقتبــاس یــوم الخمــیس ٢٠١١-٥-١٧وكالــة وفــا اإلخباریــة البیــرة، تــم النشــر فــي) ٣(
  ١٠٥٤٢٨=www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&idالسابعة صباحًا 
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وتعد هیئة األمم المتحـدة للمـرأة هـي الجهـة المنفـذة والمسـئولة عـن المشـروع بالشـراكة مـع المؤسسـات 
وأشـــار القواســـمي إلـــى أن هـــذا المشـــروع یهـــدف إلـــى بنـــاء ، ومؤسســـات المجتمـــع المحلـــيالحكومیـــة 

 ؛وتأهیل وتجهیز وتفعیل ثمانیة مراكز نسویة في األراضي الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة
بهدف تمكین النساء الریفیات وتسهیل وصـولهن إلـى الخـدمات األساسـیة التـي تلبـي احتیاجـاتهن فـي 

وكما تهدف االتفاقیـات إلـى بنـاء قـدرات وتـدریب كـادر مـن النسـاء الریفیـات یشـمل ، اقعهنمختلف مو 
) امــرأة فــي تلــك المراكــز مــن خــالل إیجــاد شــبكة مــن العالقــات بیــنهن داخــل ١٠٠٠( مــا ال یقــل عــن

مجــتمعهن وتســهیل وصــولهن إلــى الخــدمات التعلیمیــة والقانونیــة والتوعویــة إضــافة إلــى تنظــیم النســاء 
وأشـــار القواســـمي إلـــى أن هـــذا المشـــروع یـــأتي تجســـیدا للعمـــل المشـــترك لخدمـــة ، ن نســـویةفـــي لجـــا

 بــدورها، المجتمعـات المحلیـة وٕایــالء القطـاع النسـوي عنایــة خاصـة فـي مختلــف المؤسسـات والـوزارات
إلـى أن مثـل هـذه المشـاریع تعطـي حیویـة للمشـاریع النسـویة مـن أجـل أن تطـرح تلـك  )ذیـاب(أشارت 

كمـا اعتبـرت ، سویة أفكارها ومشاریعها أمام المسؤول الفلسطیني كل حسب موقعه ومركـزهالمراكز الن
أن ذلــك بدایــة لحلقــة طویلــة مــن المشــاریع لتــرابط المجتمــع المحلــي والهیئــات المحلیــة ونقطــة  )ذیــاب(

، انطالق جدیدة للنساء في مختلف المحافظات على طریق تحقیق العدالة بین مختلف فئـات الشـعب
أهمیـــة توقیـــع مثـــل هـــذه ، أكـــدت مـــدیر هیئـــة األمـــم المتحـــدة فــي فلســـطین علیـــاء الیســـیر، تهـــامــن جه

كونهــا تســاهم فــي زیــادة الــدعم لكافــة المراكــز النســویة بمختلــف مجاالتهــا  ؛االتفاقیــات فــي هــذا الوقــت
ویستهدف المشروع النساء الریفیات بشكل خـاص مـن مختلـف الفئـات العمریـة فـي التجمعـات الریفیـة 

وتشـمل هـذه االتفاقیـة مشـاریع ، ماني المحددة باإلضـافة إلـى أسـرهن والمجتمـع المحلـي بشـكل عـامالث
وجـــوریش ، وبیـــت فجـــار بمحافظـــة بیـــت لحـــم، ومراكـــز نســـویة فـــي كـــل مـــن: یطـــا بمحافظـــة الخلیـــل

إضـافة إلــى أربعـة مراكـز نسـویة فـي محافظـات قطـاع غــزة ، ویعبـد بمحافظـة جنـین، بمحافظـة نـابلس
وحضــر حفــل التوقیــع هــاني كایــد مــدیر عــام ، زي وبیــت حــانون والمواصــي وبیــت الهیــاوتشــمل المغــا

المشاریع في وزارة الحكم المحلي ومعتصم عناني منسق المشروع فـي الـوزارة وكافـة الهیئـات المحلیـة 
  )١(من غزة. )كونفرنس(عبر الفیدیو  ممباشرة أ أكانت التي سیتم تجهیز المراكز فیها سواء

حســب مــا ذكرتــه شــبكة أخبــار غــزة ، الســعودیة تطالــب بإشــراك المــرأة فــي التنمیــة واآلن أمیــرة  
  )٢( الساعة الثامنة والنصف مساًء.، م٣/٤/٢٠١٢اآلن بتاریخ 

                                                           
البیـرة، تـم النشـر  ،مقال بعنوان: السعودیة تدعم بناء وتطویر مراكز نسویة في الضفة وغزة، وكالة وفـا اإلخباریـة) ١(

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــوم٢٠١١-٥-١٧ف ـــــــــــــــــاس ی ـــــــــــــــــم االقتب م الســـــــــــــــــاعة الســـــــــــــــــابعة صـــــــــــــــــباحًا ١٩/٤/٢٠١٢الخمـــــــــــــــــیس  ، ت
www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=١٠٥٤٢٨  

ـــــــــم نشـــــــــر ا) ٢( ـــــــــاریخغـــــــــزة اآلن ت ـــــــــي الهـــــــــاتف المحمـــــــــول، بت ـــــــــر عل مســـــــــاًء،  ٨:٣٠م، الســـــــــاعة ٣/٤/٢٠١٢لخب
twitter.com/#!/gazaps   
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  .أهداف دعاة تحریر المرأة -المطلب الثالث
  -إن الهدف من الدعوة إلي تحریر المرأة یتبین من خالل األهداف التالیة:

 والقول بأنها سبب احتقار المرأة حسب زعمهم.، المیةالطعن في الشریعة اإلس - 

 .نشر اإلباحیة واالنحالل في المجتمع اإلسالمي خاصة بین الفتیات والشباب - 

 )١(القضاء على األسرة المسلمة التي هي النواة األولي لتربیة الجیل الحدیث. - 

وأنـه لـم یعـد صـالحًا  ،والتخلـف والتقالیـد البالیـة تحطیم هیبة الدین ووصفه بالرجعیـة والجمـود - 
 )٢(لمواكبة العصر الحدیث.

إفســاد المــرأة المســلمة مــن كــل اآلداب والشــرائع اإلســالمیة وذلــك مــن خــالل إثــارة الشــبهات  - 
  -التالیة:

 الدعوة إلى السفور والقضاء على الحجاب اإلسالمي. -١

الـــــدعوة إلـــــى اخـــــتالط الرجـــــال مـــــع النســـــاء فـــــي كـــــل المجـــــاالت فـــــي المـــــدارس والجامعـــــات  -٢
 واألسواق.، مؤسسات الحكومیةوال

 واالكتفاء بزوجة واحدة.، تقیید الطالق -٣

واتهامهم الشریعة اإلسـالمیة بأنهـا ظلمـت المـرأة ، الدعوة إلي المساواة في المیراث مع الرجل -٤
 ، في حقها من المیراث

 )٣(للعمل دون التقید بضوابط الشرع. خروج المرأة -٥

                                                           
انظر: موقف أصـحاب األهـواء والفـرق مـن السـنة النبویـة ورواتهـا جـذورهم ووسـائلهم وأهـدافهم قـدیما وحـدیثا، أبـو ) ١(

هــ، ١٤١١لصدیق، الطبعة األولـى، هـ)، مكتبة ا١٤٢٧یاسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني (المتوفى: 
  .٤٦/ص١ج
انظر:الـوالء والبــراء فــي اإلســالم مـن مفــاهیم عقیــدة الســلف، محمـد بــن ســعید بــن سـالم القحطــاني، تقــدیم: فضــیلة ) ٢(

  .٤٠٤/ص١ج ،الشیخ عبد الرزاق عفیفي، دار طیبة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى
ة فـي األدیـان والمـذاهب واألحـزاب المعاصـرة، النـدوة العالمیـة للشـباب اإلسـالمي، إشــراف انظر:الموسـوعة المیسـر ) ٣(

  . ٤٥٥/ص١ج، هـ١٤٢٠وتخطیط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمیة، الطبعة الرابعة، 
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  )١(.المرأةنتائج الدعوة إلي تحریر  -لمطلب الرابعا
  

والمساواة بین المرأة وبین الرجل إلى نتائج ، أدت الدعوة إلي تحریر المرأة والمطالبة بحقوقها  
  -خبیثة وتتمثل فیما یلي:

فخلــع الحجــاب عــن جمیــع الجســد ، والــتخلص مــن الجلبــاب -الخمــار-خلــع الحجــاب عــن الوجــه -١
ــــي شــــكله ــــاتن ف ــــاتن بأنواعــــه: الف ــــاس الف ــــبس القصــــیروالتعــــري ، فلبســــت اللب والضــــیق الواصــــف ، بل

وبلبـاس نسـاء ، وتشبهت المرأة بالرجـال فـي اللبـاس، والشفاف الذي یشف عن جسد المرأة، لألعضاء
  .! الكوافر من الغربیات

خــروج النســاء مــن البیــوت واالخــتالط باألجانــب فــي مجــاالت الحیــاة كافــة فانــدمجت المــرأة فــي  - ٢
وانتشــر ، رأة فــي الطرقــات واألمــاكن العامــة متبرجــة ســافرةً المــ فظهــرت، جمیــع مجــاالت تنمیــة الحیــاة

  .! وكثرت أعداد اللقطاء، ىالزن

فخضــــعت ، والنــــوادي، واالحتفــــاالت، والنــــدوات، والمــــؤتمرات، واللجــــان، وشــــاركت فــــي االجتماعــــات
فصــافحت الرجــل األجنبــي عنهـا وخرجــت مــن بیتهـا أمــام األجانــب فــي ، والمالینــة فــي الكـالم، بـالقول
ولــبس مــا یجعلهــن ، والتمضــخ بالطیــب، وٕاعمــال المســاحیق، والمشــیة، ثیــر الفتنــة فــي اللبــاسحــال تُ 
  وهكذا من وسائل اإلغراء واإلثارة والفتنة. ، ولبس الكعب العالي، َكواعب

وقـادت السـیارة ، واألمسـیات الشـعریة ومقـاهي اإلنترنـت النسـائیة والمختلطـة، افتتاح النوادي لهـن -٣
  واآلالت األخرى.

، ومنـــه ســـفرها غربـــًا وشـــرقًا للـــتعلم بـــال محـــرم، فســـافرت المـــرأة بـــال محـــرم، التســـاهل فـــي المحـــارم-٤
  وفي الخلوة المحرمة شرعًا. ، وسفرها لمؤتمرات: رجاالت األعمال

وفـي صـناعة ، وشاركت في اختیار ملكة الجمـال، والتمثیل، والغناء، قامت المرأة بدورها في الفن-٥
والمطالبـة ، المطالبة بإنشاء فریق كرة قدم نسـائيمع  ،رست الریاضة مثل الرجالوما، األزیاء الغربیة

وفتحت لهـن ، المطالبة بریاضة النساء على الدراجات العادیة والناریةو  ،بركوب النساء الخیل للسباق
  المسابح في المراكز والنوادي وغیرها.

                                                           
بكر بـن عثمـان بـن یحیـى بـن غیهـب انظر: ِحَراَسُة اْلَفِضیَلِة، بكر بن عبد اهللا أبو زید بن محمد بن عبد اهللا بن ) ١(

، ١ج /، م ٢٠٠٥ -هـــ  ١٤٢٦هـــ)، دار العاصــمة، الریــاض، الطبعــة الحادیــة عشــر، ١٤٢٩بــن محمــد (المتــوفى: 
  .٩٨-٩٦ص
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ـــدع تفتحـــ -٦ كـــالتنمص فـــي ، ایات اآلثمـــةلهـــن بیـــوت الكـــوافیر وفـــي َشـــْعر المـــرأة ضـــروب مـــن ال
  أو بالنساء الكافرات.، وقص شعر الرأس تشبهًا بالرجال، الحاجبین

وجــواز الســفر.. والتركیــز ، وبخاصــة فــي بطاقــة األحــوال، تصــویر المــرأة فــي الوثــائق والبطاقــات -٧
  ألنها بوابة سریعة النفوذ إلى: خلع الحجاب وانخالع الحیاء.، علیها

، وممثلـــة، وخروجهـــا فـــي التلفـــاز مغنیـــة، المـــرأة فـــي الصـــحف والمجـــالتالتســـابق علـــي تصـــویر  -٨
  .. و. ومذیعة، وعارضة أزیاء

عــرض بــرامج مباشــرة تعتمــد علــى المكالمــات الخاضــعة بــالقول بــین النســاء والرجــال فــي اإلذاعــة -٩
  والتلفاز.

  ترویج المجالت الهابطة المشهورة بنشر الصور النسائیة الفاتنة. -١٠

ونشــر الصــداقة بــین الجنســین عبــر بــرامج فــي أجهــزة ، م المــرأة فــي الدعایــة واإلعــالناســتخدا - ١١
ـــة والمقـــروءة ـــادل الهـــدایا باألغـــاني وغیرهـــا، اإلعـــالم المســـموعة والمرئی إشـــاعة صـــور القُـــُبالت ، وتب

  واالحتضان بین الرجال وزوجاتهم على مستوى الزعماء والوزراء في وسائل اإلعالم المتنوعة.

ــــي المــــدارس والجامعــــات انتشــــار-١٢ ــــیم المخــــتلط ف ــــي مــــدارس البنــــات، التعل ، وٕادخــــال الریاضــــة ف
  والمطالبة بفتح: مدرسة الفنون الجمیلة للنساء.

، المتــاجر :فعملــت فــي، توظیــف المــرأة فــي مجــاالت الحیــاة كافــة بــال اســتثناء كالرجــال ســواء -١٣
وٕانشـاء مكاتــب ، والمؤسســات، كالشـركات وغیرهـا، والُغـرف التجاریــة، والــوزارات، والطـائرات، والفنـادق

  وفتحت المصانع للنساء.، وفي الهندسة والتخطیط، نسائیه للسفر والسیاحة

جعل المرأة مندوبة و  ،والكهرباء وغیرها، كالسباكة :وفي بعض الدول عملت المرأة في المهن الحرفیة
  ٕادخالها في نظام الجندیة والشُّرط.و  ،مبیعات

  والبرلمانات.، واالنتخابات، لسیاسة وفي المجالس النیابیةشاركت المرأة في ا-١٤

   )١(وفتح أقسام نسائیة في المحاكم.، وتم توظیفهن في التوثیق الشرعي

جردت المرأة من حلیها في الظاهر والباطن فأبدت ، وبدعوى حقوق المرأة ومساواتها بالرجل  
وانطلقــت فــي الشــوارع كاســیة عاریــة ، عورتهــا للنــاس وتبرجــت تبرجــا أشــد مــن تبــرج الجاهلیــة األولــى

مائلــة ممیلــة تغــري النــاس بزینتهــا وتحرضــهم علــى الرذیلــة وتــدمر كــل شــيء بــإذن أســیادها وأســاتذتها 

                                                           
ِحَراَسـُة اْلَفِضــیَلِة، بكــر بـن عبــد اهللا أبــو زیـد بــن محمــد بــن عبـد اهللا بــن بكــر بـن عثمــان بــن یحیـى بــن غیهــب بــن ) ١(

 .٩٩-٩٨، ص١محمد ج /
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فتحطمـت الكثیـر مـن األسـر وهـدمت الكثیـر مـن ، علـم غیـر مبعلـم أأكان سواء ، من الغزاة وعمالئهم
لمجتمـــع اإلســـالمي وســـرى االنحـــالل وشـــاعت الفاحشـــة فـــي الـــذین آمنـــوا وقوضـــت أركـــان ا، البیـــوت

نتیجــة إتبــاع  ذلــك كلــه، فــي الــبالد العربیــة واإلســالمیة والســیما الفلســطینیة، واالنهیــار فــي كــل جوانبــه
فأصــبحت المــرأة المســلمة ، المــرأة المســلمة للغربیــات وتقلــدیهن تقلیــدًا أعمــى فــي جمیــع منــاحي الحیــاة

  )١( سالم.كما أراد لها أعداء اإلو  ،غربیة بمعنى الكلمة

إال ، ومع أن دعاوى تحریر المرأة ومساواتها بالرجل ظـاهرة جلیـة بنتائجهـا وعواقبهـا الوخیمـة  
لتتـبعن سـنن " :-صـلى اهللا علیـه وسـلم-أنه قد ُأْشِرَبها كثیر من النـاس الـذین تحقـق فـیهم قـول النبـي 

   )٢(."من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب التبعتموهم

الدعاوى حتى إن الناظر في كثیـر  تلكوالواقع أكبر شاهد على تأثر المجتمعات اإلسالمیة ب  
اآلن فـي  تبـل أصـبح، من المدن في بالد المسلمین ال یجد فرقـًا بینهـا وبـین غیرهـا مـن بـالد الكفـار

وعــدل  لمــا رأینــه مــن ســماحة ؛الــدول الغربیــة مــن غیــر المســلمات بعــض النســاء یــدخلن فــي اإلســالم
فســـــبحان اهللا!! وبعـــــض النســـــاء غیـــــر المســـــلمات یصـــــبحن مســـــلمات بـــــدخولهن اإلســـــالم ، اإلســـــالم

ــــرافهن بفضــــله ــــي بتقلیــــدهن و  واعت ــــبعض مــــن المســــلمات یخــــرجن مــــن إســــالمهن إال مــــن رحــــم رب ال
  )٣(للكافرات.

                                                           
، انظــر: الغــزو الفكــري، ممــدوح فخــري، الجامعــة اإلســالمیة بالمدینــة المنــورة، الســنة األولــى، العــدد األول، رجــب) ١(

  .٢٧/ص١ج، هـ ١٣٨٩
)، وأحمـد: ٦٩٥٢)، ومسـلم فـي العلـم: (٧٣٢٠البخاري في صـحیحه كتـاب االعتصـام بالكتـاب والسُّـنَّة رقـم(رواه ) ٢(
   ي اهللا عنه.)، من حدیث أبي سعید الخدري رض١٢١٢٠(
انظر: الورقات فیما یختلف فیه الرجال والنساء، أحمد بن عبد اهللا العمري، الجامعة اإلسـالمیة بالمدینـة المنـورة، ) ٣(

  . ١٦١/ص١ج ،م٢٠٠٤هـ) /١٤٢٤( ،١٢١العدد  ،السنة الخامسة والثالثون
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  المبحث الرابع وسائل اإلعالم
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  ئل اإلعالموسا - المبحث الرابع

  

إن مــن أخطــر مــا یواجــه العــرب والمســلمین فــي العصــر الحــالي هــي وســائل اإلعــالم إحــدى   
بــل مــن المؤســف والمحــزن أننــا ، التــي تــدخل جمیــع البیــوت بــدون اســتئذان، وســائل التغریــب الخطیــرة

 ألن جمیعهــا ســواء المرئیــة، ولكــن النتیجــة والعواقــب وخیمــة، نحــن نعمــل علــى إدخالهــا بكــل ســهولة
والصـــــحف والجرائـــــد ، والبصـــــریة المكتوبـــــة كـــــالمجالت، والســـــمعیة كاإلذاعـــــة، والمســـــموعة كالتلفـــــاز

خطیرة للغایة ومما یزید األمر خطورًة اآلن هو ، و...، الجوالو والهاتف ، والمطبوعات أو الملصقات
ل العـالم التطور التكنولوجي المعاصـر بكـل أشـكاله مـن االنترنـت والبریـد االلكترونـي وغیـره الـذي جعـ

لهـدم اإلسـالم وغـزوه فـي عقـر داره وزعزعـة العقیـدة فـي  وكل هذه الوسائل تعمل جاهـدةً ، قریة قصیرة
 ولخدمة مصالح أعداء اإلسالم من الغرب والصهیونیة.، نفوس أبنائه
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  .تعریف وسائل اإلعالم لغًة واصطالحاً  -المطلب األول
  

  : لغةً  وسائل اإلعالم -أوالً 
الــواو والســین والــالم كلمتـــان ، والوســیلة: مــن وســل، ائل جمــع والمفــرد وســیلةوســالوســائل لغــة: -١

  )١(وهي بمعنى الرغبة والطلب.، متباینتان جدا

مـــن وســـل والجمـــع اُلوُســـُل : الوســـیلة، مـــادة وســـل الم فصـــل الـــواو،بـــاب الـــ، وجـــاء فـــي لســـان العـــرب
وتوسـل إلیـه بوسـیلة: أي تقـرب ، ربـىوالوصـلة والقُ ، المنزلـة، الدرجة، والوسائل والوسیلة بمعنى:الُقربة

  )٢(والوسیلة ما یتقرب به إلي الغیر.، إلیه بعمل

  ٣هو  اإلخبار بالشئ . :اإلعالم لغة-٢

وهـو  :( نقل المعلومات إلي اآلخرین عن طریق الكلمـة أو غیرهـا بسـرعة)وفي اإلعالم المعاصر هو
: " أعلمتــه وعلمتــه فـــي هقولــبإلعــالم فــي تفریقـــه بــین العلــم وا، الــذي أشــار إلیــه الراغــب األصــفهاني
والتعلیم اختص بما یكون بتكریر وتكثیر ، بما كان بإخبار سریع األصل واحد إال أن اإلعالم اختص

  )٤(".حتى یحصل منه أثر في نفس المتعلم

لغـة:" إن اإلعـالم  الكاتب عبد اهللا الوشلي نقًال عن فیصل حسونة وهو یعرف اإلعالم وقال  
وقــد ، لغتنــا العربیــة دون أن تعرفــه معاجمهــا وقوامیســها...وهو مســتحدث تمامــاً  مصــطلح جدیــد دخــل
  )٥(.الناس" ىومن إیصال المعلومات الصحیحة إل اشتق لغًة من العلم

، بلـــغ الشـــيء بلوغـــًا وبالغـــًا أي وصـــل إلـــي مـــراده وانتهـــى، هـــو التبلیـــغ واإلبـــالغ: واإلعـــالم  
ویقال بلغت القـوم بالغـًا:أي وصـلت إلـیهم الشـيء ، والبالغ: هو ما یتوصل به إلي الشيء المطلوب

                                                           
 -٦ج/ ،م هـــارون، دار الفكـــرانظـــر:معجم مقـــاییس اللغـــة، ألبـــي الحســـین أحمـــد بـــن زكریـــا، تحقیـــق عبـــد الســـال) ١(

  .١١٠ص
 .٤٨٣٨، ٤٨٣٧ص -٥٢انظر: ابن منظور، ج) ٢(
 ھ ١٤٠٥ - األولى أ.د. محمد رواس قلعھ جي، د. حامد صادق قنیبي، دار النفائس، الطبعةمعجم لغة الفقھاء،  )٣(

  .٥٦م، ص  ١٩٨٥ -
  .٥٤٧ص، دار القلم، دمشقلألصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ) ٤(
، ، دار عمـار، الـیمنعبد اهللا قاسم الواشـليالم اإلسالمي في مواجهة اإلعالم المعاصر بوسائله المعاصرة، اإلع) ٥(

  .٩ص، م١٩٩٤ -م١٩٩٣-هـ١٤١٤صنعاء، الطبعة الثانیة، 
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وجـاء فـي المعجـم الـوجیز:اإلعالم بمعنـى ، أبلغـه الشـيء والیـه أوصـله، واإلبالغ اإلیصال، المطلوب
  )١(لیتوصل به إلي الغایة.، وتوصیل الشيء المراد توصیله، اإلبالغ واإلخبار واإلنباءو  التبلیغ

  وي نستخلص أن اإلعالم یدل علي:وبعد هذه التعریفات في المعني اللغ

  .اإلیصال والتوصیل -١
 .اإلبالغ والتبلیغ  -٢
  .اإلخبار السریع واإلنباء -٣

  : وسائل اإلعالم اصطالحاً  -ثانیاً 
الكاتـب عبـد اهللا  قـال، وكثرت التعریفات فـي المعنـي االصـطالحي لإلعـالم اختلفت وتنوعت  

ف فـي المضـمون والشـمول لإلعـالم حسـب الوشلي في تعریفه لإلعـالم:" تعـددت التعـاریف فیـه واختلـ
وتضـاد األهـداف التـي أنیطـت بهـذا ، وتبـاین األفكـار، وذلـك الخـتالف التصـورات ؛المفهوم المعاصر

، ومنهـا الـدقیق وغیـر الـدقیق، وهـي كثیـرة جـدًا:منها القریـب والبعیـد، العلم ووسائله المعاصـرة الحدیثـة
بأنــه أوضــح : ر مــن الكتــاب المعاصــرین وقــالوا لكــن نقتصــر علــي ذكــر التعریــف الــذي أخــذ بــه الكثیــ

حیــــث عَرفــــه" بأنــــه التعبیــــر الموضــــوعي لعقلیــــة : تعریــــف وهــــو تعریــــف العــــالم األلمــــاني (تــــوجروت)
الجماهیر وروحها ومیولها واتجاهاتها فـي نفـس الوقـت" أي أن اإلعـالم البـد أن یكـون صـادقًا مجـردًا 

اس التجربــة الصــادقة متمشــیًا مــع الجمهــور الــذي قائمــًا علــي أســ، عــن المیــول واألهــواء غیــر متحیــز
  )٢(.یوجه إلیه

، (األم) أو العملیــة الرئیســیة لألنشــطة المتنوعــة فــروع االتصــال الجمــاهیري أحــداإلعــالم هــو   
الدعایـة  أكانـت نها عملیات اتصال بالجمـاهیر سـواءإالمتفقة من حیث ، المختلفة من حیث األهداف

أم التكنولوجیـا الحدیثـة بأنواعهـا أم ، الحرب النفسـیةأم ، والعالقات العامة الدعوةأم ، بأنواعها وألوانها
اإلعالم بأنواعه فهي جمیعها عملیات اتصالیة تسـتخدم فنـون االتصـال ووسـائله وتقنیاتـه فـي تحقیـق 

  )٣(من خالل توصیل رسائلها االتصالیة المتضمنة معلومات مقصودة.، األهداف

                                                           
المعجـم الـوجیز، مجمـع ، ٣٤٦-٣٥٤ص -٥الباء، المجلد األول، دار المعارف،، ج/ انظر: لسان العرب، باب) ١(

مصـر، الطبعـة ، ، المعجـم الوسـیط، مجمـع اللغـة العربیـة٦١، ص١٩٩٤مصـر،  ،وزارة التربیة والتعلیماللغة العربیة، 
  .٦٩ص ،م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الرابعة، 

 .١،ص عبد اهللا قاسم الواشلي، اإلعالم اإلسالمي في مواجهة اإلعالم المعاصر بوسائله المعاصرة،) ٢(
 ،م١٩٩٠لجماهیري، محمود علم الدین، دار اإلشعاع، القاهرة، انظر: تكنولوجیا المعلومات وصناعة االتصال ا) ٣(

  . ٢٧ص
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ایا والحقـــائق والثقافـــات واألفكـــار بطـــرق معینـــة مـــن خـــالل وهـــو نقـــل المعلومـــات وبـــث القضـــ  
  .وسائل اإلعالم المقروءة والمرئیة والمسموعة وغیرها بقصد التأثیر في الناس

ولكـن هـاتین ، "فاإلعالم ینبغي أن تتوفر فیه الموضوعیة والصدق في نقـل الخبـر والمعلومـة  
، حقـائق مغلوطـة أو كاذبـة بـث عبـرهتیـرًا مـا المسألتین بعیدتان جـدًا عـن واقـع اإلعـالم الیـوم حیـث كث

والــذي یضــخم الصــورة أو یشــوهها وفــق مصــالح القــائمین  كمـا یحــدث فــي اإلعــالم العــالمي المســّیس
فـي الوقـت نفسـه ، فهو مثًال یقـوم بتضـخیم صـورة األمریكـي الـذي ال یقهـر والیهـودي المنتصـر علیه.

   )١(لف واالرهابي."الذي تشوه فیه صورة العربي المسلم المهزوم المتخ

ال ، فــي العصـر الحــدیث أصــبحت جــزءًا رئیسـًا فــي حیاتنــا الیومیــة، لـذلك ان وســائل اإلعــالم  
 ل إن اإلعـالم أصـبح مؤسسـة إجتماعیـة تلعـب دورًا یفـوقبـ، الشـربو  یمكن االسـتغناء عنهـا كاألكـل

   )٢(المسجد.و  المدرسة

واتجاهـات وسـلوك  واضـح علـى أفكـارو"لقد ثبت مدى فاعلیـة وسـائل اإلعـالم فـي التـأثیر ال   
علـى مجـرد عــرض اآلراء  الوسـائل تلـكوال یقتصـر دور ، إذا اسـتخدمت اسـتخداما رشـیداً ، الجمـاهیر

بطبیعـة الحـال أمـر یخـص  ذلـكو ، تبـدیلها واألفكار بل تعداه إلى التأثیر فـي االتجاهـات بتـدعیمها أو
الصدد فإن وسـائل اإلعـالم  ذلكوفي ، وتقدیمه طبیعة المضمون من ناحیة صیاغته وأسلوب إعداده

، األفــراد بمــا یمكــنهم مــن التصــدي لمســئولیات عصــرهم یمكنهــا أن تقــوم بالمســاهمة فــي إعــادة بنــاء
  .وآمالهم المتجددة ومطالبهم وأهدافهم، المستمر وبلوغ مستوى الحیاة المحققة لطموحهم

یة للمجتمعــات العربیــة فــي تشــكیل المالمــح الحضــار  كمــا یمكــن لوســائل اإلعــالم أن تســاهم  
حدود ما یناسب الجماهیر وبالشكل واألسـلوب  واإلسالمیة من خالل مالحقة العلم الحدیث ونقله في

یتلقاهـــا إلـــى مســـتوى واقـــع العصـــر الـــذي یعیشـــه فكـــرًا  والوصـــول بمـــن، الـــذي یمكـــن مـــن اســـتیعابها
    )٣(".وطموحاً 

                                                           
في وسائل اإلعالم المرئیة، د. نهى القاطرجي، كلیـة اإلمـام األوزاعـي للدراسـات اإلسـالمیة،  المرأة عولمة قضایا) ١(

 ١٦-١٤الوافــدة"، لبنــان، بحــث مقــدم لمــؤتمر" قضــایا المــرأة المســلمة بــین التشــریع اإلســالمي وبریــق الثقافــة  -بیــروت
 .٥القاهرة، بتصرف بسیط، ص، م، جامعة األزهر٢٠٠٦مارس 

تأثیراتهـا، د. محمـود عبـدالنبي الموسـوي،  ،اسـتخداماتها ،وسائل اإلعالم في المجتمعـات الحدیثـة، وظائفهـا انظر) ٢(
  ppt.١/www.al-mousawi.org/an م الساعة العاشرة صباحًا.٢٢/٧/٢٠١٢تم االقتباس یوم األحد 

 رئیس قسم اإلذاعة والتلفزیون، كلیة اإلعالم، جامعة القاهرة تأثیر القنوات الفضائیة على الثقافة العربیة، الكاتب) ٣(
  ٢٠١٠/٠٤/٢٢ موقع ستار تایمز، العالي،  والمستشار اإلعالمي لوزیر التعلیم

www.startimes.com/f.aspx?t=٢٣٠٧٦٥٧٩ 
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  .وسائل اإلعالمفي  التغریب -المطلب الثاني
  

  العربي واإلسالمي: عالمفي اإلالتغریب  -أوالً 
إلـي  تاكتشاف الطابعة ثـم تطـور منذ وسائل اإلعالم في العصر الحدیث  ظهر التغریب في  

  -أن وصلت إلي التكنولوجیا الحدیثة بجمیع أنواعها وهي كالتالي:

إلعـالم بدأ الغزو الثقافي في العـالم العربـي (التغریـب) منـذ الیـوم األول لـدخول وسـائل اأوال:   
الجمــاهیري إلیــه مبتــدئًا بالصــحافة والتــي كــان هــدفها تكــریس االغتــراب الفكــري والنفســي لــدى النخــب 

في مصـر خـالل  اإن أول صحیفتین صدرتا في الوطن العربي كانت :الوطنیة للشعوب المحتلة ویقال
(كوربیــه كمـا اصـدر الفرنسـیون فــي العـام نفسـه صـحیفتي ، )١٧٩٨الحملـة الفرنسـیة وذلـك فـي عــام (
م) ١٨١٦ا فــي العــراق صــحیفة (جورنــال العــراق) فــي عــام (مــتلتهثــم دي لیجبــت) و(الدیكااجبســیان) 

أنشــا األوروبیــون والعثمــانیون  والتــي أنشــاها الــوالي داود باشــا الكرجــي بــالغتین العربیــة والتركیــة وقــد
 صــحف صــحیفةال تلــكصــحفا فــي الكثیــر مــن الــدول العربیــة تنقــل رســاالتهم وتحقــق أهــدافهم ومــن 

م) و(الحجــاز) فــي الحجـــاز ١٨٦٥) و(ســوریا) فـــي ســوریا عــام (١٨٤٧(المبشــر) فــي الجزائــر عــام(
  )١(م).١٩٠٨عام( 

وأمــا مجلــة ، ظهــرت فــي فلســطین مجلــة النفــائس العصــریة فــي القــدس وأیضــًا فــي ذلــك العــام  
  )٢(م).١٩١٩ظهرت عام(فبیت لحم 

ــم تعــد قاصــرة علــى  وفــي العصــر الحــدیث نشــأت وســائل اإلعــالم واختلفــت   وتعــددت فهــي ل
الســـمع والكتابـــة بـــل شـــملت الســـمع والنظـــر فكـــان أول تطـــور لوســـائل اإلعـــالم هـــو اإلعـــالم الكتـــابي 

الـــذي اختــــرع الطابعـــة بــــالحروف المعدنیــــة ) جــــونتبرنج(م)علــــى یـــد ١٤٣٦واكتشـــاف المطبعــــة ســـنة(
ي العـالم بعـد اكتشـاف فكانت جریـدة (الغازیـت )هـي أول نشـرة صـحافیة دوریـة صـورت فـ، المنفصلة
 ثــم كــان اختــراع الســینما بــاختراع آلــة تصــویر الحركــة بالصــوت والصــورة علــى یــد المختــرع، المطبعــة

فاسـتخدمت ألمانیـا السـینما لخدمـة ، فكان أول فلم لمساعده وهو یعطس أمام آلـة التصـویر )أدیسون(
فغـــزت ، فـــي العـــالممصـــالحها فـــي الحـــرب عـــن طریـــق الدعایـــة فكانـــت جنیـــف أهـــم مراكـــز االتصـــال 

فكـان أول فلــم یعـرض فـي العــالم العربـي فـي مصــر وكـان مصــنوعا ، العـروض السـینمائیة العــالم كلـه
ثم ظهـرت اإلذاعـة المسـموعة فـي ، م) ١٨٩٦في فرنسا وقد عرض في أحد مقاهي اإلسكندریة سنة(

                                                           
 .٢٤ص، م١٩٩٣، بدون اسم الناشر ورقم الطبعة اإلعالم والتربیة، د. إحسان األغا،) ١(
  .١٣انظر: المرجع السابق، ص) ٢(
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تیســییر انتقــال م) هیئتــان دولیتــان للتفــاهم الــدولي و ١٩٤٥ثــم أنشــأت بعــد عــام(، جمیــع أنحــاء العــالم
 ثــم انتشــرت وكــاالت، األخبــار والمعلومــات بــین الــدول وهمــا هیئــة الیونســكو ومعهــد الصــحافة الــدولي

األنبــاء وكثــر انتشــار المراســلین األجانــب حــول العــالم عــن طریــق المؤسســات اإلعالمیــة االشــتراكیة 
  )١(الدولیة.

ث في العالم من وجهـة نظـر فكان وجود أربع وكاالت أنباء دولیة كبرى تغطي جمیع األحدا  
الوكــاالت علــى فــرض تصــوراتها وهیمنتهــا للقضــایا العالمیــة علــى جمیــع  حیــث عملــت تلــك، غربیــة

ممـــا یؤكـــد علـــى اســـتمراریة الوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة إلدارة الصـــراعات العالمیـــة ذلـــك و ، الشـــعوب
ممـا یـؤدي إلـي ، لألخبـار احداً و  یشكل مصدراً  وتدفق األنباء في العالم، وسیطرتها على البشر قاطبة

  )٢(التغطیة اإلعالمیة لألحداث في كل وسائل اإلعالم مصدرها واحد وهو الغرب.

الوكـــاالت ودورهـــا فـــي الفصـــل القـــادم مـــن مظـــاهر التغریـــب فـــي  تلـــكوســـوف نتحـــدث عـــن   
  اإلعالم إن شاء اهللا.

ـــ١٩٢٦وفـــي عـــام(   هیئـــة اإلذاعـــة  میكـــانیكي فاتفقـــت ازم) اختـــرع العـــالم "جـــون بیـــرد"أول تلف
ثــم ، ) ثــم تبعتهــا الوالیــات المتحــدة١٩٣٦البریطانیــة مــع جــون ونجحــت فــي إرســال بــث منــتظم عــام(

بعـد ذلـك انتشـر ثـم فـي لبنـان ثـم فـي مصـر  في العالم العربي أول محطة في مدینة بغـداد ثـم تظهر 
شــرت وتعــددت تغــزو الفــرد والجماعــات وانت تلــكفأخــذت وســائل اإلعــالم ، فــي جمیــع األقطــار العربیــة

  )٣(بسرعة فائقة لتغزو العالم اإلسالمي وتهدد كیانه.

تكنولوجیا االتصال وثـورة المعلومـات عـن واقـع جدیـد أصـبح یفـرض نفسـه علـى  ولقد"أسفرت  
 ولعــل أهــم عالمــات هــذا الواقــع ومؤشــراته: احتكــار الــدول الغربیــة لتكنولوجیــا، المعاصــر عالمنــا

 مـات وحرمــان دول العـالم النــامي منهـا فــي ظـل تــدفق غیـروتحكمهــا فـي مصــادر المعلو ، االتصـال
  .متوازن بین دول العالم المختلفة

تمهیــد الطریــق أمــام وســائل اإلعــالم  ولقــد ســاعدت تكنولوجیــا االتصــال والمعلومــات علــى  
ولقـد أفـرزت تكنولوجیـا االتصـال ، وتهدید هویتها وثقافتها والثقافة الغربیة الختراق المجتمعات النامیة

جدیدًا أدى إلـى تـوفیر وٕاتاحـة بـدائل ووسـائل إعالمیـة عدیـدة ومتنوعـة وال شـك  حدیثة واقعًا إعالمیاً ال
تـؤثر  وهـي بـال شـك، الوسائل الجدیدة تعكس بیئات ثقافیة وحضاریة متباینـة األفكـار والـرؤىتلك أن 

                                                           
، ،م١٩٨٧ –هـــ١٤٠٨ ،انظــر: اإلعــالم نشــأته، أســالیبه، د. یوســف أبــو هاللــة، مكتبــة الرســالة، الطبعــة األولــى) ١(

 .١٥-١٤ص
 .٢٠٤ص  ،انظر: أخالقیات اإلعالم، أ.د. سلیمان صالح، مكتبة الفالح، بدون طبعة وتاریخ) ٢(
  .١٥-١٤ص ،انظر: اإلعالم نشأته، أسالیبه، د. یوسف أبو هاللة) ٣(
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الهویـــة العربیـــة  عـــن حمایـــة تكـــون الدراســـة الـــكومـــن هن، تـــأثیرًا مباشـــرًا فـــي الذاتیـــة الثقافیـــة للشـــعوب
  )١(".واإلسالمیة أمرًا ذا أهمیة وضرورة

  اإلعالم الفلسطیني: التغریب في -ثانیاً 
جرائـد وتلفزیونـات وٕاذاعـات و  صـحف ومجـالتو  فضائیات وأما اإلعالم الفلسطیني الیوم من  

وٕاثــارة حمــاس ، فبعضـها لــم یصــبح كمـا كانــت علیــه منــذ نشـأتها مــن تحــریض علــى مقاومـة االحــتالل
بـــل أصـــبحت بعـــض الصـــحف تنشـــر ، عب الفلســـطیني للمقاومـــة واالهتمـــام بالقضـــیة الفلســـطینیةالشـــ

واألمـور المحرمـة شـرعًا والتـي تفسـد علـى الفلسـطیني عقیدتـه وأخالقـه مثـل: ، المواضیع غیـر المهمـة
، تنشر صـور النسـاء المتبرجـات فهياإلعالنات التجاریة أما و ، وغیر ذلك ،المطبخ ،النجوم ،األبراج

واتفاقیــات الســالم مــع ، نشــر صــور رئــیس الســلطة وزیاراتــه الخارجیــة إلــي الــدول الغربیــة والعربیــةوت
ولكـن هنـاك بعـض ، ومنها صـحیفة األیـام والحیـاة وغیرهـا، وتضلیل الشعب وغیر ذلك الكثیر، العدو

والتـي تعمـل علـي نشـر ، ونسـاء مـن أجـل فلسـطین، وفلسـطین، الصحف والجرائد مثل جریـدة الرسـالة
  ومقاومته.، لحقائق وتثقیف الفلسطینیین دینًا وسیاسیًا واجتماعیًا واقتصادیًا وفضح جرائم االحتاللا

وأصبح ، تطورت الدبكة الشعبیة والفنون المسرحیة إلي األسوأ، وفي عهد السلطة الفلسطینیة  
ا یســـمونه بشـــكل كبیـــر وهـــو مـــ اً االخـــتالط فـــي المســـرح والدبكـــة الشـــعبیة بـــین الفتیـــان والفتیـــات ظـــاهر 

  وظهور األمور المحرمة شرعا التي ما أنزل اهللا بها من سلطان.، )بالتراث الشعبي(

فهـو مـن أخطـر وسـائل اإلعـالم علـى الشـعب ، ز فلسطین التابع للسلطة الفلسـطینیةاوأما تلف  
لما یبثه من برامج ومسلسالت وأفالم عربیة وأجنبیة هابطة وأغـاني ماجنـة حیـث ظهـور ، الفلسطیني

وقلیًال ما یتحدث عن القضـیة الفلسـطینیة فـي نشـرات ، طربات والمذیعات المتبرجات على الشاشةالم
وعــدم نشــر جــرائم االحــتالل بشــكل ، وغیــر ذلــك مــن التواطــؤ مــع العـدو الصــهیوني، األخبـار القصــیرة

وقلب الحقائق ومالحقة الفصـائل األخـرى ، والذي یتصف بعدم المصداقیة واالنحیازیة، واضح وجلي
ولكــن ، )االعتقــال السیاســي(مــن الحركــات اإلســالمیة وتشــویه صــورة المســلمین واعتقــالهم بمــا یســمى

 )األقصـى(وفضـائیة وٕاذاعـة، ز فلسـطین والـذي یبـث إرسـاله مـن رام اهللاانالحظ الفـرق الكبیـر بـین تلفـ
لمفیــدة ا مــن حیــث البــرامج، التــي تبــث إرســالها مــن غــزة والتــي تتصــف بالمصــداقیة والشــفافیة والنزاهــة

ــ مــن ظلــم ، جانــب الشــعب الفلســطیني وٕاظهــار معاناتــه ىواالهتمــام بالقضــیة الفلســطینیة والوقــوف إل
  االحتالل الصهیوني له وفضح جرائم هذا العدو.

                                                           
   تأثیر القنوات الفضائیة على الثقافة العربیة، موقع ستار تایمز.) ١(
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 .سائل اإلعالمالتغریب على و ثر أ -لثالثالمطلب ا
  

  المجتمع اإلسالمي: فيوسائل اإلعالم التغریب على  ثرأ -أوالً 
م فـــي العــــالم اإلســـالمي مؤســــف ومـــؤلم للغایــــة فهـــو یخــــدم أهـــداف أعــــدائنا إن واقـــع اإلعــــال  

وذوبـان المسـلم ، ویساعدهم في تكوین رأي عام عربي وٕاسالمي لقبول ما یخطط لهـدم كیـان اإلسـالم
عن طریـق نقـل األخبـار واألحـداث وفـق مـا تصـیغه وكـاالت ، فكرًا وعقیدًة وسلوكاً  )الغرب(في اآلخر

، أخبــار كاذبــة وخادعــة وبــث الــدعایات التــي تخــدم مصــالح الغــرب واألمریكــان مــن، األنبــاء العالمیــة
اتبعــه وقلــده فــي كــل شــيء وحتــى فــي وســائل اإلعــالم حیــث فتــأثر العــالم العربــي واإلســالمي بــالغرب 

  )١(.علي مسمع ومرأى المالیین في العالم
ة بشكل كبیر "إن ظاهرة التغریب الثقافي قد استفحلت بالمجتمعات العربیة واإلسالمی  

كالقنوات الفضائیة واإلنترنت والفیدو التي  :وخطیر وخصوصًا مع ظهور وسائل اإلعالم الحدیثة
تمل لیل نهار على نشر ثقافة التغریب التي تهدف إلى تقویض المقومات الحضاریة لألمة كالدین 

ألمة وأطفالها من جل إنقاذ شباب اأمن  ؛واللغة والتراث والثقافة وهذا مایستوجب التدخل العاجل
  )٢(سموم التغریب واالستالب واالنحراف األخالقي والسلوكي."

ومنــذ ظهــرت ، تــأثیرات كبیــرة علــى كــل منــاحي الحیــاة فظهــرت الفضــائیات والتــي كــان لهــا  
كبیــرة ومتنوعــة فــي مجــال القنــوات الفضــائیة فهنــاك قنــوات فــي  تكنولوجیــا االتصــال أتاحــت تعددیــة

ـــدة تشـــمل ـــة والتســـویقیة والســـیاحیة الفضـــ:مجـــاالت عدی ـــة والریاضـــیة والغنائی ائیات اإلخباریـــة والدرامی
بــین هــذا الكــم الهائــل مــن القنــوات  ولقــد أصــبح المشــاهد العربــي والمســلم مشــتتاً ، واإلســالمیة وغیرهــا

   .الفضائیة

، الجمــاهیر العربیــة ومــع ازدیــاد أعــداد القنــوات الفضــائیة زادت حــدة المنافســة علــى اجتــذاب  
المضـمون المناسـب  موتقـدم لهـ ا اإلطار نجـد بعـض القنـوات التـي تحتـرم جمهـور المشـاهدینوفي هذ
مـن أجـل  ؛الشـكل والمضـمون المبتـذل وعلـى الجانـب اآلخـر نجـد القنـوات األخـرى التـي تقـدم، والجـاد

  .قبل اجتذاب الجماهیر لمضامین لم یتعود علیها من

                                                           
الواقع...المســــتقبل، ســــهیلة حمــــاد،  مكتبــــة العبیكــــات، الطبعــــة األولــــى،  اإلعــــالم فــــي العــــالم اإلســــالميانظــــر: ) ١(

  . ٦٥ص ،م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
التغریـــب الثقـــافي وكیفیـــة مواجهتـــه، عمـــر الرمـــاش، المغـــرب، محلـــة اإلســـراء، تصـــدر عـــن دار الفتـــوى والبحـــوث ) ٢(

 م. ٢٠٠١تموز  –هـ، حزیران ١٤٢٢ع أول، ربیع آخر الخامس والثالثون، ربی اإلسالمیة في القدس، العدد 
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ذاب الجمــاهیر انــدفعت قنــوات عربیــة ظــل المنافســة بــین القنــوات الفضــائیة علــى اجتــ وفــي  
الطریـق  نموذج الغربي في اإلخراج والمضمون اعتقادًا منها أن ذلـك هـوإلى تقلید ومحاكاة األ عدیدة

  الوحید للنجاح والحصول على إعجاب الجماهیر.

لتـرویج أسـالیب الحیـاة وأنمـاط السـلوك الغربیـة التـي ال  ولقـد سـعت فضـائیات عربیـة عدیـدة   
ولألســـف فـــإن الكثیـــرین یتصـــورون أن تقلیـــد الغـــرب ، قیمنـــا وتقالیـــدنا وأعرافنـــا اإلســـالمیةتنســـجم مـــع 

وهـو الـذي سـیحافظ علـى ارتبـاط ، الوحیـد للتطـور اإلعالمـي ومحاكاة نمط وأسلوب حیاته هو السبیل
وكـذلك موجـة ، بـدأت تظهـر موجـة اإلثـارة والعـري فـي الغنـاء العربـي هنالـك، الجمهـور بهـذه القنـوات

، نمـوذج تغریبـي لألسـرة فـي الـدراما العربیـةأویضاف إلى ذلـك تقـدیم ، زیةاالتلیف ارة في اإلعالناتاإلث
تأثیرًا  النماذج الغربیة في اإلعالم العربي تدخل كل البیوت وتؤثر على الشباب والمراهقین وأصبحت

ة وتـدمیر كبیـر مـا أدى ذلـك إلـى تغریـب المجتمعـات العربیـة واإلسـالمیك .؛سـلبیًا فـي أغلـب األحیـان
  )١(للقیم والعقائد اإلسالمیة.

  -:اتبع اإلعالم اإلسالمي اإلعالم الغربي فأثر فیه بما یلي

 .تشویه اإلسالم للنفور منه واالبتعاد عنه فقد تولى مستشرقون مبشرون هذه المهمة-١

مواد اإلعالمیة إلضعاف الوازع الدیني والُخُلقي بنشر ال ؛تجمیل الحیاة الغربیة في نظر المسلمین-٢
 )٢(.ذات المضامین الهابطة

 )٣(وتفرقة المسلمین وتشتتهم.، تكریس النزعة العلمانیة وما یخدمها من أفكار كالقومیة والوطنیة-٣

ولســیطرتهم علــى عقــول النــاس ، امــتالك الیهــود لوســائل اإلعــالم واهتمــامهم بهــا والســیطرة علیهــا-٤
 التي یقضیها المواطن أمام التلفاز. وعلى معتقداتهم من خالل الساعات الطویلة

ال یسـتهان بـه إذ تحـول مـن أداة  خطیـراً  ز الـذي یلعـب دوراً االتلفـ جمیع وسائل اإلعـالم خصوصـاً -٤
قوي التأثیر على تصرفات المشاهدین وذلك عـن طریـق ، إعالمیة ترفیهیة إلى سالح إعالمي خطیر

 )٤(ع.ترویج الدعایة اإلعالمیة فأثر ذلك سلبًا على المجتم

                                                           
  انظر: تأثیر القنوات الفضائیة على الثقافة العربیة، موقع ستار تایمز.) ١(
جـدة، الطبعـة األولـى،  –، دار المنـارة ١٩٧انظر: وسائل اإلعالم وأثرها في وحـدة األمـة، محمـد الغالیینـي، ص) ٢(

  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥
  .٢٦٥ص انظر:المرجع السابق،) ٣(
، ،م٢٠٠٦القــاهرة، الطبعــة الثانیــة  -انظــر: النظــام العــالمي الجدیــد لإلعــالم، عبــد القــادر المخــادمي، دار الفجــر) ٤(

 . ١٢٢-١٢١ص



   

١٧٧ 
 

 

"القضــاء علــى اللغــة العربیــة وٕاعــالن شــأن العامیــات فــي الــبالد العربیــة وٕاحیــاء اللهجــات واللغــات -٥
القدیمة واستعملها في وسائل اإلعالم من طباعة وصحافة وٕاذاعة وتلفاز ومنهم من دعا إلى الكتابة 

 )١(بالحروف الالتینیة".

، العربي واإلسالمي علـى وسـائل اإلعـالمسیطرة واستغالل بعض السلطات الحاكمة في المجتمع -٦
خصوصـًا ، وعدم إظهار الحقیقة، وٕاجبارها على نشر المعلومات وفق ما ترید ولمصلحتها الشخصیة

وتبعـًا ، السلطة دكتاتوریة طاغیة وظالمة ومنحرفة مما یؤدي ذلك إلـي تـدمیر المجتمـعتلك إذا كانت 
 لما یحصل في الغرب.

وفســاد األخــالق وانتشــار ، ومنهــا العربیــة واإلســالمیة فــي حمــأ الرذیلــةســقوط المجتمعــات العالمیــة -٧
المرئیـة ، الجریمة وذلك مـن خـالل سـیطرة الصـهیونیة العالمیـة علـى معظـم وسـائل االتصـال العالمیـة

المســـموعة والمقـــروءة والصـــحف والمجـــالت واإلذاعـــة والســـینما والمســـرح والثقافـــة واإلعـــالن التجـــاري 
 )٢(في العالم. ودور النشر والطباعة

وتهــیج غرائــزهم وخــداعهم وتهیــیج شــهوة الحقــد والصــراع وذلــك بتوجیــه ، تفكــك المســلمین وتفــرقهم-٨
وهــذا الــذي حصــل فــي العــالم اإلســالمي مــن خــالل الوســائل ، اإلعــالم إلــى غرائــزهم ال إلــى عقــولهم

 )٣(اإلعالمیة باستثناء بعض القنوات التلفازیة والمجالت اإلسالمیة.

، التبعیــة الغربیــة مـــن النــاحیتین االقتصــادیة والثقافیــة فأضـــحت الشــعوب فــي حالــة عجـــزتعمیــق -٩
واستقبالها لكـل مـا یـأتي مـن الغـرب اقتصـادیًا وتكنولوجیـا وأفكـار وقـیم وثقافـات دخیلـة علـى المجتمـع 

  )٤(اإلسالمي.

ا الفلســــطینیة تبعیـــة وكــــاالت األنبــــاء الوطنیـــة والمحلیــــة فــــي الــــبالد العربیـــة واإلســــالمیة والســــیم-١٠
وقد تكون التبعیة شروطًا ضمنیة ، لوكاالت األنباء العالمیة واعتمادها علیها في داخل وخارج الوطن

  )٥(للمساعدات االقتصادیة أو العسكریة أو الحمایة الدولیة التي تفرضها القوى الغربیة المهیمنة.

وذلــك بــالحجر ، نفســه ومجتمعــهعــدم قــدرة اإلنســان علــي أن یبــذل جهــدًا عقلیــًا منظمــًا لتطــویر  -١١
وتحقـق ، ...على التفكیر لدیه من خالل ترویج الثقافة الهابطة التي تقلل من شأنه وتنقص مـن فكـره

                                                           
 .٣٧-٣٦اإلعالم في العالم اإلسالمي، سهیلة حماد، ص) ١(
 .٥٠-٤٤ص المرجع السابق، انظر: ) ٢(
 .١٢د، ص انظر: اإلعالم في العالم اإلسالمي، سهیلة حما) ٣(
 .٦٢صعبد القادر المخادمي،  انظر: النظام العالمي الجدید لإلعالم،) ٤(
 .٣٣ص ،د. إحسان األغا ، اإلعالم والتربیة،١٣٩انظر: المرجع السابق، ص ) ٥(
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بزیادة اإلعالنات التجاریة فتعمل على تشجیع االسـتهالك بـدون ، النجاح التجاري للوسائل اإلعالمیة
  لمتعة والبحث عن السعادة.ألن الجماهیر محتلة بالرغبة وا ؛عقل ووعي من الجمهور

ن مــن جهــة أل ؛عملــت وســائل اإلعــالم الدولیــة علــى تــدمیر القــیم التقلیدیــة فــي الحیــاة البســیطة -١٢
 .نظرها عقبات رئیسیة في طریقها للرأسمالیة

وعـدم ، انتباه الجمهور إلى موضوعات معینة والتركیز على قضایا تافهـة توجیه وسائل اإلعالم-١٣
فأضــحت الیــوم وســائل اإلعــالم ، ایا األساســیة مثــل الظلــم واالســتغالل واالحــتاللالتركیــز علــى القضــ

فـأثر ذلـك سـلبا ، اوالجـنس والموضـة والریاضـة والموسـیق، ُجل تركیزها األساسـي علـى التسـلیة والمـرح
  )١(فغزت العقول بالفكر الغربي.، على عقلیة الجمهور

بتسلیط  اإلرهابو  ل مواجهتها لقضایا العنفقیام وسائل اإلعالم في الكثیر من الدول من خال -١٤
وكــان ذلــك نتیجــة لتوجیــه الســلطات  ؛ضــوء زائــف علــي الكثیــر مــن األبریــاء وٕادانــتهم دون أي مبــرر

  )٢(واعتماد هذه الوسائل بشكل مبالغ فیه علي المصادر الرسمیة.، لوسائل اإلعالم

، ثـر أیضـا علـى عـادة القـراءةالفضـائي بشـكل واسـع علـى الصـحف المطبوعـة بـل أ أثر اإلعـالم-١٥
  الترفیهي هو سید الموقف. وأصبح اإلعالم

ن الفضـائیات وحـدها لیسـت المسـئولة إ :الظـواهر السـلبیة إال أنـه یمكـن القـول ورغم كل هـذه  
هنــاك متغیــرات أخــرى مســئولة عــن ذلــك مثــل بــل ، الــرداءة فــي الثقافــة العربیــة واإلســالمیة عــن حالــة

  )٣(.التنشئة االجتماعیة والثقافیة وسیاسات الحكومات ؤسساتبرامج التعلیم واألسرة وم
  وبیان تحقیق الربح.، سیطرة اإلعالم األمریكي وأخطاره االجتماعیة والثقافیة-  ١٦
مما یؤكد  ؛ناعیة والتطور التكنولوجي الهائلطصوجود وكاالت األنباء الغربیة واألقمار اال - ١٧

) الوحیدة التي تنقل من بغداد صورًا cnnز األمریكي(افذلك في حرب الخلیج حیث كانت محطة التل
حیة وتقاریر فوریة من مصادر أولیة، وتنقل أحوال المبعدین الفلسطینیین من مرج الزهور في عام 

، حیث قال نقیب سابق في السلطة الفلسطینیة )٤(أذاعت برنامج عنهم(ببث مباشر)حیث م، ١٩٩٣

                                                           
  .٢٠٨-٢٠٧، ص،انظر: أخالقیات اإلعالم، أ.د.سلیمان صالح، الفالح، بدون طبعة وتاریخ) ١(
 .٤٠٨المرجع السابق: ص) ٢(
 انظر: تأثیر القنوات الفضائیة على الثقافة العربیة، موقع ستار تایمز.) ٣(
ملف خاص بذكرى ابعـاد مـرج الزهـور، الكتلـة اإلسـالمیة ، وصناع الحدث، النائب فتحي قرعاوي .مرج الزهور..) ٤(

ویكیبیـــدیا موقـــع إخـــوان ویكـــي، ، رحلـــة فـــي مـــرج الزهـــور، www.alkotla.info، ٢٠١١/ ١٢/ ١٧، جامعـــة القـــدس
 =www.ikhwanwiki.com/index.php?title ، موســــــــوعة اإلخــــــــوان المســــــــلمیناإلخــــــــوان المســــــــلمین

٢٠١١/ ١٢/ ١٧.  
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وقعت في الشارع الذي نسكن  اً وأحداث اً نعرف ألول مرة أخبار لجمعیة مهنیة في غزة:"من المحزن أن 
  )١(فیه من محطة مونت كارلو".

  أثر التغریب على وسائل اإلعالم الفلسطینیة: -ثانیاً 
قامــت بهــا ، احــتالل الصــهاینة لفلســطین وشــن حــروب اإلبــادة مــن خــالل حملــة إعالمیــة مكثفــة -١

ذلــك بســیطرتها علــي معظــم وســائل اإلعــالم المرئیــة المســلمین و و  ضــد اإلســالم الصــهیونیة العالمیــة
  )٢(.والمسموعة والمقروءة

خـذ كـل مـا فیهـا بُسـمها ودسـمها وغثهـا وسـمینها بشـكل أو  الدعایـةو  الخضوع إلـي وسـائل اإلعـالم -٢
ألنها مرتبطة ارتباطا وثیقا بقضیته زمانًا ومكانًا لذلك فهي تأثر فیه من المهد إلي اللحـد وفـي  ؛كبیر

  الیومیة بكل أشكالها.حیاته 

وجود وسائل إعالم أجنبیة غیر محلیة تحاول أن تؤثر علـي وسـائل اإلعـالم الفلسـطینیة وتعمـل  -٣
  .فكان لها التأثیر السلبي علي المجتمع الفلسطیني، جاهدة إلي توجیه ثقافته حسب ما تریده هي

لـذلك البـد  ؛هي تؤثر علیـة سـلباً ف، الدعایة المغرضة الموجهة إلیهو  تعدد وتنوع ألسالیب اإلعالم -٤
فـي  اإلسـالمیة لـذلك افتتحـت الجامعـة، األسالیب المتنوعة تلكأن یكون الفلسطیني علي علم بجمیع 

  .م قسما لدراسة اإلعالم٩٣-٩٢العام الدراسي 

وجود بعض المحطات والقنـوات التـي تسـمي بأسـماء عربیـة وهـي فـي األصـل مدسوسـة ال تمـت  -٥
أو تكــون للعــدو ، المســلمین وهــي تخــدم مصــالح العــدوو  تعمــل علــي خــداع العــربإلــي العربیــة بصــلة 

  لذلك البد من ضرورة االنتقاء واالصطفاء لوسائل اإلعالم بكل أنواعها. ؛نفسه والداعم لها

 المســـموعة منهـــاو  ،تنـــوع وســـائل االعـــالم المقـــروءة فـــي المجـــالت والصـــحف والكتـــب والروایـــات -٦
فجمیـع هـذه الوسـائل لهـا تـأثیر قـوي علـى ، والمرئیـة منهـا التلفـاز والفیـدیو، المذیاع وأشـرطة الكاسـیت

  )٣(الفرد حسب ملكیته لها.

وجهــادهم ، دفــع بعــض الفلســطینیین إلــي التشــاؤم مــن تحریــر أرضــهم مــن االحــتالل الصــهیوني -٧
ح عــن طریــق الدعایــة المغرضــة واإلعــالم الموجــه الــذي یخــدم مصــال، وفقــد األمــل فــي الحیــاة، للعــدو

  )٤(بعض اإلعالم الفلسطیني. مأجنبي أ مكان ذلك اإلعالم عربي أأالعدو الصهیوني سواء 

                                                           
 .٣١-٣٠ص ،انظر: اإلعالم والتربیة، د. إحسان األغا) ١(
  .٧صسهیلة حماد، سالمي، انظر: اإلعالم في العالم اإل) ٢(
  .٥٢-٥٠ص إحسان األغا،  انظر: اإلعالم والتربیة،) ٣(
 .١٠ص، المرجع السابقانظر: ) ٤(
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وذلــك ، فسـاد األخـالق وانتشـار الفاحشـة بــین فئـات الشـعب الفلسـطیني وخاصــة فئـة الشـباب مـنهم-٨
، مــــن خــــالل مشــــاهدة المحطــــات األجنبیــــة والعربیــــة التــــي تبــــث األفــــالم األجنبیــــة والعربیــــة المدبلجــــة

األغـــاني الماجنـــة المثیـــرة و  نشـــر صـــور الفنـــانین والفنانـــاتو  ،ســـرحیات الهابطـــة المخلـــة بـــاآلدابوالم
، وهــوت میــل، بكافــة برامجــه مــن: (فــیس بــك ســلبیاً  واســتخدام االنترنــت اســتخداماً ، للغرائــز والشــهوات

أكملـه یوتیوب...) وغیر ذلك من البرامج التي تدمر المجتمـع ب، الدردشات، تویتر، المسنجر، الشات
 مما أدي إلي غزو الشعب فكریًا واجتماعیًا واقتصادیاً  ؛وكذلك البرامج المختلطة بین الفتیان والفتیات

   .تبعیة كاملة للغرب وتقلیدهم في شتى وسائل الحیاةو 

وتصـــفح أبناؤنـــا ، ثـــر وســـائل اإلعـــالم األجنبیـــة والعربیـــة المرئیـــة والمســـموعة والمقـــروءةأإن   
، فــي ظــل التطــور التكنولــوجي الســریع والمبهــرو  ،نقــد وتمحــیص ودون رقابــة تیــة دونعنكبو للشــبكة ال

  .!وتقلید أعمى للغرب في كافة مناحي الحیاة، عنه سلوكیات غریبة على مجتمعنا الفلسطیني تنتج
قوة تؤثر على سلوك وهي ، لذلك تلعب وسائل اإلعالم دورًا كبیرًا في الحیاة المعاصرة  

تغییر و  ،وتستطیع اإلطاحة برؤساء دول، یاة السیاسیة واإلجتماعیةوتلعب دورا في الح، البشر
  .)١( سیاسات الحكومات

عالم التـي تسـمى بــ (الفـیس بـوك) حصـلت الثـورات العربیـة أو حدى وسائل اإلإومن خالل    
والتــي أطاحــت بــرئیس جمهوریــة مصــر العربیــة محمــد حســني مبــارك ) الربیــع العربــي( مــا یســمى بـــ

ورئیس دولة تونس زین العابدین بن على ، ورئیس دولة لیبیا معمر القذافي وحاشیته، ةوُزمرته الفاسد
  تم القضاء علي الظلم والفساد والدكتاتوریة العلمانیة المصنوعة في الغرب.

والدور القادم باذن اهللا على رؤساء الحكومات الفاسدة الموالین للغرب من الظلمة والفاسـدین   
  والعلمانیین الغربیین.

العولمـــة الثقافیـــة والتغریـــب علـــى الهویـــة العربیـــة  وتـــزداد المخـــاوف یومـــًا بعـــد یـــوم مـــن آثـــار  
وعلـى ، الفضـائیات العربیـة واألجنبیـة وذلـك فـي ضـوء مـا یقـدم مـن مضـامین مختلفـة فـي واإلسـالمیة

وكــذلك مــا تعكســه وســائل ، الصــحافة والســینما ومــا تقدمــه، )االنترنــت(الشــبكة الدولیــة للمعلومــات 
لألسـف فـإن ، واقـع اإلنسـان العربـي والمسـلم ومجتمعـه إلعالم الغربیة من صور مشوهة وسلبیة عنا

، القنــوات الفضــائیة الغربیــة شــكًال ومضــموناً  بعــض الفضــائیات العربیــة ســارت علــى مــنهج بعــض
 وتروج ألنماط ثقافیة یخشى من تأثیراتهـا السـلبیة، الغربي وجعلت الجماهیر العربیة تحاكي األسلوب

  .العربیة واإلسالمیة على الهویة

                                                           
  .٥٢-٥٠ص إحسان األغا،  انظر: اإلعالم والتربیة، )١(
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واهتمامـًا متزایـدًا  وتجدر اإلشارة إلى المضامین الترفیهیة السطحیة التي القت رواجًا واضحاً   
تعكسـه بعـض  وبصـفة خاصـة الشـباب والمـراهقین وخصوصـًا مـا، مـن المشـاهدین العـرب والمسـلمین

األشـــكال تســـتهدف  وتلـــك، اإلثــارةاألغــاني المصـــورة والبـــرامج مــن صـــور مبتذلـــة وخلیعــة تقـــوم علـــى 
المجتمعــــات العربیــــة  والعبــــث بقــــیم وعــــادات وتقالیــــد وثقافــــة، شــــباب أمتنــــا وتحــــاول طمــــس هــــویتهم

  أدى إلى ضیاع قسم كبیر من أبناء األمة العربیة واإلسالمیة..واإلسالمیة

یــة ومؤسســات التنشــئة االجتماعیــة العرب إن األمــر جــد خطیــر إذا لــم تنتبــه وســائل اإلعــالم  
العولمـة والتغریـب فـي البلـدان العربیـة  واإلسـالمیة إلـى حقیقـة مـا یـدور حولنـا مـن سـعي لفـرض ثقافـة

  .واإلسالمیة

وهـذا ال یعنـي االنطـواء علـى  لذلك یجـب المحافظـة علـى الهویـة والثقافـة العربیـة واإلسـالمیة  
فتنــا ویــدعمها فــي إطــار هویتنــا وثقا الــذات وٕانمــا یعنــي التفاعــل مــع الثقافــات األخــرى وأخــذ مــا یفیــد

  .التفاعل بین الثقافات والحضارات المختلفة

االعتـراف بـاآلخر والتحـاور معـه ضـرورة تفرضـها التطـورات العالمیـة المتالحقـة ولكـن ال  إن  
خاصــة أن الحضــارة والثقافــة العربیــة ، وحضــاراتنا وتراثنــا وقیمنــا بــد مــن التمســك واالحتفــاظ بهویتنــا

ولقـد تعلمـت أوربـا مـن حضـارتنا وعلومنـا ، فـي صـنع تـاریخ اإلنسـانیة البـارزة واإلسـالمیة لهـا مكانتهـا
  .)١(أن تحقق ما وصلت إلیه من تقدم كبیر ولوال الحضارة اإلسالمیة ما كان لها

ــــذلك كــــان     فــــي وســــائل اإلعــــالم مــــن أخطــــر األســــالیب علــــى األمــــة العربیــــة  )التغریــــب(ل
 ووظفــوا، وا الكلمــة المقــروءة والمســموعة والمنظــورةحیــث اســتخدم، واإلســالمیة والســیما الفلســطینیة

والمجلـــة  فـــي الصـــحیفة، لتحقیـــق أهــدافهم التغریبیـــة ؛العــاملین فـــي المؤسســـات اإلعالمیــة المختلفـــة
 !وغیره من الوسائل اإلعالمیة المعاصرة ثم جاء التلفاز والكمبیوتر والفیدیو واإلنترنت، واإلذاعة

                                                           
  مرجع سابق. تأثیر القنوات الفضائیة على الثقافة العربیة، موقع ستار تایمز، انظر: ) ١(
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 .التعلیم -المبحث الخامس

  

وذلـك بفـرض  ؛إن واقع التعلیم في المجتمع العربي واإلسالمي المعاصر واقع مریر ومتـردي  
وللغـزو الثقــافي والفكـري األثــر الخطیـر علــى عقـول المســلمین وخصوصــًا ، الغـرب ثقافتــه وفكـره علیــه

، ثم الجامعـات والكلیـات والمعاهـد، والمدارس، اض األطفالمنذ عهد الطفولة بدایًة بری، الناشئة منهم
 ؛فهذه الهجمة التغریبیة المسعورة على نظام التعلـیم مـا هـي إال لتنفیـذ مخططاتهـا الغربیـة الصـهیونیة

ولتـــدمیر ، ولهـــدم اإلســـالم ومحـــو الشخصـــیة والـــذوبان فـــي ثقافـــة الغـــرب ولتغریـــب الثقافـــة اإلســـالمیة
فكـــان التعلـــیم المنطلـــق األول للتغریـــب عـــن طریـــق البعثـــات ، س الطـــالبالعقیـــدة اإلســـالمیة فـــي نفـــو 

وتـــدخل الغـــرب والصـــهیونیة فـــي وضـــع ، الخارجیـــة للتعلـــیم فـــي الـــدول الغربیـــة واألوروبیـــة واألمریكیـــة
فكـــان التعلـــیم وســـیلة مـــن وســـائل ، وفـــرض منـــاهجهم فـــي الـــدول العربیـــة واإلســـالمیة، منـــاهج التعلـــیم

  حتى الیوم.تغریب العالم اإلسالمي و 
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  .ومراحله تعریف التعلیم - المطلب األول
  

   :التعلیم أوًال: تعریف 
وهو إدراك ، والعلم نقیض الجهل، ،وهو مأخوذ من ماّدة (ع ل م)، مصدر علم یعلم علما

إّال أّن اإلعالم اختّص ، وعّلمته وأعلمته في األصل واحد، الشيء على ما هو علیه إدراًكا جازما
والّتعلیم اختّص بما یكون بتكریر وتكثیر حّتى یحدث منه أثر في نفس ، ر صحیحبما كان بإخبا

  )١(.المتعّلم

هو: الجهد الذي یقوم به آباء الشعب و ، لقد سلك الناس مسالك مختلفة في التعریف بالتعلیم"  
  )٢(.نظریة الحیاة التي یؤمنون بها " إلنشاء األجیال القادمة على أساس ؛ومربوه

وقـــال آخـــرون: إن العلـــم ، وهـــو ضـــد الجهـــل، التعلـــیم هـــو المعرفـــة، أهـــل العلـــم" قـــال بعـــض   
 )٣(.أوضح من أن یعرف"

  مراحل التعلیم الفلسطیني:ثانیًا: 
   -:إن التعلیم الفلسطیني مر بمراحل عدة وهي كالتالي  

   .التعلیم العام في فلسطین خالل العهد العثماني - ١

  .ة االنتداب البریطانيالتعلیم العام في فلسطین خالل فتر  -٢

 .لیم خالل فترة اإلدارة المصریةالتع -٣

   ائیلي:التعلیم خالل فترة االحتالل اإلسر  -٤

  التعلیم في عهد السلطة الوطنیة الفلسطینیة. -٥

 :لجهتـین مختلفتـین وتابعـاً  م كان التعلـیم مقسـماً ١٩٦٧قبل االحتالل اإلسرائیلي الكامل عام   
م ١٩٦٧ثــم بعــد عــام ، والضــفة الغربیــة تابعــة للمملكــة األردنیــة، المصــریة قطــاع غــزة تــابع للحكومــة

                                                           
، انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشـیخ محمـد بـن ٣٠٨٤ -٣٠٨٣/ ٥البن منظور، انظر: لسان العرب، ) ١(

هــــ)، جمـــع وترتیـــب: فهـــد الســـلیمان، دار ١٤٢١صـــالح العثیمـــین، محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد العثیمـــین (المتـــوفى: 
  .٥٤٧صلألصفهاني، فردات ألفاظ القرآن، ،  م١١/ص ٢٦هـ، ج  ١٤١٣الوطن، دار الثریا، الطبعة األخیرة، 

 ١٩٨٨ -ه  ١٤٠٩االتجاهات الفكریة المعاصرة، المستشار الدكتور:علي جریشة، دار الوفاء، الطبعة الثانیة، ) ٢(
  .١٠٤م، ص

  .١١/ص ٢٦مجموع فتاوى ورسائل بن العثیمیین، ج ) ٣(
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الحكــم (مــدارس الحكومــة تابعــة لــإلدارة المدنیــة :األولــى :أصــبح التعلــیم تــابع لجهتــین مختلفتــین أیضــاً 
 وكــان تمــویلهم للتعلــیم ضــئیالً ، وقــد مــارس الیهــود أبشــع الممارســات نحــو التربیــة والتعلــیم )اإلســرائیلي

وقـد ، فهـي وكالـة الغـوث الدولیـة :الثانیـةوأمـا الجهـة ، مما أدى إلى تـدهور األوضـاع التعلیمیـة ؛جداً 
حاولت الوكالة مساعدة الشعب الفلسطیني عن طریق تحسین وتطـویر المـدارس والمؤسسـات التابعـة 

عـام  تـدهورًا بشـكلازداد وضـع التعلـیم  إال أن، فكانت أحسن حاال من المدارس التابعة للحكومة، لها
  .في فلسطین

وبعــد تأســـیس الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة وعقـــد اتفاقیـــة الســـالم بـــین االحـــتالل اإلســـرائیلي والســـلطة 
ـــــیس الســـــلطة الفلســـــطینیة ـــــذاتي ، الفلســـــطینیة (یاســـــر عرفـــــات) بزعامـــــة رئ وٕاصـــــدار قـــــرار الحكـــــم ال
مـــدن الرئیســـیة فـــي االحـــتالل مـــن ال انســـحاب قـــواتو  ،أریحـــا أوال –توقیـــع اتفاقیـــة غـــزة و  ،الفلســـطیني

أضــافت  حیــث،مهمــة التعلــیم العالي )١٩٩٦( فــي عــامالضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة تســلمت الســلطة 
بوضـع الخطـط  حیـث قامـت هـذه الـوزارة، جدیدة إلي الـوزارات باسـم وزاره التربیـة والتعلـیم العـالي ةوزار 

في  الطالب والطالبات أعداد توأصبح، فزادت في عدد المدارس، لبناء وتطویر التعلیم في فلسطین
وعمــل ، وزادت فــي تعیــین المعلمــین والمعلمــات الفلســطینیین، علــى مســتوى المراحــل التعلیمیــة زیــادة

حیث بدأ وضع التعلیم ینهض من جدید وبدأ االهتمام به جیدًا ولكن ، دورات تربویة وورش عمل لهم
اتهـا إلنشـاء أنـواع مختلفـة لیس بالشكل المطلـوب حیـث خصصـت السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة میزانی

ــیم بشــكل  مــن أجهــزة الســلطة واألمــن ولــم تخصــص میزانیــات كافیــة إلعــادة بنــاء وتــرمیم قطــاع التعل
  .)١(عام

                                                           
  .١٣٨صد. فؤاد العاجز،  انظر: تطویر التعلیم العام في قطاع غزة، )١(
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  یة.التعلیمفي المؤسسات تغریب ال - المطلب الثاني
  

، التعلــیم وســیلة لتغریــب المجتمعــات العربیــة واإلســالمیة ومنهــا الفلســطینیةمــن إتخــذ الغــرب 
    :في المدارس والجامعات الفلسطینیة وهي كالتالي التعلیم مناهج فيجلیًا فظهر ذلك 

  :التعلیم العالي (الجامعات والكلیات والمعاهد)التغریب في  -أوالً  
رض فلسـطین قائمـة منـذ زمـن االنتـداب ألقد كانت فكرة إنشاء جامعة فلسـطینیة عربیـة علـى   

الجامعة ومنعت  تلكفضت ووقفت في وجه إنشاء ولكن حكومة االنتداب ر ، البریطاني على فلسطین
  .إلقامتها )الدول العربیة(جمع األموال من خارج فلسطین 

كــان ، أن أهــل فلســطین حــاولوا أكثــر مــن مــرة إنشــاء الجامعــة بــالرغم مــن تعنــت االنجلیــز إال  
وع لـم المشـر  ذلـكولكـن  ١٩٤٧آخرها في أثناء االنتداب محاولة إقامة جامعة عربیة في القدس عـام 

كانـــت فكـــرة إقامـــة  ١٩٤٨وبعـــد نكبـــة ، یتحقـــق بســـبب الضـــغوط الصـــهیونیة علـــى حكومـــة االنتـــداب
یقبـل فیهـا الطلبـة مـن سـائر ، جامعة في قطاع غزة خالل فترة اإلدارة المصریة تسمي جامعـة السـالم

قطــاع  الفكــرة لــم تخــرج إلــي حیــز الوجــود خــالل فتــرة اإلدارة المصــریة علــىتلــك بلــدان العــالم إال أن 
  )١(.أما اآلن فقد أصبح في فلسطین العدید من الجامعات، غزة

 شـــهد القـــرن التاســـع عشـــر بنـــاء مـــدارس وكلیـــات فـــي الشـــام ومصـــر مهمتهـــا علمنـــة التعلـــیم   
واشـتهر فـي القطـرین مـا عـرف ، االرتبـاط باإلسـالم فـي التحصـیل المعرفـي والثقـافي وفـض، وتغریبـه

الصلیبیة  ن یتخرج القادة والنخب الذین كان والؤهم للثقافة الغربیةومنها كا، األمیركیة اآلن بالجامعة
  -:ما یلي في فلسطین ومن هذه الجامعات ،وعداؤهم لثقافة بالدهم اإلسالمیة األصیلة

 ) كـأول جامعـة خاصـة١٩٩٥مؤسسـة خاصـة تـم تأسیسـها فـي عـام( :األمریكیة الجامعة العربیة -١
یشرف على الجامعة مجلس أمنـاء معتمـد لـدى وزارة التعلـیم ، فلسطینجنین بالضفة الغربیة بفي 

ــیم األمریكــي باالشــتراك مــع جامعــة، فلســطین العــالي فــي والیــة  وتطبــق الجامعــة نظــام التعل
فالجامعـة األمریكیـة فـي فلسـطین هـي فـرع للجامعـات ، كالیفورنیا ستانیسلوس وجامعة والیة یوطا

منــــاهج الــــدورات  وتســــتخدم، وتعتمــــد الجامعــــة اللغــــة اإلنجلیزیــــة كلغــــة التــــدریس بهــــا، یــــةاألمریك
كمــــا تضــــم الجامعــــة مركــــز اســــتكمال التعلــــیم ، الدراســــیة النظــــام األمریكــــي المعــــروف بالــــدرجات

 .ومركز اللغة اإلنجلیزیة وخدمات المجتمع

                                                           
  .٦-٤ص ،د.ابتسام أبو دحو، انظر: التعلیم في فلسطین لمحة إستراتیجیة) ١(
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هدمت من قبل الصهاینة كانت توجد جامعة أمریكیة في شمال قطاع غزة قدیما ولكنها أحرقت و 
 في الحرب على غزة. 

وتغریــب وتنصــیر ، وأیضــًا هنــاك جامعــات وكلیــات أخــرى تعمــل وفــق النظــام الغربــي فــي التعلــیم
  وثقافًة ومنها: وسلوكاً  الطلبة الفلسطینیین فكراً 

كلیــة بیــت لحــم كلیــة إنجیلیــة مســیحیة لكافــة الطوائــف  : تعتبــرلحــم للكتــاب المقــدس كلیــة بیــت -٢
وكـان الهـدف ، ١٩٧٩ ن فـي عـامیزعمـاء عـرب محلیـ هاأسسـ، مركزها بیت لحم بفلسطین الدینیة

وباإلضافة إلى ، المسیحیة في الشرق األوسط ن لخدمةیاألول لهذه الجامعة هو إعداد قادة محلی
 تقـدم، تعـالیم المسـیح علیـه السـالم بـین شـعوبهم التـدریب لطالبهـا لنشـر الكلیـة بتقـدیم تلـكقیـام 

علـى ، العدیـد مـن المجـاالت الكلیة األفكار المسیحیة الضروریة والفعالـة فـي المجتمـع مـن خـالل
ومتوسـط عـدد ، وتقبل الكلیـة الطـالب مـن كـل األدیـان، سبیل المثال مركز االستشارات اإلنجیلي

ي دورات دراســیة متعــددة تقــدم باللغــة العربیــة فــ ینتظمــون افلســطینی اعربیــ اً طالبــ ١٣٥أعضــائها 
حیـث التبشـیري  عدا برنامج اإلرشاد السیاحي). ویستند تصمیم المنهج لدراسي إلى المنهج (فیما

تركیز على العدید من الفـروع و  مع تخصص، التربیة العامة یتم منح الطالب شهادة جامعیة في
كمـــا ، اوالموســـیق )تـــاریخ (علـــم اآلثـــار القدیمـــةاإلنجیـــل والتربیـــة المســـیحیة واالستشـــارات وال:مثـــل

  .)١(تستضیف الكلیة أیضًا طالب أجانب

 بالتعـاون اإلداري مـع مؤسسـة األخـوة دي ال سـال ١٩٧٣تأسسـت فـي عـام  :جامعـة بیـت لحـم -٣
De La Salle Brothers (FSC) مـدار أكثـر مـن قـرنعلـى ، الذین قـاموا بتطـویر المـدارس ،

، وفـي الوالیـات المتحـدة أیضـاً ، في تركیا ولبنـان واألردن ومصـر وفـي أمـاكن أخـرى فـي المنطقـة
، تأسیسها تقدیم تعلیم عال جید في الضـفة الغربیـة وغـزة وكان الغرض من جامعة بیت لحم عند

طـالب أي كـان ومفتوحـة لل، تعلیمیـة تحـت رعایـة الفاتیكـان والجامعة عبـارة عـن مؤسسـة تعاونیـة
قــوات االحــتالل  اســتطاعت جامعــة بیــت لحــم االســتمرار وســط الظــروف الصــعبة لوجــود، دیــنهم

وكـان الطـالب یحضـرون ، ١٩٩٠ وحتـى عـام ١٩٨٧حیث كانت مغلقة بأمر عسكري من عام 
 أخـرى خـارج مبنـى الجامعـة بـالرغم مـن وجـود علـم الفتـرة فـي مواقـع تلـكالفصـول الدراسـیة فـي 

ولغـة التـدریس بهـا هـي ، وتعتبر جامعة بیت لحم مؤسسة خاصة للتعلیم العـالي، االفاتیكان علیه
وهـي عضـو فـي هیئـة ، المتبع فـي الشـرق األوسـط وهي تتبع نفس نظام التعلیم، اللغة اإلنجلیزیة

اإلدارة والفنـادق ومعهـد شــراكة  فیهـا معهــدان: وهمـا معهـد ١٩٨١ الجامعـات العربیـة منـذ عـام

                                                           
الفلسـطینیة  لطلبـة كلیـة الحقـوق الفلسـطینیة، جامعـة القـدس، نقـال عـن وزارة التعلـیم العـالي انظر:الجمعیة العلمیة) ١(

  .com/Palestine.htm.www.plc.i٨صباحًا  ١٠م، س٨/٢٠١٢/ ٢٠تم االقتباس یوم الجمعة 
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(مركـز للتـراث ، )تراثنـا(مركز  ورات دراسیة للتعلیم وتتضمن مكتبة الجامعةیعقد د الذي المجتمع
   الفلسطیني).

تعمــل ، تعتبــر هــذه الجامعــة أول مؤسســة للتعلــیم العــالي تأسســت فــي فلســطین: جامعــة بیرزیــت -٤
یعـود ، مجتمع فلسـطیني حـر ربیة فيعلى نشر الوعي االجتماعي والقیم الوطنیة الدیمقراطیة الغ

عنــدما بــدأت نبیهــة ناصــر فــي تقــدیم ، ١٩٢٤إلــى عــام  تــاریخ المهمــة التعلیمیــة لهــذه المؤسســة
 كانـت جامعـة بیرزیـت تقـدم بـرامج، ١٩٦٧والثـانوي فـي المـدارس. وفـي عـام  التعلـیم االبتـدائي

وعنـد سـقوط الضـفة  ،١٩٦٧تقتصر على الصـفین الجـامعیین األول والثـاني. وبعـد حـرب یونیـو 
رأت الجامعـة التـي كـان یطلـق علیهـا حینـذاك ، الغربیة وغزة في أیدي قوات االحتالل اإلسـرائیلیة

 باألخص لتقدیم فرص التعلیم العالي للطالب، للتحول إلى جامعة كاملة الكلیة الضرورة الملحة
المفروضـة علـى السـفر  بسـبب القیـود ؛الذین كـانوا غالبـًا یحرمـون مـن اسـتكمال تعلـیمهم بالخـارج

خططها بالتوسع في الدراسـة الجامعیـة  أعلنت كلیة بیرزیت عن ١٩٧٢من قبل االحتالل. وفي 
یمنح الطالب في نهایته شهادة جامعیـة فـي اآلداب والعلـوم.  لتصل إلى برنامج من أربع سنوات

ماجسـتیر ال شـهادات الـدبلوم وشـهادات تمـنح، تغیر اسـمها إلـى جامعـة بیرزیـت ١٩٧٥وفي عام 
ومع ذلك یـتم تـدریس ، التدریس بها في العدید من المجاالت. وتعتمد الجامعة اللغة العربیة كلغة

فكـل ذلــك ثمـرة التغریــب وبفعـل المســتغربین مــن ، اإلنجلیزیــة العدیـد مــن الـدورات الدراســیة باللغـة
  .)١(أبناء جلدتنا

لالجئـــین الفلســــطینیین المـــدارس التابعــــة لوكالـــة الغـــوث وتشــــغیل االتغریـــب فــــي  -اً ثانیـــ
)UNRWA(:  

تقــــدم المــــدارس التابعــــة لوكالــــة الغــــوث الخــــدمات التعلیمیــــة للتالمیــــذ حتــــى الصــــف التاســــع   
وكمـا أن الحــال ، الصــف بنجـاح إلـى المـدارس الحكومیـة ذلـكوینتقـل الطلبـة الـذین ینهـون ، األساسـي

المصــریة فــي قطــاع غــزة  فــي المــدارس الحكومیــة ســابقًا كانــت تطبــق مــدارس وكالــة الغــوث المقــررات
والمقررات األردنیة في الضفة الغربیة جنبـا إلـى جنـب مـع الـنظم ذات العالقـة لهمـا والمنـاهج والكتـب 
الدراسیة والخطط الدراسیة ومدة السنة الدراسـیة وقواعـد عقـد االمتحانـات والعطـل والترفیـع والتعـویض 

ى ذلـك تـدیر وكالـة الغـوث مراكـز للتـدریب باإلضافة إلـو  ،إعادة الصفوف (للراسبین) وما إلى ذلكثم 
مسـاقات فـي ، المراكـز ضـمن أمـور أخـرى تلـكالمهني في كل من قطـاع غـزة والضـفة الغربیـة وتقـدم 

والتشیید والبنـاء علـى مـدار سـنتین بعـد نهایـة مرحلـة التعلـیم ، والكهرباء، مجاالت المیكانیكا والمعادن

                                                           
  .٦-٤ص ،د.ابتسام أبو دحو ،انظر: التعلیم في فلسطین لمحة إستراتیجیة) ١(
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المراكــز للحصــول علــى شــهادة الــدبلوم فــي  تلــكطلبــة  فــي نهایــة الفتــرة المقــررة یتأهــلثــم ، األساســي
  )١(.ال یطلب منهم التقدیم المتحان شهادة الثانویة العامةو  ،صات المهنیةاصتخإحدى اال

ـــذ عـــام    ـــة من ـــة الغـــوث الدولی ـــذلها وكال إال أنهـــا ، وحتـــى اآلن م١٩٧٦ورغـــم الجهـــود التـــي تب
، یین مـن خـالل سیاسـة التطبیـع مـع الیهـودحاولت أن تفرض سیاستها الدولیـة الغربیـة علـي الفلسـطین

 وذلــك بإرســال الطلبــة المتفــوقین فــي المرحلــة اإلعدادیــة مــن مدارســها وابتعــاثهم إلــي الــدول األوروبیــة
كما حاولت تشویه وتزویر الحقائق والعبث في المناهج الفلسـطینیة عـن طریـق وضـع مـادة ، والغربیة

ـــــــوق اإلنســـــــان ـــــــدیني، حق ـــــــراف ، والتســـــــامح ال ووضـــــــع قصـــــــة المحرقـــــــة المـــــــزورة ، بإســـــــرائیلواالعت
ولكـن أمـام تحـدیات المثقفـین والغیـورین مـن أبنـاء الشـعب ، أن الیهـود شـعب مظلـومو  ،(الهولوكوست)

ولكننا نالحظها تسعي إلي بذل األموال الطائلـة ونفقتهـا علـى الطـالب ، الفلسطیني تراجعت عن ذلك
وكــل ذلــك مــن أجــل  ؛)samar Gamesفــي األلعــاب الصــیفیة (، عــام ١٥-٧والطالبــات مــن ســن 

وعلــى أن یقلــدوا الغــرب فــي االخــتالط بــین ، وٕابعــادهم عــن اإلســالم، إفســاد أخــالق وســلوك الطــالب
اللبــاس و  فــي األزیــاء تقلیــدهم الغــربو ، والدبكــة والــرقص والغنــاء اوتعلــیمهم الموســیق، الفتیــان والفتیــات

لصـــرف هـــذا الجیـــل المســـلم مـــن أبنـــاء و  ،وأنشـــطة تعمـــل علـــى تنصـــیرهم اً هم دروســـئوٕاعطـــا، والكـــالم
ألنهـم یعلمـون جیـدًا أن جیـل القـرآن ، الشعب الفلسطیني عن المساجد لحفظ كتـاب اهللا تبـارك وتعـالى

  هو جیل النصر والتحریر.

  :المدارس الخاصةالتغریب في  -اً ثالث
ة حیث تشـرف منظمـات أهلیـة محلیـ، یهتم القطاع الخاص بالمرحلة التمهیدیة بشكل أساسي  

ویالحـــظ أن عـــدد المـــدارس ، المحلـــة تلـــكدولیـــة علـــى المؤسســـات التـــي تقـــدم الخـــدمات التربویـــة فـــي 
المدارس لإلشراف ورقابة  تلكوتخضع ، الخاصة قلیل إذا ما قورن بالمدارس التابعة للهیئات األخرى

لتعلیمیــة وتقــدم المــدارس الخاصــة الخــدمات ا، وزارة التربیــة والتعلــیم التــي تصــدر تــراخیص العمــل لهــا
المدارس بالبنیان من ناحیة المعاییر العالیـة  تلكویشار لبعض ، ضمن المرحلتین األساسیة والثانویة

وتبـدأ بعـض المـدارس الخاصـة ، إال أن المعاییر السائدة في البعض اآلخـر عادیـة أو حتـى متوسـطة
مـن ) وة علـى االنجلیزیـةعـال( بتدریس اللغة االنجلیزیة أو لغات أجنبیـة أخـرى كالفرنسـیة أو األلمانیـة

  -وهناك أربعة أنواع من المدارس الخاصة:، الصف األول األساسي
  .مدارس خاصة تدعمها جهات دولیة تقوم بوضع مناهجها المصبوغة بالصبغة الغربیة -١
 .حرصت اإلرسالیات على إنشائها لتنصیر أبناء فلسطین، مدارس خاصة تبشیریة -٢
  )٢(یة والتعلیم.مدارس خاصة تشرف علیها وزارة الترب -٣

                                                           
  .٦-٤ص ،انظر: التعلیم في فلسطین لمحة إستراتیجیة،د.ابتسام أبو دحو) ١(
  .٦-٤ص، د.ابتسام أبو دحو  ،انظر التعلیم في فلسطین لمحة إستراتیجیة) ٢(
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 .مدارس خاصة تابعة لمنظمات أهلیة ومحلیة -٤

تسـعى  فیها أنشطة تطبیعیة مع أطراف إسرائیلیة وأجنبیـةوجد تالمدارس الخاصة تلك بعض   
، لتنظـــیم لقـــاءات ومشـــاریع ومخیمـــات بـــین مجموعـــات مـــن الشـــباب الفلســـطیني والشـــباب اإلســـرائیلي

المؤسســات فــي نشــاطاتها علــى الفئــات الشــبابیة  تلــك تركــز، أحیانــًا بمشــاركة مــن دول أخــرى كغطــاء
وهنــاك أنبــاء عــن قیــام بعــض إدارات المــدارس ، وبدرجــة أكبــر علــى طلبــة المــدارس الخاصــة، عامــة

رغم العلم التام بقیامها ، األنشطة التطبیعیة وعن قیام أخرى بغض النظر عنها تلكالخاصة بتشجیع 
، OneVoice ،Seeds of Peaceالمشـاریع:  لـكتمـن أخطـر ، على أرض المدرسة وبـین طلبتهـا

MEET ،NIR كمــا أن بعــض المــدارس الخاصــة تــنظم لقــاءات دوریــة مــع مــدارس إســرائیلیة والتــي .
هــي فــي ، تعمــل علــى تنظــیم بــرامج حواریــة ونشــاطات طالبیــة بــین الطــرفین الفلســطیني واإلســرائیلي

أي االحــــتالل وسیاســــته ، القضــــیة ألنهــــا تتجاهــــل جــــذور ؛تحدیــــًدا، الواقــــع مشــــاریع مضــــللة ومضــــرة
وبــاألخص حقــوق الالجئــین ، كمــا إنهــا ال تســتند إلــى حقــوق الشــعب الفلســطیني األساســیة، العنصـریة

وبالتــــالي تســــاهم فـــي إضــــفاء الشــــرعیة علــــى هــــذه ، المكفولـــة دولیــــًا بــــالعودة إلــــى دیـــارهم والتعــــویض
  السیاسات.

 )قبــول اآلخــر(تعزیــز ثقافــة التســامح والمشــاریع أنهــا تعمــل علــى  تلــكیــّدعي القــائمون علــى   
فمثـل  ،والحوار والتفاهم والتي تؤدي إلى خلق أجواء تساعد على إیجاد حلول أفضل لقضایا الصـراع

األنشــطة التطبیعیــة تســاهم فــي إضــفاء الشــرعیة علــى االحــتالل عبــر إظهــار إمكانیــة التعــایش  تلــك
المشـاریع یسـاهم فــي  تلـككمـا أن الكثیـر مـن ، الطبیعـي مـع اإلسـرائیلیین رغـم اسـتمرار هـذا االحــتالل

فیجـب ، ومتمیزة في مجال الدیمقراطیة والعلوم والفنون وغیرهـا )طبیعیة(ترسیخ صورة إسرائیل كدولة 
األنشــطة وبالــذات الصــهیونیة منهــا والحــذر منهــا والبعــد تلــك لمثــل  علــى هــذه المــدارس الــوعي جیــداً 

فهــم أعــدائنا منــذ ، عبنا الفلســطیني وقضــیتنا الفلســطینیةلمــا فیهــا الخطــر الكبیــر علــي أبنــاء شــ، عنهــا
  )١(فال سالم معهم وال تطبیع.، احتاللهم لفلسطین وحتى دحرهم عنها بإذن اهللا

                                                           
، تم االقتبـاس ٢٠١١-٠٣-١٢والثقافیة إلسرائیل، أضیف بتاریخ  انظر: الحملة الفلسطینیة للمقاطعة األكادیمیة) ١(

  http://www.pacbi.org/arabic.phpم، ٢٣/٨/٢٠١٢مساء بتاریخ  ٧:٠٠یوم الخمیس س
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  .مناهج التعلیم الفلسطینیةالتغریب في  -المطلب الثالث
  

 وهــو عبــارة عــن مجموعــة، المنهــاج المدرســي هــو أداة المجتمــع ووســیلته فــي تربیــة الناشــئین  
فمــن ، فــالمنهج الســلیم هــو الــذي یــرتبط ارتباطــًا عضــویًا بظــروف المجتمــع، متفقــة مــن األفكــار والقــیم

الضرورة إعادة بناء المنهج وتجدیده بصورة شاملة من حیث أهدافه ومحتواه وطرقه وأسـالیب تقویمـه 
  )١(لتكنولوجیا.ومع التطور السریع في العلم وا، بما یتناسب مع عقلیة الطالب والبیئة المحیطة بهم

لقد اسـتخدم الغربیـون وأتبـاعهم مـن المسـتغربین منـاهج التعلـیم لتغریـب المسـلمین، فـي المـدارس      
والكّلیات والجامعات الحكومیة والخاصة، حیث كانوا یتسلمون الطفل منذ الحضانة، ویقومون بعملیة 

المدرســیة واخــتالط الطــالب تغریبــه وســلخه عــن قــیم إســالمه، عــن طریــق المقــررات الدراســیة والكتــب 
بالطالبـــات، والقیـــام بالنشـــاطات المدرســـیة والجامعیـــة المختلطـــة ووضـــع منـــاهج التعلـــیم القائمـــة علـــى 

  أساس فلسفة الحضارة الغربیة.

ثــم والبعثــات الدراســیة إلــى بــالد الغــرب، والتــي كــانوا یختــارون لهــا الطلبــة المتفــوقین دراســیًا،   
 )تغریــب(هــم فــي مرحلــة المراهقــة، وهنــاك یمارســون علــیهم عملیــة یرســلونهم إلــى جامعــات الغــرب، و 

یتولــون المناصــب القیادیــة والوظــائف وغیرهــا لیفســدوا حیــث مدروســة، ثــم یعــودون بعــدها مســتغربین 
  )٢(أبناء المسلمین.

  :انیةمناهج التعلیم الفلسطینیة زمن الدولة العثمالتغریب في  -أوالً 
التعلیمیـــة فـــإذا صـــلحت صـــلح التعلـــیم وٕاذا فســـدت فســـد  منـــاهج التعلـــیم هـــي أســـاس العملیـــة  

ومنـذ زمـن الدولـة العثمانیـة أخـذت بتعلـیم النظـام الفرنسـي وفرضـت اللغـة الفرنسـیة العتبارهـا ، التعلیم
 إال أنفكانت اللغة الفرنسـیة اللغـة الثانیـة بعـد اللغـة التركیـة...، لغة إلزامیة تدرس في جمیع المدارس

علـى  ألنـه كـان غریبـاً ، هت بعض الصـعوبات عنـد تطبیـق نظـام التعلـیم الفرنسـيالدولة العثمانیة واج
قائمــا علــى الطریقــة  فقــد كــان التغیــر العثمــاني، النظــام المســتعار ذلــكالبیئــة الجدیــدة التــي نقــل إلیهــا 

أمــا الفرنســي ، ألنــه كــان یغلــب علیــه الطــابع الــدیني ؛التقلیدیــة التــي تعتمــد علــى الحفــظ واالســتظهار
ولكــن مــن الصــعب أن یفهــم ویســتوعب ، علــى التــدریب العقلــي القــائم علــى الفهــم واالســتیعابیعتمــد 

                                                           
 ،م١٩٩١هـــ، ١٤١١األولــى  انظــر: المــنهج الدراســي بــین التبعیــة والتطــور، د.محمــود أبــو زیــد إبــراهیم، الطبعــة) ١(

 .٥ص
مســاء  ٢:٢٩انظــر: الغــزو الفكــري والتغریــب الثقــافي، د.همــام ســعید وزمیلیــه، تــم االقتبــاس یــوم الجمعــة الســاعة ) ٢(

  www.balagh.comم، ٢٤/٨/٢٠١٢بتاریخ 
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الطالــب الفلســطیني منهجــًا یخــص الغــرب ویــدرس فــي بلــد إســالمي فهنــاك اخــتالف كبیــر بــین العــرب 
   )١(المسلمین والغرب الكافر.

  )٢(عثمانیة.وفي فترة الحكم العثماني صبغت المناهج الدراسیة الفلسطینیة بالصبغة ال  

  :لسطینیة فترة االنتداب البریطانيمناهج التعلیم الفالتغریب في  -ثانیاً 
لـم توفـق إدارة المعـارف فـي وضــع منـاهج التعلـیم فـي فلســطین خصوصـا فـي مـادتي التــاریخ   

  -:لتالیةوالجغرافیا وذلك لألسباب ا

لبـة العـرب فـي تـاریخ مما أدى إلى تجهیل الط، كانت المناهج غیر مالئمة للبیئة الفلسطینیة -١
  وكذلك قضایا الساعة. ، وجغرافیة فلسطین

عـــدم إشـــراك المختصـــین العـــرب فـــي وضـــع المنـــاهج واقتصـــار وضـــعها علـــى إدارة المنـــاهج  -٢
 . البریطانیة

  )٣(.إدخال اللغة االنجلیزیة كلغة أساسیة على المنهج في المرحلة األساسیة -٣

، اإلسـالمي التـاریخ حسـاب علـى وذلـك فـي المنـاهج تفاصـیله بكـل الغربـي إدخـال التـاریخ -٤
فقسـم كبیـر مـن ، لتجهیـل الطالـب الفلسـطیني وعـدم معرفتـه الحقیقـة بتاریخـه وجغرافیـا أرضـه

وجزء بسیط منـه یتحـدث عـن ، التاریخ یتحدث عن مدن الیونان والرومان والتاریخ األوروبي
فهــي تتحــدث عــن وأمــا الجغرافیــا ، تــاریخ العــرب ویركــز علــى أقلــة مــن الشخصــیات البــارزة

 .جغرافیا العالم والدول األوروبیة فقط

وأي مـدرس غیـر مخـتص یقـوم بتـدریس المـادة كمـا ، عدم االهتمام بمدرس التربیة اإلسالمیة -٥
 بحصـص اإلنجلیزیة اللغة ومساواة حصص، الدینیة الدروس حصص عملت على تقلیص

  العربیة. اللغة

وهـــذه المعلومـــات تعتبـــر مـــن ، ة األجنبیـــةإدخـــال معلومـــات عـــن التجـــارة والمراســـالت التجاریـــ -٦
المسلمات غیـر القالبـة للنقـاش والهـدف منهـا تلقینهـا للطالـب الفلسـطیني لیحفظهـا عـن ظهـر 

                                                           
-م، د. فـؤاد العـاجز، المقـداد، الطبعـة الثانیـة٢٠٠٠-١٨٨٦ن سـنة انظر: تطور التعلیم العام في قطـاع غـزة مـ) ١(

 .١٩ص  ،م٢٠٠٠
 .٣٠ص المرجع السابق،) ٢(
  .٦٥ص ، م، د. فؤاد العاجز٢٠٠٠-١٨٨٦تطور التعلیم العام في قطاع غزة من سنة  :انظر) ٣(
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أسـلوب  ذلـكعلي السـمع والطاعـة العمیـاء و ، وعي وٕادراك للحقائق وبدون نقاش قلب وبدون
   )١(خبیث في التربیة.

  :یة في غزة زمن اإلدارة المصریةمناهج التعلیم الفلسطینالتغریب في  -ثالثاً 
یتبع نظـامین: نظـام التعلـیم األردنـي ، )الضفة الغربیة وقطاع غزة( كان التعلیم في فلسطین   

ونظـــام التعلـــیم المصـــري باعتبـــار أن قطـــاع غـــزة یخضـــع للحكـــم المصـــري فـــي ، فـــي الضـــفة الغربیـــة
في ، یمي واألنظمة واللوائح والقوانینالنظامان یختلفان في المناهج والسلم التعل ذانكو ، الجوانب كافة

، حـین یــدرس الفلســطیني الــذي یــتعلم بالنظــام المصــري اللغــة اإلنجلیزیــة مــن الصــف األول اإلعــدادي
كــان المنهــاج المقــرر علــى الطلبــة الفلســطینیین هــو المنهــاج المصــري الــذي یفتقــر إلــي الحــدیث عــن 

، خ المصـري والحضـارة هـي الحضـارة المصـریةفالجغرافیا جغرافیا مصر والتاریخ هو التـاری، فلسطین
فیجهـــل الطالـــب الفلســـطیني كــل مـــا یتعلـــق بأرضـــه ، والقیــادات والزعامـــات والبطـــوالت المصـــریة فقــط

..و كان التالمیذ في قطاع غزة یتعلمون الفرنسیة إلى جانب ،.ووطنه فلسطین وال یعرف عنها شيء
مـع ، الفلسـطیني والتـي یریـدها الغـرب والصـهاینةهي سیاسـة التجهیـل للطالـب تلك ف، اللغة اإلنجلیزیة

  )٢(إهمال مادة التربیة اإلسالمیة وعدم ُحسبان درجتها في الشهادة.

  :مناهج التعلیم الفلسطینیة في الضفة الغربیة زمن اإلدارة األردنیةالتغریب في  -رابعاً 
أصــبحت جــزءًا ال  أمــا نظــام التعلــیم األردنــي فــي الضــفة الغربیــة باعتبــار أن الضــفة الغربیــة  

فالفلســـطیني الـــذي یـــتعلم وفـــق النظـــام األردنـــي یـــدرس اللغـــة ، یتجـــزأ مـــن المملكـــة األردنیـــة الهاشـــمیة
، وأیضـــا كـــان المنهـــاج األردنـــي المقـــرر علـــى الطلبـــة الفلســـطینیین، اإلنجلیزیـــة مـــن الصـــف الخـــامس

ریخ هـــو التـــاریخ األردنـــي فالجغرافیـــا جغرافیـــا األردن والتـــا، والـــذي كـــان ال یـــذكر فلســـطین إال القلیـــل
أیضا كان تجهیل للطالب الفلسطیني بكل ما یتعلق بأرضه ووطنه ، والحضارة هي الحضارة األردنیة

  (٣).أیضا هي سیاسة تجهیل للطالب الفلسطیني تلكف، فلسطین وال یعرف عنها إال الشيء الیسیر

  

  

                                                           
 ،لتحریــر الفلســطینیة بیــروتتعلــیم الفلســطینیین الواقــع والمشــكالت، نزیــه قــوره، ، مركــز األبحــاث منظمــة ا :انظــر) ١(

  .١٠٣ص ،م١٩٧٥لبنان، نیسان(ابریل) 
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  .مناهج التعلیم زمن االحتالل اإلسرائیليالتغریب في  -اً خامس
، وتهجیر الفلسطینیین من بیوتهم وأراضیهم لم تعد هناك مناهج فلسطینیة ٤٨بعد نكبة عام   

ــــة التــــي لجئــــوا إلیهــــا بعــــد الهجــــرة وبــــاقي ، بــــل أصــــبح الفلســــطینیون یتعلمــــون المنــــاهج حســــب الدول
، الفلسـطینیین البـاقین فـي قطـاع غــزة تعلمـوا المنـاهج المصـریة بعــد تسـلم اإلدارة المصـریة قطـاع غــزة

  .)١( ما الفلسطینیون الموجودون في الضفة الغربیة فقد تعلموا المناهج األردنیةوأ

م عبـارة عـن  ٤٨إن المناهج التي تُقدم للفلسطینیین من قبـل السـلطات الصـهیونیة منـذ عـام   
فمعظــم الكتــب تشــیر إلــي العــرب بلفــظ ، طمــس للهویــة الفلســطینیة وضــعف الشــعور باالنتمــاء للــوطن

 ،فــي الكتــب الخالفــات التــي كانــت قائمــة بــین العــرب نویــذكرو  )الطوائــف األخــرى(أو )غیــر الیهــود(
وكتب ، وأن نزاعهم على السلطة وعلي األخذ بالثأر، التاریخ العربي بأنه جمیعه فتن ومذابح وأحقادو 

، وأن األمــة العربیــة متخلفــة وفقیــرة وجاهلــة متفرقــة، والتشــوهات الجغرافیــا ملیئــة باألكاذیــب واألحقــاد
وعنـد الحـدیث عـن ، خلو هذه الكتب من التقدم العمراني والحضاري للعرب وعن حیـاتهم المعاصـرةوت

وٕانشـاء المــدن وغیرهـا والتمجیــد  الجغرافیـا فهـم یــذكرون فرنسـا ومــا فعلتـه فـي الجزائــر مـن شــق الطـرق
جیـل  تخـریج المنـاهج هـو تلـكوالهدف من دراسة ، اً عام ١٣٠بالفرنسیین وحكمها للجزائر الذي امتد 

فلــیس أمــام الفلســطیني غیــر ، مــن الفلســطینیین ال یفقهــون شــيء عــن األمــة العربیــة أو وطــن عربــي
   )٢(الخضوع واالستسالم الكامل إلسرائیل.

وتم ربطها بسلطان ، خضعت المؤسسات التعلیمیة تحت هیمنة إسرائیل) م ٦٧وبعد حرب(   
قامـت السـلطات الصـهیونیة بغلـق و  یليالحكم العسكري من خالل إشراف ضابط ركن التعلـیم اإلسـرائ

وصـــدر قـــرار بإلغـــاء المنـــاهج ، وألحقـــت المـــدارس العربیـــة ببلدیـــة القـــدس، مكتـــب التربیـــة فـــي القـــدس
القـرار أعیـدت  ذلـكاألردنیة من الضـفة الغربیـة وبعـد اإلضـراب مـن قبـل المعلمـین الفلسـطینیین علـي 

عنصــریا  الكتــب تتضــمن عــداءً  تلــكحجــة أن ب، ولكــن بــإجراء تعــدیالت كبیــرة علیهــا، الكتــب األردنیــة
كلمــة  توحــذف، مــا یتعلــق باالنتمــاء الــوطني وأفضــل مــا فــي تــاریخ الفلســطینیینكــل وحــذف ، للیهــود

إن مـا تقدمـه السـلطات الصـهیونیة مـن منـاهج للفلسـطینیین مـن أسـوأ ، فلسطین بالكامـل مـن المنـاهج
  المناهج التي تقدم للبشریة.

األمــر فقــد  ذلكواســتناد لــ، )١٠٧( م إصــدار األمـر العســكري رقــموبعـد شــهر مــن االحــتالل تــ  
 مدرسـیاً  ) كتابـاً ١٣٢) تـم بموجبـه منـع(١٩٦٧فـي شـهر أیلـول( اصدر الحاكم العسـكري أمـرًا عسـكریاً 

الكتــب الممنوعــة  تلــك) كتابــا مقــررا مــن وزارة التربیــة والتعلــیم المصــریة بحجــة أن ١٥٠( مــن أصــل

                                                           
  .١٠٤ص ،نزیه قوره ،تعلیم الفلسطینیین الواقع والمشكالت :انظر) ١(
  .١١٥، صالمرجع السابق :انظر) ٢(
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مــا قامــت ســلطات االحــتالل بإحالــة جمیــع الكتــب المدرســیة إلــى لجنــة ك، مشــبعة بالكراهیــة إلســرائیل
  .إسرائیلیة خاصة لدراستها وٕاجراء التغیرات علیها

  -التغیر على النحو التالي:و  ویمكن إجمال االتجاهات التي اتخذتها عملیة الحذف

د حــذف كــل مــا یتعلــق بــالوجود الفلســطیني واســتبدال اســم فلســطین بدولــة إســرائیل حیثمــا ور  -١
 باألطالس.  مبالكتب أأكان سواء 

علــى ســبیل المثــال تــم حــذف العبــارات ، حــذف العبــارات المتعلقــة بالســالم والتعــاون الــدولیین -٢
مثـل قضـیة فلسـطین ، المتعلقة بضعف هیئة األمم المتحـدة وتقصـیرها فـي حـل قضـایا دولیـة

 .وجنوب أفریقیا
كـان فـي أاألرض والـوطن سـواء حذف كل ما ینتمـي لـدى اإلنسـان الفلسـطیني مـن ارتباطـه بـ -٣

علــى ســبیل المثــال تــم ، كتــب القــراءة والنصــوص العربیــة وغیرهــا مكتــب التــاریخ والجغرافیــا أ
.. نـازعتني إلیـه .وطنـي لـو شـغلت بالخلـد عنـه: حذف األبیات الشعریة للشاعر أحمد شـوقي

یـت أال ولـي وطـن آل: وحـذف البیـت التـالي البـن الرومـي الشـاعر العباسـي، في الخلـد نفسـي
وحـذف البیـت التـالي لشـاعر قـدیم: إلـي اهللا نشـكو ، .. وأال أرى غیـري لـه الـدهر مالكـا.أبیعـه

 اعتبرت هذه األبیات معادیة للیهود.حیث ... تحكم في آسادهن كالب.أننا بمنازل
حـــذف العبـــارات المتعلقـــة بالمقاومـــة والتحریـــر مـــن الغـــزاة واإلشـــادة بالنصـــر وعـــدم التفـــریط  -٤

 .بالوطن
ل ما یتعلق بقرارات األمم المتحدة والمـؤتمرات الدولیـة حـول حـق الشـعب الفلسـطیني حذف ك -٥

 )١(في تقریر مصیره.

أن سیاسة التعلیم في زمن سیطرة االحـتالل اإلسـرائیلي وحتـى الیـوم مـا هـي  كهنا فالمالحظ  
یـــل وتجه، إال محـــو ألدمغـــة الطلبـــة بكـــل مـــا یتعلـــق بفلســـطین وطمـــس للهویـــة والحضـــارة الفلســـطینیة

فهي تقوم بالضغط علـى السـلطة الفلسـطینیة بتغییـر بعـض المنـاهج وحـذفها مـن ، الطالب الفلسطیني
وكما تضغط على البلدان العربیة واإلسالمیة لتحذف مـن مناهجهـا كـل مـا یتعلـق ، الكتب الفلسطینیة

الـرئیس  )بنیـامین بـن ألیعـزر(بالیهود فعلى سبیل المثـال طالـب القیـادي الصـهیوني فـي حـزب العمـل 
كانـت إسـرائیل أنفقتهـا لتغییـر المنـاهج ، ملیـون دوالر) ٣٠٠( المصري المخلوع حسني مبـارك بإعـادة

وفي السیاق ذاته یجري جهاز رقابي كبیر فـي مصـر ، التعلیمیة في مصر للحد من العداء لالحتالل
زوجــة ، ركالتــي تشــیر األنبــاء الــى تــورط ســوزان مبــا، تحقیقــات بمــا یعــرف بفضــیحة تغییــر المنــاهج

ویضم ملف التحقیق تسـجیالت صـوتیة لجلسـات جمعـت بـین سـوزان ، الرئیس المصري المخلوع فیها
                                                           

ــــوره )١( ــــه ق ــــیم الفلســــطینیین الواقــــع والمشــــكالت، نزی ــــیم١١٨-١١٧ص ،انظــــر تعل ــــؤاد العــــاجز،، تطــــور التعل  ، د.ف
  .١٠٨ص



   

١٩٦ 
 

 

، صــین فــي تغییــر المنــاهج المتعلقــة بمــادتي التربیــة الدینیــة والتــاریختمبــارك وخبــراء إســرائیلیین ومخ
، لــدى مصــر وبحضــور الســفیر اإلســرائیلي، وكــذلك خبــراء فــي اللغــة العربیــة وعلــم الــنفس االجتمــاعي

  وفقًا للموقع.

أن مبــارك تعهــدت لإلســرائیلیین فــي االجتمــاع الــذي تــم فــي ) روز الیوســف(صــحیفة  أكــدتو   
وكــذلك ، ) بالضــغط علــى وزیــري التربیــة والتعلــیم واألوقــاف١٩٩٨( قصــر رئاســة الجمهوریــة فــي عــام

  لرغبة اإلسرائیلیة.بما یتوافق مع ا، للعمل على تنفیذ خطة تغییر المناهج، مفتي الدیار المصریة

ملیــــون دوالر) بعــــد مــــرور شــــهرین مــــن  ٣٠٠( ن مبــــارك اســــتلمتأالصــــحیفة  تكــــدأكمــــا   
وتعهــدت بــأن تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولیة إعــادة طبــع الكتــب ، المحادثــات مــع الخبــراء اإلســرائیلیین

الخبـــراء وكـــان ، بحیـــث تخلـــو مـــن اآلیـــات القرآنیـــة واألحادیـــث النبویـــة التـــي تهـــاجم الیهـــود، الدراســـیة
اإلسرائیلیون قد أطلعـوا سـوزان مبـارك علـى األسـباب التـي حالـت بنظـرهم دون تقبـل المصـریین لفكـرة 

، وأهمهــا المنـاهج لمـادتي التــاریخ والـدین المعتمـدة فــي المراحـل الدراسـیة الــثالث، التطبیـع مـع بالدهـم
روس التـي تتحــدث عــن وأوصــى بتقلیـل الــد، وقـد انخــرط المخلـوع حســني مبـارك بنفســه لتنفیــذ االتفـاق

كمـــا أعلنـــت ، والتركیـــز علـــى دروس تتحـــدث عـــن فوائـــد عملیـــة الســـالم، الصـــراع العربـــي اإلســـرائیلي
وعلـى إلقـاء الضـوء علــى ، سـوزان مبـارك موافقتهـا علـى ان تشـمل المنـاهج الدراســیة آیـات مـن التـوراة

  .)١( حقبة تواجد الیهود في مصر

 :هد السلطة الوطنیة الفلسطینیةي عمناهج التعلیم فالتغریب في  -اً سادس
قامت سلطة الوطنیـة الفلسـطینیة بإنشـاء مركـز لتطـویر المنهـاج الفلسـطیني الـذي بـدأ عملـه   

حیـــــث شـــــهد العـــــام الدراســـــي ، م) والـــــذي وضـــــع المنـــــاهج الفلســـــطینیة الوطنیـــــة١٩٩٧منـــــذ العـــــام (
ویحــّل مســألة ، نیوّحــد النظــام التعلیمــي فــي فلســطی، ) تطبیــق أول منهــاج فلســطیني٢٠٠٠/٢٠٠١(

كالدیمقراطیـة ، المنهاج الجدید تناول في مضـمونه قضـایا حدیثـة، ازدواجیة المنهاج في الضفة وغزة
باإلضـــافة إلـــى تنـــاول مواضـــیع ، والتعددیـــة، وحقـــوق اإلنســـان وحقـــوق الطفـــل والمـــرأة كصـــانعة قـــرار

كمـا أن مــواد تدریســیة  ،كالصــحة والبیئـة ومنهــاج الدیانــة المسـیحیة وتكنولوجیــا المعلومــات، معاصـرة
مثل تدریس مساقات التربیة المدنیة والتربیة الوطنیة والحاسـوب التعلیمـي وبـدء ، حدیثة أدخلت علیه

تعلــیم اللغــة اإلنجلیزیــة مــن الصــف األول األساســي واالهتمــام بــالتعلیم التقنــي حیــث تتفــرع مســارات 
  شر إلى مسار تقني وآخر أكادیمي. التعلیم بعد الصف العا

                                                           
ـــاس الثالثـــاء  ١٨:٥٢، ٢٠١١دیســـمبر،  ١٦انظـــر: شـــبكة فلســـطین اآلن، الجمعـــة، ) ١( ـــم االقتب بتوقیـــت القـــدس، ت

٢١/٨/٢٠١٢. www.paltimes.net.  
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أنه تم التركیز في المنهاج ، أكد غیر مّرة، نعیم أبو الحمص وزیر التربیة والتعلیم العالي د.  
على موضوع اللغات حیث یتم تدریس اللغة اإلنجلیزیة منذ الصف األول األساسي بدًال من الصف 

جدیـد  واللغة العربیـة بمفـاهیم جدیـدة وطـابع، واللغة الفرنسیة من الصف السابع كلغة ثالثة، الخامس
(ثقـــافي) حیـــث یـــتعلم الطالـــب فـــي منهـــاج اللغـــة العربیـــة عـــن التكنولوجیـــا والهـــاتف والصـــحة والقـــیم 

جـرى إدخـال مـادة التكنولوجیـا إلـى جانـب الریاضـیات مـن كمـا ، واحترام حقوق اإلنسان والدیمقراطیة
   إدخال مواد في الصحة والبیئة.ثم ، األول حتى الثاني عشر

ففــي المرحلــة الثانویــة هنــاك تفریــع مختلــف: ، تــم إدخالــه علــى المنهــاج كمــا أن تغییــرًا كبیــراً   
بالتنسـیق بـین وزارتـي العمـل والتربیـة والتعلـیم العـالي لوضـع خطـة شـاملة ، أكادیمي أو مهني وتقنـي

حول كیفیة التعامل مع طالب التعلیم المهني حیث باستطاعة الطالب تكملـة دراسـته فـي الجامعـات 
  )١(في السابق.  لم یكن ممكناً  ذلكو 

 رغم هذا االنجاز الذي وصل إلیـه التعلـیم فـي فلسـطین إال أنـه یوجـد العدیـد مـن االیجابیـات  
  .السلبیات والمآخذ واالنتقادات واالعتراضات على المنهاج من قبل المثقفین التربویینو 

وسـهولها من االیجابیات أنه منهاج فلسطیني یهتم بجغرافیا فلسطین ومدنها وقراهـا وجبالهـا   
بعدما كانوا الطلبة ال یعرفون شیئا عن فلسـطین بـل ، لیتعرف الطلبة على بالدهم ووطنهم ؛وأودیتها

وتعریفهم أیضا بتاریخ فلسطین وما تعرضت لـه مـن ، كانوا یدرسون عن أوروبا وعن مصر واألردن
  احتالل منذ القدم وحتى الیوم.

 عنــدما، اضــر فــي الجامعــة اإلســالمیةالمح، الســلبیات فقــد تحــدث د. عــزو عفانــة وأمــا عــن  
وجـود إیجابیـات وسـلبیات عدیـدة  حیـث رأىبنظرة تقییمیة. ، ناقش نتاجات العملیة التعلیمیة التعلمیة

إذ أنهـا لـم ، مؤكدًا أن عملیة وضع المنهاج الفلسطیني صاحبها كثیر من األخطاء، في هذا السیاق
وتجهیـــز ، وٕاعـــداد المعلـــم، ل الفلســـطینيبتجاهلهـــا لدراســـة خصـــائص الطفـــ، تقـــم علـــى أســـس علمیـــة

  وتحدید فلسفة محددة للتعلیم.، المدارس باإلعدادات الالزمة لتنفیذه

نموذجیــة أو مجموعـة مــن الـدروس األ، وقـد وصــف الـدكتور عفانــة المنهـاج بأنــه مقـّرر فقــط  
فــي مشــیرًا إلــى أن ذلــك هــو ســبب الصــعوبات التــي یواجههــا الطــالب ، التــي ال تخلــو مــن األخطــاء

                                                           
موس، دراســات وتقــاریر المنــاهج الفلســطینیة مركــز المعلومــات الــوطني الفلســطیني، عبــد الحكــیم أبــو جــا انظــر:) ١(

 م٢١/٨/٢٠١٢مساء الثالثاء  ٥، تم االقتباس س٢٠٠٤) كانون أول ١٧الطریق رقم (
www.idsc.gov.ps/arabic/edu/derasat/derasat-٩.html م  
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ـــراً  أكـــداألراضـــي الفلســـطینیة. و  ـــة أن إعـــداد المنهـــاج یشـــكل إنجـــازًا كبی ـــر أن تعمیمـــه قبـــل ، عفان غی
    )١(التجربة كان خطأ.

ظهـرت ، وخالل مؤتمر نظمته الجامعـة اإلسـالمیة فـي غـزة حـول التربیـة ومتغیـرات العصـر  
صـــیاغة المنـــاهج  العدیـــد مـــن األصـــوات الداعیـــة إلـــى (ضـــرورة تبنـــي معـــاییر الجـــودة الشـــاملة عنـــد

ویعمـــل علـــى تنمیـــة ، بمـــا یراعـــي الخصوصـــیات الثقافیـــة للمجتمـــع الفلســـطیني، الفلســـطینیة الجدیـــدة
إضـــافة إلـــى العمـــل علـــى تقـــویم منـــاهج التعلـــیم فـــي ، االتجاهـــات العلمیـــة اإلیجابیـــة لـــدى المتعلمـــین

ع مـع االهتمـام فلسطین بصورة مستمرة في ضوء المستجدات العلمیـة والتكنولوجیـة وحاجـات المجتمـ
بتزویــد الطالـــب بمــا یحتـــاج مــن مهـــارات عملیـــة وعقلیــة تســـاعده علــى التكیـــف والمشــاركة فـــي بنـــاء 

  .)٢( المجتمع في عصر التقدم العلمي والتكنولوجي)

الــــــذي وصــــــفت فیــــــه الباحثــــــة التربویــــــة ، ) ٢٠١١-٣-٢٧الصــــــحفي(  وأمــــــا عــــــن التعلیــــــق  
: نظـام التعلـیم فـي المـدارس فقـد قالـتة سـائدة عفونـة القـدس المفتوحـة الـدكتور  واألكادیمیة فـي جامعـة

  )".المتردي والخطیر(بـ الفلسطینیة

ویقدمـه اإلعالمـي علـي  )وطـن( ازتلفـ وكشفت الباحثة عفونـة لبرنـامج رأي عـام الـذي ینتجـه  
فـي المـدارس الفلسـطینیة ال یسـتطیعون القـراءة  أّن نسبة كبیرة من طلبـة الصـفوف األساسـیة، دراغمة
طلبــة وطالبــات الصــف الرابــع االبتــدائي فــي المــدارس  %) مــن٤٠وقالــت: "إن (، بــة والحســابوالكتا

  ."یحسبون ون وال یكتبون والءالحكومیة ال یقر 

التربویــة  األفكــار الخاطئــة والمغلوطــة التــي تــدس فــي الدســم فــي المنــاهج ذلــك عــالوة علــى  
  .وغیرها مدنیةمثل كتب التربیة اإلسالمیة والتربیة الوطنیة وال، الثقافیة

مـن قبـل مـن  كما ال یخفى على أحـد أّن منـاهج التعلـیم صـیغت تحـت رعایـة غربیـة وٕاشـراف  
كما راعت تلك ، لتجهیلهم الذین ال یكترثون بالتحصیل العلمي ألبنائنا بل یسعون، یسمون بالمانحین

التـي تتحـدث عـنهم اآلیـات واألحادیـث  المناهج االتفاقیات الباطلة الموقعة مع كیـان یهـود واسـتبعدت
سـعیًا لتحقیــق المتطلبـات األمریكیـة بوقــف  وذلــك، وعـن وجـوب قتـالهم وٕاخــراجهم مـن أرض فلسـطین

  .""التحریض

للمنـاهج الفلسـطینیة تـدل علـى مـدى الواقـع المأسـاوي الـذي أوصـلت  إّن هـذه اآلثـار الكارثیـة  
ولـم ، رض اإلسـراء والمعـراجفهـي لـم تكتـف بالتـآمر السیاسـي والتفـریط بـأ، إلیـه السـلطة أهـل فلسـطین

 بالتضــییق فــي الجوانــب المعیشــیة مــن فــرض الرســوم ومالحقــة التجــار وٕارهــاق كاهــل النــاس تكتــف
                                                           

 مساًء. ١٢:٣٠م، الساعة ٢٦/٨/٢٠١٢ومقابلة أجریت مع الدكتور عزو عفانة، األحد بتاریخ المرجع السابق، ) ١(
  م html.٩-www.idsc.gov.ps/arabic/edu/derasat/derasatلفلسطیني مركز المعلومات الوطني ا) ٢(
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والعلمانیة التي یراد  بل تعدى األمر إلى تجهیل أبنائنا علمیًا وتحمیلهم األفكار المسمومة، بالضرائب
واألسـوة بـدل أن یكونـوا شخصـیات  دوةیـرون فیـه القـ، منهـا أن تجعـل مـنهم مقلـدین للغـرب الرأسـمالي

  .)١( وهدایة للعالمین تبدع في العلوم وتحمل اإلسالم نوراً ، إسالمیة ممیزة

العلمانیـة عقیـدة فصـل الـدین عـن  إّن المنـاهج الفلسـطینیة كـان هّمهـا األول هـو تلقـین أبنائنـا  
جانـــب العلمـــي فـــي المنـــاهج ال بـــل إنّ ، وكـــان الجانــب العلمـــي ثانویـــًا فیهـــا، الحیــاة (علمنـــة التعلـــیم)

عـالوة علـى ضـعف صـلته بـالواقع ، اسـتیعابه الفلسـطینیة أعقـد ممـا یسـتطیع معظـم الطـالب فهمـه أو
ومـا هـذه اإلحصـائیات إال شـاهد علـى ، ضـعفهم وتجهـیلهم وبالبیئة العلمیة للطالب وهو ما أدى إلـى

  .ذلك

مــن مخــاطر المنــاهج التحریــر فــي فلســطین إلــى تحــذیر أهــل فلســطین  وهــو مــا دفــعّ  حــزب  
دعــا فیــه أهــل فلســطین أن یضــعوا حــدًا ، )٢٠٠٤فــي كتــاب أصــدره عــام( الفلســطینیة علــى أبنــائهم

ودعاهم لدحض مـا ، وحّملهم فیه أمانة وقف تعلیم هذه المناهج لفلذات أكبادهم، إلفساد هذه المناهج
اإلســالمیة التــي تطبــق  وحــثهم علــى مـؤازرة العــاملین الســتئناف الحیـاة، فیهـا منمغالطــات ورفضــه لهـا

  )٢( تبدع في كل الحقول. اإلسالم وترفع شأن العلم وتخرج الشخصیات اإلسالمیة الفذة التي

  المدرسیة الفلسطینیة التي كتبها حزب التحریر في فلسطین: وهذه بعض النماذج من المناهج

بأســلوب  المنــاهج الفلســطینیة تعمــل علــى هــدم العقیــدة الصــحیحة فــي نفــوس أبنــاء المســلمین -١
 بل عن طریق الكذب والدس والتضلیل.، خبیث وغیر مباشر

 هـذه الفقـرة، التعریض بوحدة األدیان والمسـاواة بینهمـا وهـي فكـرة علمانیـة بثهـا الغـرب الكـافر -٢
) تــدعو المســیحیة إلــي ٧٢أخـذت مــن كتــاب التربیـة الوطنیــة للصــف الســادس االبتـدائي ص(

، والمحبة والسالم والوئام مع البشر نادي بالتسامحوت، المحافظة على كرامة اإلنسان وحریته
) مــن ٦٥فــي ص(و  ،) حســب زعمهــمأحســنوا إلــي مبغضــیكم:(وذلــك مــن قــول الســید المســیح 

نفس الكتاب ُكلف الطالب بـ" كتابة أدلة من الكتب السماویة تدعو إلي التسامح ونبذ العنف 
ب والغـرس فـي أذهـانهم أنـه ال وكتابتها علـى الطلبـة" والقصـد مـن وراء ذلـك هـو تعلـیم الطـال

 یوجد فرق بین القرآن والتوراة واإلنجیل. 

من ، الجمع بین أعیاد المسلمین والنصارى بلفظ واحد وذلك بقولهم:"أعیاد دینیة نحتفل بها"  -٣
وقــولهم: "األعیــاد الدینیــة" مــن ، )٤٦كتــاب التربیــة الوطنیــة للصــف الرابــع الجــزء الثــاني ص(

                                                           
، شـــبكة فلســـطین المحـــور الطالبـــي والنقـــابي، البـــاحثین منـــاهج التعلـــیم الفلســـطینیة محـــل انتقـــاد مـــن قبـــلانظـــر: ) ١(

   www.paldf.net، مساءً  ١:٣٠م س ٢١/٨/٢٠١٢، تم االقتباس الثالثاء للحوار
   www.paldf.neالمرجع السابق، انظر: ) ٢(
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وأیضــًا الجمــع بــین المســاجد ، )٦٨الجــزء األول ص(، للصــف الثــانيكتــاب التربیــة الوطنیــة 
وبــین األدیــان المختلفــة بلفظ"الرســاالت الســماویة" ، والكنــائس بلفــظ واحــد وهــو:(دور العبــادة)

وال فــــرق بــــین ، وعــــدم وجــــود فــــرق بــــین المســــجد والكنیســــة، وذلــــك تصــــریح بوحــــدة األدیــــان
  )١(قرآن صالحة لألخذ منها لالستدالل بها.وأن الكتب الدینیة غیر ال، الرساالت والشراع

التسامح وقبول اآلخر وهو عنوان لوحدة كاملة ولیس للدروس فقط في كتب التربیة الوطنیـة  -٤
والتربیــة اإلســالمیة ، )١٨ص ١والمدنیــة للصــف الثالــث(ج، )٧١-٧٠للصــف الســادس( ص

عرفــوا  وقــد، وقــد حظــى التســامح بنصــیب كبیــر مــن المنــاهج، )٨٠ص١للصــف الثــامن (ج
ـــة الوطنیـــة( ـــل الفـــرد آلراء اآلخـــرین واحتـــرام ) ٧١/ص٦التســـامح فـــي كتـــاب التربی ـــه: "تقب بأن

یدعو إلي قبول  ذلكوعاداتهم وتقالیدهم وان كانت ال تنسجم مع أفكاره" و ، عقائدهم وأفكارهم
تـم عـرض صـورة لراهـب نصـراني یتقلـد فـي عنقـه كمـا ، الكفر واحترامه وتقـدیره واحتـرام آرائـه

ویعلــق علـى الصـورة بقـول: " اإلسـالم یـدعو إلــي ، اً ملتحیـ اً مسـلم اً یصـافح شـیخوهـو  صـلیب
، أو جنسیته، ویمنح التكریم والحریة لإلنسان مهما كانت دیانته، التسامح واإلخاء بین البشر

 .)٢(أو لونه" 

وزعمهــــم بــــأن ، وٕاحیــــاء الحضــــارات الوثنیــــة البائــــدة، الــــدعوة إلــــي القومیــــة والعصــــبیة القبلیــــة -٥
وتمجیــد الكنعــانیین والحضــارة ، الحضــارة اإلســالمیة تــأثرت بالحضــارات القدیمــة والمعاصــرة

ورسم سورة في المنهـاج لإللـه الكنعـاني وغیـر ذلـك ، الكنعانیة لربط أهل فلسطین بالكنعانیین
وأن فلســطین ، وطمـس الهویــة الفلســطینیة، مـن النمــاذج التــي ذكـرت فــي المنــاهج الفلســطینیة

لــك باســتقاللها عــن العــالم اإلســالمي وهــذا مــا نصــت علیــه اتفاقیــة ســایكس أرض مســتقلة وذ
 )٣(بیكو وغیرها.

وتقلیــدا للغــرب ، كمــا وتــدعوا المنــاهج الفلســطینیة وتــروج إلــي الدیمقراطیــة بــدیًال عــن اإلســالم  
وتعمل المناهج على هدم النظام االجتمـاعي لإلسـالم والـدعوة إلـي نظـام علمـاني عـن طریـق ، الكافر

وذلــك بالمطالبــة بحقــوق المــرأة وحقــوق اإلنســان المســتمدة ، زو الثقــافي والمفتــونین بحضــارة الغــربالغــ
، أیضـا كـذلك )حقوق اإلنسان في القانون الدولي وحقـوق الطفـل(تحت عنوان ، من اإلعالن العالمي

غربیــة علــي الرأســمالیة الیحــث المنهــاج الفلســطیني  أنو ، وشــجعوا التعلــیم المخــتلط فــي كافــة المراحــل
وترســیخ النفعیــة والقــیم المادیــة وهــذا مــا ذكــر فــي كتــاب المطالعــة والنصــوص للصــف التاســع الجــزء 

                                                           
انظر: المناهج المدرسیة الفلسطینیة، تعمل على هدم اإلسالم في نفوس أبناء المسـلمین وتحـویلهم إلـي العلمانیـة ) ١(

 م.٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، فلسطین ،، حزب التحریر١٨-١٧الكافرة، ص
 .٢٧-٢٦انظر: المرجع السابق، ص) ٢(
  ).٨ملحق رقم (انظر: ) ٣(
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، وتشویه األحكام والمفاهیم اإلسالمیة وتسـویتها باألحكـام الوضـعیة العلمانیـة الغربیـة، ٩٦الثاني ص
الدولیة التـي تجسـدها  واستمدوا الحق الطبیعي والتاریخي والقانوني من القرارات العربیة ومن الشرعیة

) ولــم یــذكر فــي المنهــاج الحــق الشــرعي اإلســالمي لقیــام دولــة ١٩٧٤قـرارات األمــم المتحــدة منــذ عــام(
أباحــت االرتــداد عــن اإلســالم حیــث وأیضــا تــدعوا المنهــاج إلــي الحریــات الغربیــة العلمانیــة ، فلســطین

الفكـر والوجـدان والـدین  تحت شـعار (حریـة التـدین) وذلـك بقـولهم فـي المنهـاج "لكـل شـخص حـق فـي
وزواج المـرأة ، ویشمل هذا الحق حریته في تغییر دینه أو معتقده وحریته في إظهـار دینـه أو معتقـده"

وغیر ذلك من المفاهیم والقوانین الغربیة الخطیرة علي أبنائنا ، من المشرك تحت (الحریة الشخصیة)
وكـان واضـحا وجلیـا فـي كـل الـدروس ، هـاوالتي یبقي أثرها فـي أنفسـهم ویصـعب علینـا بعـد ذلـك تغیر 

وكـل ، والصفحات فهو عمل مقصـود ومبـرمج مـن قبـل العلمـانیین واضـعي المنـاهج العلمانیـة الغربیـة
فالحــذر مــن هــذه المنــاهج وواضــعیها والمطالبــة بتغییــر هــذه المنــاهج ، ذلــك لتغریــب أبنــاء المســلمین

سـالمیة الصـحیحة ولـیس مـن العلمانیـة مسـتمدة مـن العقیـدة اإل ووضـع منـاهج، بأقصى سرعة ممكنة
قــال ، )١(فهــذه أمانــة فــي أعنــاق كــل فلســطیني غیــور علــى وطنــه ودینــه وأبنــاء وطنــه، الغربیــة الكــافرة

  )٢(."كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته":_ r _رسول اهللا

ألن هـــذه المنـــاهج وضـــعت ، فهـــذه المنـــاهج الفلســـطینیة الحدیثـــة أخطـــر بكثیـــر مـــن ســـابقتها  
ــدتنا همهــم إرضــاء الغــرب والصــهیونیة وتحــت رعایــة غربیــة بأیــدي ف لســطینیة مســتغربة مــن بنــي جل
مــن الـــدول المانحــة التــي هـــدفها األول هــدم اإلســـالم ونــزع العقیــدة اإلســـالمیة مــن نفـــوس  وٕاشــراف

ضـعت مـن قبـل أعـدائنا المحتلـین فقـد أما المناهج الفلسطینیة سـابقا ، المسلمین وغزوهم فكریا وثقافیا
  البریطاني أم اإلسرائیلي.أكان سواء 

على عملیة التعلیم في فلسطین بشكل عام على المنهـاج الفلسـطیني  وفي دراسة استطالعیة  
 مـن العدیـد فخـر مـن وبـالرغم، بشـكل خـاص أن المنهـاج الفلسـطیني هـو مـا بـین الحداثـة والتقلیـد

مـن االنتقـادات  مجموعـة واجـه قـد الفلسـطیني المنهـاج أن إال المجـال بهـذا إنجازه تم بما الفلسطینیین
 التعـایش وروح للسـالم تجسیده مدى حول معظمها تمركزت، سواء حد على واألعداء األصدقاء من
وذكـره الـبعض بأنـه ، نـه مثقـل بالمعلومـاتإ قـال:ومن قبـل البـاحثین التربـویین فمـنهم مـن ، اآلخر مع

النهــوض بــالتعلیم وٕاصــالحه بمــا  لــذلك البــد مــن، مجــرد تعــدیل علــى المنهــاج المصــري واألردنــي...

                                                           
انظر: المناهج المدرسیة الفلسطینیة، تعمل على هدم اإلسالم في نفوس أبناء المسـلمین وتحـویلهم إلـي العلمانیـة ) ١(

  .١٣٦-١٣٢الكافرة، ص
، وفــي (العتــق)، بــاب (كراهیــة ٢٤٠٩یده)، بــرقم: رواه البخــاري فــي (االســتقراض)، بــاب (العبــد راٍع فــي مــال ســ) ٢(

، ومســلم فــي (اإلمــارة)، بــاب ٨٥٥٢، وبــاب (العبــد راع فــي مــال ســیده)، بــرقم: ٢٥٥٤التطــاول علــى الرقیــق)، بــرقم: 
  .١٨٢٩(فضیلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر)، برقم: 
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، یتناســـب مـــع األحـــوال االجتماعیـــة واالقتصـــادیة والسیاســــیة والثقافـــة اإلســـالمیة والبعـــد عـــن التقلیــــد
  )١(.والتركیز على مهارة االبتكار واإلبداع

انشــأوا جامعــات ومعاهــد فــي فلســطین ، )١٩٤٨( ومنــذ احــتالل الصــهاینة الرســمي لفلســطین  
وكــل مــا یجــري ضــد إیــران نتــوهم بأنــه ، مــاذا ذلــك ؟ الن أســاس أي دولــة العلـممنـذ العهــد العثمــاني ول

هـو السـبب بـل السـبب الرئیسـي امـتالكهم للعلـم النـووي یعنـي  ذلـكبسبب" السالح "النووي ولكن لیس 
، أمـا هنـا فـي فلسـطین فالمنـاهج ضـعیفة ال تعـدل األخطـاء فیهـا، انهم وصلوا لدرجه عالیـه مـن العلـم

مــن األمثلــة: ، یــتم تجدیــد النســخ بقصــد إعــادة طباعتهــا فقــط وتبقــى األخطــاء موجــودةمــع العلــم بأنــه 
كتـــاب التربیـــة الوطنیـــة للصـــف الرابـــع نالحـــظ أســـماء أبـــواب القـــدس مكتوبـــة خطـــأ !! وجبـــال القـــدس 

جبــل المشــارف "یســمى بالعبریــة هــار هتســوفیم" وهــو مــن أهــم الجبــال فــي : بعضــها تــم تجاهلــه مثــل
   القدس.

ألیس من العیب أن تجد خارطـة فلسـطین  )جغرافیا فلسطین(عة القدس المفتوحة وكتاب جام  
  من تل الربیع ؟!!  بدالً  )تل أبیب(مكتوب علیها 

وتم تجاهل جمیع  الصناعي لالختصاصوكتاب المیكانیك أول ثانوي وثاني ثانوي   
ت والسالم مع الیهود هو وكتاب التربیة الوطنیة الذي وضعوا فیه تاریخ المعاهدا، المالحظات علیه

والتنازالت عن بعض األراضي الفلسطینیة بما فیها القدس وعن الثوابت الفلسطینیة بكل فخر لیحفظ 
  .لذلك یجب إصالح المنهاج أوال حتى ینصلح نظام التعلیم هذا التاریخ األسود وهذا العار! أبناؤنا

فــي كتــاب ، )١٢الثــانوي ( نمــوذج آخــر مــن المنهــاج الفلســطیني المقــرر علــى طلبــة الثالــثأو   
یتحـدث عـن المـرأة حیـث مـن الكتـاب  ٥١ص، ٥٠نالحـظ فـي ص، قضایا معاصـرة للعلـوم اإلنسـانیة

ومشــــاركتها فــــي  ١٩٩٤ومنــــذ تأســــیس الســــلطة الوطنیــــة الفلســــطینیة عــــام  فــــي المجتمــــع الفلســــطیني
وبـذل الجهـد فـي  ،وتسلمها العدید مـن المراكـز المختلفـة فـي مؤسسـات السـلطة، االنتخابات التشریعیة

تضـمنت الوثیقـة ، كخطـوة أولـى )وثیقـة مبـادئ حقوقیـة نسـویة(ممـا أدى إلـي إصـدار ، العمل التنموي
واالقتصـــادیة وحقهـــا فـــي التعلـــیم والعمـــل ، والمدنیـــة، واالجتماعیـــة، المطالبـــة بحقـــوق المـــرأة السیاســـیة

وتناسـوا ، راء القـوانین الوضـعیةوكـل ذلـك تقلیـد لمـا علیـه المـرأة الغربیـة والسـعي و ، ومساواتها بالرجـل
مــا تحــدثنا عنــه بالتفصــیل فــي  ذلــكو ، وضــع المــرأة فــي اإلســالم وكیــف َكِفــل اإلســالم للمــرأة حقوقهــا

  )٢(.مبحث المرأة
                                                           

 األداء لجـودة العامـة مـع اإلدارة عـاونعفونـة، بالت سـائدة.الفلسـطیني،، د التعلـیم نوعیـة تطـویر انظـر: نحـو) ١(
 .٢٥ص  ،٢٠١٠الوزراء،  لمجلس العامة الحكومي األمانة

م ٢١/٨/٢٠١٢، تم االقتبـاس الثالثـاء P ٠٧:٥٢ -٢٠١٢:٥-Apr انظر:شبكة األوس التعلیمیة، تاریخ النشر) ٢(
  ٤٠=pp&٦٥٤٦٨=com/vb/printthread.php?t.www.alaws٢٠٠٦ مساءً  ١:٤٥س 
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صین ال یحملون األفكار العلمانیة تلذلك یجب وضع المناهج من قبل تربویین إسالمیین مخ  
وأن یركـــز علـــى طـــرق ، لواقـــع المجتمـــع الفلســـطیني اً وأن یكـــون المـــنهج المدرســـي الفلســـطیني مســـایر 

وأن یراعــــوا المتغیــــرات ، التقلیــــد األعمــــىو  االبتكــــار واإلبــــداع والبعــــد عــــن طــــرق الحفــــظ واالســــتظهار
 وعلمیـــاً  الســـریعة فـــي هـــذا العصـــر وتكییـــف المـــنهج مـــع التغیـــر الســـریع إلعـــداد الفـــرد وتربیتـــه نفســـیاً 

  )١(.واجتماعیاً  ومعرفیاً 

، ال یتناسـب هـذا المنهـاج مـن بلـد آلخــر، ج البلـدان األخـرى واالقتبـاس منهــافـان دراسـة منـاه  
ألن كــل مجتمــع یختلــف عــن اآلخــر فــي الســمات االجتماعیــة والعلمیــة والثقافیــة والدینیــة ویتمیــز بهــا 

والذي یعكس ذلك سلبا ، فیجب مراعاة تلك األمور المهمة عند عملیة النقل اآللي للمناهج، عن غیره
  )٢(التعلم.على عملیة 

ومنهــا أســلوب ، وعمــل القــائمین علــى المنــاهج الفلســطینیة وواضــعیها فــي اســتخدام األســالیب  
ولكــن لـم یعملــوا بــه ، لهــذا التطـویر اً مقترحـ اً نموذجــأوضــعوا حیـث الـنظم لتطــویر المنـاهج الفلســطینیة 

  )٣(لذلك حكم على هذه بأنها ال تصلح للتدریس.

تقدمها ورقیها و  ألن صالح األمة، اع التعلیم اهتمامًا بالغاالبد من االهتمام بقط والخالصة:  
 ووضع مناهج، نائیجب البعد عن كل ما یشوه فكر وعقیدة وقیم أبناو  ،بالتعلیم ال یكون إالونهضتها 

لیُتخـرج ، اإلسـالمي األصـیل والتـراث الهویـة علـى اإلسـالمیة المناسـبة التـي تحـافظ والتعلـیم التربیـة
وتدافع عـن الثوابـت الفلسـطینیة وتحـرر األسـرى والمسـرى ، عاتقها تحریر فلسطینأجیاًال تحمل على 

ال ُتخــرج أجیـــاًال ممســوخین غـــربیین یتحــدثون بلغـــة ؛ الصـــلیبین)  –الصــهاینة ( مــن الغــزاة المحتلـــین
ویجـب الحـذر الشــدید مـن ابتعــاث ، الغـرب ویلهثـون وراء الحضــارة الغربیـة لینهلـوا منهــا خیرهـا وشــرها

ولننظــر إلــى مــا وصــل إلیــه الغــرب ، دول الغــرب لینفــذوا أعــداء اإلســالم مخططــاتهم علــیهمالطــالب لــ
اآلن مـــن حضـــارة وتقـــدم وازدهـــار بســـبب االهتمـــام بـــالعلم والتعلـــیم  -بإســـرائیل –وأمریكــا ومـــا تســـمى 

ولنـا أسـوٌة حسـنة فـي المربـي والمعلـم ، ووضع البرامج والخطط لتحقیق أهدافهم لیمتلكون العـالم بأسـره
  .rاألول محمد علیه أفضل الصالة والسالم 

  
  

                                                           
 .٢٠٤ص د. فؤاد العاجز، تطور التعلیم العام في قطاع غزة،انظر: ) ١(
 .١٧٦ص، م١٩٩٦هـ، ١٤١٦ :انظر: تخطیط المناهج وتقویمها، د. عزو عفانة، غزة، الطبعة الثالثة) ٢(
ـــو، غـــزة، ) ٣( ـــة اللول ـــة، د.فتحی ، م٢٠٠٤انظر:المنهـــاج المدرســـي أساســـیاته، واقعـــه، أســـالیب تطـــویره، د.عـــزو عفان

  .١٥١-١٤٧ص



   

٢٠٤ 
 

 

 

  

  

  







  المبحث السادس المؤسسات الخدماتیة
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  .المؤسسات الخدماتیة الفلسطینیة -المطلب األول
  

، تعتبــر المؤسســات الخدماتیــة التغریبیــة وســیلة مــن وســائل التغریــب فــي المجتمــع الفلســطیني  
 خـالل ومـن، والریاضـیة، الفنیـة، االجتماعیـة، تقـدیم الخـدمات فـي النـواحي الثقافیـةوذلك مـن خـالل 

مـن أجـل غسـل  ؛المختلفـة األنشـطة مـن ذلـك وغیـر والنـدوات والمحاضـرات العمـل وورش الـدورات
، بـه أدمغة العرب والمسلمین عامة والفلسطینین خاصة مـن الفكـر اإلسـالمي واسـتبدال الفكـر الغربـي

 والخــدمات المجانیــة وغیــر ذلــك مــن ى أرض الواقــع مــن خــالل المســاعدات والمــنحوتطبیــق ذلــك علــ
   -تنقسم المؤسسات الخدماتیة إلى قسمین:و  ،التمویل الذي یقدمه الغرب واألمریكان للمسلمین

  مؤسسات حكومیة. -١

 مؤسسات غیر حكومیة أو ما تسمى بـ (مؤسسات المجتمع المدني).  -٢

   ي:المدن المجتمع مؤسسات -أوالً 
 او لطواقم رسمي تمثیل أي دون مواطنین قبل من وتدار تؤسس ربحیة غیر منظمة أيهي   
 والحصـانات والصـالحیات والواجبـات الحقـوق كافـة وتمـنح، مسـتقالً  كیاًنـا وتعتبـر، حكومیـة وكـاالت

  )١(."استقاللیتها على المحافظة مع اإلنسانیة أهدافها لتحقیق الضروریة

ـــــي ومؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني    ـــــل: المجتمـــــع األهل ـــــد مـــــن المصـــــطلحات مث تشـــــمل العدی
)(National Society ، والمنظمات غیر الحكومیةNGOs)( ،) ومنظمات التنمیة المحلیةLocal 

Development Organizations( ،) والقطـــاع الثالـــثThird Sector( ، والقطـــاع الخیـــري
)(Philanthropy Sector ،) والقطـاع المسـتقل(Independent Sector ، والقطـاع المعفـي مـن

 Private Voluntaryوالمنظمـات الخاصـة التطوعیـة (، Tax Exempted Sector)الضـرائب (
Associations( ،) والقطــاع االتحــاديSector Organizations( ، والقطــاع غیــر الهــادف للــربح

)(Non-Profit Sectorویـــدرج حالیـــا اســـتخدام مصـــطلح منظمـــات المجتمـــع المـــدني .Civil 
Society Organizations-CSO) .()٢(  

                                                           
، جـودة سـعد، محمـد ولیـد عملهـا؟ سـائد تواجـه التـي والمعوقـات األهلیـة المؤسسـات وأداء عمـل حـول دور ورقـة) ١(

 حـول دراسـة ، نقـًال عـن٦، ص١٥- ٦- ٢٠٠٨، غـزة_اإلسـالمیة المستمر، الجامعة والتعلیم المجتمع خدمة عمادة
  .٧ص الفلسطینیة المرأة تنمیة في المدني المجتمع منظمات دور

الناشـر: ، المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟ الدكتور ماهر الجعبري، الخلیل، فلسـطین أنظر:) ٢(
  .١٨، ص ٢٠١٠الطبعة: األولى، ، صوت القلم العربي، القاهرة، مصر
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فتشـیر إلـى ، تعطـي فكـرة حـول أهـم معـالم المجتمـع المـدنياالصطالحات التعددیة في وهذه   
أن المفهوم الحـالي للمجتمـع المـدني یـدور حـول وجـود مؤسسـات غیـر حكومیـة تطوعیـة مسـتقلة عـن 

والمفهـوم یتنـاول مجمـل ، خـاصالجهاز الحكومي تشكل قطاعًا ثالثًا بین القطاع الحكومي والقطاع ال
الثقافیـة غیـر الحكومیـة وغیـر اإلرثیـة وغیـر الهادفـة ، السیاسـیة، االجتماعیـة، المؤسسات االقتصـادیة

وهـــي تفســـح المجـــال للفـــاعلین فـــي ، والتـــي تكـــون حلقـــة تواصـــل وتفاعـــل بـــین الدولـــة والنـــاس، للـــربح
   فر لهم أدوات وآلیات للعمل العام.وتو ، المجتمع وتمّكن األفراد من المشاركة في الحیاة العامة

المـدخالت الخارجیـة للتسـویة) فـي فلسـطین ممـا أدى إلـى ظهـور ( المؤسسات بــتلك وتأثرت   
ما یعرف بالمنظمات غیر الحكومیة والتداخل في المهام ما بین المنظمات غیر الحكومیة والمجتمـع 

ا المواطنــون للــدفاع عــن مصــالحهم المــدني. فكالهمــا یتكــون مــن التنظیمــات والعالقــات التــي یؤسســه
االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة أو للدفاع عن قیم إنسانیة عالمیة بعیدًا عن السـلطة السیاسـیة أو 

إال أن نقطـة االخــتالف بینهمـا تكمـن فـي االمتــداد ، بـاألحرى بعیـدًا عـن ســیطرتها أو تـدخلها المباشـر
  الخارجي أو العالقات الخارجیة.

  :  حكومیةالسسات مؤ ال -ثانیاً 
   وتدعمها وتمولها ومرخصة من قبل وزارة الداخلیة في الحكومة. هي التي تشرف علیها الحكومة
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  .أة المؤسسات الخدماتیة في فلسطیننش -  المطلب الثاني
  

النصــف الثــاني مــن القــرن  المنظمــات المجتمعیــة التطوعیــة فــي فلســطین إلــى أةعــود نشــت"  
وكـــان للمســـیحیین ، فـــي فلســـطین ا مـــع تزایـــد االمتیـــازات األجنبیـــةالتاســـع عشـــر وقـــد تـــزامن نشـــوؤه

الفلسـطینیین بشـكل خـاص وعــدد مـن المثقفـین قصــب السـبق فـي إنشـاء جمعیــات ثقافیـة. ومـع مطلــع 
الجمعیـات تقـدیم الخـدمات  تلـكاسـتهدفت  حیـث، القرن العشرین نشأت في فلسـطین جمعیـات متعـددة

  والمساعدات الخیریة لآلخرین. 

ودور بـارز فـي التمویـل وتوجیـه ، ن العقد األخیر اتسـم بنشـاط ملحـوظ للجهـات المانحـةإال أ  
البــرامج السیاســیة فــي فلســـطین. واســتجابة لــذلك تكونــت علـــى األرض منظمــات غیــر حكومیـــة ذات 

وباتت منخرطة في اإلطار الفكري والسیاسـي الغربـي بشـكل مباشـر وتشـكلت ، صبغة جدیدة نوعا ما
نقلت موضوع المجتمع المدني في فلسطین إلى مـا هـو علیـه اآلن وتسـارع معـدل وهي التي ، بحسبه

نمّوهــا وخصوصــا بعــد أن أصــبحت مصــرفا مــن مصــارف الــدعم الغربــي المرصــود لمنــاطق الســلطة 
حاولـت السـلطة قـد و ، لتلـك الجهـات )التنمویـةو(ونافذة مـن نوافـذ تنفیـذ البـرامج السیاسـیة ، الفلسطینیة

مــن خــالل تشــریعات وهیكلّیــات ، القطــاع المــدني للــتحكم بتمویلهــا وعملهــا كذلــفــرض ســیطرتها علــى 
  )١( ولكنها لم تنجح إال في إقرار مبدأ العودة إلى السلطة في مجال الترخیص لالنطالق."، وزاریة

 تعمـــل لخدمــة ومصــالح الشـــعب أصــبحت األنشـــطةالخدماتیــة وبعــدما كانــت المؤسســـات   
 والبحـث، الشخصیة والمصلحة االستفادة وهو أال آخر مسار نحو یرلتس األفراد ولئكأل واالهتمامات

 الفلسـطیني مجتمعنـا فـي الكثیـر غیـرت التـي المحـاور أخطـر مـن نهـاإ حیـث، األجنبیـة األمـوال عـن
  .الفلسطیني الشعب أبناء فكر في الكثیر وغیرت، األصعدة كآفة على

 األفـراد علـى یتوجـب لـذا، األخیـرة اآلونـة في إلیه وصلنا ما إلى نصل أن الطبیعي لمن إنه  
 الـوطن تجـاه والغیـرة الـوطني بـالحس تـنعم زالـت مـا التـيو  المجتمـع الشریفة داخل الشعبیة والطبقات

 أنـه عنـه یقـال مـا أقـل هدفه الذي التمویل هذا ومقاطعة مقاومة، الكبیر بالوطن تحلم زالت ما والتي
  )٢(.قذر

                                                           
 .١٢٩صد. ماهر الجعبري،  المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ١(
 السادسـة العـدد األلكترونیـة، السـنة النشـرة جبریـل، كنعـان رأفـت، األیـدولوجیا وغیـاب ياألجنبـ انظـر: التمویـل) ٢(

  pf.٠٠٧٨١/http://www.kanaanonline.org/articles، ٢٠٠٦فبرایر شباط ٤، ٧٨١
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   -ات الخدماتیة) إلى قسمین:وتنقسم المنظمات غیر الحكومیة (المؤسس

یمكـــن اعتبارهـــا االســـم اآلخـــر للمجتمـــع  تلـــكو  منظمـــات غیـــر الحكومیـــة المحلیـــة أو الوطنیـــة:  - أ
 المدني أو هي المجتمع المدني ذاته. 

  منظمات غیر الحكومیة الدولیة:  - ب

وهــي تشــترك مــع المنظمــات الغیــر حكومیــة فــي اســتقاللیتها عــن الدولــة وفــي طبیعــة النشــاط   
، تختلـف معهـا فـي أنهـا امتـداد لمنظمـات ذات صـبغة دولیـة وأهـداف إنسـانیة عالمیـةو  ،وم بهالذي تق

وغالبًا ما تتعلق بحقوق اإلنسان األمـر الـذي یجعلهـا أكثـر إثـارة للجـدل فـي دول العـالم الثالـث حدیثـة 
 العهد بالدیمقراطیة.

  :  لمنظمات غیر الحكومیة الدولیةتعریف ا -أوالً 
وال یتعــارض مــع ، مــن الــدول اً كبیــر  اً لیــة ولهــا هــدف عــام یشــمل عــددمنظمــات ذات صــفة دو   

ولیس لها هدف تجاري أي ال تسعى ، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أو میثاق هیئة األمم المتحدة
، لهــا أجهــزة علنیــة ودائمــة ومعتــرف بهــا مــن طــرف الدولــة حیــث تمــارس نشــاطهاو  إلــى الــربح المــادي

.. هــي الیــوم تعتمــد علــى التمویــل ،.غیــر الحكومیــة المحلیــة أو الوطنیــةوحیــث أن غالبیــة المنظمــات 
 فهــي، فــال یمكــن اعتبــار هــذا التمویــل أســاس التفریــق بــین المنظمــات المحلیــة والدولیــة، األجنبــي
تعمـل بأجنـدات خارجیـة وٕاسـتراتیجیة غربیـة ، إداریـة وهیئـات مقـرات لهـا وجـدت، ربحیـة غیـر مؤسسات

   )١(.أمریكیة صهیونیة

) منظمـة حسـب ٧١٦"بلغ عدد المنظمات غیر الحكومیة الناشطة فـي الضـفة الغربیـة(حیث   
ـــة  المســـح المیـــداني األخیـــر الـــذي أجـــراه مكتـــب المنســـق الخـــاص لألمـــم المتحـــدة بالتعـــاون مـــع الهیئ

وهــي مدرجــة ضــمن (دلیــل المنظمــات غیــر ، الفلســطینیة للمنظمــات غیــر الحكومیــة وحقــوق اإلنســان
باإلضــــافة إلـــى المنظمــــات  ذلـــك، )٢٠٠٦ة الغربیــــة) الـــذي صــــدر فـــي العــــام (الحكومیـــة فــــي الضـــف

ـــدرج (، )١٩٤٨الموجـــودة فـــي المنـــاطق المحتلـــة عـــام ( هیئـــة حقـــوق اإلنســـان وشـــؤون المنظمـــات وُت
سسـة غیـر حكومیـة ) مؤ ٨٨٩في السلطة الفلسـطینیة قـوائم بأعـداد المؤسسـات حیـث بلغـت ( )األهلیة

  ) مؤسسة في قطاع غزة. ٢١٨منها(، )١٩٦٧في المناطق المحتلة عام (

إذ یفیــد "دلیــل المنظمــات غیــر ، المؤسســات فــي تزایــد مســتمر تلــكوالواقــع المالحــظ أن عــدد   
الحكومیة في الضفة الغربیة" المذكور سابقا أن عدد المنظمـات غیـر الحكومیـة قـد تضـاعف مـا بـین 

). ومن المتوقع أن یستمر إنشاء ٢٠٠٥) والمسح الذي أجري عام (١٩٩٩ي عام (المسح الذي أجر 

                                                           
 .١٩ -١٨، صد. ماهر الجعبريانظر: المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ١(
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وألن المجتمـع المـدني یمثـل أحـد األبعـاد ، )السـوق ال زالـت رائجـة(نظـرا ألن  ؛مؤسسات أهلیـة جدیـدة
  )١(الرئیسة في السیاسات الغربیة تجاه األمة اإلسالمیة عموما وتجاه فلسطین خصوصًا."

) منظمــة فــي ٣٩٣) فــي فلســطین منهــا (٥٧٥دد المنظمــات األهلیــة قــد بلــغ (و"یتضــح أن إجمــالي عــ
) منظمـــة فـــي قطـــاع غـــزة باســـتثناء النقابـــات العمالیـــة التعاونیـــات والنقابـــات ١٨٢الضـــفة الغربیـــة و(

  . المهنیة

 ...، ووالثقافیـة والریاضـیة وهـي بـذلك تشـمل المنظمـات األهلیـة الخیریـة والدعویـة والتنمویـة  
من المجتمع المدني كاألحزاب  اً هذا التعریف تشكیالت أخرى فاعلة یعتبرها البعض جزءوقد یستثني 

  )٢(" السیاسیة والنقابات واالتحادات.

 حـین فـي، الجمعیـات عـدد إجمـالي مـن%)  (٤٠.٤ الخیریـة الجمعیـات نسـبة بلغـت و"قـد  
 جمعیات) (٤.٨ %و، ثقافیة مراكز (١٠.٢٪ )و، %) (٣٠.٤ والریاضیة الشبابیة الجمعیات بلغت
 وٕاعادة تدریب جمعیات (٢.٨ %)و، بحثیة جمعیات) (٣.٥ %و، تنمویة جمعیات(٤.٩٪)و ،إغاثة
  )٣(جمعیات حقوقیة".) (٢.٦ %و، تأهیل

ونخــص بالــذكر تلــك المؤسســات غیــر ، والبــد مــن التركیــز علــى مؤسســات المجتمــع المــدني  
قــد تشــمل ، أو عملیــاً  )تنظیرّیــا(حقیقهــا الحكومیــة وغیــر الربحیــة والتــي تحمــل رســالة محــددة تســعى لت

باإلضــافة إلــى المؤسســات األهلیــة ذات البــرامج المحــددة: األحــزاب السیاســیة والنقابــات واالتحــادات 
وكـذلك الصـحافة المسـتقلة وسـائل اإلعـالم األخـرى ، االجتماعیـة األخـرى الشعبیة والمهنیة والحركات

ولكـن البحـث ال یشـمل ، اهد العلیا ومؤسسـات األبحـاثوالصناعیة والجامعات والمع والغرف التجاریة
والمقصود في البحث المنظمات األهلیة ذات النشـاط فـي مجـال تـرویج األفكـار ، المؤسسات تلككل 

   )٤(والسیاسات الغربیة والبرامج االجتماعیة التي تناقض ثقافة وعقیدة األمة اإلسالمیة.

 الثقافیـة الهویـة بمحاربـة تقـوم التـي، ربًیـاغ المدعومـة الجمعیـات األهلیـة انتشـرت و"لقـد  
 بالعالقـة یتعلـق فیمـا وخاصـة، اإلسـالمیة والتشـریعات الـنظم حـول والشـكوك الشبه وٕاثارة، اإلسالمیة

 والمجـالس الحكومـات، نهـاًرا جهـاًرا بعضـها والتي تطالـب، المسلمة المرأة وقضایا والرجل المرأة بین
                                                           

  .١٢٤، صد.ماهر الجعبريمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟المجتمع المدني والت) ١(
 العلمـي المـؤتمر إلـى مقـدم بحـث، " تنمویـة جغرافیـة ) "دراسـةNGOS )الفلسـطینیة الحكومیـة غیـر المنظمـات) ٢(

 بكلیة المنعقد، إبراهیم كامل یوسف .المعاصرة، د والتحدیات التنمیة آفاق بین فلسطین في والتمویل االستثمار األول
  .٦١٤م، ص ٢٠٠٥ مایو ٩-٨ من الفترة اإلسالمیة في الجامعة في التجارة

خاصـة  تقـاریر (سلسـلة، - والممارسـة القـانون بـین -الفلسـطینیة الوطنیـة السـلطة منـاطق فـي الجمعیـات تشـكیل) ٣(
 .٥، ص٢٠٠٢ أیار١٥(
  .٥ص، د.ماهر الجعبري أنظر: المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات؟) ٤(
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 الـنظم عـن بعیـًدا اإلنسـان بحقـوق، المتعلقـة المتحـدة األمـم ثیـقموا وفـق القـوانین إصـدار البرلمانیـة
  )١(."اإلسالمیة والتشریعات

 أدى ممـا، فلسـطین في المؤسسات تلك تمویل على تقف خارجیة دولیة أطراف عدة و"هناك  
 فـي ورئیسـي أساسـي كمصـدر، الدولیـة المسـاعدات علـى الفلسـطینیة الوطنیـة السـلطة اعتمـاد إلـى

 مـع اإلجبـاري شـبه االرتبـاط مـن حالـة لـدیها أوجـد بـدوره ذلـكو ، التنمیـة ومشـاریع ةالموازنـ تمویـل
 أضـعف بـدوره والـذي، القتصـاديا القـرار كـذلك وأضـعف واسـتقاللیتها قـدرتها أضـعف ممـا، الخـارج
والمسـاعدات  المانحـة الـدول تمویـل لتـدفق عرضة جعلها مما، السیاسي االستقالل تحقیق علىاقدرته

  : بـــــ روطةالمش الدولیة

 السلمي( التعایش السلمي) مع االحتالل الصهیوني. على الحل التأكید -١

 .المقاومة خیار إلغاء -٢

 .المتضررة األطراف ومساعدة الهدوء إلعادة فرص توفیر  -٣

 .التطبیع مع الكیان الصهیوني -٤

النــــوع ، حقــــوق المــــرأة والطفــــل، حقــــوق اإلنســــان، الدیمقراطیــــة: تبنــــي األفكــــار الغربیــــة مثــــل -٥
 االجتماعي (الجندر) وغیرها من األفكار الغربیة المنحرفة.

 الدولیـة المسـاعدات حجـم كبـر ورغـم، الممـولین وبرنـامج رؤیـة حسـب ذلـك یكـون مـا وعـادة  
 قبـل مـن معهـا التعامـل علـى غلبـت قـد االرتجالیـة صـفة أن إال الفلسـطیني للشـعب قـدمت التـي

، الشـاملة التنمویـة الخطـة أو التنمویـة الرؤیة لغیاب باإلضافة، إدارة وال تخطیط یوجد فال المؤسسات
 ذلـك، الفلسـطینیة السیاسـیة اإلرادة مقابـل األمـوال تقـدیم هـو المسـاعدات تلـكل العـام الطـابع فأصـبح

 یتفـق واضـحة اقتصـادیة رؤیـة إلـى الوصـول ال یسـتطیعون التنمیـة مجـال فـي العـاملین جعـل بـدوره
 وهـم، الممـولین وبرنـامج رؤیة حسب مبرمجه المقدمة مساعداتوال، التنمیة مجال في الخبراء علیها

 بمـا إال التغییـر عـن عـاجزین الفلسـطینیین یجعـل ذلكو ، الصرف وآلیات طرق تحدید على القادرون
  )٢(.الممولین. وتنفیذ شروطهم مقابل الحصول على التمویل رؤیة مع یتناسب

  
                                                           

 فلسـطین فـي األول، التربیـة التربـوي المـؤتمر إلـى مقـدم الرقـب، بحـث صـالح والعولمـة، د. اإلسـالم عالمیـة بـین) ١(
  .٩٩٦م، ص٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣من  الفترة اإلسالمیة، في الجامعة في التربیة بكلیة العصر، المنعقد وتغیرات

 التنمیـة، متطوعـو علـى وأثـره الشـبابیة ؤسسـاتالم داخـل السیاسـیات رسـم فـي الفلسـطیني الشـباب انظـر: دور) ٢(
 ماجسـتیر یوسـف، رسـالة عطـا ، سناء٢٠٠٠ - ٢٠٠٧، نموذجاأ واإلنماء للبحوث بیسان الشریكة لمركز المؤسسات

  .٣٨-٣٧، ص٢٠٠٩، فلسطین ،الوطنیة، نابلس النجاح جامعة من



   

٢١١ 
 

 

  .ة في فلسطینالمؤسسات الخدماتیو  أهداف المنظمات -المطلب الثالث
  أوًال: األهداف:

المصـــالح السیاســـیة لجهـــات  إلـــى تحقیـــق "فـــي الغالـــب األعـــم تهــدف المنظمـــات والمؤسســـات  
حیـث یمكـن اسـتقراء بعـض الجوانـب السیاسـیة والفكریـة التـي تسـتهدفها ، خدمة الفكـر الغربـيو  أجنبیة

ومـــن خـــالل تحلیـــل ، ةالجهـــات المانحـــة مـــن المشـــاریع التـــي تـــدعمها مـــن خـــالل المالحظـــة والمتابعـــ
ومیادین اهتمامـات الجهـات المانحـة التـي تعلـن عنهـا عـادًة قبـل البـدء بمجموعـة ، مضامین المشاریع

 ومن هذه األهداف ما یلي:، مشاریع جدیدة

 تحسین صورة الدولة (أو الدول):   -١
، التــي تقــف وراء المــنح التــي تــدیرها الجهــات المانحـــة أمــام المجتمــع الــذي تقــدم لــه المنحـــة  

حیــث تحــرص الجهــات المانحــة مــثال علــى رفــع ، وكــذلك أمــام العــالم مــن خــالل القیــام بــدور عــالمي
 جلیـاً  ذلـكالمشروع. وأصبح  ذلكیافطة أثناء تنفیذ المشروع الذي تدعمه تفید بأنها الجهة التي تدعم 

اآلن فــیالحظ ، مــثال لــدى األمریكــان بعــدما اتســخت صــورتهم نتیجــة الهجمــة الشرســة علــى المســلمین
علـى المشـاریع ، )هدیـة مـن الشـعب األمریكـي(أو  )منحة من شعب لشعب(مثال وجود شعار بمعنى 

 ). USAID(التي تدعمها وكالة التنمیة األمریكیة 

  نشر األفكار الغربیة من خالل دعم برامج وحمالت ترویج فكري:  -٢
عنــاوین  كحمــالت دعــم مشــاریع مباشــرة تحــت، وهــي تبنــى أصــال علــى أســس فكریــة غربیــة  

ودعـــم مشـــاریع ومـــؤتمرات تصـــب فـــي موضـــوع ، المجتمـــع المـــدني وتـــرویج مفـــاهیم حقـــوق اإلنســـان
: مــا قامــت بــه مؤسســات المجتمــع المــدني فــي مجــال ومثــال ذلــك )١("حــوار" الحضــارات أو األدیــان."

إال أن الـــربط الضـــمني بـــین مؤسســـات ، واالهتمـــام بقضـــایا حقـــوق اإلنســـان، نشـــر القـــیم الدیمقراطیـــة
أصبح یشكل رؤیـة بـل نظریـة تبناهـا األوروبیـون إذ أن الوصـول إلـى ، مجتمع المدني والدیمقراطیةال

  )٢(.الدیمقراطیة یتطلب أوًال مؤسسات مجتمع مدني فاعلة. من وجهة نظر الغرب

                                                           
 .١٣١، صبريد. ماهر الجع المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ١(
المعیقــات المؤسســیة لعمــل المجتمــع المــدني الفلســطیني، بــالل الشــوبكي، مقــال فــي صــحیفة دنیــا الــوطن، انظر:) ٢(
ــــــــــــــــــــــــاس٢١/١٠/٢٠٠٥( ــــــــــــــــــــــــم اإلقتب ــــــــــــــــــــــــاء،  )، ت مســــــــــــــــــــــــاًء.  ١٠م، الســــــــــــــــــــــــاعة ٢٠١٣-٣-١٩یــــــــــــــــــــــــوم الثالث

http://www.alwatanvoice.com/pulpit.php?go=articles&id=٢٩١٥٦  
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 فـي دورًا بـارزاً  الحكومیـة غیـر المنظمـات لعبـت السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة و"فـي ظـل  
لحقـوق  السـلطة وفـي انتهاكـات، بالدیمقراطیـة المتصـلة تاكالشـعار  مفـاهیمال مـن بعـدد "التبشـیر"

  )١(اإلنسان."

"كما أن الجهات المانحة في كثیر من األحیان ال تتردد في استخدام التمویل كأداة ضاغطة   
فقــد تسـعى للتـرویج لنشـر قیمهـا وثقافتهـا فــي دول ، مـن أجـل مصـالح إسـتراتیجیة أو مكاسـب سیاسـیة

لـــیس بــاألمر الغـــامض فقـــد كثـــرت مؤسســات المجتمـــع المـــدني التــي تعمـــل علـــى نشـــر  ذلـــكو ، العــالم
  .الثقافة الغربیة بقیمها المتعددة في األراضي الفلسطینیة

 الترویج للسیاسات واألهداف السیاسیة والمصالح الغربیة:   -٣
ضـمن  العـاملین الحالـة فـإن وصـف تلـكوفـي ، المنظمـات إلـى التبعیـة الغربیـة تلـكمما یقـود   

مثل المنظمات والمؤسسات التي تنفـذ مشـاریع ، لیس بعیدا عن العمالة السیاسیة المباشرة هذا الهدف
حیـث تنشـط ، التمهید لالنتخابات وسن الدساتیر الوضـعیة وبـرامج اإلصـالح علـى الطریقـة األمریكیـة

) باإلضافة USAIDمؤسسة تمكین المنبثقة عن وكالة التنمیة األمریكیة ( المجال مثالً  ذلكفي دعم 
ــــى العدیــــد مــــن الســــفارات والقنصــــلیات ــــات ، إل ــــذي تلقتــــه االنتخاب ــــدعم ال ــــوم للجمیــــع مســــتوى ال ومعل

  من أجل إجرائها.، الفلسطینیة

 ،أدى إلــى هیمنــة الــدول الغربیــة ؛إن هــذا االنحــدار واالنجــرار وراء التبعیــة مــن أجــل التمویــل  
فمع رفضها أن تحسب علـى أي جهـة داخلیـة  ،"لكنها بذلك وقعت في تبعیة أخطر لجهات خارجیةو

لتجد نفسها في تلك المشـكلة ، أصبح التمویل والمساعدات الخارجیة أمرا مفروغا منه لتسییر أعمالها
 ممـن الحكومـات أأكان فمع اعتمادها على التمویل األجنبي سواء ، التي حاولت تجنبها وهي التبعیة

اف الممــولین هــو الضــمان الوحیــد لحصــولها علــى مــن مؤسســات دولیــة أصــبح تطبیقهــا لشــروط وأهــد
، . وتتكشـــف خطـــورة التمویـــل األجنبـــي عنـــدما یـــتم التعـــرف علـــى شخصـــیة الجهـــات الممولـــة.الـــدعم.

وذلك نتیجـة ، الدعم المالي بخالف األهداف المعلنة ذلكلتظهر لنا األهداف الحقیقیة جلیة من وراء 
ـــك الجهـــات والتـــي تتخـــ ذ مـــن مؤسســـات المجتمـــع المـــدني أداة لتحقیـــق المعرفـــة المســـبقة ألهـــداف تل

   )٢(مآربها".

                                                           
 إلـى ممقـد مرتجـى، بحـث زكـي .غـزة، د بمحافظـة الشـباب رعایـة فـي الفلسـطیني المـدني المجتمع منظمات دور) ١(

م، ٢٠١٢ -أبریـل ٢٤ - ٢٥، غـزة، اإلسـالمیة وحلـول، الجامعـة مشـكالت :فلسـطین فـي والتنمیـة الشـباب مـؤتمر
  .١٤ص

، المعیقــات المؤسســیة لعمــل ١٣٢، صد.مــاهر الجعبــريالمجتمــع المــدني والتمویــل األجنبــي آفــاق أم تحــدیات ؟ )٢(
  مرجع سابق. بالل الشوبكي، المجتمع المدني الفلسطیني، 
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 تجنید الرجال وكسب والء الشخصیات العامة:  -٤
التجنید من القائمین على بعض المؤسسات لدول أو توجهات معینة ویمكن أن یكون  ویكون  

ل حیث تتعمق عادة العالقة بین الجهة المانحـة والمؤسسـة األهلیـة مـن خـال، ذلك بشكل غیر مباشر
ومــن ثــم انتقــاء ، ممــا قــد یفــتح المجــال لمالحظــة أداء بعــض الشخصــیات ومســتواها، تلــك المشــاریع

قـــادة المجتمـــع ( بعـــض الشخصـــیات ومحاولـــة ربطهـــم بالـــدول والجهـــات الغربیـــة. ولـــذلك مـــثال یتلقـــى
وحفـــــالت اســـــتقبال ، دعـــــوات لحضـــــور نشـــــاطات اجتماعیـــــة لـــــدى الســـــفارات والقنصـــــلیات )المـــــدني

لفـــتح المجـــال للتعـــرف واالنخـــراط. إن بـــرامج الجهـــات  ؛ات غربیـــة زائـــرة لفلســـطینواستضـــافة شخصـــی
ـــال جدیـــدة تتماشـــى مـــع برامجهـــا وتحقیـــق  ـــا وتنشـــئة أجی ـــادات بدیلـــة أحیان ـــراز قی المانحـــة تتضـــمن إب

  )١(مصالحها.

تلـــك "عـــدم االنخـــداع والجـــري خلـــف كـــل مشـــروع دعـــم یقـــدم مـــن و لـــذلك یجـــب أخـــذ الحـــذر  
التي أخذت تتجه نحو الشباب في اآلونة األخیرة بعـد أن وجهـت مسـاعیها فتـرة المؤسسات األجنبیة و 

فتلجـأ ، البـاب وبـاءت بالفشـل ذلـكمن الزمن نحو دعم المـرأة والتـي تسـعى إلـى تخریـب المجتمـع مـن 
الیــوم إلــى الشــباب فــي محاولــة للســیطرة علــى العقــول وحــرف المســار لهــدم المجتمــع وٕاثــارة الفوضــى 

ومع األسف نجد البعض الفلسـطیني ینجـر خلـف ، امج ممنهجة وأهداف تخریبیةواالضطراب وفق بر 
المؤسسـات وبرامجهـا ومشـاریعها سـعیا لتحقیـق مكاسـب مالیـة فـي المقـام األول وألقـاب مجتمعیـة تلك 

  )٢(".أو سیاسیة

ورد فــي ورقــة النقــاش التــي تــتفحص عمــل المؤسســات غیــر الحكومیــة فــي فلســطین مــا وقــد   
: "ورغـــم أن الجهـــات المانحـــة توقعـــت مـــن المجتمـــع المـــدني أن یـــوازن دور قالـــت حیـــث، ذلـــكیوثّـــق 

إّال أنهـا بـدال مـن أن ، ویساعد على حمایة الدیمقراطیـة والشـفافیة، السلطة (التي لم تصبح دولة بعد)
رغبة ، عادة ما كانت تدعم رؤساء المنظمات غیر الحكومیة، تدعم المجتمع المدني للعب هذا الدور

  )٣(لق قیادة سیاسیة جدیدة."منها بخ

  

  
                                                           

  .١٣٢، صد. ماهر الجعبري المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ١(
 ٢٩الخمـیس،  ، تـم اإلقتبـاس یـوماآلن فلسـطین ، موقـعمصـطفى الصـواف ، د.احـذروا التمویـل األجنبـي المشـبوه) ٢(

  .html.١٣١١٨/paltimes.net/details/newsبتوقیت القدس،  ١٠:١٥، ٢٠١٢مارس، 
ملخـــص تنفیــــدي، تضـــییق مجــــال حقــــوق اإلنســـان عمــــل المنظمـــات غیــــر الحكومیــــة الفلســـطینیة، ورقــــة نقــــاش، ) ٣(

المجتمـــع ، ٣، صpdf، ملــف ٢٠٠٤-٣مي إصــدارات الشــبكة األوروبیــة المتوســطیة لحقــوق اإلنســان، الموقــع الرســ
  .١٣٢صد. ماهر الجعبري، المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات، 
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بسط الدول للنفوذ والسیطرة والتواجد على الساحة السیاسیة والمزاحمـة حـول الموقـف   -٥
 الدولي:

ـــدان المســـتهدفة   ـــك مـــن خـــالل الحضـــور والتـــأثیر فـــي الحیـــاة العامـــة فـــي البل مـــن مثـــل ، وذل
  ت المانحة.تحركات المراكز اإلعالمیة ومراكز حقوق اإلنسان بما یخدم الدول والجها

إذ ، "ُتستغل من قبـل جهـات خارجیـة للعـب دور مـا كمـا هـو حاصـل فـي الحالـة الفلسـطینیةو  
إن كثیـــرًا مـــن الــــدول وخاصـــة األوروبیــــة تلعـــب دورًا فـــي الســــاحة الفلســـطینیة مــــن خـــالل مؤسســــات 

  )١(المجتمع المدني المدعومة من قبلهم".

 الحصول على معلومات إستراتیجیة:  -٦
ومـن ذلـك ، سات التي یتم إعدادها حـول النـاس واألرض والمـوارد والتوجهـات"من خالل الدرا  

علــى ســبیل المثــال المشــاریع التــي تتضــمن اســتطالع اآلراء والمواقــف مــن خــالل توزیــع االســتبیانات 
ومنها قواعد البیانـات الجغرافیـة المبنیـة علـى أسـس ، وكذلك إعداد قواعد بیانات، والدراسات المیدانیة

وهو مجال بدأ یتسـع فـي االنتشـار فـي المشـاریع وخاصـة البحثیـة ، )GISمات الجغرافیة (نظم المعلو 
  (العلمیة).

وهـي ، استقراء لبعض األهداف التي تقوم علیها المؤسسات غیر الحكومیة في فلسطین ذلك  
ألنهــا تهــدم بقایــا أركــان األمــة ، أهــداف جّلهــا خطیــرة تســتوجب الوقــوف مــن قبــل النــاس للتصــدي لهــا

ثم إن األهداف الشخصیة تؤدي إلى ، وتؤسس ألركان مشروع غربي یستهدف هذه األمة، سالمیةاإل
ألنهـــا دائمـــا مســـتعدة لالنبطـــاح مـــن أجـــل  ؛تكـــوین طبقـــة فاســـدة فـــي المجتمـــع تكـــون معـــول هـــدم فیـــه

   )٢(المصالح الشخصیة وهي طبقة تكون محل تهدید لألمة لدى قیام كیان جدید ُمخلص فیها."

اللحظـة أكثـر  حتـى عـدها بلـغ حكومیة والقطاع بمنظمات غیر الممولون الضفة ولقد "أغرق  
 معظمها لكنّ ، والتنمیة والبحث والدیمقراطیة والطفل والمرأة اإلنسان حقوق في تعمل منظمة ألف من
  -خطیرة هي: أدوار ثالثة :تؤّدي إلى الحقیقة في

   .الفلسطیني للشعب ةالمخصص المبالغ من بالمئة على أربعین تحصل أنها -أوالً 

 فـي تعمـل إسرائیلیة منظمات مشتركة مع نشاطات على المبالغ تنفق تلك المنظمات تلك أنَّ  -اً یثان
 للتطبیع. جسوراً  یخلق ما، ذاته المجال

                                                           
صحیفة دنیا الوطن، مرجع بالل الشوبكي، مقال بعنوان: المعیقات المؤسسیة لعمل المجتمع المدني الفلسطیني، ) ١(

 سابق.
 .١٣٣المرجع السابق، ص) ٢(
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 أولویـات بقلـب تقـوم أنهـا كمـا، تـزّود الغـرب بهـاثـم ، المعلومـات بجمـع المنظمـاتتلـك  تقـوم -اً ثالثـ
بحـق  تطالـب، مـثالً ، الفلسطیني للشعب المصیر تقریر المطالبة بحقِّ  من بدالً ف، الفلسطینيِ  المجتمع

  )١(.المرأة

إن إشـكالیات التمویــل األجنبـي تكمــن فـي مســتویات الخفــاء العالیـة التــي تحـیط بــه وتكتنفــه  "  
ألنـه یهـدف  ؛كاألهـداف الدینیـة وهـو مـا یعتبـر أقـدمها وأخطرهـا، فهو موجود من أجل أهداف محددة

وغالبـًا مـا ، وكذلك یتضمن التمویـل األجنبـي أهـدافًا حضـاریة وثقافیـة، ة المستهدفین في دینهمإلصاب
  ." )٢(تكون الدولة الممولة كبیرة إذا ما قورنت بحجم الدولة المستهدفة بالتمویل

  : المؤسسات الخدماتیة مجاالتثانیًا: 
في فلسطین مجـاًال لتـرویج  )(غیر الحكومیة والمنظمات األهلیة تعتبر المؤسسات الخدماتیة  

األفكــار الغربیــة عــن طریــق تقــدیم الخــدمات. "وهــي تنشــط فــي حقــول عامــة كثیــرة مــن خــالل القیــام 
تلعــــب العدیــــد مــــن األدوار المتداخلــــة: الخدماتیــــة واإلغاثیــــة والتنمویــــة والعلمیــــة و ، بمشــــاریع متنوعــــة

   والسیاسیة واالجتماعیة والفكریة.
 :إلــى عــدة مجــاالت حســب برامجهــا ومیــادین مشــاریعها. فمــثالً  یاً المؤسســات میــدان تلــكوتصــّنف 

  : والمنظمات المحلیة دلیل المنظمات األهلیة العاملة في فلسطینحسب تصنیف 

 مجاالت حقوق اإلنسان والدیمقراطیة. -١
 مى جمعیات الصداقة (مع بلدان غربیة مثال).وما تس، ومجال الطفولة والمرأة والشباب  -٢
 ومجال الفن والثقافة واإلعالم والتراث.  -٣
 مجال تنمیة المجتمع واإلقراض والتنمیة االقتصادیة. -٤
، والصـــحة، والزراعـــة، والتعلـــیم، ومراكـــز األبحـــاث، ومراكـــز التـــدریب، والمعـــاقین، مجـــال التأهیـــل -٥

 )٣(واإلسكان."، والبیئة

لماذا یقدم الغـرب وأمریكـا كـل هـذه المـنح والـدعم والخـدمات  :نفسه اآلنیطرح الذي والسؤال   
ولكـــن لتغریبنـــا وتخریـــب عقـــدیتنا ، "مـــش لســـواد عیونـــا"المثـــل الـــدارج  قـــالكمـــا و  للشـــعب الفلســـطیني؟

 أن یسـتطیع ال اإلنجلوسكسـوني الحلـف رأسـه وعلـى الرأسمالي الغرب وطمس هویتنا اإلسالمیة. إن

                                                           
 إصـبع وزمیلـه، منشـورات أبـو صـالح .د.أ طـه، تعقیـب المتوكـل.والتطبیـع، د والمقاومـة القـدس فـي الثقافـة أسـئلة) ١(

 .١٦٣، ص٢٠٠٩، األولى اهللا، فلسطین الطبعة حدود، رام بال شعراء منظمة مع فلسطین التعاون كتاب إتحاد
، ٢٠١٣ینــایر،  ٢٦الســبت، ، فلســطین أون الیــن ، موقــعد. أمــین أبــو عیشــةالتمویــل األجنبــي وثقافــة المقاومــة، ) ٢(

  felesteen.ps/details/news/.../.htmlبتوقیت القدس، ١٣الساعة..:
  .١٣٤، صد. ماهر الجعبري المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات؟) ٣(
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 الغرب من تمویلها كامل تتلقى والتي، األنجزة مؤسسات طریق عن إال دادهبإع قام مخطط أي یمرر
 تكـاد ال السلطة إیرادات ألن التمویل ذلك من راً كبی اً جزء تتلقى التي وعن طریق السلطة، الرأسمالي

 والمؤامرات المخططاتتلك  تنفیذ یتم خاللها من محطة تعتبر فإنها، نفقاتها مجمل من ٢٠٪ تغطي
 قائمـة تقـوم أن یمكـن ال أنـه علـى التأكیـد یجـب لـذا، والهاویـة الـدمار نحـو بشـعبنا عصـفت قـد التـي

  .)١(الرأسمالي الغرب من تمویله یتلقى وهو لشعب
  المشاریع على أساسها وتشمل:  تلكو"هناك العدید من البرامج العملیة التي یتم تنفیذ 

وعقـد ورشـات العمـل ، اریر والتوصـیاتإخراج الدراسات وٕاجراء المسوح واإلحصائیات وٕاعداد التق -١
وتــدریب ، علــى المفــاهیم المطلــوب ترویجهــا )التوعیــة(وحمــالت ، والنــدوات والمــؤتمرات واللقــاءات

وتبادل الزیارات مع الخبراء واألكادیمیین والناشـطین الغـربیین والمحلیـین ، الكوادر محلیا وخارجیا
فــي فعالّیــات اجتماعیــة (مختلطــة محلیــا  والمشــاركة، المــأّطرین حســب معــاییر الجهــات المانحــة

  وبناء جسور للتواصل. ، النشاطات تلكوخارجیا ذكورا وٕاناثا) لكسر الحواجز بین المتفاعلین في 

وٕافســاح ، فــتح المجــال لنشــاطات خاصــة بفئــات مختلفــة مثــل الطلبــة والشــباب واألطفــال والنســاء  -٢
وٕاقامــة المهرجانــات والمخیمــات ، ابیة غربیـةالمجـال لهــم لزیــارة البلــدان الغربیـة واســتقبال وفــود شــب

باإلضــــافة إلـــى تقـــدیم الخـــدمات كـــالتعلیم والصــــحة ، والزیـــارات المیدانیـــة، والمعـــارض، الصـــیفیة
  واإلغاثة. 

حمالت اإلغاثة ونشاطات تقدیم الخدمات وتطویر البنى التحتیة وتنفیذ المشاریع اإلنشائیة ممـا   -٣
المتعلقـة بتنفیـذ المشـاریع التنمویـة. وتـتم تغطیـة مصـاریف  یتعلق بالعمران وتمویل شراء المعدات

الزیارات والمؤتمرات واالستشارات وتقدیم بعض الخدمات التي یحتاجها الناس وغیرها من خـالل 
 )٢(المؤسسات." تلكموازنات المشروعات التي تدعمها الجهات المانحة ل

ــرامج والمشــاریع ا"  ــة ضــملب ــا المؤسســات األهلی ــوم به ــي تق ــة عامــة وهــي الت ن اتجاهــات برامجی
  -كالتالي:

  الجمعیات الخیریة وتشمل:   - أ
وهي برامج في مجاالت الصحة والتعلـیم المبكـر  برامج الرعایة االجتماعیة والخدمات التنمویة: -١

 وغیرها من الخدمات االجتماعیة األخرى.، والرفاه االجتماعي والزراعة
، : وهـو مـا یتعلـق بالمجـال الثقـافي والسیاسـيةبرامج التعلـیم غیـر الرسـمي والتوعیـة الجماهیریـ -٢

وتشمل "الندوات والمحاضرات والمهرجانات والنشرات والوسائل التربویة والتعلیمیة المختلفة. كمـا 
                                                           

 .٧٨١ جبریل، العدد رأفت، األیدولوجیا وغیاب األجنبي انظر: التمویل) ١(
  بتصرف بسیط.، ٧٨١ العدد المرجع السابق،أنظر: ) ٢(
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وبــــرامج خاصــــة ، والتأهیــــل التربــــوي، بــــرامج اإلرشــــاد النفســــي، تتضــــمن إقامــــة المكتبــــات العامــــة
.. .و ومخیمات صیفیة، ودروس تقویة للطالب، ةوبرامج توعیة للمرأ، وأنشطة ترفیهیة، بالشباب

الحجم من  ذلكوهي ترتبط بموضوع (عملیات التغییر االجتماعي) والتغییر الثقافي: إذن یعكس 
اهتمام المنظمات األهلیة بتغییر الثقافة السائدة. وهنـا یجـدر ، في إطار هذا البرنامج، النشاطات

 نحو الثقافة الغربیة الستشعار مدى الخطورة. االنتباه إلى مسألة تغییر الثقافة السائدة
وتشـمل التـأثیر بـالقوانین الحالیـة لصـالح تقویـة وتمكـین  برامج التعبئة والتأثیر وبناء التحالفـات: - ٣

إقامـــة العالقـــات والصـــالت مـــع المؤسســـات ، النضـــال مـــن أجـــل نظـــام صـــحي فلســـطیني، المـــرأة
التنسـیق بـین ، العـالمي العـام لتـأثیر بـالرأياالتصال الخارجي مع المؤسسات الدولیة وا، الصدیقة

 استطالعات الرأي وغیرها.، إصدارات إعالمیة، األطر النسویة
: وهــي ذات عالقــة مباشــرة ببــرامج بــرامج دعــم حقــوق اإلنســان وتعزیــز الدیمقراطیــة واإلصــالح -٤

بـدور للتأكیـد علـى أهمیتهـا والرتباطهـا المباشـر  ؛وفصلها ضمن تصنیف خاص، التعبئة والتأثیر
 المنظمات األهلیة في بناء المجتمع المدني.

 ما یتعلق بالعمل والتدریب والتعلیم:   -  ب

ـــیم المهنـــي، بـــرامج التطـــویر المؤسســـي وتنمیـــة المـــوارد البشـــریة تـــدریب ، وتشـــمل: (بـــرامج التعل
نیـة الف، الدورات اإلداریـة، االستشارات الفنیة، قدراتالبرامج تطویر ، استخدامات الكمبیوتر، المدربین

 وتحدید االحتیاجات وغیرها".، واإلدارة المالیة
بـرزت نتیجـة تـردي األوضـاع االقتصـادیة للنـاس وفقـدان  وقـد، فـرص عمـل مالئمـة إیجادبرامج  -١

 معظم العمال الفلسطینیین عملهم لدى الیهود.
ـــة) - ٢ ـــة (المنهجی ـــة والتعلیمی ـــرامج البحثی بمـــا یشـــمل مراكـــز األبحـــاث ومؤسســـات التعلـــیم مـــن  الب

  .)١(ت ومعاهد وكلیات ومدارس"جامعا

و"كما هو جلي تتضمن النشاطات في هذه األطر البرامجیة ارتباطات بجوانب مادیة منبثقـة   
والمفـاهیم  )الحضـاریة(وأخـرى ثقافیـة منبثقـة عـن النـواحي ، والعلـوم والتقنیـات )المدنیة(عن النواحي 

وذلـك ، البرامج تلكي كل نوع من ووجهات النظر. وبالتالي هنالك اختالف حول مستوى الخطورة ف
   یتطلب التفنید ووضع سّلم لمستوى خطورتها على المجتمع.

                                                           
، رؤیة أوسع لدور المنظمـات ١٣٧، صد. ماهر الجعبري لمدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟المجتمع ا) ١(

ورقـة مفـاهیم، عـزت عبـد الهـادي، مركـز المعلومـات الـوطني الفلسـطیني، مركـز  األهلیة الفلسطینیة في عملیـة التنمیـة
ـــــــــــــــاس یـــــــــــــــوم الثالثـــــــــــــــ١٣/٤/٢٠٠٤بیســـــــــــــــان للبحـــــــــــــــوث واإلنمـــــــــــــــاء، رام اهللا،  م، ٢٠١٣-٣-١٩اء ، تـــــــــــــــم االقتب

www.idsc.gov.ps/arabic/ngos/derasat/derasat_١.htm ،بتصرف .  
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التصنیفات تبرز بالعموم أن هنالك میـادین  تلكفإن ، ولدى اعتبار ذلك التباین في المستوى  
، وأخــرى خدماتیــة وٕاغاثیــة ال تحمــل خطــورة (مباشــرة)، خطــرة یجــب التــیّقظ حولهــا ومتابعــة نشــاطها

مع التذكیر بكون تمویلها یندرج ضمن ، ن النظر إلى بعض القائمین علیها من باب حسن النّیةویمك
وعلـى اعتبارهـا جـزًءا مـن نمـط حیـاة مخـالف ، محاوالت الترقیع وعرقلة التغییر نحـو النهضـة الشـاملة

  لتنظیم اإلسالم للحیاة العامة والسیاسیة ورعایة شؤون الناس.
وهـي تلـك التـي تنشـط ، البـرامج والمؤسسـات األهلیـة الهّدامـة ویجب أن ینصب التركیز علـى  

ـــة العـــیش بشـــكل عـــام ـــأثیر فـــي طریق ـــة ، فـــي مجـــاالت تتعلـــق بالت ـــالنواحي الفكری وهـــي التـــي تـــرتبط ب
أي هـي التـي تـرتبط بـالنواحي الحضـاریة والمفـاهیم عـن الحیـاة ، والسیاسة واالجتماعیة بشـكل خـاص
تصــّنف علــى أنهــا هّدامــة لمــا فیهــا مــن مضــمون ولكونهــا  وهــي، ذات الخصوصــیة لألمــة اإلســالمیة

وبالتـالي فهـي تنـاقض وجهـة النظـر اإلسـالمیة وتكـون كمعـول هـدم ، تنفذ حسب وجهة نظر الغربّیین
وهي من هذا الباب تعتبـر مـن أعمـال الغـزو الفكـري ، في وجود األمة اإلسالمیة وثقافتها ومصالحها

   )١(أدرك القائمون علیها ذلك أم لم یدركوا."سواء ، وتجنید العمالة لمصالح الغرب

                                                           
 .١٣٧، صد. ماهر الجعبري المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ١(
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  .وبرامج التمویل الغربي األمریكي المؤسسات الخدماتیة -المطلب الرابع
  

  بعض المؤسسات غیر الحكومیة العاملة في فلسطین: -أوالً 
وبرامج التوعیة وتنمیة القدرات ، تعمل الجمعیات والمؤسسات على تعزیز مبادئ الدیمقراطیة  

ومشـــاریع مثـــل مشـــروع رواد ، ودعـــم وتمكـــین المـــرأة، اركة المـــرأة فـــي التنمیـــة المجتمعیـــةوتعزیـــز مشـــ
وبعـــض الجمعیـــات تقـــوم باحتفـــاالت بمـــا ، واالحتفـــال بیـــوم المـــرأة العـــالمي، الثقـــافي لتمكـــین الشـــباب

 ،وتستقبل وفود الـدول المانحـة مثـل: فرنسـا، وغیره من ترویج للثقافة والفكر الغربي )بعید األم(یسمى
  مؤسسة الكویكرز وغیرها من الممولیین والمانحین.، أمریكا، بریطانیا

  الجمعیات: تلكومن  

 جمعیة الفجر الشبابي الفلسطیني: - ١

وذلك واضح من ، تعمل الجمعیة على تعزیز المفاهیم الغربیة وتروج لألفكار والثقافة الغربیة  
جمعیــة الفجــر الشــبابي الفلســطیني حیــث "أقامــت ، خــالل البــرامج واألنشــطة الممولــة مــن قبــل الغــرب

والـــذي یصـــادف (الحـــادي ، بمدینـــة خـــانیونس الیـــوم احتفـــاال بعنـــوان (یـــوم العائلـــة) بمناســـبة یـــوم األم
مســاحات صــدیقة للفتیــان ( والــذي تــم تنفیــذه مــن خــالل مشــروع، )٢٠١٣والعشــرین مــن شــهر مــارس 

ضــور منشــطي وطالئــع المشــروع بح، )مركــز معــا التنمــوي والیونیســف( للمشــروع والفتیــات) والممــول
االحتفال كلمات ترحیبیة من منشطي  توتخلل، وذلك في قاعة السعادة بمحافظة خانیونس، وأمهاتهم

ـــة متنوعـــة، المشـــروع بالحضـــور ـــات مـــن فقـــرات ترفیهی ـــان والفتی ـــات للفتی ـــى بعـــض الفعالی ، إضـــافة ال
فل قام الفتیان والفتیـات بتقـدیم وفي ختام الح، ورقصات شعبیة، وأناشید وقصائد لألم، وأنشطة هادفة

 )١(الهدایا الى أمهاتهم بمناسبة یوم األم."
 مركز هدف لحقوق اإلنسان: - ٢

یســعي المركــز لتعزیــز احتــرام وحمایــة حقــوق اإلنســان والدیمقراطیــة والحكــم الصــالح وســیادة   
نساء... اعرفي تمكین ال، تمكین شبابي...تعزیز دیمقراطیة: (القیام بمشاریع مثل، القانون واإلصالح

 ،وغیــره مــن الممــولیین الــدولیین UNDP)حقوقــك وغیــره) بــدعم مــن برنــامج األمــم المتحــدة اإلنمــائي 
ــــدا ، ٢٠٠٨، (PNGO)یحظــــي بعضــــویة: شــــبكة المنظمــــات األهلیــــة الفلســــطینیة و  ومؤسســــة آنالین

   )٢(.٢٠٠٩، (CRIN)طفلشبكة معلومات حقوق ال، ٢٠٠٩، األورومتوسطیة
                                                           

، صــحیفة دنیــا الــوطن )مقــال بعنــوان: بمناســبة یــوم األم جمعیــة الفجــر الشــبابي تقــیم احتفــاال بعنــوان (یــوم العائلــة) ١(
  مساًء. ٨م، الساعة ٢١/٣/٢٠١٣م، فلسطین، رام اهللا، تم االقتباس یوم الخمیس ٢١/٣/٢٠١٣االلكترونیة، 

  www.hadaf-hr.com، غزة، مركز هدف لحقوق اإلنسانموقع ) ٢(
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  )١(جمعیة مجموعة غزة للثقافة والتنمیة: - ٣

ـــدیمقراطي الحـــر تضـــم جـــیالً    مـــن كـــال  شـــاباً  تســـعي الجمعیـــة نحـــو بنـــاء المجتمـــع المـــدني ال
مــن أحــد  اً لترســخ بــذلك هــدف ؛تهــدف إلــى خلــق جــو مــن الدیمقراطیــة األصــیلة واإلصــالح، الجنســین

تلتزم كما  والدولي -لي والدولي حسب ما ذكرت في موقعهاأهدافها في خلق الترابط الفلسطیني الداخ
  بمبادئ حقوق اإلنسان ومبادئ المساواة والشمولیة والتمكین وٕادماج الفئات المستهدفة.

ن و والممولـــ، فـــي صـــنع القـــرار لهـــم وخلـــق دور، وأیضـــًا حمـــل الشـــباب علـــى إحـــداث التغییـــر  
، واألنــــــروا، (UNDP)م المتحــــــدة اإلنمــــــائي برنــــــامج األمــــــ، :الوكالــــــة الفرنســــــیة للتنمیــــــةمللجمعیــــــة ه

  )٢(وغیرها.
 جمعیة الحیاة واألمل: - ٤

تهـــدف إلـــى تنمیـــة وتمكـــین مجتمـــع مســـتدام مبنـــي علـــى المشـــاركة الفاعلـــة والحقیقیـــة لفئاتـــه   
، ز والمشــــاركةوالمســــاواة وعــــدم التمییــــ، وخاصــــة الشــــباب واألطفــــال مــــن كــــال الجنســــین، المســــتهدفة

بتمویل من الوكالة األمریكیة للتنمیـة الدولیـة و  وتدعم بعض المشاریع مؤسسة میرسي كور، والتمكین
)USAID) بتنفیذ برنامج مساعدة المجتمع الفلسطیني (PACP.٣() وغیرها من الممولین األجانب(  

ل المـانحیین ومـن خـال، الجمعیـات وغیرهـا تلـكومن خالل األنشـطة والبـرامج التـي تقـوم بهـا   
 والممولیین لهو خیر دلیل على خطورة الوضع الحالي في فلسطین من تغریب وتخریب وهدم. 

  :الغربي والجهات المانحة الدولیة التمویل -ثانیاً 
تنفـق الــدول الغربیــة وأمریكــا األمــوال الطائلــة لتنفیــذ مخططــاتهم ومشــاریعهم عبــر المؤسســات   

دافعــة والمانحــة والممولــة فــي غالبّیتهــا قــوى غربیــة قائمــة علــى القوى الغیــر الحكومیــة فــي فلســطین.ف
، واالتحـــاد األوروبـــي، تحـــرك بشـــكل قـــوي فـــي هـــذا االتجـــاه كـــل مـــن الوالیـــات المتحـــدةتو ، الرأســـمالیة

  باإلضافة إلى المؤسسات والكینونات العالمیة والدولیة المهیمن علیها من قبل الغرب:

والتــي لـم تكــن منطلقاتهــا متطابقــة ، وتنشــط أیضـا الیابــان، مثـل األمــم المتحــدة والبنـك الــدولي  
وهناك فرق بـین  )٤( ر جدید في سیاسة تمویلها ومنحها."ییإال أن هنالك تغ، أساسا مع النظرة الغربیة

                                                           
  /www.gcdgroup.orgانظر: موقع جمعیة مجموعة غزة للثقافة والتنمیة، ) ١(
 دلیـــل االتصـــال بالمنظمـــات األهلیـــة الفلســـطینیة، محافظـــة غـــزةقاعـــدة بیانـــات المنظمـــات األهلیـــة الفلســـطینیة، ) ٢( 

، السـاعة ٢١/٣/٢٠١٣م، تـم اإلقتبـاس یـوم الخمـیس ٢٠٠٨-شبكة المنظمات األهلیة الفلسطینیة، قطـاع غـزة بیانات
  . palngo.org، مساًء، ١
  .lifehope.psترنت، انظر: موقع الجمعیة علي االن) ٣(
  .٣٧ص، د. ماهر الجعبري المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ٤(
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ولكـن التركیـز یكـون ، والمؤسسات غیـر الحكومیـة األجنبیـةتمویل المؤسسات غیر الحكومیة المحلیة 
وهـي بـدورها ، كونهـا المكـون األسـاس فـي المجتمـع المـدني ؛المحلیـة على المؤسسات غیر الحكومیـة

   -وهي كالتالي: )١(تستفید من الدعم الخارجي لتمویل برامجها "التنمویة.

مرتبطــة مباشـــرة  وكالـــة تنمیــة )٢٥(فتشــمل )٢(شــبكة المنظمــات األهلیـــة الفلســطینیةوأمــا علــى موقـــع 
وهــي دول أوروبــا وكنــدا وأمریكــا واســترالیا باإلضــافة إلــى ، بالــدول المســاهمة وتــدعم مشــاریع التنمیــة

، منظمة مـن المنظمـات الدولیـة والمنظمـات التابعـة لألمـم المتحـدة) ٥٠(وقائمة تشمل حوالي، الیابان
  -ومنها:، ك الدوليوتشمل تلك القائمة جهات تقدم تمویال للمشاریع التنمویة مثل البن

   (UNICEF) الیونسیف -"صندوق األمم المتحدة للطفولة -١

الوكــاالت  ویســهم بعــض تلــك، وكالــة تنمیــة) ٤٢(یضــم(AIDA) اتحــاد لوكــاالت التنمیــة الدولیــة -٢
  الداخلة في االتحاد بشكل مباشر في تنفیذ المشروعات على األرض. 

   USAID)( األمریكیة للتنمیة الدولیةالوكالة  -٣

   (DFID)الدائرة البریطانیة للتعاون الدولي  -٤

  ) Agence Française de Développementوكالة التنمیة الفرنسیة ( -٥

   )CIDA(وكالة التنمیة الكندیة الدولیة  -٦

 ) Italian Development Cooperationالتعاون اإلیطالي للتنمیة ( -٧

  .ة اإلسبانیة للتعاون الدوليالوكال -٨

   (AusAid)وكالة التنمیة األسترالیة الدولیة  -٩

   (DANIDA)وكالة التنمیة الدانماركیة الدولیة  - ١٠

   (GTZ) مانیةاألل المؤسسة - ١١

   (SIDA)وكالة التعاون التنموي السویدیة الدولیة  - ١٢

   (JICA)وكالة التعاون الدولي الیابانیة  - ١٣

  ) World Bank (IBRD)لیة: البنك الدولي (ومن األمثلة على مؤسسات التمویل الدو  

                                                           
  .١٤٧ص،  د. ماهر الجعبري المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟ )١(
  ، الموقع الرسمي للمنظمات األهلیة، ألهلیة العاملة في فلسطیندلیل المنظمات ا) ٢(

www.mongoa.gov.ps/Arabic/NGODIR/index.html  
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   (UNDP)برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -١

  )١().UNRWAوكالة األنروا إلغاثة الالجئین ( -٢

ولي مــــن أهــــم المؤسســــات الدولیــــة التــــي تقــــدم المســــاعدات للســــلطة الوطنیــــة ویعتبــــر البنــــك الــــد -٣
 تنفیــذ سیاســة تخصــیصو  ،الفلســطینیة فتقــوم الــدول المانحــة بتقــدم مســاعداتها عبــر البنــك الــدولي

مؤسســاته المالیــة إلدارة هــذه و  یقــوم البنــك الــدوليو  ،صــرف األمــوال التــي تقــدمها الــدول المانحــةو 
ملیـــون ) ٢٧٧ (قــام البنــك الـــدولي بصــرف) ٢٠٠٣(إلــى عـــام) ١٩٩٣(منــذ عـــام و  ،المســاعدات

تجدر اإلشارة أن البنك الـدولي یقـدم القـروض إمـا مـن و  ،دوالر أمریكي على شكل قروض میسرة
   )٢(من مساعدات الدول المانحة. وٕاماأرصدة الخاصة 

یبــة ومــا جــرى فــي مصــر القر ، إن "قضــیة التمویــل األجنبیــة قضــیة خطیــرة یجــب الحــذر منهــا  
وبرنامج الفوضى الذي كانت ، التمویل في مصر ذلكمنا لیس ببعید عنا وما أثیر من شبهات حول 

التمویـل  ذلـكو ، هـو نفسـه الـذي یمـارس ویطبـق فـي كـل البلـدان، تسعى إلیه دول ومؤسسـات التمویـل
هـو شـكل مــن أشـكال االســتعمار الحـدیث الــذي تحـول مـن احــتالل األرض بقـوة الســالح إلـى احــتالل 

لعقول من خالل الثقافات ونشر القیم والمبادئ الهدامة والسعي لتخریب المجتمعات والسیطرة علیهـا ا
  )٣(دون أن یتكلف االستعمار الجدید تكلفة هذه السیطرة."

هم المالمح لبعض تلك الجهات لتوضیح أدوارهـا وبرامجهـا ولتبیـان خطورتهـا ألو"فیما یلي عرض 
  السیاسي:في التغریب والتخریب الثقافي و 

أشـهر  ومـنبرامج التمویـل األمریكـي وهي من : )٤(USAID)( الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة -١
مثـل  المانحة (أو تسمى المشاریع أو البرامج) فرع)األ(وینبثق عنها العدید من ، الجهات المانحة

ــــث "أنفقــــت منــــذ عــــام ، "تمكــــین" و"رفیــــد" ــــر مــــن( ١٩٩٣حی  تلــــكوأن ، بلیــــون دوالر) ١.٧أكث
وهــي بــذلك تحــاول إبــراز دورهــا اإلنســاني ، المســاعدات فاقــت مســاعدات أي دولــة مانحــة أخــرى

وتلمیـــع صـــورة أمریكـــا فـــي العـــالم إذ تتمجـــد بـــأن نســـبة ملحوظـــة مـــن هـــذا التمویـــل أنفقـــت علـــى 
سـاعدات طارئـة مـن أجـل تخفیـف المعانـاة الناتجـة عـن االنتفاضـة الثانیـة. مشروعات إنسانیة وم

                                                           
 .٣٧ص، د. ماهر الجعبري المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ١(
بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر العلمـي األول،  أنظر: التمـویـل األجنبـي، الـواقــع... والتحدیــات، د. إبراهیم سالم جابــر،) ٢(

االســـتثمار والتمویـــل فـــي فلســـطین، "بـــین آفــــاق التنمیــــة والتحدیــــات المعـاصــــرة "، المنعقـــد بكلیـــة التجـــارة فـــي الجامعـــة 
  .٥٠٠غـزة، ص –م، سلطـة المیـاه ٢٠٠٥مایو  ٩ - ٨اإلسالمیة، في الفترة من 

 ٢٩فلسـطین اآلن، تـم اإلقتبـاس یـوم الخمـیس،  ، موقـعفى الصـوافمصـط ، د.احذروا التمویل األجنبـي المشـبوه) ٣(
  html.١٣١١٨/paltimes.net/details/newsبتوقیت القدس،  ١٠:١٥، الساعة ٢٠١٢مارس، 

  /http://www.usaid.govموقع الوكالة األمریكیة على الشبكة الغنكبوتیة، ) ٤(
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وفــــي المقابـــــل تصــــّرح بـــــأن برامجهـــــا ومجــــاالت اهتماماتهـــــا فـــــي فلســــطین تتضـــــمن (اإلصـــــالح 
فإنها تدعم ما تسمیه (االستقرار السیاسي والحكم الـدیمقراطي ، وضمن هذا اإلطار، الدیمقراطي)

لعملیــات السیاســیة الجوهریــة مثــل اإلنتخابــات وٕایجــاد أرضــیة مــن خــالل بــرامج دینامیكیــة تعــزز ا
  لترسیخ حكم القانون وترویج مجتمع مدني قوي). 

ـــاء    وهـــي تؤكـــد أنهـــا تعـــزز وتمـــد المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني مـــن أجـــل تمكینـــه مـــن الوف
أجـل تـرویج وأن الوكالة تعمل مـع لجنـة اإلنتخابـات الفلسـطینیة مـن ، بمسؤولیاته التشریعیة والتمثیلیة

حسـب -وذلـك ، انتخابات حرة وعادلة من خالل توعیة الناخب والمراقبین الـدولیین والمسـاعدة التقنیـة
بینمـا ، مما یؤكد أن اإلنتخابات التشریعیة في فلسطین كانت مـن ضـمن األجنـدة األمریكیـة -أدبّیاتها

بــات لفــوز حركــة المقاومــة ُیالحــظ أن أمریكــا ذاتهــا قــد غّیــرت سیاســة دعمهــا بعــدما أدت تلــك االنتخا
  )١( اإلسالمیة (حماس) باالنتخابات.

إذا كانـت متعارضـة ، وعدم االعتراف وعدم دعـم الـدول المتقدمـة والسـیما أمریكـا للدیمقراطیـة  
ویكفـــي مـــا وقـــع مـــؤخرًا بشـــأن االنتخابـــات ، مـــع مصـــالحها أو كانـــت مخالفـــة لتوجیهاتهـــا وطموحاتهـــا

بـل وأكثـر ، حیـث قوبـل بـالرفض، فـوز (حمـاس) وهـو اختیـار شـعبيالتشریعیة الفلسطینیة التي أثبـت 
وحصـــار خـــانق علــــى  )٢(مـــن ذلـــك رفـــض ومقاطعـــة هـــذا الممثـــل الشـــرعي لشـــعب ودولـــة فلســـطین.

  منذ فوزها وحتى هذه اللحظة.، وقطع التمویل عنها، الحكومة الفلسطینیة مالیًا واقتصادیاً 

وبالتــالي التمویــل والمصــالح السیاســیة. وفــي ذلــك دلیــل واضــح علــى االرتبــاط الوثیــق بــین "  
یتحدث موقعها على اإلنترنت أن هدف الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة في ظـل الوضـع الجدیـد فـي 
فلسطین هو "حمایة الوسطیة والتـرویج لهـا وللبـدائل الدیمقراطیـة لحمـاس. وأن عملهـا یشـمل التـدریب 

  المدني.لإلعالم المستقل والمساعدة لمنظمات المجتمع 

حیـث یـذكر ، وتركز الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیـة علـى قطـاع الشـباب بشـكل بـارز وقـوي  
خبرا حول توقیع اتفاقیة بین الوكالـة األمریكیـة للتنمیـة الدولیـة ووزارة التخطـیط موقعها على اإلنترنت 

تحـت هـدف "زیـادة الـتعلم وفـرص  وذلـك، في مجال تمكـین الشـباب ١٤/٢/٢٠٠٦بتاریخ  الفلسطینیة
مــنح  ٢٠٠٥ویــذكر الخبــر أنــه تــم فــي شــهر تشــرین أول مــن العــام ، التحصــیل للشــباب الفلســطیني"

مـــن أجـــل برنـــامج تمكـــین الشـــباب المســـمى  ؛ملیـــون دوالر) ٢٥(مبلـــغ (EDC)مركـــز تطـــویر التعلـــیم 
ویبـین أن برنــامج رّواد هـذا (الـذي یســتمر خمـس ســنوات)  تفاقیــة الموقعـة.والمربـوط ضـمن اال (رّواد)

                                                           
 .١٥٠، صد. ماهر الجعبري لمدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟المجتمع ا) ١(
انظر: أهـداف العولمـة وأثرهـا علـى حقـوق اإلنسـان والسـالم العـالمي، أ. بـن صـغیر مـراد، كلیـة الحقـوق، جامعـة ) ٢(

  .٥١، ص٥م، العدد ٢٠١١تلمسان، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، جامعة د. یحي فارس،  -أبي بكر بلقاید
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ینخــرط فــي عــدة مجــاالت منهــا التعلیمیــة ومنهــا بــرامج الترفیــه للشــباب وبــرامج خدمــة مدنیــة للمــدارس 
وكـذلك تطــویر سیاسـة وطنیـة للشــباب. وهـو یفصــح أن (الهـدف طویـل المــدى للبرنـامج هــو ، الثانویـة

سـطیني وشـحنهم للعـب دور الوسـیط فـي التغییـر اإلیجـابي فـي المجتمع).وبـالطبع لتحفیز الشباب الفل
  فإن معاییر مثل ذلك التغییر اإلیجابي المطلوب یجب أن تكون أمریكیة بحتة.

وهــو أحــد مشــاریع  ):TAMKEENكــین (تم-مشــروع تعزیــز الدیمقراطیــة والمجتمــع المــدني  -٢
تقـرر أن ) ثم ٢٠٠٠(وبرامج الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة الذي ابتدأ في شهر أیلول من عام

"اســتجابة لتحــدیات  ٢٠٠٦بعــدما تــم إقــرار تمدیــده لســنة ، ٢٠٠٦ینتهــي نهایــة أیلــول مــن العــام 
بهــدف "دعــم دور مؤسســات  ؛الرملیــون دو ) ٣٤.٢ (وقــد رصــد لــه مبلــغ اإلنتخابــات ومــا بعــدها".

المجتمع المدني الفلسـطیني فـي "الدمقرطـة" واإلصـالح ومـن ثـم إیجـاد دولـة فلسـطینیة دیمقراطیـة 
أي نحـــو إنهـــاء حالـــة الصـــراع مـــع العـــدو الیهـــودي علـــى الطریقـــة ، ومســـالمة كمحصـــلة نهائیـــة"

  )١(األمریكیة المرسومة حسب خارطة الطریق. ".
حسب ما ذكر الموقع "یقوم  :: تدریب قادة المستقبل في فلسطینراطیةالممارسة الفعلیة للدیمق -٣

صـــندوق األمـــم المتحـــدة للدیمقراطیـــة بتمویـــل مشـــروع لبنـــاء القیـــادة بـــین أوســـاط الشـــباب وٕانشـــاء 
من أجل المشاركة في العملیـات الدیمقراطیـة مـع توجیـه دفعـة للمبـادئ الدیمقراطیـة  ؛منتدیات لهم

 مركــز رام اهللا لدراســات حقــوق اإلنســانأعــد ، دعم مــن الصــندوقفــي مجتمعــاتهم المحلیــة. وبــ
، برنامجـــا للنهـــوض بـــالحوار الـــدیمقراطي بـــین الشـــباب فـــي كـــل مـــن الضـــفة الغربیـــة ومدینـــة غـــزة

ممـا یجعــل حلقـات العمـل فرصــة ، االجتماعــات القـادة والمیسـرین والشــباب الممثلـینتلـك وشـملت 
ــــف ا كســــبقیمــــة لتكــــوین الشــــبكات و  لخلفیــــات الثقافیــــة والتقلیدیــــة والدینیــــة. ویــــنظم الفهــــم لمختل

ویصــممون الحمــالت للنهــوض بمشــاركة ، المشــاركون زیــارات جماعیــة ألمــاكن بعضــهم الــبعض
وهـم ، وتنظیم المظاهرات السلمیة للدفاع عن الحقوق الدیمقراطیـة.، الشباب في العملیة السیاسیة

یعي وأعضـاء البرلمـان لمناقشـة بعــض قـادرون علـى مقابلـة رئـیس الـوزراء ورئـیس المجلـس التشـر 
 )٢(من أجل مساهمة الشباب في العملیة التشریعیة"؛ التدابیر البناءة 

  

  

 

                                                           
  .١٥٠، صد. ماهر الجعبري المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ١(
  الدیمقراطیة والمجتمع المدني، صندوق األمم المتحدة للدیمقراطیة، موقع األمم المتحدة على اإلنترنت، ) ٢(

www.un.org/ar/globalissues/democracy/civil_society.shtml  
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  :من األمثلة على المشاریع التي دعمت الرئیس من خالل مشروع تمكین"و

في غزة  المجتمع لمؤسسة صوت التشریعي مشروع تثقیف الناخبین في انتخابات المجلس  - أ
تـم ذلـك عبـر دعـم مـن مشـروع تعزیـز الدیمقراطیـة والمجتمـع المـدني (تمكـین) وبتمویـل  ولقـد
أن من األهداف المحققـة  :وذكر ملخص المشروع)".  (USAIDوكالة التنمیة األمریكیة من

  ركة الناخبین في العملیة االنتخابیة.في المشروع: تعزیز مشا
مـن أجـل ؛ فقد وّفر الدعم لمائة مؤسسة مجتمع مـدني فلسـطینیة : )TAMKEENمكین (ت   - ب

  مشاریع تطبیق الدیمقراطیة والحكم (الجید). 

تقـــدیم الخـــدمات بأوعیـــة الثقافـــة الغربیـــة) كیـــف یـــتم خلـــط وتبـــین هـــذه الحركـــة الخطـــرة (فـــي 
وتؤكـد أن العمـل التنمـوي (الخـدماتي) ال ، األهداف السیاسیة بالخبز من خالل الدعم المـالي

  یأتي من الغرب إال من أجل أن یكون طریقا للتخریب السیاسي أو الثقافي.

البرنــامج یــدعم مشــاریع بحثیــة مشــتركة قائمــة علــى التعــاون بــین (إســرائیل) وجیرانهــا : یــركم  - ت
وهــذا هــو التطبیــع ، ممــا یعنــي خلــق جســور بــین یهــود والعــرب نحــو العــیش الطبیعــي، العــرب

 بعینة!!. وسوف نطرح موضوع التطبیع بشكل موسع في الفصل الرابع بإذن اهللا.
یهدف إلى تقدیم الخدمات الطارئة للفلسطینیین في الضفة الغربیة وقطـاع : )Rafeedفید (ر   - ث

، غزة من خالل تقدیم الدعم للمؤسسات غیر الحكومیة المحلیة من مختلف األحجام والقدرات
ومـع ، تیة والعمرانیـةمن نوعیة تحسین البنى التحتیة والخدما) رفید(وكانت غالبیة مشروعات 

مثل مشروعات المخیمات الصیفیة والدعم في ، ذلك تم تقدیم مشروعات ذات تأثیر اجتماعي
  )١(سّمى مواجهة اإلساءة للنساء ومخاطرهن).یالمجال االجتماعي للنساء (ما 

، وقطــاع غــزة لتقــدیم العــون لالجئــین أنشــئت اثــر احــتالل الضــفة الغربیــة: )٢(مؤسســة األنیــرا  -  ج
ومــن ثــم تحولــت إلــى (تطبیــق مشــاریع تخلــق أرضــیة للنمــو االقتصــادي واالجتمــاعي) حســب 
أدبّیاتها. وتتعامل األنیرا مع المؤسسات المحلیـة مثـل مؤسسـات الخـدمات الصـحیة والمـدارس 

  والجامعات والتعاونیات والبلدیات والجمعیات.

                                                           
  .١٥٢، صد. ماهر الجعبري التمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟المجتمع المدني و ) ١(
 ١٩٦٨تعــرف عــن نفســها بأنهــا: مؤسســة أمریكیــة إلغاثــة الالجئــین فــي الشــرق األدنــى (أنیــرا) تأسســت فــي عــام ) ٢(

، مؤسســة غیــر ١٩٦٧للمســاعدة فــي تخفیــف معانــاة الالجئــین الفلســطینیین بعــد الحــرب العربیــة اإلســرائیلیة فــي عــام 
یة وغیــر دینیــة، كمــا أنهــا واحــدة مــن أكبــر الجمعیــات األمریكیــة غیــر الربحیــة والوحیــدة التــي تعمــل فــي الشــرق سیاســ

ملیــون دوالر لتنفیــذ بــرامج فــي الشــرق األوســط.  ٥٠، قــدمت أنیــرا ٢٠١٠عاًمــا. وفــي الســنة المالیــة  ٤٢األوســط منــذ 
  .arabic.anera.orgموقع مؤسسة أنیرا 
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ـــة أخـــرى ـــك جهـــات أمریكی ـــیم والتـــدریب ، متعـــددة وهنال ـــل التعل تنشـــط فـــي مجـــاالت متعـــددة مث
  والتعاون األكادیمي والخدمات واإلغاثة وغیرها. 

والتـي تعـرف رسـالتها علـى أنهـا تحسـین حیـاة النـاس وحـل المشـاكل  أكادیمیة تطویر التعلیم:  -  ح
 االجتماعیــة الحرجــة مــن خــالل طــرح وتــوفیر أفضــل التفكیــر والتقنیــات والمنهجیــات متعـــددة

 ومنها: ، ) للتطویر اإلنسانيmultidisciplinaryاألوساط (

: وهي تعرف نفسها على أنها مؤسسة غیر ربحیة خاصـة تعـزز )١( AMIDEASTإمیدیست  -  خ
التفــاهم والتعــاون بــین األمــریكیین وشــعوب الشــرق األوســط وشــمال أفریقیــا (مــن خــالل التعلــیم 

وتـدیر بـرامج التبـادل األكـادیمي ولهـا مقـر ، وهي تدعم مشـاریع تطـویر مؤسسـاتیة، یب)والتدر 
  في فلسطین. 

وهـــي تعمـــل فـــي المجـــال  برنـــامج الشـــباب الفلســـطیني:-مجموعـــة خدمـــة أصـــدقاء أمریكـــا  - د
 :وهـي تقـول، التبشیري من خالل ترویج مفاهیم الالعنف والعدالة والمحبة والكرامـة اإلنسـانیة

تجمیــع النــاس مــن مختلــف الخلفیــات الدینیــة والثقافیــة التــي تتشــارك فــي القــیم  نهــا تقــوم علــىإ
  )٢(التي تنیر حیاتها وتثریها" حسب أدبیاتها."

 غیـر تمویـل مؤسسـات عـن فضـال، عملهـا وتشـعب، األمریكیـة المعونـة أجهـزة و"تضـخمت
  )٣(وغیرها." فورد كمؤسسة ظاهرها في حكومیة

، مـن أجـل "تعزیـز القـیم الدیمقراطیـة، وهي من المؤسسات األمریكیـة المسـتقلة: مؤسسة فورد  - ذ
وتــــرویج التعــــاون الــــدولي وتقــــدم المنجــــزات اإلنســــانیة" كمــــا تعــــّرف ، ومواجهــــة الفقــــر والظلــــم

آســیا ولهــا العدیــد مــن المقــّرات فــي العــالم فــي أفریقیــا و ، رســالتها. ومقرهــا الــرئیس فــي نیویــورك
ولهــا مقــر فــي القــدس وآخــر فــي القــاهرة. ولهــا العدیــد مــن ، والشــرق األوســط وأمریكــا الالتینیــة

وتتفــرع عــن ذلــك ، "والســالم والعدالــة االجتماعیــة"، البــرامج فــي العــالم منهــا مــا یتعلــق بالتنمیــة
 ،البرنامج موضوعات حقوق اإلنسان والمجتمع المدني ومـا یسـمى بالحكمانیـة (الحكـم الجّیـد)

تفـــرع عنهـــا موضـــوعات تتعلـــق بـــالنوع تحیـــث ، ومنهـــا مـــا یتعلـــق بالمعرفـــة واإلبـــداع والحریـــة
نها لعبت دورا مركزیا في انبعاث إ :(الجنس) والدین والتعلیم واإلعالم والفنون والثقافة. وتقول

حیث أنفقت فیهـا منـذ نشـأة كیـان یهـود خمسـة مالیـین ، وتطور المجتمع المدني في "إسرائیل"

                                                           
  ٢٣٣١/www.amideast.org/ar/node موقع معهد اإلمیدیست) ١(
  . ١٥٣صد. ماهر الجعبري، التمویل األجنبي آفاق أم تحدیات؟ ) ٢(
 آب ١ ، االثنین٦٨٨٥ العددن، والعشرو  الثالثة قندیل، صحیفة القدس، السنة الحلیم األجنبي، عبد التمویل ضد) ٣(

 هـ. ١٤٣٢ رمضان ١، ٢٠١١) (اغسطس
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خصوصـا فـي مجـال حقـوق اإلنسـان ، على مشروعات لمؤسسات غیر حكومیة یهودیةدوالر 
) ٢٠( والســعي للســالم. وقـــد أعلنــت حــدیثا عـــن برنــامج جدیـــد للــدعم فــي دولـــة الیهــود بقیمـــة

 )١(ملیون دوالر من أجل إقامة سالم وعدالة اجتماعیة."

، ة أنها معادیة للسامیة"بل إن مؤسسة فورد قد أعلنت إنهاء تمویلها لمؤسسات فلسطینیة بحج
أي أنهــا تعــادي إســرائیل وتتطلــب تعهــدات مــن المنظمــات التــي تمولهــا بأنهــا ال تمثــل تهدیــدا 

فلنالحظ هنا مدى تواطأ أمریكا مع  )٢( وخصت بالذكر إسرائیل."، لوجود دول شرعیة وسیادیة
  إسرائیل!!.

توجیهـات أجنبیـة إلدانـة واألخطر من ذلك أن بعض الجمعیات الممولـة أجنبیـًا انصـاعت إلـى 
بــل ، باعتبارهــا انتهاكــا لحــق مــن حقــوق اإلنســان ؛العملیــات االستشــهادیة فــي فلســطین والعــراق

. ٢٠٠٢المنظمات إعاقة مساواة الصهیونیة بالعنصریة في مؤتمر دیربـان  تلكحاولت بعض 
بــل أن بعــض قیــادات المنظمــات ، المنظمــات وأولویاتهــا تلــكهــذا ممــا یفضــح بعــض أهــداف 

، ســمحوا ألنفســهم أن یكــون أداة دعائیــة فــي یــد مســئولین فــي اإلدارة األمریكیــة الممولــة أجنبیــاً 
ال زالــــت ماثلــــة فــــي  )أبــــو غریــــب( وفضــــائح، التــــي تنتهــــك حقــــوق اإلنســــان والعــــراق كــــل یــــوم

األذهـــان. فـــأین إســـرائیل وأمریكـــا مـــن حقـــوق اإلنســـان الفلســـطیني؟! فلمـــاذا ال تحاســـب أمریكـــا 
   )٣( .تهاكها لحقوق الفلسطینین ؟!إسرائیل على ان

كجــزء مــن برنامجهــا للشــرق األوســط  :فــرع ضــمن هیكــل مؤسســة فــورد مخــتص بفلســطین  -  ر
الشـــرق األوســـط وتنمیـــة العناصـــر  ویتمحـــور تركیـــزه حـــول (بنـــاء الســـالم فـــي، وشـــمال أفریقیـــا

حســب مــا ، الضــروریة لمجتمــع مــدني قــوي ولحكــم دیمقراطــي للدولــة الفلســطینیة المســتقبلیة)
ومنهـا: ، وحسب منشوراتها فهـي تنشـط فـي فلسـطین اآلن فـي مجـاالت برامجهـا العامـة، تقول

ویتضـمن ، الذي یركز علـى بنـاء السـالم فـي الشـرق األوسـط برنامج الحكم والتعاون الدولي:
مـن أجـل  ؛(المسـار الثـاني)دعم المؤسسات الفلسـطینیة المنخرطـة فـي اجتماعـات مـا یسـّمى 

وهـي تـدعم شـبكة مـن مراكـز األبحـاث المسـتقلة فـي موضـوعات ، (سـالم إقلیمـي)الدفع نحـو 
(جهـود وكـذلك تـدعم ، الدیمقراطیة والعالقات الدولیـة والموضـوعات المتعلقـة بالعملیـة السـلمیة

                                                           
 .١٥٣صد. ماهر الجعبري، دیات؟ التمویل األجنبي آفاق أم تح) ١(
، التمویــل األجنبــي أداة خطیــرة وذكیــة للتــدخل جنبــي لمنظمــات المجتمــع المــدني: وثیقــة للســي أي إیــهالتمویــل األ) ٢(

نــوفمبر  ٣٠والهیمنــة، د. أشــرف بیــومي، عــن اللجنــة المصــریة لملتقــي عمــان للمنظمــات العربیــة المناهضــة للهیمنــة 
   hakaek-misr.comم٢٢/٣/٢٠١٣، االقتباس، الجمعة ٢٠١١/ ١١/ ٠٣، نشر على الموقع في٢٠٠٦

، التمویــل األجنبــي أداة خطیــرة وذكیــة التمویــل األجنبــي لمنظمــات المجتمــع المــدني: وثیقــة للســي أي إیــهأنظــر: ) ٣(
 للتدخل والهیمنة، المرجع السابق.
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الدراســــات ومـــن ضــــمن ذلـــك (برنـــامج ماجســــتیر فـــي ، )إســـرائیل( جتمـــع الفلســــطینيتفهـــم الم
ومؤسســة حــواء ، مركــز مــواطننهــا دعمــت مــثًال: إ :وتقــول، اإلســرائیلیة فــي جامعــة القــدس)

األبعــاد التطبیعیــة ومنهــا برنــامج الصــحیة الجنســیة واإلنجابیــة الــذي یســعى  تلــكو ، النســویة
بمــا یحویــه مــن تخریــب لألســس التــي تقــوم علیهــا  لخلــق حــوار حــول هــذه الموضــوعات طبعــاً 

نهــا دعمــت إ :وتقـول، ویوجــه هــذا الـدعم للمؤسســات النســویة، الحیـاة االجتماعیــة فــي اإلسـالم
، وهنـاك برنـامج تـرویج حقـوق اإلنسـان، ومركـز بیسـان، مؤسسة الجازورفي هذا المجال 

والمركـز الفلسـطیني ، المجال مؤسسة الحـق فـي الضـفة الغربیـةوتقول أنها دعمت في هذا 
: مـا یتعلـق بتمكـین الشـباب وهنالـك بـرامج اجتماعیـة أخـرى منهـا، لحقوق اإلنسان في غـزة

(برنـامج اإلعـالم والفنـون والثقافـة الـذي یسـعى لتـرویج بیئـة و ،للعب دور في المجتمع المدني
  یر).ثقافیة منفتحة ودینامیكیة تمكن المجموعات الثقافیة والفنیة من اإلبداع والتعب

–وتوجد في فلسطین من المؤسسات األمریكیة التبشیریة التي تفتخر :خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة
أنها "تمثل حضورا متمیزا للكاثولیك األمریكان في األراضي المقدسة منذ حوالي  - حسب أدبیاتها

وتخلط مشاریعها بین ، نصف قرن". وتتحدث أن مشاریعها تهدف إلى دعم السالم والعدالة
الدینیة موضوعات التعلیم وخلق فرص عمل والبنیة التحتیة واإلغاثة الطارئة والموضوعات الثقافیة و 

مثل تمكین الشباب وبناء السالم وحوار األدیان. ومن نماذج مشروعاتها: جسور التواصل (من 
الكاثولیكیة في أمریكا والشرق األوسط.  خالل التقنیات) الذي یربط الشباب مع مدارس اإلغاثة

اعدة وبرنامج مس، ).Pylaraومركز بایالرا ( ،وتذكر أن من شركائها معهد األبحاث التطبیقیة
یقدم فرصة عمل مؤقتة لمواطني الذي و ، )USAID( الممول من، )PCAPالمجتمع الفلسطیني (

وذلك الستغاللهم من خالل الحاجة  ) عام."٣٥إلى ١٨( قطاع غزة الذین تتراوح أعمارهم بین
إن هذا العرض لبعض برامج هذه الجهات والمؤسسات األمریكیة ال یحتاج إلى  لتنصیرهم وتغریبهم.

ى توضیح حول مستوى التخریب والهدم الذي تقوم به أمریكا لألجیال، وأن هذه األموال التي أدن
وضد مصالحها ، وهي ضد ثقافة األمة اإلسالمیة، هي إال لتحقیق أجندات أمریكیةتصرف ما

   )١(الحیویة.

ث تقــوم وكالــة التنمیــة الكندیــة الدولیــة برعایــة حیــ، :تمویــل كنــدي فــي فلســطین(CIDA)ســیدا   -  ز
ـــة واألمـــن. "المســـاواة بـــین الرجـــل  ـــى تقلیـــل الفقـــر وتـــرویج الدیمقراطی برامجهـــا التـــي تهـــدف إل

رائـــدة علـــى مســـتوى العـــالم فـــي مجـــال إدمـــاج النـــوع االجتمـــاعي فـــي  CIDAوكانـــت ، والمـــرأة
ال یـزال موضـوعا شـامال فـي جمیـع و  المسـاواة بـین المـرأة والرجـلتحلیل المساواة بـین برامجهـا 

                                                           
اثولیكیـــة، برنـــامج مســـاعدة المجتمـــع الفلســـطیني، الوكالـــة األمریكیـــة للتنمیـــة الدولیـــة أنظـــر: خـــدمات االغاثـــة الك) ١(
)USAID ،(www.crs-pcap.org١٥٤-١٥٣، المجتمع المدني والتمویل األجنبي، ص. 
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سـالم الشــامل والعــادل والــدائم فـي الشــرق األوســط وٕاقامــة و"تلتــزم كنــدا بال  )١(البـرامج الكندیــة".
 دولة فلسطینیة دیمقراطیة مستقلة قابلة للحیاة تعیش جنبًا الى جنب بسالم وأمن مع إسرائیل

وتـــــؤمن كنـــــدا ان الســـــالم العـــــادل والـــــدائم یمكـــــن تحقیقـــــه فقـــــط عـــــن طریـــــق حـــــل الـــــدولتین    
  )٢(والتفاوض."

لعــالم یعكــس القــیم الكندیــة حــول مجتمــع حــر ومنفــتح و"هــي تصــّرح أن الــدور الكنــدي فــي ا  
 برنــامج خــاص بمنــاطق الســلطة الفلســطینیةیحتــرم التعددیــة ویكــافح إلقــرار حقــوق اإلنســان. ولهــا 

وهـــي تـــرى أن ، م والدیمقراطیـــة والمســـاواة فـــي المنطقـــة"بحیـــث تـــدعم مـــن خاللـــه "البحـــث عـــن الســـال
رحبــت كنــدا بقیــادة الــرئیس محمــود ، ٢٠٠٧(الســالم والتنمیــة مرتبطــان بشــكل حتمــي). "فــي حزیــران 

عبـــاس ورئـــیس الـــوزراء ســـالم فیـــاض اقامـــة حكومـــة ملتزمـــة بـــالالعنف واالعتـــراف بإســـرائیل وقبـــول 
  رت على موقعها في األنترنت.االتفاقات وااللتزامات السابقة." حسب ما ذك

ـــة مـــن أجـــل الســـالم    ـــة االحتیاجـــات األساســـیة ودعـــم وتمكـــین بیئ وبالتـــالي فهـــي تعمـــل "لتلبی
ودعم الفلسطینیین في سعیهم للتنمیة المستدامة". وهي تؤید الرؤیـة حـول وجـود دولتـین فـي ، والحوار
فـي السیاسـة الكندیـة تجـاه  فإن مساعدات التنمیة هـي عنصـر رئـیس، "ولتحقیق هذه الرؤیة، فلسطین

ملیــون دوالر فــي منــاطق الســلطة ) ١٣( مــا معدلــه) ٢٠٠٠(الشــرق األوســط". وهــي "تنفــق منــذ عــام
الفلسطینیة في مجاالت التنمیة المستدامة والمساعدات التقنیـة وتعزیـز المجتمـع المـدني والمسـاعدات 

فـــي مشـــروع یتعلـــق باألطفـــال  (UNICEF)للیونســـیف مانحـــا رئیســـا  )ســـیدا(اإلنســـانیة. وقـــد كانـــت 
وكـذلك لعبـت ، وتقدیم المشـورة النفسـیة لهـم لمواجهـة آثـار الصـراع والتثقیـف نحـو السـالم ونبـذ العنـف

. وهكــذا دائمــا تخــتلط المســاعدات ذات ١٩٩٦دورا فــي خلــق نظــام االنتخابــات الفلســطینیة فــي العــام 
ولـوال ذلــك ، بحیـث یصـعب الفصـل بینهمـا، هـداف ذات األبعـاد السیاسـیة والفكریـةالبعـد اإلنسـاني باأل

  لما وجدت المساعدات الرأسمالیة هذه.

، هذا غیض من فیض مما تقوم به أمریكا من خالل الجهات والمؤسسات التابعة لها مباشرة  
   )٣(وكذلك جارتها كندا."

                                                           
  www.acdi-cida.gc.ca/homموقع سیدا، ) ١(
م، السـاعة ٢٢/٣/٢٠١٣، العالقـات الثنائیـة، تـم اإلقتبـاس یـوم الجمعـة العالقات بین الضـفة الغربیـة /غـزة وكنـدا) ٢(
  ...?www.canadainternational.gc.ca/west.../canada-wbg-cg.aspxمساًء، ٩
الموقــع، المجتمــع ، العالقــات الثنائیــة، المرجــع الســابق، نفــس لعالقــات بــین الضــفة الغربیــة /غــزة وكنــداا أنظــر:) ٣(

 .١٥٥-١٥٤صد. ماهر الجعبري، المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟ 
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حیـث یقـدر مـا ، دول الداعمة للعملیة السـلمیةو"تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة من أكبر ال  
لكـــــن هـــــذه و ،ملیـــــون دوالر أمریكـــــي) ٦٦٠(حـــــوالي) ٢٠٠١(قدمتـــــه مـــــن مســـــاعدات حتـــــى عـــــام 

  المساعدات كانت ترتبط في الغالب بشرطین:

  نوع المساعدة المقدمة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة.و  موافقة الكونجرس على حجم -١
طینیة بتنفیذ بنود اتفاقیات السالم مع إسرائیل بغض النظر عن مدى التزام السلطة الوطنیة الفلس -٢

 )١(التزام إسرائیل ببنود هذه االتفاقیات."

، "بهذا الوضوح شاركت الوكالة األمریكیة للتنمیـة الدولیـة فـي (دمقرطـة) المجتمـع الفلسـطیني  
ائهـــا تمشـــیا مـــع وفـــي تعزیـــز القـــدرات إلجر ، وانخرطـــت (تمكـــین) فـــي التـــرویج لالنتخابـــات الفلســـطینیة

  .)٢(خارطة الطریق التي رسمتها"

                                                           
 .٥٠٠ص ،التمـویـل األجنبـي، الـواقــع... والتحدیــات، د. إبراهیم سالم جابـر) ١(
 .١٥١ص د. ماهر الجعبري، المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ٢(
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  .برامج التمویل األوروبیةو  المؤسسات الخدماتیة -المطلب الخامس
  

"یقــوم اإلتحــاد األوروبــي بمثــل ذلــك الــدور األمریكــي فــي دعــم وتــرویج الدیمقراطیــة والمفــاهیم   
ل كبیـر علـى تمویـل حیث یعمـل بشـك، والسیاسات الغربیة في فلسطین من خالل المنح والمشروعات

وبآلیة عمل شبیهة. ویتم تنسیق جهود الدعم والتنمیـة المقدمـة مـن ، مشروعات في تلك الموضوعات
  اإلتحاد األوروبي من خالل: 

ــة وقطــاع غــزة -١ ــة فــي الضــفة الغربی لمســاعدة التقنیــة للمفوضــیة افتــتح مكتــب ا: المفوضــیة األوروبی
یتركـز عملـه علـى (التنسـیق  والـذي، ١٩٩٤األوروبیة (أو المكتب التمثیلي) في فلسطین رسمیًا عـام 

 الثنائي مع الفلسطینیین وٕادارة ومراقبة برنامج المساعدات إلى الفلسطینیین).

ظمـات مـن تمویـل المشـروعات یسـتخدم عبـر من) %٢٠(من "فإن اكثر، وباإلضافة إلى ذلك  
وتعمــل المفوضــیة األوروبیــة فــي بنــاء الســالم وٕاقامــة الدیمقراطیــة ، العمــل الدولیــة واألهلیــة الفلســطینیة

وحقــوق اإلنســان وهــي تمــّول عــدة مشــروعات فــي قطاعــات تعاونیــة مختلفة.ضــمن أجنــدة وسیاســات 
   )١(غربیة خبیثة."

ي ربــع المســاعدة الدولیــة وهنالــك برنــامج مــنح أوروبیــة متعــدد المیــادین واألذرع "یشــكل حــوال  
وتتــوزع هــذه المســاعدات  حســب منشــورات المفوضــّیة.، اإلجمالیــة إلــى الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة"

ـــة التـــي یقـــدمها اإلتحـــاد األوروبـــي مـــا بـــین دعـــم حكـــومي مباشـــر للســـلطة الفلســـطینیة ودعـــم ، المالی
ة مع البنك الدولي والصلیب وبالشراك )األونروا(مشروعات یتّم تنفیذها من جانب وكاالت دولیة مثل 

باإلضــافة إلــى دعــم منظمــات العمــل الدولیــة والمؤسســات األهلیــة ، األحمــر وبرنــامج الغــذاء العــالمي
مــــن تمویـــل المشــــروعات. وكانـــت وزارة التخطــــیط ) %٢٠(الـــذي یصــــل إلـــى أكثــــر مـــن، الفلســـطینیة

حیـث یـتم توقیـع ، بیقهـاالفلسـطینیة تقـوم بـدور رئـیس فـي تنسـیق مشـروعات المفوضـیة األوروبیـة وتط
مــذكرة فــي كــل ســنة مــع وزیــر التخطــیط والتعــاون الــدولي تحــدد المشــروعات التــي تقتــرح المفوضــیة 
األوروبیـة تمویلهـا مـن خـالل الـوزارات والهیئـات المتعــددة للسـلطة الفلسـطینیة فـي العـام التـالي. ولكــن 

                                                           
، مسـاعدات اإلتحـاد األوروبـي لالجئـین، االقتبـاس مـن المفوضیة األوروبیة في الضفة الغربیـة وقطـاع غـزةأنظر:) ١(

مسـاًء، المجتمــع المــدني والتمویــل األجنبــي آفــاق أم  ١٠م، الســاعة:٢٢/٣/٢٠١٣موقـع المفوضــیة یــوم الجمعــة بتــاریخ
  .١٥٥ات ؟، صتحدی

eeas.europa.eu/delegations/westbank/about_us/...role/index_ar.htm 
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وحتــى الیــوم حیــث أوقــف  تــىتغّیــر وتعّقــد موقــف اإلتحــاد األوروبــي لــدى انتخــاب حكومــة حمــاس وح
  )١(اإلتحاد األوربي الدعم الحكومي المباشر." 

"یعتبر االتحاد األوروبي من أكبـر مقـدمي المعونـات : مساعدة الفلسطینیین والعمل من أجل السالم -٢
ملیـون  )٥٢٤.٦ () ما قیمتـه٢٠٠١ – ١٩٩٣( خالل الفترة فقد صرف، للسلطة الوطنیة الفلسطینیة

، ومشـاریع متعلقـة بالبنیـة التحتیـة، صرفت لتمویل میزانیة السلطة الوطنیة الفلسـطینیة، دوالر أمریكي
ودعــم ، وبنـاء المؤسسـات والصــحة والتعلـیم واالنتخابـات وحقــوق اإلنسـان وتأهیـل األســرى والمحـررین

  )٢(یة."نشاطات المنظمات غیر الحكوم

عن موقف اإلتحاد األوروبي بالقول: "ترافق قـرار االتحـاد ، "ورد على موقع المفوضیة نفسها  
كمـا لـو ، األوروبي بتعلیـق المعونـات المباشـرة المقّدمـة إلـى السـلطة الفلسـطینیة وسلسـلة مـن الشـكاوى

ة من النـاس تفهـم أن االتحاد األوروبي مسؤول عن مصاعب الفلسطینیین الحالیة. ویبدو أن قلة قلیل
أنــه علــى الــرغم مــن اإلجــراءات التــي تــم اتخاذهــا إال أن االتحــاد األوروبــي یبقــى الواهــب األكثــر بــذًال 

ن الــدعم اســتمر خــالل العــام إ :للجهــود فــي ســبیل تخفیــف معانــاة الفلســطینیین هــذا العــام". ثــم تقــول
ملیـون یـورو منـذ االنتخابــات ) ١٥٤ (الحـالي رغـم الوضـع الجدیـد وأنـه "تـم تــأمین مـا مجموعـه الكلـي

.."لــم نعّلــق المعونــة المقدمــة إلــى الشــعب الفلســطیني بــل أوقفنــا .لــدعم احتیاجــات الشــعب األساســیة".
وباإلضافة لذلك تقـوم المفوضـیة بـدورها فـي إطـار  المعونة المقدمة إلى أو عبر السلطة الفلسطینیة".

واالستشـاریة مـع الجهـات األخـرى مثـل البنـك آلیات تنسیق مساعدة المانحین واالجتماعات التنسیقیة 
  الدولي.

  وتمّول المفوضیة األوروبیة "العدید من المشروعات في قطاعات تعاونیة مختلفة.   

وأهداف مشاریع اإلتحـاد األوروبـي كغیرهـا تجمـع مـا بـین العمـل اإلغـاثي والخـدماتي والعمـل   
تهــدف إلــى خلــق حــوار عــن حقــوق كمــا و  ...-اإلنترنــتموقعهــا علــى حســب -، الثقــافي والحضــاري

   )٣(اإلنسان والدیمقراطیة".

واإلسـالمي  العربـي المـدني للمجتمـع األوروبیـة استغالل الدول أشكال أهم أحد یبین ما "وهو  
 والثقافیـة واالجتماعیـة االقتصـادیة الجوانـب فـي سـتراتیجیةاإل مخططاتـه لتنفیـذ والسـیما الفلسـطیني

                                                           
 .١٥٦صد. ماهر الجعبري،  المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ١(
  .٤٩٨التمـویـل األجنبـي، الـواقــع..... والتحدیــات، د. إبراهیم سالم جابـر، ص) ٢(
المفوضـیة األوروبیـة أنظر:، ١٥٦صد. مـاهر الجعبـري،  لتمویـل األجنبـي آفـاق أم تحـدیات ؟المجتمع المدني وا) ٣(

  ، المرجع السابق.في الضفة الغربیة وقطاع غزة
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 مـن الـدول داخـل الفـاعلین مواقـف وتتبـع للتجسـس آلیـة الـدولي التمویـل یعتبـر، ذلـك إلـى باإلضـافة
  )١(األوروبیة." الدول سیاسات
 بدء المفوضیة األوروبیة لبرنامج عمل مدته خمس سنوات"و"جاء في خبر تحت عنوان   

فیـــه:  قالـــت ٢٠٠٥-٤-١٢"ورد علـــى موقـــع المفوضـــیة بتـــاریخ متوســـطة-لتعزیـــز الشـــراكة األورو
المقترحــات الخاصــة ، فــي اتصــال مــع المجلــس األوروبــي والبرلمــان األوروبــي، "وأوضـحت المفوضــیة

النمـو االقتصـادي ، لمسـتقبل المنطقـة وهـي: التعلـیمبتحقیق التقدم الملموس في ثـالث مجـاالت هامـة 
فــإن برنــامج ، المســتدیم وحقــوق اإلنســان والدیمقراطیــة. وباإلضــافة إلــى تلــك المجــاالت ذات األولویــة

أســــلحة الــــدمار الشــــامل ومحاربــــة ، الهجــــرة، البیئــــة، العمــــل یغطــــي أیضــــًا اإلصــــالحات االجتماعیــــة
    )٢(."اإلرهاب

ــــ، یة تســـعى للقضـــاء علـــى المقاومـــة الفلســـطینیةدلیـــل علـــى أن المفوضـــ وذلـــك  ونبـــذها بمـــا یســـمى ب
فلماذا ال تنظر لجرائم االحتالل الصهیوني ضد الفلسـطینین علـى أنـه إرهـاب وامتالكهـا . )اإلرهاب (

  .ألسلحة الدمار الشامل وبضربها للفلسطینین بالألسلحة المحرمة دولیًا؟!
إن اإلصـالح السیاسـي "یة فـي موقعهـا علـى االنترنـت: المفوضـ قالـت"حقوق اإلنسان والدیمقراطیة:  -٣

هو السبیل لتحقیق األمـن واالسـتقرار علـى أسـاس مسـتدیم". وتسـعى المفوضـیة األوروبیـة إلـى تركیـز 
تمكــین ، علــى بعــض القضــایا مثــل: حمایــة حقــوق اإلنســان )متوســطة-األورو( جدیــد داخــل االتفاقیــة

قضـــاء المســـتقل. وتقتـــرح المفوضـــیة زیـــادة التعـــاون فـــي تلـــك التعددیـــة وال، تقویـــة الدیمقراطیـــة، المـــرأة
الشــركاء الـذین یظهـرون التــزامهم  أولئـكمتضـمنًة: تشــكیل وحـدة جدیـدة للدیمقراطیــة لـدعم ، المجـاالت

  الواضح باإلصالح السیاسي. 

إذًا تشـــبه طبیعـــة الموضـــوعات التـــي یمّولهـــا اإلتحـــاد األوروبـــي تلـــك التـــي تمولهـــا الحكومـــة   
إال أن أوروبــا تحــاول أن تســتند إلــى كونهــا جــارة للــدول العربیــة فــي أخــذ الحظــوة. وتعتبــر ، األمریكیــة

والتـــي شـــاركت فیهـــا الســــلطة  )متوســـطي –تســـعى لبنـــاء فضـــاء أوروبـــي  (والتـــي )عملیـــة برشـــلونة(

                                                           
 العـددالسـنة الثانیـة والعشـرون،  صـحیفة منبـر القـدس،المـدني،  تمـعلمجا لمنظمـات األجنبـي التمویـل مخـاطر) ١(

  ه. ١٤٣١رمضان،  ١٢ -١١، ٢٠١٠)، آب(اغسطس ٢١/٢٢ :االحد/، السبت٦٥٩٥
تبـاس مـن ، مسـاعدات اإلتحـاد األوروبـي لالجئـین، االقالمفوضیة األوروبیة في الضفة الغربیـة وقطـاع غـزةانظر:) ٢(

مساًء، انظر:المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق  ١٠م، الساعة:٢٢/٣/٢٠١٣موقع المفوضیة یوم الجمعة بتاریخ
  . ١٥٧-١٥٦صد. ماهر الجعبري، أم تحدیات ؟، 

eas.europa.eu/delegations/westbank/about_us/...role/index_ar.htm   
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وكـــذلك ترتكـــز بـــرامج ، الفلســـطینیة هـــي المرجعیـــة األساســـیة ألوروبـــا فـــي تحركاتهـــا فـــي هـــذا الجانـــب
  )١(." )المتوسطیة –الشراكة األوروبیة (ألوروبي على اتفاقیة اإلتحاد ا

ــــاطق    ــــي المن ــــه ف ــــام "بتوســــیع نطــــاق تعاون ــــي ق ــــع المفوضــــیة أن اإلتحــــاد األوروب ــــد موق ویفی
ومنـــذ ذلـــك الوقـــت قـــام اإلتحـــاد األوروبـــي بتخصـــیص  .١٩٩٥الفلســـطینیة فـــي إعـــالن برشـــلونة عـــام 

ســـاعدة اإلنســـانیة للشـــعب الفلســـطیني والســـلطة مصـــادر ودعـــم مـــالي ممیـــز فـــي مجـــال التطـــویر والم
  الفلسطینیة."

 –وضــــمن هــــذا اإلطــــار السیاســــي األوروبــــي العــــام (عملیــــة برشــــلونة والشــــراكة األوروبیــــة   
لحـوار متوسـطیة ل-مؤسسـة آنـا لینـداألوروتـم افتتـاح  ؛وتحقیقـا ألهـداف التغریـب الفكـري، المتوسطیة)
  .بین الثقافات

كبرنــامج مباشــر لالتحــاد  ):٢٠٠٥( للحــوار بــین الثقافــات )متوســطیة -آنــا لینــد األورو(مؤسســة  -٤
فهـــي تـــأتي كـــأول مؤسســـة عامـــة للشـــراكة ، األوروبـــي فـــي مجـــال التـــرویج الثقـــافي. وحســـب أدبیاتهـــا

الجنــوب (جنــوب حـــوض البحــر األبــیض المتوســط) حیــث مقرهــا فـــي تنشــأ فــي  )متوســطیة-األورو(
 ١٠دولــة عضــو فــي االتحــاد األوروبــي و ٢٥بلــدا مشــاركا () ٣٥ (اإلســكندریة. وهــي ممولــة مــن قبــل

وهـــي مستضـــافة مـــن حیـــث الموقـــع مـــن قبـــل مكتبـــة اإلســـكندریة والمعهـــد ، دول شـــركاء متوســـطیین)
مفوضـیة األوروبیـة أن "الهـدف الـرئیس للمؤسسـة هـو ویـذكر موقـع ال، السویدي في مدینة اإلسـكندریة

تقریب أناس من الشمال والجنوب من كامل المنطقة بعضهم ببعض لتعزیز الحـوار والتعـاون. ویقـوم 
برنامج المؤسسة على شعار(معرفة أكثر عن التنـوع الثقـافي) وتعبـر المؤسسـة عـن واقعهـا علـى أنهـا 

  الشراكة األورومتوسطیة. في ٣٥"شبكة الشبكات الوطنیة في الدول ال

تــأتي لمواجهــة "ســوء اســتخدام  )آنــا لنــد(وحســب أدبیــات المفوضــیة األوروبیــة فــإن مؤسســة   
الثقافة لتصاغ كسالح للتصادم بین الحضارات". بینما ترى أن(الحوار بین الثقافات هو أساسًا حوار 

األجیــــال الحاضــــرة  بــــین الجــــنس البشــــري ولــــیس بــــین كیانــــات ثقافیــــة مجهولــــة الهویــــة. لــــذلك علــــى
  -وبالتالي فهي تسعى إلى:، والمستقبلیة أن توجد أدوات الحوار)

 لعب دور في التخلص من التحّیز واآلراء المزیفة وفي التأكید على التنوع واحترام اآلخر.   - أ

 .برمجة مشاریع اإلرث العام في المنطقة األوروبیة المتوسطیة   - ب

الحكومیــــة كــــأداة للتنمیــــة والتحــــدیث واإلصــــالح تعمیــــق دور المجتمــــع المــــدني للمنظمــــات غیــــر   - ت
 واالحترام والتفاهم المشترك. 

                                                           
 العـددصـحیفة منبـر القـدس، السـنة الثانیـة والعشـرون، المـدني،  مـعتلمجا لمنظمـات األجنبـي التمویـل مخـاطر )١(

  ه. ١٤٣١رمضان،  ١٢ -١١، ٢٠١٠)، آب(اغسطس ٢١/٢٢ :االحد/، السبت٦٥٩٥
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 المتوسطیة. -ربط الناس ومنظمات المجتمع المدني في كل المنطقة األوروبیة  - ث

تزویـــد المؤسســـة بالمعلومـــات عـــن مشـــاریع المجتمـــع المـــدني المهمـــة فـــي المنطقـــة فـــي مجاالتهـــا   -  ج
ـــیم والعالقـــات والعلـــم والتطـــور المســـتمر لحقـــوق وهـــي تشـــمل الشـــباب والثقافـــة وا، األساســـیة لتعل

   )١(اإلنسان والمواطنة والدیمقراطیة وٕاطالق ید المرأة.

 علـى أصـبحت ترتكـز بعـد إتفاقیـة أوسـلو جدیـدة عمل مجاالت إلى المنظمات تلك إن ولوج  
 نحـاءأ جمیـع فـي المنظمـات تلـك عملـت وقـد، والطفـل المـرأة وحقـوق، والدیمقراطیـة، اإلنسـان حقـوق
 )٢(المحافظات الفلسطینیة. جمیع مستوى وعلى غزة وقطاع الغربیة الضفة مناطق

مجلـس محـافظي  تأكیدا من رئـیس: ٢٠٠٦مایو  ٤و"جاء في بیان صحفي للمؤسسة في  
الثقافـات المختلفـة وخلـق مزیـد مـن التفـاهم واالحتـرام المؤسسة على التركیز على (أوجه التقـارب بـین 

 )أنــا لینــد (وأن مجلــس محــافظي المؤسســة أقــّر "اقتــراح مؤسســة بــین الثقافــات والمعتقــدات المختلفــة)
بخصوص إنشاء لجنة غیر اعتیادیة من الخبراء على ضفتي المتوسط لتطـویر قائمـة بــ"أهم األفكـار 

 تلــكوأن ، غربیــة واإلســالمیة ومــا یمــس األدیــان علــى الجــانبینالخاطئــة المتداولــة فــي الحضــارتین ال
اللجنـــة (تلتـــزم باإلســـتراتیجیة الجدیـــدة للحـــوار بـــین الثقافـــات. وقـــد تـــم صـــیاغة تلـــك اإلســـتراتیجیة فـــي 

وتتضـــمن البحـــث عـــن لغـــة مشـــتركة للتطـــرق إلـــى األدیـــان والثقافـــات المختلفـــة كـــأداة لتفعیـــل  ٢٠٠٦
  دامات الثقافیة).االحترام المتبادل وتفادي الص

أصـــدر مكتـــب تنســـیق المســـاعدة ، وحـــول أنـــواع ومیـــادین اهتمامـــات المســـاعدات األوروبیـــة  
فرص تمویل اإلتحاد األوروبي في منطقة حوض البحر األبـیض األوروبیة نشرة معلوماتیة بعنوان: 

شــرة أن وهــي تعطــي وصــفا عامــا لطبیعــة الــدعم المــادي مــن االتحــاد األوروبــي. وتبــین الن: المتوســط
النشاطات المدعومة من قبل اإلتحاد األوروبي من خالل قنوات االتحاد تمول من موازنة االتحاد أو 
من مصادر بنك االستثمار األوروبي المرصودة من قبل الدول األعضاء فـي االتحـاد. وتختلـف آلیـة 

شــروعات نــه یقــدم تمــویال علــى شــكل قــروض لمإالتمویــل لــدى بنــك االســتثمار األوروبــي مــن حیــث 
معینة (مثل القرض الذي ساهم فیه في عملیة خصخصة كهرباء بلدیة الخلیـل والـذي كـان هـدمًا فـي 

وتعدیًا على الملكیة العامة في الخلیل). بینما یدار الجزء الكبیـر مـن النشـاطات ، المجال االقتصادي

                                                           
أنظر:المجتمع المـدني والتمویـل األجنبـي مرجع سابق،  المفوضیة األوروبیة في الضفة الغربیة وقطاع غزةانظر:) ١(

  .١٥٨-١٥٧صد. ماهر الجعبري، آفاق أم تحدیات ؟، 
  .٦١٣تنمویة، ص جغرافیة دراسة ،)NGOS( الفلسطینیة الحكومیة غیر انظر: المنظمات) ٢(
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فوضـیة األوروبیـة. الممولة مـن االتحـاد األوروبـي مـن قبـل مكتـب تنسـیق المسـاعدة األوروبیـة فـي الم
  )١(وهي تشمل العدید من برامج المساعدات والمنح التي یوجه جزء منها للمؤسسات غیر الحكومیة."

  :ومن األمثلة على برامج اإلتحاد األوروبي

وهـو ، )متوسـطیة-األورو(الـذي یـأتي كـأداة مالیـة رئیسـة للشـراكة : )MEDAبرنامج میدا ("  
فـــي عملیـــة برشـــلونة التـــي تهـــدف إلـــى (دعـــم التحـــول االقتصـــادي یســـند المعـــاییر واألهـــداف الـــواردة 

، ومن ثم تشـجیع التكامـل اإلقلیمـي مـن أجـل تجـارة حـّرة)، اقتصادي أفضل-وتطویر توازن اجتماعي
وبــالطبع فــإن منــاطق ، ملیــون یــورو) ٣٥٠(ا والبرنــامج اآلن هــو فــي مرحلتــه الثانیــة وبموازنــة مقــداره

منــاطق حــوض المتوســط المســتفیدة. ویمــّول البرنــامج المنظمــات  الســلطة الفلســطینیة هــي واحــدة مــن
غیــر الحكومیــة كمــا یمــّول الــدول والســلطات المحلیــة والمجتمعــات المحلیــة والجامعــات والمؤسســات. 
وثمــة عــدد مــن الموازنــات األخــرى التــي حــددتها المفوضــیة لتغطیــة أنشــطة قطاعیــة معینــة فــي الــدول 

  )٢(. "المساعدات اإلنسانیةو ، المبادرة األوروبیة للدیمقراطیة وحقوق اإلنسانالمتوسطیة مثل: 

یهـدف  -حسب منشـوراته–لذي : ا) األوروبيMEPP"عملیة السالم في الشرق األوسط" ( "برنامج -٥
إلى المساعدة في خلق أرضیة صلبة على مسـتوى المجتمـع المـدني مـن أجـل سـالم عـادل ودائـم فـي 
الشرق األوسط. وهو یعطي أولویة لمبادرات جادة لتكون كجسر بین األشخاص القابلین للتفاعل من 

إلــى إیجـــاد  هــي تهــدف أیضــاً و  مــن أجــل التــرویج للتفــاهم المتبــادل. )إســرائیل(المجتمعــات العربیــة و
قنوات للتواصل ولدعم مبادرات المجتمع المدني. أي أنه یصب مباشرة في مجال التطبیع مع الكیان 

  .الغاصب
: وهـي تقـدم المسـاعدة المالیـة لمشـاریع )EIDHRالمبادرة األوروبیة للدیمقراطیة وحقـوق اإلنسـان ( -٦

یج حقـوق اإلنسـان والحریـات األساسـیة والـدفاع وتركـز نشـاطاتها علـى تـرو ، في أوروبا والعالم الثالـث
ملیــون یــورو فــي  )١٥٠(رصــد لهــاحیــث ومنــع الصــراعات.  )الدمقرطــة(وكــذلك دعــم عملیــات ، عنهــا

. وتســـــتفید مـــــن هـــــذا الـــــدعم المنظمـــــات اإلقلیمیـــــة والدولیـــــة )٢٠٠٤ (إلـــــى) ١٩٩٩(الفتـــــرة مـــــا بـــــین
 )٣(محلیة."والمؤسسات غیر الحكومیة وغیرها من المنظمات والسلطات ال

                                                           
مرجع سـابق، المجتمـع المـدني والتمویـل األجنبـي آفـاق  ي الضفة الغربیة وقطاع غزةالمفوضیة األوروبیة فانظر:) ١(

 .١٥٩-١٥٨صد. ماهر الجعبري،  أم تحدیات ؟
الشــــراكة ، انظر:حــــول ١٥٩، صد. مــــاهر الجعبــــري المجتمــــع المــــدني والتمویــــل األجنبــــي آفــــاق أم تحــــدیات ؟) ٢(

 مساًء، ١١م، الساعة ٢٢/٣/٢٠١٣، موقع األوروبیة المتوسطة، تم االقتباس یوم الجمعة المتوسطیة األوروبیة
. www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=٢&id=٤٠٦. 
 .١٥٩، صد. ماهر الجعبري المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ٣(
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 حول مفتوحة مشاورات وٕاجراء، اإلنسان حقوق عن المدافعین على خاص بشكل و(التركیز  
 وحقوق للدیمقراطیة الرئیسي األوروبیة المفوضیة دعم إیصال یتم فإنه ذلك ومع ...، البرامج وضع

  )١(الجغرافیة." أدواتها خالل من اإلنسان
وهــو لتمویــل المؤسســات غیــر :)NGO'sكومیــة (الــدعم المشــترك مــع المنظمــات غیــر الح برنــامج -٧

وتنشـــط فـــي دول العـــالم الثالـــث ، الحكومیـــة التـــي تكـــون مكاتبهـــا الرئیســـة فـــي دول اإلتحـــاد األوروبـــي
وتطویر المشاركة وترویج الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان ، وخصوصا في مجال تعزیز المجتمع المدني

وتعطــى األولویــات للشــبكات مــن المؤسســات غیــر  ،ودور المــرأة والطفولــة وحمایــة الثقافــات المهــددة
  الحكومیة وقیام شراكات مع منظمات في الدول النامیة. 

وبرنـامج ، واألمـن الغـذائي، وهنالك برامج أخرى لالتحاد األوروبي مثل: برنامج المساعدة الغذائیـة
   تكامل موضوعات "النوع" في التعاون التنموي.

ـــوس -٨ ـــامج تمب ـــیم  وهـــو مـــن )TEMPUS( )٢(برن بـــرامج الـــدعم األوروبیـــة والـــذي یتعلـــق بمجـــال التعل
، والقـائم علـى الشـراكة االورومتوســطیة، المـذكور أعــاله )میـدا(وهـو یـدعم مـن خــالل برنـامج ، العـالي

  وبالتالي فهو یشجع تكوین شبكات تعاون أكادیمیة. 

وقــع المفوضــیة ورد علــى م، وكمثــال علــى مســاهمة المفوضــیة األوروبیــة فــي دعــم الوكــاالت الدولیــة
: المفوضیة األوروبیة توقع ٢٠٠٦مساهمة في عام تحت عنـوان  ١٧/٣/٢٠٠٦األوروبیة بتاریخ 

  وهــي تــأتي "كاســتجابة الحتیاجــات مــا یقــرب مــن: ملیــون یــورو مــع األونــروا )٦٤ (بقیمــة اتفاقیــة
جــئ فلســطیني فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة واألردن وســوریا ولبنــان". وتــأتي هــذه ملیــون ال) ٤،٣(

ومـــع ذلـــك فتنـــدرج ضــــمنها مجـــاالت تتعلـــق ب"الـــدعم النفســــي ، المســـاعدات فـــي الجوانـــب اإلغاثیــــة
  ). والتي یمكن أن تكون مدخال للتغییر االجتماعي (المطلوب غربیاً ، لألطفال"

  دعمها اإلتحاد األوروبي للمجتمع المدني الفلسطیني ومن األمثلة على المشاریع التي  

مشروع "تكوین القوى الضاغطة من أجل التغییر: نحـو تضـمین حقـوق اإلنسـان" لمؤسسـة الحـق  -٩
أن مؤسسة الحق  حیث یفید ملخصه الوارد على موقع المؤسسات األهلیة الفلسطینیة: )٣(الفلسطینیة

                                                           
  .٢، موجز، ص٢٠١٠ مایو ٢٧األوروبیة، بروآسل،  المدني المجتمع وشبكات منظمات مشاورات) ١(
 ، موقع األوروبیة المتوسطة، مرجع سابق.المتوسطیة األوروبیةالشراكة انظر:حول ) ٢(
ر حكومیـة ومسـتقلة، مقرهـا مدینـة رام اهللا، الضـفة الغربیـة، تأسسـت عـام هي جمعیة حقوق إنسان فلسـطینیة، غیـ) ٣(

من قبل مجموعة من المحامین، هدفها:حمایة حقوق اإلنسان وتعزیز سیادة القـانون فـي األراضـي الفلسـطینیة  ١٩٧٩
، وعضــویة المحتلــة تقــول بأنهــا: تتمتــع بالصــفة االستشــاریة لــدى المجلــس االقتصــادي االجتمــاعي فــي األمــم المتحــدة

 =الیورومتوسطیة) لحقوق اإلنسان، والمنظمة الدولیة لمناهضة التعذیب، والتحالف الدولي للموئل، وهـي فـرع(الشبكة 
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ر التشــریعات التــي تحقــق معــاییر حقــوق اإلنســان المشــروع للتــرویج لتطــوی ذلــكستســتمر مــن خــالل 
 )الحـوار بـین الثقافـات( فـي مجـال ومن األمثلة على المشاریع الدولیة من خالل المجلس التشریعي.

 -لینـدا االورو آنـا(مـن خـالل مؤسسـة : ١٥/٢/٢٠٠٦نفیـذه فـي مشـروع بـدأ تاإلتحاد األوروبـي دعم 
ومضــمونه یقــوم علــى مشــاركة الشــباب والفتیــات مــن ، وتشــارك فیــه جمعیــة التعلــیم العــالي) متوســطیة

 –دولـــة فـــي أوروبـــا والحـــوض المتوســـط للبـــدء فـــي حـــوار حـــول االختالفـــات الدینیـــة والثقافیـــة  )٣٥(
  تبادل.الحضاریة على أساس من االحترام الم

وهذا الدعم من خالل اإلتحاد األوروبي ال یلغي برامج الدعم الخاصة بالـدول األوروبیـة مـن   
التابعة للحكومـة البریطانیـة التـي تعـرف نفسـها  )DFIDدائرة التنمیة الدولیة (مثل ، خالل حكوماتها

الرســالة إلــى  تلــكلمواجهــة الفقــر فــي العــالم. مــن ثــم تتــرجم علــى أنهــا الصــراع الحكــومي البریطــاني 
میــادین تشــمل فیمــا تشــمل المســاواة بــین المــرأة والرجــل وتكــوین الشــراكات العالیــة للعــاملین فــي مجــال 

   )١("التنمیة. وهي تعمل ضمن شراكات مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغیرها.

إلیطالیة للشـعب الفلسـطیني عبـر المنظمـات الدولیـة أو غیـر یتم تقدیم معظم المساعدات ا"و  
) UNDPوبرنـــامج األمـــم المتحـــدة لإلنمـــائي () أونـــروا( وتحظـــى وكالـــة الغـــوث الالجئـــین، الحكومیـــة

وقــد بلغــت قیمــة مــا ، ومنظمــات دولیــة غیــر حكومیــة أخــري بــالجزء األكبــر مــن المســاعدات اإلیطالیــة
) ٢٠٠١– ١٩٩٣( ســلطة الوطنیــة الفلســطینیة خــالل الفتــرةقدمتــه إیطالیــا مــن مســاعدات لمنــاطق ال

 )٢() ملیون دوالر أمریكي."١٣٤(

والمسـاواة ، والتعلیم، الذي ینشط حسب أدبیاته في مجاالت مواجهة الفقر:التعاون اإلیطالي للتنمیة - ١٠
وتطـویر الشـراكات الدولیـة للتنمیـة. وهنالـك بـرامج تعاونـات ثنائیـة ، ئـةوالبی، والصـحة، بین الجنسین

وهي تهدف من خالل تلك البرامج إلى ، في مجال المساعدات التقنیة من خالل الحكومة اإلیطالیة
(تــرویج النـــواحي السیاســیة واالقتصـــادیة والثقافیــة للعالقـــات الثنائیــة بـــین ایطالیــا والـــدول المعنیـــة). 

  . GTZ-الجوانب التقنیة والتعلیمة مثل المؤسسة األلمانیةأوروبیة أخرى تركز وهنالك جهات 

وتقـــوم العدیـــد مـــن القنصـــلیات األجنبیـــة فـــي بعـــض الـــدول ببـــرامج مـــنح بشـــكل مباشـــر مـــع   
                                                                                                                                                                          

، وعضو شبكة المنظمات األهلیـة الفلسـطینیة، تتمثـل بتحقیـق مجتمـع ال یحركـه )جنیف –لجنة (الحقوقیین الدولیین =
طیـة ملتزمـون بتطـویر الـدعم الشـعبي لـنهج بـدیل لموجـة األصـولیة الدینیـة التعصب الدیني، بل یحترم الحریة والدیمقرا

دعــم مشــاركة الشــباب فــي التغییــر اإلیجــابي علــى الصــعیدین اإلجتمــاعي والسیاســي، دعــم التــي تتوســع فــي فلســطین، 
ــــه. ــــرویج ل ــــي فلســــطین والت ــــافي ف ــــاني، asp.alhaq.org موقع المؤسســــةوتطــــویر المشــــهد الثق ــــع ث  وأیضــــًا موق

eaders.ps/ar/supporters/local-and.../٤٤-٣٨-٠٩-٠٥-٠٧-٢٠١١-١٠٥.  
  .١٦١-١٥٩صد. ماهر الجعبري،  المجتمع المدني والتمویل األجنبي آفاق أم تحدیات ؟) ١(
 .٤٩٩التمـویـل األجنبـي، الـواقــع... والتحدیــات، د. إبراهیم سالم جابـر، ص) ٢(
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وذلــــك مثــــل مــــنح القنصــــلیة األمریكیــــة ومــــنح القنصــــلیة ، القنصــــلیة أو الســــفارة الخاصــــة بكــــل دولــــة
  )١( ن قد توقفا في الفترة األخیرة."البرنامجا ذانكو ، البریطانیة

ومن مشاریع مؤسسة التعاون اإلیطالیة مشروع تمكین النساء والتنمیة المستدامة الذي أطلق   
وزارة شــؤون ویهــدف المشــروع الــذي ینفــذ بالشــراكة بــین ، م) فــي جنــین١٨/٣/٢٠١٣یــوم اإلثنــین (

إلـى التشـبیك بـین المؤسسـات ، اتفـي المحافظـ ومركـز تواصـل، ومؤسسـة التعـاون اإلیطـالي، المرأة
إضافة إلى مناهضة العنف ، النسویة المحلیة والمؤسسات الرسمیة لتمكین المرأة اقتصادیًا واجتماعیاً 

  ضدها.

إن هذا المشروع هو لتعزیز دور مركـز تواصـل ": )٢()كارال بغانو( من جهتها قالت اإلیطالیة  
تــوفیر نشــاطات لتحســین وضــع العمــل للنســاء و ، بهــدف عمــل ثقافــة ورؤیــة للنســاء، فــي المحافظــات

والتــدریب علــى موضــوع النــوع االجتمــاعي فــي عــدة مجــاالت لتمكینهــا اجتماعیــا ، وتطــویر المهــارات
   )٣(."واقتصادیاً 

وأما التمویل العربي تتمكن بعض الجمعیات والمؤسسات ، فیما یتعلق بالتمویل الغربي وذلك  
بمـــا یشـــمل األثریـــاء ، لتبرعـــات مـــن بعـــض الـــدول العربیـــةالفلســـطینیة مـــن تحصـــیل الـــدعم والمـــنح وا

وتعتمـد العدیـد مـن المؤسسـات غیـر الحكومیـة ، واألمراء باإلضافة إلى بعض المؤسسات والحكومات
  عادة في مصادر دعمها على النوعین (الجهات األجنبیة والعربیة).

مؤسسات غیـر حكومیـة ین وجد في فلسطتو ، فیما یتعلق بالمؤسسات الغیر حكومیة الفلسطینیة ذلك
 أجنبیة والتي تمثل بالدها مثل:

 منظمة الصلیب األحمر. -١

 جمعیة الهالل األحمر. - ٢

 .اإلغاثة الطبیة وغیرها - ٣

، المنظمات والمؤسسات بأعمال شبیهة بأعمال المؤسسات غیر الحكومیة المحلیـة تقوم هذه  
وتفتـتح ، ات رئیسـة فـي بلـدانها األمفهي منظمات دولیة ذات مقرّ ، إال أن تركیبتها وارتباطاتها مختلفة

وتتحرك من خالل ، ویكون من یشارك فیها من أهل البالد مجرد موظفین فیها، لها فروعا في بالدنا
                                                           

  .١٦١، صد.ماهر الجعبري ي آفاق أم تحدیات؟أنظر: المجتمع المدني والتمویل األجنب) ١(
  مستشار النوع االجتماعي في مؤسسة التعاون اإلیطالي.) ٢(
یة، تـم اإلقتبـاس اإلثنـین اإلخبار  ا،، وكالة وف٢ویلود المستدامة في جنین،  والتنمیة إطالق مشروع لتمكین النساء) ٣(

  مساًء. ١٠م، الساعة ١٨/٣/٢٠١٣
www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=١٥٠٢٣٦ 
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وهـي ذات آلیـة تمویـل تختلـف نوعـا مـا عـن آلیـة ، األموال التي توفرها لهـا الجهـات التـي تقـف ورائهـا
ألنها في الواقـع لیسـت جـزءا مـن المجتمـع  ؛بیروخطرها ك، تمویل المؤسسات غیر الحكومیة المحلیة

  وٕان كانت جزءا من المجتمع المدني "العالمي".، المدني "المحلي"

) أو Funding agenciesالجهــات المانحــة أو مــا یطلــق علیهــا أحیانــا وكــاالت التمویــل (  
، مـات معینـةأو تابعـة بشـكل مباشـر لحكو  هـي مؤسسـات مالیـة مسـتقلة نسـبیاً ، الدولیـة وكـالء التنمیـة

تقـــوم بالحصـــول علـــى األمـــوال مـــن مصـــادرها ومـــن ثـــم إدارة تقـــدیم تلـــك األمـــوال كمســـاعدات ومـــنح 
بحیـث تحقـق ، حسب خطوط عریضة یحددها من یقـف وراء تـوفیر تلـك األمـوال، للمؤسسات األهلیة

 وفـــي العـــادة تنشـــط الجهـــة المانحـــة فـــي عـــدة، الجهـــة المانحـــة مـــن خـــالل ذلـــك رســـالة معینـــة تتبناهـــا
مجــاالت مختلفــة تــرتبط بموضــوعات التنمیــة بمعناهــا الشــمولي فتشــمل الجوانــب المدنیــة والخدماتیــة 

   باإلضافة إلى الجوانب الثقافیة والحضاریة والسیاسیة.

وكالة تنمیة دولیة (جهة ) ٨١(بأسماءوجد على موقع المؤسسات األهلیة الفلسطینیة قوائم تو   
   )١(الحكومیة في فلسطین.للمؤسسات غیر  مانحة) تقدم تمویالً 

  -:مایليعلى التمویل والدعم الغربي للمؤسسات الفلسطینیة أیضًا ومن األمثلة 
  الفضائیة واإلذاعة: وقناة فلسطین فلسطین ازتلف

 نأساسـیی مصـدرین علـى تأسیسـهما منـذ الفضـائیة فلسـطین وقنـاة فلسـطین زاتلفـ "إعتمـد  
 مـن لهمـا یخصـص مـا، والثـاني، الوطنیـة السـلطة رئـیس مكتـب مـن المالیـة المـوارد، األول :للتمویل
 وعینیـة مالیـة مسـاعدات قـدمت، األساسـیین المصدرین هذین إلى إضافة، العامة الموازنة في أموال

 أن غیر ،الفلسطینیین الفضائیة والقناة زابالتلف عالقة ذات مشاریع لتمویل األجنبیة الدول بعض من
 تلـك مبـالغ عـن اإلفصـاح رفـض الفلسـطیني ازالتلفـ ورئـیس ئیةالفضـا فلسـطین لقنـاة العـام المنسـق

 .وصرفها المساعدات

 فلسـطین والقنـاة زاتلفـ نصیب أن (٢٠٠٣) للعام العامة الموازنة قانون مشروع یظهر ولكن  
-٢٠٠٣ (٢٠٠١  السـابقة الثالثة األعوام في العامة الموازنة من )اإلذاعة إلیهما (مضافا الفضائیة
 علـى )دوالر ملیـون (٩.٣٨٤ )دوالر ملیـون (١٠.٣٠٦ دوالر) ملیـون (١٠.٦١١ بلـغ) ٢٠٠٢
   )٢(."التوالي

                                                           
-١٤٧ص ، د. مـاهر الجعبـري،، أنظـر: التمویـل األجنبـي آفـاق أم تحـدیاتت األهلیة الفلسـطینیةالمؤسساموقع ) ١(

١٤٨. 
 تقـاریر الفضـائیة واإلذاعـة اإلدارة، والتمویـل، والسیاسـات البرنامجیـة، سلسـلة وقنـاة فلسـطین تلفزیـون فلسـطین) ٢(

  مساًء. ١١لساعة م، ا٢٠١٣آذار،  ٢٤، تم االقتباس یوم األحد، ٢٠٠٣)، أیار، ٢٢( خاصة
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الفضـــائیة واإلذاعـــة فـــي المقابـــل ســـیكون أداة  والقنـــاة فلســـطین زالتلفـــ ودعـــم الـــدول األجنبیـــة  
 اً ز از فلســطین تلفــافیصــبح تلفــ، للــتحكم فــي أهــم مصــادر نقــل المعلومــات واألخبــار وتثقیــف الجمــاهیر

وهـذا  وتنطق كمـا یخطـط لهـا الغـرب الـداعم، ائیة غربیة وٕاذاعة غربیة بدال منه فلسطینيوفض اً غربی
  ما ینذر بالخطر الفادح الذي سیلحق بعقول وعقیدة الفلسطینین.

، للمقاومـة تهـدف التي برامجها ضمن الخطر هذا المقاومة فصائل تضع أن یجب هنا "فمن  
 توعیـة هـو الفلسـطینیة السـاحة علـى والناشـطة الفاعلـة التنظیمـات قبل من حالیاً  فعله یمكن ما وأقل

 من ولمصلحة إلیه یهدف وما، التمویل هذا خطر عن الشعبیة والطبقات والجماهیر القاعدة وتثقیف
 العربي الجسم من المرض هذا واستئصال ،الموضوع لهذا الجذري الحل إیجاد لحین، أهدافه تصب

 خطورة عن المجتمع داخل الشعبیة والطبقات الجماهیر لدى الكامل الوعي وجد إذا ألنه ؛الفلسطیني
 اللغـة وستصـبح، بكافة للمقاومة دعم من اآلن علیه هو عما كلیاً  سیختلف الحال فإن، التمویل هذا
 األیـدولوجیا تعیـد أن شـأنها مـن والتـي، المقاومـة ثقافـة هـي والثقافـة، المقاومـة لغـة هـي الشـعب لهـذا

 إلـى یقودنـا الـذي الوحیـد اإلسـتراتیجي بالخیـار التمسـك إلـى وتعیـدها طینیةالفلسـ للتنظیمـات السـلیمة
 وللحصول والتهدئات الهدن وراء لهث من السلطة به تقوم لما االكتراث وعدم، المقاومة وهو النصر

 الكفة ستصبح ألنه ؛محالة ال النهایة في ستفشل ألنها ؛الفلسطیني للشعب هاناتاال من مزید على
 ال الفلسـطینیة السـاحة علـى األمـور بمجیـرات تـتحكم سـوف التـي وهـي المقاومـة فـةك هـي األقـوى
 .السلطة

 الشتات في الجئ مالیین أربعة به یحلم الذي المصیر إلى اهللا بإذن المقاومة تقودنا وسوف  
 والجئو ومواطنو األخضر الخط داخل المحتلة فلسطین ومواطنو، السجون داخل أسیر آالف وسبعة
 بقعة أي في مقاومة على انتصر احتالالً  أن یعرف لم كله التاریخ ألن، غزة وقطاع ربیةالغ الضفة

  )١(."المعمورة أرجاء من

مولها الغرب والدول األوروبیة وأمریكا تستهدف یومن المالحظ أن: جمیع المشاریع التي   
وتستهدف ، ابوالنیل من المقاومة ووصفها باإلره، بدرجة أولى حقوق الشعب الفلسطیني وحریته

أبناء الشعب من النساء والشباب واألطفال لتغییر الثقافة اإلسالمیة السائدة في فلسطین النابعة من 
تهدم اإلسالم وتتبع ، وتغریب المجتمع الفلسطیني وفرض ثقافة غربیة جدیدة، العقیدة اإلسالمیة

لحمایة االبن  ربیة،الغ من المنح والمساعدات والقروض )نصیب األسد( فكان لفلسطین، الغرب
  .)الشرق األوسط(ولحمایة مصالحهم فیما یطلقون علیه بـ ) إسرائیل( المدلل

                                                           
 شباط ٤، ٧٨السادسة العدد األلكترونیة، السنة النشرة جبریل، كنعان رأفت، األیدولوجیا وغیاب األجنبي التمویل) ١(

  .٢٠٠٦فبرایر 



  

  
  

  الفصل الثالثالفصل الثالث
  يف فلسطنييف فلسطني  ))التغريبالتغريب((مظاهر مظاهر 

  الفصل الثالث مظاهر (التغريب) في فـلسطين

  -:مباحث ةوفیه أربع
  -:البمط ةمظاهر التغریب في الفرد واألسرة والمجتمع وفیه ثالث -المبحث األول

  مظاهر التغریب في الفرد. -المطلب األول
  مظاهر التغریب في األسرة. -المطلب الثاني
  مظاهر التغریب في المجتمع. -المطلب الثالث

    -:مطالب مظاهر التغریب في التشریع وفیه سبعة -المبحث الثاني
  .تطبیق األنظمة والقوانین الوضعیة الغربیة -المطلب األول
  .التشریعات اإلسالمیةب تبدال القوانین الوضعیةاس -المطلب الثاني
  استقاء حقوق االنسان من المواثیق الدولیة. -المطلب الثالث

  تطبیق االتفاقیات الدولیة التي تحارب الشرع. -المطلب الرابع
   تبني المفاهیم واألفكار العلمانیة التي تستهدف المرأة. -المطلب الخامس

  الربویة بالطریقة الغربیة. انتشار البنوك -المطلب السادس

  .تغییر اسم عائلة المرأة بعد الزواج -المطلب السابع
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    -:مطالب ةمظاهر التغریب في التعلیم وفیه خمس -المبحث الثالث
  .بث ثقافة االختالط في التعلیم -المطلب األول

  .ةمظاهر التغریب في المنهاج الدراسی -المطلب الثاني

  .المبتعثین لدول الغرب باألفكار والمفاهیم الغربیةتأثر  -المطلب الثالث

  .وجود المدارس والجامعات األجنبیة في بالدنا -المطلب الرابع
  .ترجمة العدید من كتب الفلسفة الغربیة وتدریسها لطالبنا -الخامس المطلب

    -:مطالب ةالمبحث الرابع: مظاهر التغریب في اإلعالم وفیه خمس
  لتغریب في الفضائیات.مظاهر ا -األول المطلب
  مظاهر التغریب في اإلنترنت. -الثاني المطلب

  مظاهر التغریب في الصحف والجرائد والمجالت. -المطلب الثالث

  مظاهر التغریب في اإلذاعات. -المطلب الرابع

  مظاهر التغریب في السینما والمسرح. -المطلب الخامس
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  المبحث األول مظاهر التغریب في الفرد واألسرة والمجتمع
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  .مظاهر التغریب في الفرد -المطلب األول
  

إن مظــاهر التغریــب واضــحة وجلیــة للغایــة علــي الشــباب العربــي المســلم ومــنهم الفلســطیني 
وتوفر فـرص ، وجي الهائلوفي ضوء تقدم وسائل االتصال والتطور التكنول، وهي كثیرة جدا ومتعددة

أصـبح الشـباب ، والتجاذبـات السیاسـیة التـي تمـر بهـا فلسـطین، االنفتاح علي الثقافة الغربیة المتعـددة
مــن خــالل حمــالت ، العربــي المســلم والشــباب الفلســطیني عرضــة أكثــر مــن ذي قبــل للتلــوث الثقــافي

الفلسـطیني یشـعرون بالغربـة؛  حیـث إن الكثیـر مـن الشـباب فـي مجتمعنـا، التغریب والدعوات الهدامـة
والضــغط ، نتیجـة للهجمـة الشرســة علیـه مــن خـالل: الحصــار االقتصـادي المتعمــد مـن قبــل االحـتالل

، ویبـــدو ذلـــك واضـــحًا مـــن خـــالل االنبهـــار الزائـــد بـــالفكر الغربـــي، النفســـي الـــذي یعیشـــه الفلســـطینیون
والبـدع ، وتقلیـد العـادات، والسـفور، زائـدالتي تبـدو ظـاهرة فـي التحـرر ال، وبالتیارات الثقافیة المستوردة

وزعزعـة العقیـدة اإلسـالمیة ، فهم یعیشون اغتـراب نفسـي وخلـل قیمـي، وتبني األفكار الغربیة، الغربیة
وقــد یبـدو ذلــك واضـحًا فــي األفكـار التــي ، فـي نفوســهم نـاتج عــن األثـر الســلبي للثقافـة الغربیــة الوافـدة

وفي العـادات والتقالیـد ، ه المظاهر في المظهر العام واللباسوتتجسد هذ، ینادون بها وینافحون عنها
ولقد زادت تلك المظاهر یومًا بعد یـوم ، والمعتقدات التي تظهر بشكل واضح في ممارستهم السلوكیة

كمًا ونوعًا بشكل یبعث على القلق؛ مما یحفز الذهن لطرح هـذه المظـاهر وسـبل مواجهتهـا للحـد مـن 
وخروجًا عن ، وأن تلك المظاهر تشكل انحرافًا ثقافیًا فكریاً ، وللمجتمع بأسرهانتشارها؛ حمایة للشباب 

كمـا أنـه ، حیث إن االنحراف الثقافي الفكري یعني: انتهاكا للتوقعات والمعاییر االجتماعیـة، المألوف
  )١(یتعارض مع تعالیم اإلسالم وقیمه ومبادئه التي نص علیها.

یشــها وفــي إطــار العولمــة والتغریــب بكــل أبعــاده الثقافیــة فــي ظــل المتغیــرات الجدیــدة التــي نعا  
وما یمتلك مـن أدوات ووسـائل تكنولوجیـة فـإن الشـباب الفلسـطیني كغیـره فـي ، والسیاسیة واالقتصادیة

                                                           
انظــر: التلــوث الثقــافي لــدى الشــباب فــي المجتمــع الفلســطیني ودور التربیــة فــي مواجهتــه، د. محمــود أبــو دف، ) ١(

، جلة الجامعة اإلسالمیة، المجلد التاسـع، العـدد الثـاني، كلیـة التربیـة، الجامعـة اإلسـالمیة، م٣٧٧د.محمد األغا، ص
انظــر: دور التربیــة الروحیــة فــي نشــر الــوعي الثقــافي بــین طلبــة المــدارس ، ٣٧٧ص، ١٠٨-٥٨ص ،٢٠٠١ غــزة،

عـــاجز وزمیلـــه، مجلـــة الثانویـــة مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي التربیـــة الریاضـــیة، بمحافظـــة غـــزة وســـبل تطـــویره، أ.د فـــؤاد ال
ــایر ، كلیــة التربیــة، ٢٠٠٩الجامعــة اإلســالمیة (سلســلة الدراســات اإلنســانیة )، المجلــد الســابع عشــر، العــدد األول، ین

  .٤٥٢-٤٢١ص ،غزة، الجامعة اإلسالمیة
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أصبح عرضة لمؤثرات عدیدة تنعكس بال شك على فكره وسلوكه وقیمه ویسهم في ، البیئات األخرى
  .)١( تشكیل شخصیته إلى حد كبیر

"منـــذ عشـــرات الســـنین مـــن هـــذا القـــرن والبـــاحثون المتخصصـــون منشـــغلون بقضـــایا تغریـــب و  
بخاصة والیكاد یخلو أي كتاب أو  -منطقة الشرق األوسط -وما یسمونه بـ ، العالم اإلسالمي بعامة

إلـى الدرجـة التـي حـدت ، أي مقالة تتعرض لحیاة المسلمین من إشارة هنا وأخرى هناك لهذا التغریـب
  الباحثین إلى القول: أولئكب

إن مظـــاهر التغریـــب عنـــد شـــعوب الشـــرق األوســـط مشـــاهدة تمامـــًا وبدرجـــة كافیـــة وٕانـــه لمـــن   
الســهل علیــك أن تضــع قائمــة طویلــة توضــح لــك كیــف أن هــذه المظــاهر التقلیدیــة التــي كانــت ســائدة 

  )٢(ا الغرب."واستبدلتها بقیم أدخله، منذ مائة أو مائة وخمسین عامًا قد اجتاحتها ریاح التغییر

وتتمثل مظاهر التغریب في الفرد في الدول العربیة واإلسالمیة عامة والمجتمع الفلسطیني خاصة 
  -في النقاط التالیة:

 :التغریب في اللباس -أوالً 
وعــدم مخالفتــه فــي أي ، اإلســالم مــنهج متكامــل فــي اللبــاس والزینــة یجــدر بكــل مســلم ومســلمة إتباعــه

مخالفة منهج اإلسالم في اللباس یعني الخروج عن الفطـرة والحیـاء والعفـة إذ إن ، جزئیة من جزئیاته
ــَواِري {{التــي أراد اهللا تعــالى أن یتحلــى بهــا عبــاده قــال تعــالى:  ــْيُكْم لَِباًســا ُي ــا َعَل ــَواِري َيــا َبنِــي آَدَم َقــْد َأْنَزْلنَ ــْيُكْم لَِباًســا ُي ــا َعَل َيــا َبنِــي آَدَم َقــْد َأْنَزْلنَ

ُرونَ َسْوآتُِكْم َوِريًشا َولَِباُس التَّْقَوى َذلَِك َخْريٌ َذلَِك ِمْن آَيـاِت َسْوآتُِكْم َوِريًشا َولَِباُس التَّْقَوى َذلَِك َخْريٌ َذلَِك ِمْن آَيـاِت  كَّ ُهـْم َيـذَّ ُرونَ اهللاِ َلَعلَّ كَّ ُهـْم َيـذَّ ] ففـي ٢٦[األعـراف:  }}اهللاِ َلَعلَّ
الـــذي بـــه یســـترون ، هـــذه اآلیـــة: امـــتن اهللا تعـــالى علـــى عبـــاده بمـــا یســـر لهـــم مـــن اللبـــاس الضـــروري

ویحفظون أبدانهم من الحر والبرد. وهذا یدل على أن اللباس في اإلسالم یهدف إلى الستر ، عوراتهم
  لعورات.والبعد عن التعري وكشف ا، والحشمة

وتخرج على ، ) وتعني الجدید التي تخالف اإلسالمبالموضةكانت ما یسمونها (: كومن هنا  
 والبعــــد عــــن الســــتر، وٕاثــــارة الغرائــــز، أحكامــــه؛ ألن الموضــــة تهــــدف إلــــى التعــــري وكشــــف العــــورات

، دوتثـور الغرائـز ویعـم الفسـا، حتـى تنتشـر الفاحشـة والشـذوذ الجنسـي، وذبح الحیـاء والعفـة، الحشمةو 

                                                           
ث انظر:المتطلبات التربویة إلعداد الشباب الفلسطیني في ضوء التحدیات المعاصرة، أ.د. محمــود أبـو دف، بحـ) ١(

 .٤ص ،٢٠٠٨مقدم إلى المؤتمر العام للشباب الفلسطیني المنعقد بوزارة الشباب والریاضة إبریل 
أغسـطس  –هــ، یولیـو ١٤١٥صـفر ٧٨أقوال منسیة حول التغریب، د. أحمد إبراهیم خضر، مجلة البیان، العدد ) ٢(

 .٣٧م، ص١٩٩٤
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  )١( ویصبح الناس عبیًدا لشهواتهم وغرائزهم.

إتبــاع الموضــة علــى الفــرد والمجتمــع واألمــة بأســرها  جهــل كثیــر مــن المســلمین خطــورة ولقــد  
والتـي تـدخل ، وظن كثیر منهم أن إتباع الموضة من األمور المباحة التي ال تخالف شریعة اإلسـالم

  .Uین اهللا وافتراء على اهللا وهذا جهل بد، ضمن الجمال الذي یحبه اهللا تعالى

، وغیــرهم فــي مالبســهم وأزیــائهم، ال یكــون بتقلیــد أعــداء اهللا مــن الیهــود والنصــارىفالجمــال:   
  وتخنثهم وتغییرهم لخلق اهللا تعالى. ، وٕاطالة أظافرهم، وقصات شعورهم

  )٢(!ثم یقال إن ذلك من الجمال الذي یحبه اهللا؟، یلبس الرجال ما حرم اهللا عز وجل كیف

   ].٢٨[األعراف:  }}ُقْل إِنَّ اهللاَ َال َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعَىل اهللاِ َما َال َتْعَلُمونَ ُقْل إِنَّ اهللاَ َال َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعَىل اهللاِ َما َال َتْعَلُمونَ {{

 أو الالتینیـة أو االنجلیزیـة باللغـة عبـارات علیهـا كتـب ألبسـة فلسـطین أسـواق فـي الیـوم وتجد  
 عـــن صـــارخة بصـــورة تعبـــر يالتـــ معناهـــا یـــدركون ال المالبـــس هـــذه ومرتـــدو ،المألوفـــة غیـــر العبریـــة

 غربیــة ثقافـة مـن العبــارات هـذه تعكسـه ومــا ،اإلسـالمیة مجتمعاتنـا بــین والثقـافي األخالقـي االخـتالف
  .لألخالق ومناقضة ،عنها غریبة

  -:وتتجلى مظاهر التغریب في اللباس في الفرد الفلسطیني فیما یلي 
  لباس الرجال: - ١
لتـــي كتـــب علیهـــا شـــعارات ورســـومات تـــروج للثقافـــة او  الفالینـــات الضـــیقة التـــي تســـمي بــــ" البـــدي"  - أ

أي ال  not believeالغربیـة ومنهـا مـا كتـب علیـه كلمـات كفـر والحـاد وشـرك بـاهللا تعـالى مثـل:(
 ..و. ونشـر الفـواحش ىوالزنـ، التقبیـل، )I Love Youوكلمـات الحـب (، )٣()MAfIAو(، أؤمن)

 مثل: س الصغار والكبارمالب على المكتوبة وجد بعض الكلمات والعباراتتوأیضًا 
   – take me خذني  - Pig - Sow: خنزیر I’m Jewish: - یهودي أنا

  )٤(وغیرها الكثیر.، - prostitute عاهرة: - Adultery: الزنا ابن  - Zion: صهیوني

                                                           
بدار الوطن، الناشر دار الوطن، الكتیبات اإلسالمیة، انظر: الموضة واألزیاء فتنة النساء، إعداد القسم العلمي  )١(

  .٧ -٦ص
  .المرجع السابقانظر: ) ٢(
 .كلمة مافیا: تعني عصابات المافیا المشهورة من المجرمین واللصوص والقتلة في الغرب وأمریكا) ٣(
 فـي ول، التربیـةاأل التربـوي مـؤتمر إلـى مقـدم الرقـب، بحـث صـالح والعولمـة، د. اإلسـالم عالمیـة انظـر: بـین) ٤(

م، ٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣مـن  الفتـرة اإلسـالمیة، فـي الجامعـة فـي التربیـة بكلیـة العصـر، المنعقـد وتغیـرات فلسـطین
 .٩٩٥ص
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، )الماســونیة(، )ةمـالجمج(أحزمـة البنطلونـات التــي تحمـل شــعارات ورسـومات فضــیة مثـل شــعار   - ب
 وغیرها.، )الصلیب(

 .والمرقع والممزق ارتداء الجینز والتي شیرت   - ت
 .لبس البنطال الضیق الساحل الذي یكشف العورة   - ث
 الموضة. وغیرها من آخر ما توصلت إلیه آخر صیحاتالمالبس ذات األلوان الصاخبة    -  ج

الفالینــات التــي علیهــا صــور الفنــانین والفنانــات وغیــرهم وهــم بحالــة غیــر أخالقیــة تفســد العقیــدة   -  ح
 .وفالینات علیها صور العبي الكورة الغربیین، ق والسلوكواألخال

فإن المتجول بأسواق قطاع غزة والضـفة الغربیـة المحتلـة یشـاهد "تقلیعـة" حدیثـة طـرأت علـى   
ترتكز في تعدد ألوان الثیاب لدرجة أن نزعوا  -الشباب-المتعلقة خصیصًا بعماد المجتمع ، المالبس

  احتكار اإلناث لها.
 ثقافـة علـى دخیلـة أنهـا لنقصـد ،)والمالبس السلوك في جدیدة ِبْدَعةهي:( لیعة""تق ومصطلح  
  الفلسطیني. المجتمع

 بناطیـــل بـــألوان الشـــباب إغـــراء علـــى تتنـــافس والضـــفة بغـــزة الكبـــرى التجاریـــة المحـــال جمیـــع  
 سوداأل اللونین على سلفاً  اقتصرت بعدما ،واألحمر واألخضر األصفر فمنها ،العین لفقاعتها أرهقت

  بینهما. وما الداكن واألزرق

 عـن للخـروج بیـنهم منافسـة تجـد لـذلك ،األنیـق اللبـاس أهمیة جیداً  یدركون جلهم الشباب وأن  
  المألوف. اللباس

 مســـایرة بعضـــها فتجـــد ،للموضـــة الشـــباب تقلیـــد فـــي نظرهـــا وجهـــات فـــي العـــائالت وتختلـــف  
 إلــى أوالدهــا دفــع أخــرى أســر تحــاول فیمــا ،الحدیثــة التقلیعــات مجــاراة مــن أبناءهــا تمنــع وال للموضــة
ــــى الحداثــــة وراء االنــــدفاع وعــــدم ،الســــائدة والتقالیــــد المجتمــــع مجــــاراة  وتقالیــــده المجتمــــع حســــاب عل

  اإلسالمیة.

 الُعـري"! نحـو سـباق بمنزلـة البناطلین هذه مثل على الشباب إقبال إن یقول: الشباب وبعض  

 هــو مــا كــل لتُقبــل یــدفعني ال ذلــك وأن التقلیــد؛ حبــذأ وال الجدیــدة الماركــات عشــاق مــن أنــي صــحیح
  ".الفلسطینیة ثقافتنا على دخیل

 فــي یــدور ومــا ،الدخلیــة للبدعــة الشــدید انزعــاجهم أبــدوا فقــد الســن كبــار الرجــال بعــض وأمــا  
ــل ،المالبــس متــاجر  ،اإلســالمیة الثقافــة ضــرب عــن الكاملــة المســؤولیة ذاتهــا المتــاجر أصــحاب وحمَّ
 على التمیز منح سبیل في والتسابق ،الربح إلى تهدف المنتجة الشركات "أصحاب ن:أ على معبرین
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ـــة مالبـــس المحـــالت فـــي المعـــروض وكـــل ،للشـــباب وتـــرویجهم قـــولهم حـــد ـــدنا منافی  اإلســـالمیة لعقائ
  )١(التفكر".". من أدنى حد دون ،عمیاء بطریق الغرب تقلید إلى یعمدون الشباب ،واألخالقیة

 تعكــس )الطــائش( الشــباب یرتــدیها التــي الیــوم مالبــس أن :")٢(الشــاعر احدرد الــدكتور رأىو   
 هـــو ،الملونـــة للمالبـــس الشـــباب ارتـــداء مـــن نـــراه مـــا وأن ،لـــدیهم والعقائـــدي األخالقـــي االنهیـــار مـــدى

 المجتمعیـة قیمنـا مـع تتعـارض وسـلوكیات وعـادات قـیم مـن یحملـه بمـا الغربـي المجتمـع ثقافـة انتشار
 ،جهــة مــن الــدالالت هــذه بخطــورة التعلیمیــة والمؤسســات األهــل لــدى الــوعي ابغیــ أن، ةســالمیواإل

 ذلـك فـي سـاعد وقـد ،الثقافـة هـذه انتشـار فـي سـاهم ،أخـرى جهـة مـن الغربیـة بالثقافة الشباب وانبهار
 یعــود للغــرب األعمــى التقلیــد ظــواهر مــن وغیرهـا الظــاهرة هــذه وجــود وأن ،اإلعالمــي االنفتــاح ظـاهرة
 هـذا وتـرك ،األفـراد وقـیم عـادات مصـدر هـي األسـرة تعد فلم ،والتربیة التوجیه في سرةاأل دور لتقلص
   وتحركها. الشباب رغبات تشكل باتت التي األعالم وسائل إلى الدور

 اإلنسانیة وقیمه الدین بتعالیم لاللتزام الشباب توجیه خالل من الظاهرة لهذه التصدي ویجب  
 أنو  ،الفلســطینیة بالهویــة وااللتــزام االنتمــاء مظــاهر مــن مظهــراً  تهبصــف ،اللبــاس أهمیــة علــى والتأكیــد
 بســبب غربیــة؛ ســلوكیات جمیعهــا ،للنظــر الملفتــة الشــعر وقصــات الغریبــة بــالمالبس الشــباب هــوس
 تشـبع تعـد لـم العربیـة الثقافـة بـأن إلحساسهم الشباب من الكثیر قبل من العربیة الثقافة وهجر تدهور

 بغـض الغـرب لنـا یصـدره مـا بكـل ثقـة لـدیهم وأصـبح ،جدیـد هـو مـا لمعرفة لهمفضو  تلبي وال رغباتهم
   )٣(ماهیته". عن النظر

  .الزمن علیها عفا قدیمة موضة الشباب نظر في أصبح اإلسالمي يفالز   
 جلــب غــزة فــي للتجــار یجــوز ال "إنــه :)٤(ســالمة ســالم الــدكتور قــال الشــرعیة؛ الناحیــة ومــن  
 تظهــر التــي المالبــس المســلم الشــاب لــبس عــن ونهــى ،والعقائدیــة ســالمیةاإل للقــیم المنافیــة المالبــس
 وأن ،والرســـومات الخـــرز مـــن تخلـــو التـــي ،الواســـعة الفضفاضـــة بـــالمالبس ناصـــحاً  ،الجســـد تفاصـــیل
 علـى یخـافون ال "أولئـك قـائًال: ،الفلسـطینیة لألسـواق ولیسـت الغـرب ألسـواق وجـدت الملونة المالبس
  العامة". األماكن في الُعري عندهم ومستباح ،أعراضهم

                                                           
  ) لتوضیحي لبعض الرموز والشعارات بالصور. ٣انظر: ملحق رقم() ١(
  .١:٣٠مقابلة مع أستاذ علم النفس في جامعة األقصى، س ) ٢(
 القدس،  ١٢:٥٤، ٢٠١٢أكتوبر،  ٢٥موقع الرسالة نت، الخمیس، لذي تحبه لجسدك!، في غزة اختر اللون ا) ٣(

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء  ١٠:٣٠م، الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة ٤/١١/٢٠١٢تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االقتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم األحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
٦١٥٥٧=id&post=act?php.index/ar/ps.alresalah   

  رئیس رابطة علماء فلسطین في قطاع غزة.) ٤(
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 على لالنقضاض المسئولین؛ من ملموسا تحركاً  الشبابیة الثیاب لموضة المعارضون ویرقب  
  )١( رادع. أو حسیب دون الفلسطینیة األسواق غزت )حدیثة وتقلیعة( دخیلة ثقافة

 لباس المرأة: - ٢

یني خاصــة فــي وتتمثــل مظــاهر التغریــب علــى اإلنــاث فــي المجتمــع المســلم عامــة والفلســط
  -النقاط التالیة:

إنَّ تتبُّــع كثیــر مــن فتیــات المســلمین عمومــًا  ارتــداء الثیــاب الفاضــحة اتباعــًا للموضــة الغربیــة:  - أ
وحـدیث األلبسـة الجدیـدة المتـوفرة حالیـًا فـي األسـواق ، وفتیات فلسطین خصوصًا لجدیـد الموضـة

واألصـباغ واألردیـة . لمزركشـة وغیرهـا)وا، واأللوان الصـاخبة، والعاریة، الضیقة: (مثل، وارتدائها
ینبئنـا كـذلك بخطـر االنـدماج فـي ، الغربیَّة والتي قد تخرج ببعضها في وضح النهار أمام الرجـال

والتي قد تخجل المرأة الصـالحة فـي وقـت خطبتهـا وبعـد كتابـة العقـد علیهـا ، هذه األلبسة الضیقة
فمـا بالنـا نجـد األلبسـة الضـیقة التـي ، ودیانتهـا هـا لعفَّتهـابعلمن أن تظهر بمثلها فـي البدایـة أمـام 

وال ندري كذلك كیـف  ؟نستغرب من حال الفتیات حینما یلبسنها بهذا الشكل الفاضح أمام الرجال
؟!! أال یتــذكَّرن قولــ :"   r __ هیمكــن أن تــدخل هــذه األلبســة الضــیقة فــي أرجلهــنَّ وأفخــاذهنَّ

ونسـاء ، سیاط كأذناب البقر یضربون بها النـاس صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم
الجنــة وال  ال یــدخل، كاســیات عاریــات مــائالت ممــیالت علــى رؤوســهن كأســنمة البخــت المائلــة

   )٢(. "وٕان ریحها لیوجد من مسیرة كذا وكذا، یجدن ریحها

أنــه قــال:  rفعــن النبــي ، وكشــف ســوءتها وعــرض جســدها، غطــاء المــرأة غیــر الســاتر لرأســها   - ب
ء كاســیات عاریــات مــائالت ممــیالت رؤوســهن كأســنمة البخــت المائلــة ال یــدخلن الجنــة وال نســا"

  .وهذا وعید عظیم یجب الحذر مما دل علیه "یجدن ریحها

 )كاسـیات( فقد فسر ذلك أهل العلـم بـأن معنـى "نساء كاسیات عاریات مائالت ممیالت"  وقوله:
، ة شفَّافة ضیِّقة فهي في الحقیقة أكسیة عاریةویلبسن أكسیة رقیق) عاریات(، " یعني من نعم اهللا

ولهــذا ، فــال یحصــل بهــا المقصــود، وهــو أنهــن كاســیات كســوة ال تســترهن إمــا لرقتهــا أو لقصــورها
 .ألن الكسوة التي علیهن لم تستر عوراتهن ) ؛عاریات: (قال

یَّالـة إلـى الرجـال مائالت عن العفـة واالسـتقامة فـي مشـیتهنَّ زائغـات عـن طاعـة ربِّهـنَّ قلـوبهنَّ م 
  لفتنتهم.

                                                           
   .ps.alresalahنت،  في غزة اختر اللون الذي تحب، موقع الرسالة) ١(
 ) .٢١٢٨رواه مسلم في صحیحه، رقم () ٢(
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وممــیالت للرجــال بمــا یبــدین مــن ، ویعلِّمــن غیــرهنَّ فعلهــنَّ المــذموم بتبــرجهنَّ ، ممــیالت ألكتــافهنَّ 
  .)١(أي یدعین إلى الشر والفساد.، ممیالت لغیرهن، زینتهنَّ 

ج التـي كتـب علیهـا شـعارات ورسـومات تـرو و  )بالبدي ى(للفالینات الضیقة التي تسملبس الفتیات   - ت
، وصـور لمشـاهیر غـربیین وعـرب مـن المنحـرفین أخالقیـاً  )Love You مثـل :( للثقافـة الغربیـة

 وصور للنجمة السداسیة الدالة على الكیان الصهیوني... وغیر ذلك الكثیر. 

وعمــل شــعرها ، وتقصــیر شــعرها تشــبهًا بالرجــال، تبــرج الفتیــات بكشــفن شــعر رؤوســهنَّ أو بعضــه  - ث
وهـو مـا یسـمى  )خـتمة البُ نأسـ( الشعر ویركمنه فوق بعض ذلكن تسریحات مختلفة حیث یجمع

: قــال بعــض أهــل العلــم، "رؤوســهن كأســنمة البخــت المائلــة": r  ال رســول اهللاقــ )البــف(الیــوم بـــ 
حتـى تكـون مثـل أسـنمة ، إنهن یعظمن الـرءوس بمـا یجعلـن علیهـا مـن شـعر ولفـائف وغیـر ذلـك"

هـذا ، بینهمـا شـيء مـن االنخفـاض والمـیالن، سـنامانوالبخت نـوع مـن اإلبـل لهـا ، البخت المائلة
النســوة لمــا عظمــن رءوســهن وكبــرن رءوســهن بمــا  أولئــكف، مائــل إلــى جهــة وهــذا مائــل إلــى جهــة

على أنَّهن قد اقترفن إثمًا مبینًا بـأنَّهن كـذلك  rاألسنمة وأكَّد رسول اهللا  تلكجعلن علیها أشبهن 
.فمجر ، ال یدخلن الجنَّة وال یجدن ریحها   )٢(.".د شمَّ رائحة الجنَّة لن تصل إلى أنوِفِهنَّ

علیهــا كلمــات باللغــة األجنبیــة التــي تخــدش  تتبــلــبس الفتــاة للعبــاءة الضــیقة والمزركشــة والتــي كُ   -  ج
حتــى أصــبحنا ال ، وأیضــا علیهــا رســومات مخلــة بــاآلداب، نــيبلْ أي قَ  (kiss me( الحیــاء مثــل:

تخلـــو مـــن القصـــات  لجلبابـــات الشـــرعیة أصـــبحت الوحتـــى ا، نفــرق بـــین العبـــاءة وفســـتان الســـهرة
بعـدم جـواز أن یكـون  :ومع هـذا فـال یعنـي حینمـا نقـول، الحدیثة واأللوان الصاخبة الملفتة للنظر

فلــیس هــذا ، بــأن یكــون معنــى مــا نقصــده أن تلــبس الفتــاة حجابــًا متســخًا أو قــدیماً ، الحجــاب زینــة
فــدین اإلســـالم دیــن حضـــاري یحــث علـــى ، ظیفـــًا ســاتراً مــرادًا لــدینا قطعـــًا؛ فلتلــبس الفتـــاة جلبابــًا ن

شرط أال تتبرج الفتـاة بزینـة فـي جلبابهـا أو یكـون جلبابهـا بنفسـه زینـة مـن ، النظافة وحسن الهیئة
فهذا لیس من صفات وشـروط الـزي الشـرعي الـذي فرضـه ، كثرة الزركشة واأللوان المثیرة لالنتباه
 )٣(اهللا عز وجل على النساء المسلمات.

والحجـاب الـذي ، ذات األلـوان الصـاخبة والمزركشـة )الشـاالت(بس الفتیات لغطاء الرأس الفـاتن ل  -  ح
 ال یستر جمیع الرأس.

                                                           
-٣انظر: رسالة خاصة إلى فتاة الجامعة الفلسطینیة، بقلم: خباب مـروان الحمـد، باحـث وداعیـة فلسـطیني، ص) ١(

١١. 
 ref/ar/info.islamqa/١٤٦٢٧اإلسالم سؤال وجواب شرح معني مائالت میمالت، )٢(
  .١١صخباب مروان الحمد، فتاة الجامعة الفلسطینیة، انظر: رسالة خاصة إلى ) ٣(
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وســعت بكــل جهــد القتنــاء أحــدث ، لــبس الفتــاة المســلمة لبــاس الكــافرات تقلیــدًا لهــن وتشــبهًا بهــن   -  خ
 )١(. "من تشبَّه بقوم فهو منهم":قال rوالنبي ، المودیالت الغربیة

والــبعض ، الشــابات والفتیــات والنســاء للحــذاء المكشــوف والمــزركش الــذي الیســتر القــدمیینلــبس   - د
ویلبسن أحذیة ذات (الكعب العالي) الذي ، منهن تكون تمشي في الحذاء وكأنها لم تلبس شیئًا!!

﴿إِالَّ َمـا َظَهـَر ﴿إِالَّ َمـا َظَهـَر : وأیـن هـن مـن قـول اهللا عـز وجـل، یصدر أصواتًا عالیة ملفتة للنظر وهي تمشي
ـــا﴾ِمنْ ِمنْ  ـــا﴾َه أي الوجـــه والكفـــین؟! فلمـــاذا تكشـــف قـــدمیها وســـاقیها فـــي الشـــارع ؟! فهـــذه ] ٣١[النـــور:   َه

موضة لألحذیة وكلها مودیالت وآخر صیحات تـأتي مـن بـالد الكفـر وال و  موضة جدیدة لأللبسة
وقبلن بالحرام وأرضین  -في نظرهن  -فَلهثن وراء الجدید والتقدم والحضارة ، تلیق بفتاة االسالم

 .ار وأغضبن رب العبادالكف

، وتنافس التجار إلحضار كل ما هو جدید في مالبس وأحذیـة واكسسـوارات النسـاء والشـباب  
ومن المعلـوم أن الصـین دولـة شـیوعیة تعمـل علـى ، فاألسواق ملیئة الیوم بالمنتجات الصینیة وغیرها

نافى مـع شـرعنا وعاداتنـا التي تت، هدم اإلسالم بكل الوسائل وعن طریق إنتاج المالبس الغیر شرعیة
   وتقالیدنا.

  :والعكس تشبه الرجال بالنساء -ثانیاً 
مع اتساع رقعة ، باتت ظاهرة تشبه الرجال بالنساء والعكس واضحة في المجتمع الفلسطیني  

ـــوجي ـــافي والتكنول ـــد وحـــب االســـتطالع، االنفتـــاح الثق ـــل الحـــالي المســـتمر للتقلی حتـــى ، وتعطـــش الجی
وتجـــاوز األمـــر حـــد التشـــبه بـــین  اب والفتـــاة یحتـــاج إلـــى تمحـــیص وتـــدقیق.أضـــحى التمییـــز بـــین الشـــ

ویطیلــون شــعر رؤوســهم ، الجنســین فــي اللبــاس إلــى قصــات الشــعر وطریقــة المشــي وأســلوب الحــدیث
وقـد حـرم الشـرع الحنیـف فـي أكثـر مـن موضـع ، ومنـه مـن یقـوم بتـزجیج حـواجبهم (تـدقیقها)، وصبغه

ولما ینتج عنها مـن تغییـر فـي ، لضررها الفادح على المجتمع، ةظاهرة تخنث الشاب واسترجال المرأ
   .خلق اهللا تعالى والفطرة التي فطر اهللا الناس علیها

                                                           
  .وصححه األلباني) ٢٦٦٧رواه أحمد في " مسنده " برقم () ١(
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ممَّـا جـاء فـي سـنَّة ســید المرسـلین النهـي عـن تشـبه النســاء بالرجـال أو الرجـال بالنسـاء ففــي و   
لعـن " حیـث قـال: rاهللا الحـدیث الصـحیح الـذي رواه ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه مرفوعـًا إلـى رسـول 

  )١(."اهللا المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

ــًا هــي فــي حقیقــة األمــر لیســت إالَّ زینــة وتبرجــاً    ، وأنَّ كثیــرًا مــن المالبــس التــي تســمَّى حجاب
  )٢(فلتحذري یا أخت اإلسالم من الحجاب الذي یوقعك في غضب الجبَّار علیك.

لدكتور درداح الشاعر: أن هذه الظاهرة صورة مـن صـور االسـتعراض الجنسـي ا قد وضحو   
فهــي تعكــس صــورة االنحــراف األخالقــي واالضــطراب لــدى الشــباب عنــدما یقــدم نفســه كمثیــر للجــنس 

ومن الناحیة النفسیة فإن الثـوب فیـه ، وأما من الناحیة الشرعیة فهي مخالفة للشرع اإلسالمي، اآلخر
  )٣(في الطرقات.جرح لمشاعر المارة 

 وأزمنة مدیدة حیث قال:، وقد ذكر أحد علماء اإلسالم عن نساء فلسطین قبل قرون عدیدة  

وال أعـف نسـاًء مـن نسـاء ، فمـا رأیـُت نسـاًء أصـون عیـاالً ، لقد دخلُت نّیفًا علـى ألـف قریـة مـن البّرّیـة"
، مــا رأیــُت امــرأًة فــي طریــقف، فــإني أقمــُت فیهــا أشــهراً ، بالنــار )u( نــابلس التــي ُرِمــي فیهــا الخلیــل

وانقلـبن ، فـإذا ُقِضـَیت الصـالة، فإنهّن یخرجن إلیها حتى یمتلئ المسجد منهنّ ، إّال یوم الجمعة، نهاراً 
وســـائر الُقـــرى تُـــرى نســـاؤها ، لـــم تقـــع عینـــي علـــى واحـــدة مـــنهن إلـــى الجمعـــة األخـــرى، إلـــى منـــازلهن

قاٍت ِفي كلِّ ، )٤(متبرِّجاٍت بزینٍة وُعْطَلة . وقـد رأیـت بالمسـجد األقصـى عفـائف مـا )٥(فتنٍة وُعْضَلةٍ  متفرِّ
ــم تكــن بقیــة القــرى التــي أشــار إلیهــا قــد دهمهــا ســیل ، خــرجن مــن ُمعــتَكِفِهنَّ حتــى استشــهدن فیــه" ول

التغریــب إذ لـــم یكـــن ثـــّم غیـــر تشـــبه ومعـــاص ربمــا جـــاهر بهـــا مـــن لـــم یـــرج هللا وقـــارًا أو ضـــعف وازع 
لمون أن التهتك بین الرجال والنساء معصیة ومجون الیقره شرع وال وكان الناس یع، اإلیمان في قلبه

ــــة، عقــــل ــــدٍم أو حضــــارة أو مدنی ــــم یكــــن أحــــد لیحســــبه مظهــــر تق ــــرنین ، ول ــــى مشــــارف الق ــــك حت وذل
  )٦(األخیرین.

                                                           
  . )  ٥٥٤٦ ( رواه البخاري في صحیحه، باب اللباس، رقم ) ١(
  .١١ص خباب مروان الحمد،  انظر: رسالة خاصة إلى فتاة الجامعة الفلسطینیة،) ٢(
 مساًء، جامعة األقصى، غزة.  ١:٣٠رداح الشاعر، سمقابلة مع الدكتور د) ٣(
  ُعْطلة: جمع عاطلة أي من الحلي، والمعنى أنهن متبرجات بزینة، ومتبرجات قد كشفن محل الحلي أو الزینة.) ٤(
ُعْضــَلة: داهیــة، مــن الُعَضــل أي المنكــر الداهیــة، وكأنــه وصــف بالشــدة، فــالعین والضــاد والــالم أصــل واحــد یــدل ) ٥(

  والتواء. على شدة
انظـــر: االخـــتالط بـــین الجنســـین، مفهومـــه، وحكمـــه، وآثـــاره، إبـــراهیم بـــن عبـــداهللا األزرق، قـــدم لـــه أ.د َناِصـــُر بـــُن ) ٦(

، رســـالة خاصـــة إلـــى فتـــاة الجامعـــة twww.islamlight.ne، مؤسســـة شـــبكة نـــور اإلســـالم، ٧ُســـَلْیَماَن اْلُعَمـــر، ص
  .٦لفلسطینیة، صا



   

٢٥٤ 
 

 

المتـــوفَّى فـــي القـــرن  )رحمـــه اهللا تعـــالى(نـــص كـــالم لإلمـــام ابـــن العربـــي المـــالكي  ذلـــككـــان   
َوَقـْرَن ِيف َوَقـْرَن ِيف ﴿﴿ابه (أحكام القـرآن) عنـد قـول اهللا تعـالى فـي محكـم التنزیـل: ذكره في كت، السادس الهجري

َكاَة َوَأطِْعَن اهللاََّ َالَة َوآتَِني الزَّ اِهلِيَِّة اْألُوَىل َوَأقِْمَن الصَّ َج اْجلَ ْجَن َتَربُّ َكاَة َوَأطِْعَن اهللاََُّبُيوتُِكنَّ َوَال َتَربَّ َالَة َوآتَِني الزَّ اِهلِيَِّة اْألُوَىل َوَأقِْمَن الصَّ َج اْجلَ ْجَن َتَربُّ َام ُيِريـُد اهللاَُّ ُبُيوتُِكنَّ َوَال َتَربَّ َام ُيِريـُد اهللاَُّ  َوَرُسوَلُه إِنَّ  َوَرُسوَلُه إِنَّ
ْجَس َأْهَل اْلبَ لُِيْذِهَب َعنُْكُم اللُِيْذِهَب َعنُْكُم ال ْجَس َأْهَل اْلبَ رِّ َرُكْم َتْطِهًريا﴾رِّ َرُكْم َتْطِهًريا﴾ْيِت َوُيَطهِّ   ]٣٣: [األحزاب  ْيِت َوُيَطهِّ

في هذه اآلیة یأمر اهللا تعـالى نسـاء المـؤمنین مـن الصـحابیات الفضـلیات بـالقعود فـي البیـت   
والنهي ، ثمَّ نهى اهللا تعالى نساء المؤمنین عن التبرج، وعدم الخروج منه إالَّ لضرورة أو حاجة ماسَّة

فقـــال ، فـــالعبرة بعمـــوم اللفـــظ ال بخصـــوص الســـبب، ســـاء المســـلمین وبنـــاتهم فـــي كـــل زمــانهنــا یعـــم ن
ــِة اْألُوَىل   تعــالى:﴿ اِهلِيَّ َج اْجلَ ــَربُّ ْجَن َت ــَربَّ فنهــى تعــالى عــن تشــبه نســاء المــؤمنین وبنــاتهم بتبــرج  ﴾َوَال َت

  الجاهلیة األولى. 

تبــرج الجاهلیــة األولــى وبــین  كــان ذلــك تبــرج الجاهلیــة األولــى !! فهــل هنالــك وجــه شــبه بــین  
فهــو ال یمنــع ، تبــرج الجاهلیــة الحدیثــة فــي القــرن الحــادي والعشــرین؟! اإلســالم دیــن الوســط والوســطیَّة

ق مـع ، أو لعمـل مشـروع بعفَّـة وأمـان وانتظـام، المرأة من الخروج من بیتها للدراسـة باحتشـام أو للتسـوُّ
  كامل الحجاب الشرعي السابغ.

 ألغلـب فتیاتنـا، ونرضـي بـه عـدونا، ووضـعًا ُنسـخط بـه ربَّنـا، م حالة یرثـى لهـالكنَّنا نرى الیو   
، وعطــور نفَّــاذة، وزینــة ومكیــاج، فــي أغلــب جامعاتنــا ومدارســنا الفلســطینیَّة ونســائنا؛ فلبــاس ضــیقو 

ــر فــي المشــیة، وتبــرج وســفور والجــرأة المفرطــة فــي الضــحك ، والترقــق فــي الكــالم مــع الشــباب، وَتَكسُّ
، وكــذلك التســاهل فــي حــدود العالقــة بیــنهنَّ وبــین دكــاترة الجامعــة، والتمایــل فــي الشــارع بصــوت عــالٍ 

!! ونضیف على ذلـك فیمـا یجـري فـي جامعاتنـا: رقـص  وكأنَّ دكتور الجامعة لیس رجًال غریبًا عنهنَّ
ت واالنسداح أو االنطراح نومًا في الساحا، ابعض الفتیات في ساحات الجامعات على أنغام الموسیق

وقــد یكــون ذلــك بصــحبة رفیقهــا! وال نــرى ولألســف فــي الغالــب مــن إدارة الجامعــة ردعــًا أو ، العامــة
  زجرًا؟!!

عـــدا عـــن ذلـــك ظـــاهرة (حجـــاب الموضــــة) أو (الحجـــاب العصـــري) الـــذي یشـــیع بكثـــرة فــــي   
ة وقـد یكـون فیـه مـن الزینـة والجاذبیَّـة أضـعاف الزینـة التـي تظهـر بهـا المـرأة الحاسـر ، صفوف الفتیات
ن، عن شعر رأسها الفتیـات علـى األقمصـة و(التونیـك) والبناطیـل  تلبسهو ، فخمار الرأس مزركش ملوَّ

مع شيء من الكحل والمكیاج!! فأي حجـاب ، وتبرز مفاتنهنَّ ، الضیقة والتي تصف حجم أعضائهنَّ 
  )١(هذا؟ وأي تستُّر یراد من خالله؟!

                                                           
  .٢-١ص خباب مروان الحمد ، انظر: رسالة خاصة إلى فتاة الجامعة الفلسطینیة،) ١(
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الشرعي الذي ارتضاه اهللا ورسوله لنا؟ أبـدًا  "هل ما تلبسه كثیر من بناتنا ونسائنا هو اللباس  
   )١(وعزة ربنا."

والعــدو الصــهیوني ، هـل هــذا هـو الجیــل الثالـث الــذي یطمــح أدعیـاء تحریــر المـرأة فــي بالدنـا  
والتبـــرج ، حیـــث ال هـــمَّ لهـــم إال التفكیـــر فـــي الغـــزل والحـــب والغـــرام، كـــذلك لكـــي ینشـــأ فـــي فلســـطین

وٕارسـال الرسـائل السـیئة والمتبادلـة عبـر الجـواالت ، باب والفتیـاتوظاهرة اإلعجاب بین الشـ، والسفور
هن) أو ئمــن خــالل تقنیــة البلوتــوث (وخاصــة تســمیته بــبعض الكلمــات التــي تخــرج الفتیــات عــن حیــا

  أو القعود في ساحات الحب والعشق والهیام؟!، الكتابات الهابطة على بعض الجدران

وطـرد االحـتالل مـن واقعـه ، تصار لعقیدة اإلسـالمفهل هذا الجیل هو الجیل القادر على االن  
  الذي یكتوي بنیرانه صباحًا ومساًء؟.

أم هذا الجیل هو القادر على أن ینال الشهادات العلیا في التقنیـة واإلبـداع واالبتكـار لخدمـة   
  القضیة الفلسطینیة ونفع الناس بها؟

ـن مــن الســقوط فــي شـبكات   والتــي ال ، اإلســقاط والخیانــة أم أنَّ هـذا الجیــل هــو الجیــل المحصَّ
یستغرب مطلقًا وجود بعضـها فـي الجامعـات بغیـة إسـقاط الفتیـات والشـباب لصـالح أجهـزة المخـابرات 

  الصهیونیة بمختلف مسمیاتها!

من خالل ، ومكافحة الفساد والرذیلة، وهل سیأخذ هذا الجیل على عاتقه نشر القیم والفضیلة  
  الشيء ال یعطیه ولن یعطیه!! ممارساته التي تدل على أنَّ فاقد

وضـعف الـوازع اإلیمـاني الـدیني ، فتیاتنـا وفـي جامعاتنـاو  فانتشر الفساد األخالقي بین شبابنا  
قبــــل هــــذا وذاك؛ ویــــزداد التبــــرج والســــفور واللبــــاس الفاضــــح مــــن بعــــض فتیــــات فلســــطین بمــــا فــــیهن 

(المحاسـیم) و ر علـى الحـواجزواللواتي یعشن في عذابات االحتالل وكثیر مـنهنَّ مـن یمـ، الجامعیات
...!! ، الصهیونیَّة ویشعرن بمدى المعاناة   ویكأنَّ األمر بات ال یعنیهنَّ

وجرِّهـا علـى ، صارت الحالة داعیة إلى تحریر المرأة في فلسـطین، فبدًال من تحریر فلسطین  
ذ بعـــین ضـــرورة األخـــ، إنَّ مـــن المعلـــوم أنَّ مـــن طریـــق تحریـــر فلســـطین، نحـــو مـــا یغضـــب اهللا تعـــالى

االنتباه والعمل على إعمال سنن اهللا في تحقیـق النصـر ومنهـا تحریـر المـرأة علـى مـراد رب العـالمین 
  )٢(ال على مفهوم قاسم أمین وشلَّة اللیبرالیین والعصرانیین والعلمانیین!!

                                                           
 .١٦فتیاتنا بین التغریب والعفاف، الشیخ ناصر بن سلیمان العمر، ص) ١(
  .٢-١صخباب مروان الحمد ، انظر: رسالة خاصة إلى فتاة الجامعة الفلسطینیة، ) ٢(
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والمستغربون تبعًا ، ما یقوم به العلمانیون والمنافقون - وهو سبب رئیس - وما یحصل اآلن  
وسـلخها عـن دینهـا. وعفتهـا ، وتغریـب المـرأة، مـن تنفیـذ مخططـاتهم، ادهم مـن الیهـود والنصـارىألسی

   )١(ألنهم یریدون لها أن تلحق بركب المرأة الغربیة لتخرج من إسالمها.، وكرامتها

عبـر طـرق اإلغـراء وفسـح المجـال ، وهم ال یرون أیَّة مشكلة فـي تسـهیل بعـض أوجـه الفسـاد  
الالفتـــات) أو اإلعالنـــات ، لتجاریَّـــة الفاســـدة فـــي شـــوارع فلســـطین عبـــر (الكارمـــاتحتَّـــى لإلعالنـــات ا

نســاء فلســطین علــى مثــل هــذه األلبســة  ودالكثیــرة والتــي یبــدو فیهــا جســد المــرأة شــبه عــاٍر؛ لكــي تتعــ
الفاضــحة التــي مــا كانــت دیــدن المســلمات. وال هــي بــأخالق فتیــات فلســطین الماجــدات التــي هــي أم 

  )٢( وابنة الشهید.، شهید وزوجة الشهیدالشهید وأخت ال

كثـرت فـي هـاتین السـنتین وكـأنَّ فلسـطین كـذلك قـد  ابل حتـَّى معاهـد ومراكـز تعلـیم الموسـیق   
مة!!   انتصرت على عدوها لكي تغني وتطرب على أنغام الموسیقى المحرَّ

ب اإلســالم فهــذه خطَّــة مبیَّتــة مــن دولــة الكیــان الصــهیوني وأمریكــا ودول الغــرب إلفســاد شــبا  
المفكر الجزائري المسلم مالـك  قاللكي یخلو لهم األمر ویكون حالهم كما قیل: ، وفتیاته في فلسطین

ة كـل اسـتعمار" بن نبي: ـة شـعب خفیـف یقبـل االسـتخذاء !!، إنَّ قبل قصَّ . لـذلك البـد أن "هنـاك قصَّ
   )٣(نا ونحرر أرضنا.تى ننتصر على عدو ح، ینتبه الشباب والفتیات لمثل هذه المخططات الخبیثة

 التحرریـة والرأسـمالیة وقـیم مبـادئ شـیوع هـو ...أیضـاً الفلسـطیني  الفرد تغریب مظاهر ومن  
 المفـاهیم والمـرأة وصـهینة اإلنسـان وحقـوق الدیمقراطیـةو  والمادیـة والفردیـة االسـتهالكیة الثقافـة مثـل:

 واالسـتیطان ین والقـدسوالالجئـ كالحـدود الوطنیـة والقضـایا المصـالح تغییـب ظـل فـي، وغیرهـا
 كثیـرة فعـلٍ  ردود وعلیـه تنشـأ، كالبطالـة وهمـومهم الشـباب قضـایا غیـاب إلـى باإلضـافة، والمصـالحة
 تقلیـد خـالل مالحظتـه مـن یـتم مـا وهـذا علیـه واالنفتـاح شـيء... بكـل وتقلیـده بـالغرب كاالحتـذاء

 السیاسـیة ألوضـاعا مـن وهرًبـا المعیشـیة الظـروف بـدافع تحسـین للخـارج الهجـرة أو، الغـرب
 وضـعف الـذات علـى واالنغـالق التطـرف أو، الفلسطیني بها الشعب یمر التي الصعبة واالقتصادیة

  )٤(.للوطن والوالء االنتماء

، المشرب، (المأكل في: بالعادات الغریبة ینمتمسك، معظم الشباب اآلن ذكورًا واناثاً  فأصبح  
والقــــیم ، الســــلوك واألخــــالق، غیــــرت العــــادات والتقالیــــدفت) ...، ووالتقالیــــد والعــــادات، اللغــــة، الملــــبس

                                                           
  .٦العفاف، الشیخ ناصر بن سلیمان العمر، صفتیاتنا بین التغریب و ) ١(
  .٣-٢صخباب مروان الحمد، انظر: رسالة خاصة إلى فتاة الجامعة الفلسطینیة، ) ٢(
  .٣ص ،المرجع السابقانظر: ) ٣(
  .١٣٥م، ص٢٠١٢أثر العولمة الثقافیة على مواطني الضفة الغربیة، دیانا حاج حمد، ) ٤(
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، وانتشر الفساد فتـأثرت العقیـدة اإلسـالمیة أشـد تـأثیر، وطغت المادة على الدین، والمبادئ اإلسالمیة
  وصبغ المجتمع بالصبغة الغربیة الكافرة.، وتغرب الفرد واألسرة والمجتمع

ة توجـــب علـــى الرجـــل أن یحـــافظ علـــى : "أن الفطـــر )١(الشـــیخ عبـــد الكـــریم الكحلـــوت كـــدقـــد أو   
وأكــد أن تشــبه الرجــال بالنســاء والنســاء ، رجولتــه وأن تحــافظ المــرأة علــى أنوثتهــا التــي جبلــت علیهــا

وقــال: "إذا  .وفــتح ألبــواب الفســاد وٕاشــاعة لالنحــالل فــي المجتمــع"، بالرجــال مخــالف للفطــرة الســلیمة
لــــة الكاملــــة التــــي تتحمــــل أعبــــاء الحیــــاة فهــــي تعنــــي الرجو ، ذكــــرت كلمــــة رجولــــة فــــي القــــرآن الكــــریم

فالتشبه  كومن هنا، ومربیة لألجیال، تعني امرأة خلقت لتكون ربة بیت، وٕاذا ذكرت المرأة، ومشاكلها
  .وعقابها زجر في الدنیا وحساب في اآلخرة، في حساب اإلسالم من الذنوب الكبیرة

"فـإذا كـان مـن ، الحركـة ونحـو ذلـكوأن تشبه الرجل بالمرأة یكون في اللین والكالم والنظـر و   
أصــل الخلقــة فــال إثــم علیــه مــع أنــه یجــب علیــه أن یســعى مــا اســتطاع لتغییــر هــذا التشــبه". وٕامــا أن 

وهــــو مــــا جــــاءت األحادیــــث الصــــحیحة بلعنــــه ، یكــــون التشــــبه عمــــدًا فــــي الحركــــات والكــــالم واللبــــاس
  )٢(.:بس لبسة الرجلوالمرأة تل، لعن اهللا الرجل یلبس لبس المرأة": rقال ، وتحریمه

: "أن لظـاهرة )٣(وضـح الـدكتور سـمیر زقـوت، ومن ناحیة تأثیره هذه الظـاهرة علـى المجتمـع  
ضـرورة تنمیـة الـوازع الـدیني والخـوف مـن و  ،التشبه بالنسـاء والعكـس آثـارا سـلبیة كبیـرة علـى المجتمـع

، وتجنیـب األبنـاء رفـاق السـوء، مومراقبة الوالدین لهم كـونهم المسـئولین األوائـل عـنه، اهللا لدى األبناء
   .باإلضافة إلى تنشئتهم على االعتماد على النفس والمراجل ومجالس الرجال والتخلق بأخالقهم

ویشـترك فـي هـذه ، وأن معالجة هذه الظاهرة تتم على المستوى التربوي والنفسي واالجتمـاعي  
التربیـــة الســـلیمة والمنـــاهج العملیـــة عـــدة جهـــات مـــن ضـــمنها األســـرة والمدرســـة والمســـجد مـــن خـــالل 

بالمرضــــى ، واصــــفًا المتشــــبهین مــــن الرجــــال بالنســــاء والعكــــس، الدراســــیة وخطــــب الجمعــــة والنــــدوات
  .النفسیین الذین یقلدون المجتمعات الغربیة

مــا فــي مجتمعنــا لـــذلك ممكــن محاصــرة األعــداد البســـیطة  وأن هــذه الظــاهرة محصــورة نوعـــاً   
 .فكـــــار الصـــــحیحة مـــــن قبـــــل المؤسســـــات التربویـــــة واإلعالمیـــــة"بالتربیـــــة والتوعیـــــة ونشـــــر األ، منهـــــا

: " إن غیــاب الــوازع فقالــتالــدكتورة فتحیــة اللولــو تحــدثت عــن ظــاهرة تشــبه الرجــال بالنســاء والعكــس 
له عواقب وخیمة على األبنـاء ومـن ثـم علـى ، الدیني والقدوة الحسنة وٕاسراف األسرة في تدلیل أبنائها

  . المجتمع

                                                           
  مفتي محافظات غزة.) ١(
  ).)، واأللباني في (صحیح أبي داود٤/٤٦٩( )،) وصححه النووي في (المجموع ٤٠٩٨داود ( رواه أبو) ٢(
 في غزة. أخصائي الطب النفسي) ٣(
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وتجاهـل اإلرشـاد الـدیني ، رة فیها نوع من التمُیع ناتج عن التربیة غیر الجـادةوأن هذه الظاه  
  واألسري الصحیح. 

ولیس من السـهل علـى المـرء أن یتجـاوز منظومـة اآلداب المكونـة لمجتمعـه وٕان حصـل هـذا   
بل یجـب أن ، وهذا األمر ال یستهان به، فإن المرء سوف یقتدي بعادات أخرى غیر عاداته األصیلة

لــب علیــه الطــابع الــدیني وأن یعــالج قــدر اإلمكــان وخاصــًة أننــا فــي مجتمــع یغ، خــذ بعــین االعتبــاریؤ 
  "والعشائري

وخاصــة األســرة لضــرورة االهتمــام واالنتبــاه لألبنــاء ، دعــت المؤسســات النفســیة والتربویــةقــد و   
اضــل مطالبــة ومعالجــة هــذه الظــاهرة الخطیــرة التــي ال تتناســب مــع الفكــر اإلســالمي والفلســطیني المن

بضرورة إطالق حملة شاملة هدفها التوجیه واإلرشاد وتعدیل السلوك الخاطئ من قبل كافة المعنیـین 
  )١(وخاصة المؤسسات التربویة.

  العطور والماكیاج:  -ثالثاً 
وضـــع الفتیـــات للماكیـــاج والعطـــور الفرنســـیة والهولندیَّـــة وغیرهـــا تجـــوب ســـاحات الجامعـــات   

 العطــور؟! وألي ســبب كانــت؟! تلــكنــاء تواجــدهن فــي األمــاكن العامــة فلمــن وأث، والمــدارس والطرقــات
  وهل تفعل الفتاة ذلك في بیتها أمام إخوانها وأخواتها من محارمها؟! أم أنَّ األمر فیه ما فیه!!

ذلـك الحـدیث الـذي رواه الصـحابي الجلیـل ، ألم تقرأ فتاة الجامعة وغیرها من النساء والفتیات  
والمـــرأة إذا ، كـــل عـــین زانیـــة" أنَّـــه قـــال: r عـــن رســـول اهللا) رضـــي اهللا عنـــه( يأبـــو موســـى األشـــعر 

   )٢(یعني: زانیة. " استعطرت فمرَّت بالمجلس فهي كذا وكذا

ألن أزاحـم جمـًال " : -رضـي اهللا عنـه-لقد كان یقول الصحابي الجلیل عبد اهللا بن مسعود و   
، -رضـي اهللا عنـه-. ومعنـى قـول ابـن مسـعود "رةقد طلي َقِطَراَنًا أحب إلي من أن أزاحـم امـرأة متعطـ

أحـبُّ إلیـه مـن أن ، كالكـاز األسـود)( أنَّ مزاحمته لجمل قد ُطِلـَي سـوادًا مـع رائحـة كریهـة تنبعـث منـه
الكـــالم صـــادر مـــن صـــحابي  ذلـــكو ، یــزاحم النســـاء المتعطِّـــرات اللـــواتي ُیِثـــرَن الرجـــل برائحـــة عطـــرهنَّ 

وحالـة ضـعف اإلیمـان التـي یشـكو منهـا ، ت المتبرجـات بشـباب الیـومهـا الفتیـایتأیفما البـال یـا ، جلیل
فكیــف نكــون عونــًا لهــم علــى مــا ال ، ثــمَّ ُیفتنــون برائحــة العطــر النفَّــاذة حینمــا تمــررن علــیهم، الكثیــر

 أال تخشین من أن ینالكنَّ نصیب من اإلثم في ذلك؟! ؟یرضي اهللا تعالى
                                                           

مقابلة مع د. فتحیة اللولو، مساًء،  ١٠:٣٠م الساعة ٤/١١/٢٠١٢موقع فداء األقصى تم االقتباس یوم األحد ) ١( 
  غزة.، ةمساًء، كلیة التربیة، الجامعة االسالمی ١:٣٠س

٨٣٥٤=id?aspx.NewsDetails/com.fedaaqsa.www  
  وحسنه األلباني في صحیح الترمذي.، )٢٧٨٦رواه الترمذي، رقم () ٢( 
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فیـدخلن دورات ، أو مـدنهنَّ األخـرى إلـى الجامعـة وكم من فتیات یأتین من بیوتهنَّ أو قـراهنَّ   
عـدا مـا قـد تقـوم بـه بعـض الفتیـات مـن ، ثم یضعنها في شـنطهنَّ ، فینزعنَّ جالبیبهنَّ وحجبهنَّ ، المیاه

لــة متعطِّــرة مائلــة ممیلــة، التــدخین فــي دورات المیــاة وهــي غافلــة ، وبعدئــِذ تخــرج المــرأة متمكیجــة متكحِّ
أیمــا امــرأة وضــعت ثیابهــا فــي غیــر بیــت " القائــل: r ددها مــن رســول اهللاعــن ذلــك الوعیــد الــذي یتهــ

  )١(."فقد هتكت ِستر ما بینها وبین اهللا، زوجها

ــة فــي أغلــب جامعاتنــا الفلســطینیة ومدارســنا    أن نجــد الفتــاة تمشــي فــي ، ومــن العجائــب الجمَّ
لسـكینة والوقـار منزوعـة فشـیمة الخجـل والحیـاء وا، نصف الطریق وكأنَّها مالكمُة فـي حلبـة مصـارعة

الطریـق لكـي تأخـذ راحتهـا فـي المشـي  انبيوبدًال من أن تكون الفتاة ماشیة على جـ، عن كثیر منهنَّ 
ولكي ال تؤذي نفسها بمرور بعض شباب السوء علیها... بالعكس تأخذ هي نصف الطریـق وتمشـي 

ال یصــطدم بالرتــل وینقلــب الحــال فیكــون بعــض الشــباب الصــالح یأخــذ حــواف الطریــق لكــي ، وســطه
  فتنقلب الموازین وتتبدَّل المفاهیم.، النسائي في الجامعات والمدارس

اللــواتي كــنَّ غایــة فــي األدب ، فــأین فتیــات الجامعــة والمــدارس والنســاء عــن نســاء الصــحابة  
  )٢(؟! rوغایة في االنصیاع الكامل ألوامر رسول اهللا ، والحشمة والحیاء

ـــه أنَّـــه ســـمع رســـول اهللافعـــن أبـــي أســـید األنصـــاري رضـــي    یقـــول وهـــو خـــارج مـــن  rاهللا عن
فإنَّــه لــیس ، اســتأخرن" للنســاء: r فقــال رســول اهللا، فــاختلط الرجــال مــع النســاء فــي الطریــق، المســجد

فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتَّى إن ثوبها لیتعلَّق  "علیكنَّ بحافات الطریق، لكنَّ أن تحققن الطریق
  )٣( بالجدار من لصوقها به!

"والمـــرأة إذا اســـتعطرت فمـــرت بـــالمجلس فقـــد هیجـــت شـــهوة الرجـــال بعطرهـــا وحملـــتهم علـــى   
ویحصــل لهــا إثــٌم ألنهــا حملتــه علــى النظــر إلیهــا ، بعینــه ىإلیهــا فقــد زنــ فكــل مــن ینظــر ، النظــر إلیهــا

   )٤(فهي أیضًا زانیة".، فإذن هي سبُب زناه بالعین، وشوشت قلبه

  :الشعر والتسریحات المختلفةقصات  تقلید الغرب في -رابعاً 
لــیس الموضــة فــي اللبــاس فقــط ولكــن أصــبحت الموضــة اآلن فــي قصــات الشــعر وتفضــیل    

  أحدث القصات الغریبة مثل:

                                                           
 ) .٣٠٣٦رواه ابن ماجه بسند صحیح، رقم () ١(
  .٤صخباب مروان الحمد ،معة الفلسطینیة، انظر: رسالة خاصة إلى فتاة الجا) ٢(
 ) .٥٢٧٢رواه أبو داود، باب في مشي النساء مع الرجال في الطریق، رقم () ٣(
  com.islamway.arانظر: طریق اإلسالم:حكم استخدام النساء للعطور، خالد الرفاعي، ) ٤(
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والمــارینز األمریكیــة والبانكیــه ، حلــق الشــباب لــبعض الــرأس وتــرك اآلخــر كالكابوریــا االنجلیزیــة  - أ
 .والصحن(الزبدیة)

كالمســـامیر وهـــو مـــا یســـمى  )بالجـــل(الشـــعر وتثیبتـــه  تســـریحات للشـــعر وتكـــون بتوقیـــف بعـــض  - ب
  .أو تسریحه بتسریحات معینة وتثبیته بالجل، (بالكوكو) منظر مقزز تقشعر له األبدان

 وقص بعض شعر الذقن وترك اآلخر، حلق اللحى والشوارب "اللحیة الكالسیك" وغیرها  - ت

  .( السكسوكة)

 ومنهم من یقوم بتدقیقه. ، إطالة السالف وتعریضه  - ث
 )١(.وضع ربطة على الرأس تحمل العلم األمریكي أو أعالم أجنبیة أخرى   -  ج
لیونیـل و  ،دیفیـد فیـا ،تقلید قصات شـعر بعـض العبـي الكـورة األجانـب مثـل (كریسـتیانو رونالـدو  -  ح

 میسي).

  ابداء الزینة على الطریقة الغربیة: -خامساً 
السناسـیل فـي الرقبـة و  الیـد واإلكسسـوارات فـي الذهبیة والفضـیة واألساور السالسل ُیعد لبس   

   .لیلفتوا أنظار الناس إلیهم وتشبهًا بالغرب الكافر ولبس النظارات الكاتمة، والنساء من قبل الشباب

ال یجوز اتخـاذ الرجـال السالسـل  : أنهللبس السالسل وأساور الفضة للرجالوالحكم الشرعي   
لمـا فیـه مـن ، ن المعادن كالبالتین وغیـرهسواء أ كانت من الفضة أم من غیرها م، أو األساور للزینة

وكـل مـا اختصـت النسـاء ، فكل ما اختص به الرجال شرعًا أو عرفًا منـع منـه النسـاء، التشبه بالنساء
   .به شرعًا أو عرفًا منع منه الرجال

قـال النــووي فـي المجمــوع شــرح المهـذب: قــال أصـحابنا یجــوز للرجــل خـاتم الفضــة باإلجمــاع   
حلـــي الفضـــة كالســـوار والـــدملج والطـــوق ونحوهـــا فقطـــع الجمهـــور بتحریمهـــا وقـــال وأمــا مـــا ســـواه مـــن 

یجــوز ألنــه لـــم یثبــت فــي الفضــة إال تحـــریم األوانــي وتحــریم التشـــبه "المتــولي والغزالــي فــي الفتـــاوى: 
   .والصحیح األول ألن في هذا التشبه بالنساء وهو حرام. انتهى "بالنساء

معلـــوم عرفـــًا وورود الـــدلیل بجـــواز تخـــتم الرجـــل  فحلـــي الفضـــة مـــن خـــواص النســـاء كمـــا هـــو  
بالفضــة یلغــي هــذه الخصوصــیة فــي بــاب التخــتم وأمــا مــا عــداه فیبقــى علــى أصــل الحرمــة بالنســبة 

   .للرجل

المتشـــبهین مـــن الرجـــال بالنســـاء. كمـــا فـــي  -صـــلى اهللا علیـــه وســـلم -وقـــد لعـــن رســـول اهللا   
اسـتخدام السالسـل واألسـاور بالنسـبة للرجـال  فالحاصـل أن مطلـق، الحدیث الذي رواه البخاري وغیره

                                                           
  ) صور.٤انظر: ملحق رقم () ١(
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وهــي ، فــإذا أضــیف إلیهــا ذلــك كونهــا مــن الفضــة فإنهــا تحــرم مــن جهــة أخــرى، محــرم علــى كــل حــال
واهللا ، اســتعمال الفضــة للرجــال فــي غیــر مــا أذن فیــه مــن التخــتم أو مــا دعــت إلیــه حاجــة التــداوي بهــا

  )١(أعلم.

  :الحب ظاهرةشیوع  -سادساً 
تكـــوین العالقـــات بـــین الجنســــین وبـــذلك یـــتم التواعـــد واللقـــاءات بـــین الشــــباب وینـــتج عنهـــا    
ـــات ـــزواجو  والفتی ـــاء العالقـــات الجنســـیة والخلـــوة المحرمـــة قبـــل ال ـــات ومعاكســـتهن، بن ، ومالحقـــة الفتی

وانتشار ظاهرة االختالط فـي الحفـالت ، )الكرسمس( أو )الفالنتاین(واالحتفال بما یسمى بعید الحب 
وكــل ذلــك تقلیــدًا لمــا یشــاهده الشــباب فــي األفــالم ، وفــي الحفــالت الغنائیــة الراقصــة، دوأعیــاد المــیال

ـــةأوالمسلســـالت ســـواء  ـــة كانـــت أم أجنبی  تلـــكفحكـــم ، فیوقـــع الشـــباب فـــي المخالفـــات الشـــرعیة، عربی
ال یجــوز إلنســان أن یســتمتع مــع امــرأة أجنبیــة ال بكــالم وال بنظــر وال بخلــوة فقــد و  ،العالقــات محرمــة

وال تسـافر امـرأة إال مـع ذي ، ال یخلـون رجـل بـامرأة إال مـع ذي محـرم" أنـه قـال:  rن النبـي ثبـت عـ
  )٢(." محرم

  الغربیة والعربیة: ااالستماع للموسیق -سابعاً 
األغــــاني الغربیــــة نالــــت بــــدورها حظــــًا عظیمــــًا مــــن اهتمامــــات الشــــباب والنســــاء ومنهــــا: إن   

عمــال فــي محــالت لبیــع أشــرطة الكاســیت:" هنــاك مــن أحــد ال قــال، وغیرهــا )الــروك والــراب اموســیق(
ومـــنهم مـــن یفضـــل األغـــاني المصـــریة ، یفضـــل األغـــاني الفرنســـیة وآخـــرون یفضـــلون اللـــون الهنـــدي

  )٣( الخلیعة"...

الیـوم  اسـماع الموسـیق": )٤(أستاذ علم النفس قال ،وسماع األغاني له تأثیر كبیر على النفس  
ولكـن ، وتثیـر الرغبـة...، وعـدم الرضـا، اإلنسان الهم والحـزن له تأثیر خطیر على النفس فهي تورث

، ومـن منـا لـم تطـرب أذنـه لسـماع القـرآن، یشعر اإلنسان بالرضى والراحـة النفسـیة عنـد سـماع القـرآن
  )٥(."لیس منا من ال یتغنى بالقرآن"  :قال _ r_ والنبي 

  

                                                           
، االقتبــاس، األربعــاء س ٢٠٠١-١-١ - ١٤٢١شــوال  ٥، االثنــین ٦١٨٤انظــر: مركــز الفتــوي، رقــم الفتــوى: ) ١(

  ) .١٠٤/٣م. الفتاوى اإلسالمیة، الشیخ ابن عثیمین، رقم الفتوى (١٣/١١/٢٠١٢صباحًا، ١٢:٠٠
 ) .١٣٤١رواه مسلم في صحیحه، رقم () ٢(
  www.hamasna.comظهرا،  ١٢م س٧/١١/٢٠١٢انظر: موقع حماسنا، تم االقتباس یوم األربعاء ) ٣(
  .١:٣٠مقابلة مع الدكتور درداح الشاعر أستاذ علم النفس في جامعة األقصى، غزة، س) ٤(
  .) ٧٥٢٧رواه البخاري في صحیحه، رقم () ٥(
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  مشاهدة األفالم االباحیة والمسلسالت الغربیة: -ثامناً 
األفــــــالم  والتركیــــــة المدبلجــــــة والعربیــــــة مثــــــل:، منهــــــا والهندیــــــة الخلیعــــــة األمریكیــــــةخاصــــــة   

یتبــادل الشــباب والشــابات فیمــا بیــنهم أشــرطة الغنــاء واالســطوانات و  ،المصــریة الهابطــة والمسلســالت
 )خاصــة األمریكــي( ویؤكــد علمــاء الــنفس أن هــذه الظــاهرة رســخها اإلعــالم الغربــي، والفیــدیو وغیرهــا

الضخمة وٕامكانیاته الجبارة عن طریق تقـدیم نمـاذج حیـة مـن المطـربین والنجـوم فـي األفـالم  بترسانته
ولعـل ، إلـى تقلیـد السـلوك الغربـي) خاصـة المـراهقین( السینمائیة وهذه الوسیلة المقنعة دفعـت الشـباب

كمـا ، الفراغ الثقافي والنفسـي فـي ظـل تراجـع دور األسـرة التربـوي أدى إلـى ظهـور هـذه الظـاهرة بشـدة
، أن المحیط الذي یعیش فیه الشباب ال یوفر له نماذج تتماشى مع تقالید وأعـراف المجتمـع األصـیلة

ز والســـــینما اوبالتـــــالي یضـــــطر الشـــــباب إلـــــى تقلیـــــد األنمـــــاط الغربیـــــة المبثوثـــــة عبـــــر شاشـــــات التلفـــــ
  )١(.واإلنترنت

التربیـة بـالمجتمع  لذلك البد من "ضرورة تبني خطة تربویة شاملة تشارك بها كافة مؤسسات  
الفلسطیني ألتخاد التدابیر االزمة لمواجهة الدراما التركیـة ألنهـا تحمـل فـي طیاتهـا الكثیـر مـن الثقافـة 

  )٢(."الغربیة التي تتعارض مع قیمنا واخالقنا وثقافتنا االسالمیة

واألغــاني ؟ ومــا حكــم مشــاهدة  اعــن حكــم ســماع الموســیق )رحمــه اهللا(فتــوى الشــیخ ابــن بــازو   
  لمسلسالت التي تتبرج فیها النساء ؟ا

الجــواب: حكــم ذلــك التحــریم والمنــع لمــا فــي ذلــك مــن الصــد عــن ســبیل اهللا ومــرض القلــوب وخطــر 
ـِديِث : -عـز وجـل  –ن الفواحش قال اهللا الوقوع فیما حرم اهللا م ـَو اْحلَ ي َهلْ ـِديِث ﴿ َوِمـَن النَّـاِس َمـْن َيْشـَرتِ ـَو اْحلَ ي َهلْ ﴿ َوِمـَن النَّـاِس َمـْن َيْشـَرتِ

ـْم َعـَذاٌب ُمِهـٌني (  لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللاَِّ بَِغْريِ لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللاَِّ بَِغْريِ  ِخَذَها ُهُزًوا ُأوَلئَِك َهلُ ـْم َعـَذاٌب ُمِهـٌني (ِعْلٍم َوَيتَّ ِخَذَها ُهُزًوا ُأوَلئَِك َهلُ ) َوإَِذا ُتـْتَىل َعَلْيـِه َآَياُتنَـا َوىلَّ ) َوإَِذا ُتـْتَىل َعَلْيـِه َآَياُتنَـا َوىلَّ ٦٦ِعْلٍم َوَيتَّ
ُه بَِعَذاٍب َألِيٍم﴾ ْ ا َكَأْن َملْ َيْسَمْعَها َكَأنَّ ِيف ُأُذَنْيِه َوْقًرا َفَبرشِّ ُه بَِعَذاٍب َألِيٍم﴾ُمْسَتْكِربً ْ ا َكَأْن َملْ َيْسَمْعَها َكَأنَّ ِيف ُأُذَنْيِه َوْقًرا َفَبرشِّ   ].٧-٦[لقمان:   ُمْسَتْكِربً

 لداللة على أن استماع آلـة اللهـو والغنـاء مـن أسـباب الضـاللففي هاتین اآلیتین الكریمتین ا  
  .واتخاذ آیات اهللا هزوا واالستكبار عن سماع آیات اهللا

ــیم   وقــد فســر أكثــر العلمــاء لهــو ، وقــد توعــد اهللا مــن فعــل ذلــك بالعــذاب المهــین والعــذاب األل
" "  :أنه قـال rلنبي اورد عن ، الحدیث في اآلیة بالغناء والمعازف وكل صوت یصد عن سبیل اهللا

                                                           
  www.hamasna.comظهرا،  ١٢م س٧/١١/٢٠١٢انظر: موقع حماسنا، تم االقتباس یوم األربعاء ) ١(
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 م.٢١/٣/٢٠١٣
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والحر بالحاء والراء المهملتـین  )١("لیكونن من أمتي أقوام سیتحلون الحر والحریر والخمر والمعازف" 
والخمـر معـروف وهـو كـل مسـكر ، والحریر معروف وهو محـرم علـى الرجـال، ىالفرج الحر أي: الزن

لطنبــور ونحــو ذلــك كمــا فــي والمعــازف هــي آالت اللهــو كــالعود والطبــل وا، وهــو محــرم علــى الجمیــع
  .والعزف اللعب بها والعازف المغني والالعب بها، النهایة والقاموس

فالواجــــب علــــى كــــل مســــلم ومســــلمة تجنــــب هــــذه المنكــــرات والحــــذر منهــــا وهكــــذا مشــــاهدة   
المسلســـالت المشـــتملة علـــى تبـــرج النســـاء تحـــرم مشـــاهدتها لمـــا فـــي ذلـــك مـــن الخطـــر العظـــیم علـــى 

كـان المشـاهد أوقد یجره ذلك إلى الوقوع فیما حـرم اهللا سـواء ، ه وزوال غیرتهمشاهدتها من مرض قلب
  )٢(.وفق اهللا الجمیع لما فیه رضاه والسالمة من أسباب غضبه. امرأة مرجال أ

حتى في نشرات األخبـار و  و"لیس فقط مشاهدة تبرج النساء في المسلسالت واألفالم الدرامیة  
 ل الخبـر یـأتون بـإمرأة مكشـوفة الصـدر والنحـر وحاسـرة الشـعروالتي تتضمن مشاهد مؤلمـة لكـن داخـ

  )٣(هناك شعر للبصیري یقول:و 

  تعلیق صور الفنانین والفنانات:  -تاسعاً 
یقــوم بعــض الشــباب والشــابات بتعلیــق صــور الفنــانین والفنانــات والممثلــین والممــثالت علــى 

ویتخـــذونهم قـــدوة ، نـــومهم صـــدورهم ونحـــورهم وعلـــى مالبســـهم وحقـــائبهم وحتـــى فـــي منـــازلهم وغـــرف
ومخالفـات ، وهذا خطر كبیـر یهـدد الشـباب والشـابات والفتیـان الصـغار، ویقلدون سلوكهم وتصرفاتهم

وهـذه فتـوى ، شرعیة یقـع فیهـا الكثیـر مـن أبنـاء وبنـات المسـلمین ومـن شـباب وشـابات فلسـطین أیضـاً 
و"األصـــل فـــي صـــور ذوات ، )اشـــرعیة تحـــرم اقتنـــاء الصـــور وبیعهـــا وشـــرائها وتعلیقهـــا واالقتـــداء بهـــ

كالصــور التــي تكــون فــي ، كانــت ال ظــل لهــا مأ، ســواء كانــت مجســمة (تماثیــل)، األرواح أنهــا حــرام
 .أو نحوها، أو المالبس، اللوحات

بغــض النظــر عــن الصــورة نفســها هــل فیهــا مخالفــة ، وهــذا التحــریم یتعلــق بمســألة التصــویر  
كلهــا داخلــة فــي هــذا الحكــم؛ ، أو الحیوانــات، األطفــال أو، أو الرجــال، شــرعیة أوال ؛ فصــور العلمــاء

  .فالصور هي في حد ذاتها مخالفة شرعیة

                                                           
  ) .٥٥٩٠رواه البخاري في صحیحه، رقم () ١(
)، ألصـحاب الفضـیلة العلماء:سـماحة الشـیخ عبـدالعزیز بـن عبـداهللا بـن بـاز، ٨٧/٣) فتاوى إسالمیة، رقم الفتـوى (٢(

عبدالرحمن الجبرین، إضافة إلى اللجنـة الدائمـة  فضیلة الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین، فضیلة الشیخ عبداهللا بن
 وقـــــــرارات المجمــــــــع الفقهـــــــي، المحقــــــــق: محمـــــــد بــــــــن عبـــــــدالعزیز المســــــــند، موقـــــــع ملتقــــــــى أهـــــــل الحــــــــدیث

www.ahlalhdeeth.com  
  .١:٣٠مقابلة مع الدكتور درداح الشاعر أستاذ علم النفس في جامعة األقصى، غزة، س) ٣(
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كــأن تكــون الصــورة إلمــرأة ، فأمــا إذا أضــیف إلــى ذلــك اشــتمال الصــور علــى مخالفــة شــرعیة  
الشـتماله ، فقد ازداد األمـر حرمـة وٕاثمـا، ولو كان الوجه أو الكفین، أو تكشف شیئا من بدنها، عاریة

  .سوى التصویر، ى مخالفة أخرىعل

مــــن الممثلــــین والمغنــــین ، وناشــــري الرذیلــــة والخنــــا، فكیــــف إذا كانــــت الصــــورة لــــدعاة الفســــاد  
فمثــل  ؟لتزیــد تعلــق النفــوس المریضــة بهــم ، الــذین تتــاجر بصــورهم مجــالت الفســق والرذیلــة، ونحــوهم

الصـور مـن أثـر فـي تعلـق  ثم علم ما لهذه، هذه الصور ال یشك في تحریمها من علم حكم التصویر
 ؛ فمـاذا تریـد بعـد ذلـك "وهذا لحب الفنانة فقـط": وهو ما عبر عنه السائل بقوله، القلوب وفسادها بها

  یا عبد اهللا ؟!

  )١(" .َتْدُخُل اْلَمَالِئَكُة َبْیًتا ِفیِه َكْلٌب َوَال ُصوَرٌة  " ال: _  r_وقد قال رسول اهللا

وبـذل المـال فیـه ، فـإن بیعـه وشـراءه حـرام، فكـل مـا حرمـه اهللا، صـوروٕاذا علم أنـه یحـرم اقتنـاء هـذه ال
  : -َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ  -َقاَل َرُسوُل اللَِّه ، وهو من التبذیر واإلسراف المحرم، هو إضاعة له

ــُحوُم َفَباُعوَهــا َوَأَكُلــوا َأْثَما " ــْیِهْم الشُّ َمــْت َعَل َم َأْكــَل َلَعــَن اللَّــُه اْلَیُهــوَد ُحرِّ َنَهــا ؛ َوإِنَّ اللَّــَه َعــزَّ َوَجــلَّ ِإَذا َحــرَّ
َم َثَمَنُه    )٣( )٢(."َشْيٍء َحرَّ

  النقش والوشم على الجلد وٕاطالة األظافر: -عاشراً 
والـــنقش والوشـــم علـــي األیـــدي ، وال ســـیما األصـــغر لـــدي الشـــباب والشـــابات األظـــافر تطویـــل

تضـــعه الفتیـــات علـــى أظـــافرهن بأشـــكال وألـــوان متعـــددة والمـــونكیر(طالء األظـــافر) اللـــواتي ، والكتـــف
وأمـا ، ملفتة للنظر (موضة) فهذه ظاهرة غربیة غریبة جاءت من بـالد الكفـر فهـي جمیلـة فـي نظـرهم

الضـالل و  تقلید ألهـل الكفـرو  وفیها تشبه، ألن الشرع قبحها ونهى عنها ؛في نظر المسلم فهي قبیحة
وتناســــوا أن مـــن ســـنن الفطـــرة تقلــــیم  طـــابع الحضـــارة الغربیـــةتطبیـــع للمســــلمین بو  ،وال یجـــوز التقلیـــد

وقـص ، واالسـتحداد، الفطـرة خمـس: الختـان"  أنه قـال: rوقد ثبت عن النبي، األظافر وعدم إطالتها
  )٤(."األظافر وقلم ،اإلبط ونتف ،الشارب

  

  

                                                           
  ) .٣٩٣٠) ومسلم (٣٠٧٥رواه البخاري () ١(
م، ٢٠١٢نــوفمبر  ١٣ - ١٤٣٣ذو الحجــة  ٢٨موقــع اإلسـالم ســؤال وجــواب، الثالثـاء  )١٤٨٠٥٤(الفتـوى رقــم ) ٢(

  .ref/ar/info.islamqaم، ١٣/١١/٢٠١٢االقتباس الثالثاء 
  ) .٢٥٤٦رواه أحمد في مسنده، رقم () ٣(
 ) .١٢٤، ص٥٩٧رواه مسلم، ()،  ١٠٣٦، ص ٥٨٩١رواه البخاري، رقم() ٤(
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    الغربیة: بالطریقة التحیة طرق استخدام -عشر أحد
انتشرت هذه ، جلیزیة وفرضه على طالب المدارس والجامعاتومع اهتمام التعلیم باللغة االن

وأصبحنا نسمع الیوم البعض مـن طلبـة الجامعـات والمـدارس ومـن ، الظاهرة في فلسطین بشكل كبیر
، أوكیـه، وبـاي، هـاي، العاملین في أثناء حدیثهم یستخدمون الكلمات األجنبیة في التحیة مثل: (هلـو

  )١()Hardlk ،Kodlk ،ComOfer،. الهوم، نشف، سي یو، كودلك، هاردلك، وتشاو

ــــرد علــــى الجــــوال أو التیلفــــون نســــمع الكثیــــر یقــــول: " آلــــو" ــــا" أو"صــــباح الخیــــر" ، وعنــــد ال أو "مرحب
فأین المسلمین الیوم من تحیة اإلسالم تحیة المسلمین فـي الـدنیا وتحیـة أهـل الجنـة ، ..وغیره.أو"هال"

   ].١٠[یونس:  }یَها َسَالمٌ َوَتِحیَُّتُهْم فِ {: في اآلخرة قال تعالى

أال أدلكـم علـى ، وال تؤمنـوا حتـى تحـابوا، ال تـدخلون الجنـة حتـى تؤمنـوا: (  _r _ قال رسـول اهللا و
  .)٢(شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بینكم)

  :ناول الطعام على الطریقة الغربیةت -عشراثنا 
  ن مظاهر التغریب في المجتمع . وسوف نتحدث عن ذلك بالتفصیل في المطلب الثالث م

   تقلید الحركات الغربیة: -عشرثالثة 
والتــي یســتخدمها مشــاهیر ، شــاع بــین الشــباب وحتــى الفتیــان مــنهم تقلیــد بعــض الحركــات الغربیــة

وعنــدما یشــاهدونها عبــر ، والمصــارعة وغیرهــا، عنــد لعــب الكــورةو  ،والمسلســالت، الغــرب فــي األفــالم
   یدها مثل: رفع أصابع الید وغیرها.التلفاز یقوم البعض بتقل

 

                                                           
د. محمــود أبــو دف، انظــر: التلــوث الثقــافي لــدى الشــباب فــي المجتمــع الفلســطیني ودور التربیــة فــي مواجهتــه،  )١(

  .٤٠٣ص
  ) .٥٤) في اإلیمان، باب بیان أنه ال یدخل الجنة إال المؤمنون برقم (١/٧٤(رواه مسلم، ) ٢(
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  .األسرة فيمظاهر التغریب  -  لثانيالمطلب ا
  

األكبــر والمســؤولیة العظمــى فــي  فهــي تحمــل العــبء األســرة هــي: النــواة األولــى فــي التربیــة  
لتحمــي  ؛تغــرس الهویــة المســلمة فــي نفوســهم وعقــولهمو  ،تربیــة األجیــال التربیــة اإلســالمیة الصــحیحة

والیــوم أصــبحت مظــاهر التغریــب واضــحة علــى ، التیــار الجــارف الــذي یســمى (التغریــب)أفرادهــا مــن 
أدت إلــى تفكــك كیــان األســر حیــث الفلســطینیة  ماإلســالمیة أأم العربیــة  أكانــت بعــض األســر ســواء

  واتباع الغرب الكافر وتقلیده في عاداته وسلوكه ومنها: ، المسلمة وذلك بضیاع التوجیه الصحیح

  ة األفراح على الطریقة الغربیة: إقام - أوالً 
إن المتتبع الیوم لما یحدث في الدول العربیة واإلسالمیة عامة وفي فلسـطین خاصـة لیشـعر   

  من تقلید للغرب في األفراح والمناسبات السعیدة ومنها:، باألسى لما آلت إلیه أحوال الناس

ود هـــذه الظـــاهرة فـــي تســـحیـــث فـــي بعـــض األفـــراح الفلســـطینیة و  اخـــتالط الرجـــال مـــع النســـاء -١
 الضفة الغربیة أكثر من قطاع غزة.

 تصویر األفراح وتنزیلها على الیوتیوب دون خجل. -٢

 .الحفالت والسهرات الماجنة التي تنتشر في الشوارع -٣

بـــل علـــى الضـــجیج ، :"الُحرمـــُة ال تقتصـــر علـــى الغنـــاء والمعـــازف فحســـب)١(د. العمـــور قـــال  
ن الجیـران والقـریبین مـن تلـك الصـاالت أو حفـالت الشـباب واإلزعـاج الـذي تتركـه تلـك األصـوات بـآذا

ل فیه الحكومة ذلكو ، المقامة في الشوارع  ". ما یجب أن تتدخَّ

للجیــــران فــــي و  األلعــــاب الناریــــة واألصــــوات الصــــاخبة والســــماعات العالیــــة المزعجــــة للمــــارة -٤
 األفراح.

 فراح.انتشار ظاهرة توزیع الترامال والسجائر بین الشباب في حفالت األ -٥

 .وحجز الفرق المغنیة الباهظة الثمن، اإلسراف في تزیین الحفالت -٦

  

  

                                                           
ـــه اإلســـالمي وأصـــوله فـــي جامعـــة األقصـــى بغـــزة) ١( ـــةا(األفـــراح ، مقـــالأســـتاذ الفق اســـتهانوا بُحرمِتهـــا خـــوف  )لماجن
  .ps.felesteen، ٢٠١١نوفمبر،  ٢٩صحیفة فلسطین، الثالثاء، ، )الَعَتب(
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  اختالط األقارب في العالقات األسریة: -ثانیاً 
اخـــتالط األصـــدقاء واألقـــارب وعـــائالتهم أصـــبح أمـــرًا عادیـــًا عنـــد بعـــض األســـر الفلســـطینیة   

بات الســـعیدة دون أن المناســـو  فیجتمعـــون عنـــد زیـــارتهم لبعضـــهم أو عنـــد ولیمـــة طعـــام وفـــي األعیـــاد
 )أجنبیـاً (السیما أن كثیرًا من البیوت حدیثة البناء اتَّخذت نظامـًا ، یفصل بین رجالهم ونسائهم فاصلٌ 

فلبــاس المــرأة ، (نظــام أمریكــي) فــي تشــییدها فُفِتحــت بعــض الُغــرف أو المطــبخ علــى بعضــها الــبعض
علـى مجتمعنـا سـمة  تى وٕان ُطِبعـحتـ، وحجابها وزینتها داخل البیت یختلف عن لباسها خارج البیت

  .ولكن هل یقبل الشرع بذلك؟ )الُمحاِفظ(

: "إن الشـرع أبـاح االخـتالط بـین أقـارب العائلـة ألن العالقـات قـال )١(الـدكتور مـاهر السوسـي  
َراَعــى تُ والبـد أن ، ولكــن بشـروٍط ال غنــى عنهـا مهمــا كانـت الظــروف، األسـریة لهـا احترامهــا وأهمیتهـا

فـي اللبـاس أكانـت ت والزیارات قواعد األخالق واآلداب وااللتـزام بسـتر العـورات سـواء في تلك العالقا
فتبتعـد النسـاء عـن التبـرج والتـزین والتعطُّـر والنظـر بشـهوة وغیرهـا مـن األمـور ، الحركة مالحدیث أأم 

ًا بــل علــى الرجــال أیضــ، وهــذا األمــر ال یقتصــر علــى النســاء فقــط، التــي تُبــدي المفــاتن وتنشــر الفــتن
  . مراعاة كل تلك اآلداب واألخالق

ـٍة فیجـوز ولكـن ، وأما اجتماع األصحاب فغیر جائز وال داعـي لـه   وأمـا إن كـان لضـرورٍة ُملحِّ
یجـب و  ،ألن الضـرورة تقـدر بقـدرها، ومراعاة كل الشـروط السـابقة"، البد فیه من أخذ الحیطة والحذر

مه اهللا ألجل رّد زیارٍة أو ردّ  م، هدیةٍ  أال نتجاوز ما حرَّ ، فالزیارُة غیر محرمة إنمـا االخـتالط فیهـا ُمحـرَّ
ففـي الفصـل ال یكـون مجـال لتخطِّـي حـدود الحـرام بنظـرٍة ، واألصل والمباح هو الفصل بین الجنسـین

مـة والتـي غالبـًا مـا یكـون نتیجتهـا أمـورًا ال یحمـد عقباهـا  ،أو كلمٍة أو ِفكٍر أو غیـره مـن األمـور الُمحرَّ
بـــل ضـــرورة محاربتـــه ، ن التســـاهل فـــي أمـــر االخـــتالط بـــین األصـــدقاء وعـــائالتهمیجـــب الحـــذِّر مـــو 

فلــیس مــن الضــرورة أن یــأتي الصــدیق برفقــة زوجتــه عنــد زیــارة ، والقضــاء علیــه وعــدم خلــق المبــررات
ولیس من الصعب أو المشـین أن یرسـل زوجتـه للمباركـة لصـدیقتها وتأدیـة الواجـب دون أن ، صدیقه

، بــل فــي ذلــك تفادیــًا للوقــوع فــي الحــرام وامتثــاًال ألمــر اهللا عــز وجــلَّ ، الخــتالطیكــون برفقتهــا فیحــدث ا
م شــیئًا إال لحكمــٍة بالغــة فــإن كثیــرًا مــن المشــاكل الزوجیــة التــي ، ومــن المعــروف أن اإلســالم مــا حــرَّ

الـــذي یفـــتح البـــاب أمـــام األزواج للمقارنـــة بـــین الزوجـــة ، تحـــدث بـــین األزواج یكـــون ســـببها االخـــتالط
ولــیس أدّل علــى ذلــك مــن تلــك المــرأة التــي اســتاءت عالقتهــا بزوِجهــا ، قتها أو الــزوج وصــدیقهوصــدی

األمر الذي جعل الزوجة تقارن بین ، ووصلت حّد الطالق بعد أن كُثرت زیارة صدیقتها وزوجها لهما

                                                           
مقابلــة مــع الــدكتور فــي مبنــى لجنــة اإلفتــاء، ، أســتاذ الفقــه المقــارن ورئــیس لجنــة اإلفتــاء فــي الجامعــة اإلســالمیة) ١(

 .١:٠٠الجامعة اإلسالمیة، س 
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ه! طریقة حدیث زوجها وحدیث زوج صدیقتها فتكتشف أنه أكثر لباقة وأكثر عنایة ورومانسیًة لزوجتـ
ألنهـــا لـــم تحصـــل علـــى حّقهـــا  ؛لیثیـــر الشـــیطاُن حفیظَتهـــا وتصـــل بهـــا الغیـــرُة إلـــى أن تطلـــب الطَّـــالق

  )١(".الزوجي كامًال حسب وجهة نظرها

  احیاء األعیاد الغربیة: -ثالثاً 
ممـــا ابتلیـــت بـــه األمـــة العربیـــة واإلســـالمیة واألســـر الفلســـطینیة هـــو تقلیـــد لهـــؤالء الكفـــار فـــي   
 ألن، ولــیس مشــاركتهم فــي أعیــادهم، یجــب علیــه التبــرؤ مــن الكفــار ومــن أفعــالهمفالمســلم ، أعیــادهم

والتـي ، التـي یترتـب علیهـا الكفـر أو االیمـان، مشاركة الغرب في أعیادهم منافي لعقیـدة الـوالء والبـراء
 والتي یجب علیه التمسك بها.، هي جزء من عقیدة المسلم

عیــد شــم ، عیــد الــزواج، د مثل:(عیــد المــیالداألعیــاتلــك فقــد احتفلــت بعــض األســر واألفــراد ب  
أعیــاد وطنیــة قررتهــا  فتلــك، عیــد العمــال)، عیــد األم، عیــد الحــب، عیــد رأس الســنة المیالدیــة، النســیم

فهــذه كلهــا أعیــاد ، عیــد العمــال) وغیــر ذلــك، وعیــد الثــورة، عیــد االســتقالل( :الــدول والحكومــات مثــل
ـــة یحتفـــل بهـــا الغـــرب أوروبـــا وأمریكـــا و  ـــي مجتمعنـــا اإلســـالمي، الیهـــودجاهلی فمنـــذ ، فهـــي دخیلـــة عل

  .االستعمار السیاسي والعسكري والفكري إلى الیوم لم نستطع التحرر منها

فلــیس للمســلمین فــي اإلســالم إال عیــدان هما:عیــد الفطــر وعیــد األضــحى. فمــن ابتــدع عیــدًا   
حفـالت المـیالد ": -رحمـه اهللا  -العالمة عبد العزیز بـن بـازقال  ،جدیدًا فقد تشبه بالنصارى والیهود

(من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو : rوهي داخلة في قوله ، من البدع التي بینها أهل العلم
    )٢(رد).

واإلسـالم بحمـد اهللا فیـه ، إناثـًا الحـذر مـن البـدع كلهـا مفالواجب على المسلمین ذكـورًا كـانوا أ  
مـن العبـادات ومـا نهـى عنـه مـن ، ن بمـا شـرع مـن األوامـرفقـد أكمـل اهللا لنـا الـدی، وهو كامل، الكفایة
ال احتفال بمیالد وال غیره. فاالحتفاالت بمیالد ، فلیس الناس بحاجة إلى بدعة یبتدعها أحد، النواهي
وكله داخٌل في قوله ، وكله منكر وكله منهٌي عنه، ...أو فالن أو فالن كل ذلك ال أصل لهrالنبي 

ولــو فعلهـا مــن ، فــال یجـوز للمســلمین تعـاطي هــذه البـدع "ل بدعــة ضـاللةوكـ"علیـه الصـالة والســالم: 
، ولــیس فعــل النــاس قــدوة إال إذا وافــق الشــرع، فلــیس فعــل النــاس تشــریعًا للمســلمین، فعلهــا مــن النــاس

فأفعــال النــاس وعقائــدهم كلهــا تعــرض علــى المیــزان الشــرعي كتــاب اهللا وســنة رســوله علیــه الصــالة 

                                                           
صـحیفة فلسـطین، تـم االقتبـاس: ، ١٢:٤٧، ٢٠١١نـوفمبر،  ٢٧األحـد، بـاٌح بشـروط، انظر:اختالط "األقارب" مُ ) ١(

  .ps.felesteenصباحًا،  ٨م، س:٢٧/١٢/٢٠١٢الثالثاء، 
  ) . ١٧١٨)، ومسلم رقم: (٢٦٩٧رقم: (رواه البخاري ) ٢(
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وُه إَِىل اهللاِّ ﴿﴿كما قال سبحانه: ، )١("وما خالفها ترك، قبلفما وافقهما ، والسالم ٍء َفُردُّ وُه إَِىل اهللاِّ َفإِن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ ٍء َفُردُّ َفإِن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ
ُسولِ  ُسولِ َوالرَّ   . ]٥٩: سورة النساء[  ﴾﴾َوالرَّ

ومـــن المالحـــظ الیـــوم فـــي مجتمعنـــا الفلســـطیني هـــو عمـــل إجـــازة رســـمیة مـــع إجـــازة األجانـــب   
  -ها:والغرب (الصلیبین) وفي أعیادهم في بعض المؤسسات ومن

 مجموعة اإلتصاالت الفلسطینیة بأفرعها. -١

 .شركة جوال الخلویة -٢

 وكالة الغوث الدولیة بمدارسها وعیاداتها وبجمیع أفرعها. -٣

 بعض مؤسسات وجمعیات المجتمع المدني التي تتلقي الدعم من الغرب. -٤

 بعـــض المؤسســـات الخدماتیـــة التابعـــة للـــدول األجنبیـــة والتـــي یمولهـــا الغـــرب وأمریكـــا ومنهـــا:  
  واالغاثة الطبیة بأفرعها وغیرها. ، الهالل األحمر، الصلیب األحمر الدولي

    الحریة الشخصیة وغیاب رقابة األبوین على لباس األبناء وخروجهم: -رابعاً 
فــإذا مــا قلنــا  كثیــرًا مــا نســمع هــذه الكلمــة الیــوم مــن الشــباب والفتیــات " أنــا ُحــرة " و"أنــا ُحــر"  

وهـي التـي زرعهـا الغـرب فـي نفوسـهم عـن ، كذا وكذا یردوا علینا بهذه الكلمـة ألبنائنا وبناتنا ال تفعلوا
طریــق المنــاهج فــي مــادة حقــوق اإلنســان وعــن طریــق وســائل اإلعــالم المختلفــة بــداعي إعطــاء حریــة 

ومـن أعـداء اإلسـالم دعـاة تحریـر ، التعبیر للشباب والتي هي من روادف الدیمقراطیة الغربیة الخبیثـة
وا وأولـــى، المـــرأة فأصـــبح التبـــرج والســـفور ، دعـــاة تجریـــر المـــرأة المســـلمة إلـــى الهاویـــة: بهـــم أن یســـمَّ

وأن بعض األهل هم الذین یعطون أبنـائهم  ،شخصیة!!، واالنحالل األخالقي والفساد والجریمة حریة
فینقلـب األمـر ضـدهم بعـد ذلـك فیعـانون مـن مشـاكل جمـة یصـعب ، وبناتهم الحریة الزائدة عـن حـدها

  لها.علیهم ح

إنَّ ما تقومین به من لـبس الحجـاب الشـرعي الكامـل السـاتر لجسـدك تنطـع : فقال التغریبیون  
ـــاءك  وغلـــو! وٕانَّ مـــا تقـــومین بـــه مـــن لـــبس النقـــاب رجعیَّـــة وتخلُّـــف! وٕانَّ وقـــارك وســـمتك وأدبـــك وحی

  وحشمتك دلیل على بعض العقد النفسیَّة التي تعاني منها المرأة الصالحة!

                                                           
مســــــــــــــاًءً◌،  ١١م، س:٢٧/١٢/٢٠١٢الثالثــــــــــــــاء،  حكــــــــــــــم االحتفــــــــــــــال بأعیــــــــــــــاد المــــــــــــــیالد، تــــــــــــــم االقتبــــــــــــــاس) ١(

sa.org.binbaz.www. 



   

٢٧٠ 
 

 

وكأنَّــك غیــر ، بالدارســة فــي جامعــات أو قاعــات غیــر مختلطــة تزمــت وتشــدد وٕانَّ مطالبتــك  
وهنالــك الكثیــر مــن الفتیــات مــن ، واثقــة مــن نفســك!!والبد أن تكــون لــك حریــة شخصــیة تتمتعــین بهــا

  وكأنَّ لسان حالهنَّ یقول:، ویستمعن إلى أربابه ومناصریه من التغریبیین، یرددن هذا الكالم
ـــــــــــالنَّفِس " ـــــــــــا ب ـــــــــــت: أن ـــــــــــةٌ قال   واثق

یتــــــــــــــــي دون الهــــــــــــــــوى َســــــــــــــــدُّ       حرِّ

    
ــــــــي:   فأجبُتهــــــــا والحــــــــزن یعصــــــــُف ب

  أخشــــــــــــى بــــــــــــأْن یتنــــــــــــاثر العقــــــــــــدُ    

    
ــــــــا ــــــــا اجتمع ــــــــاه م ــــــــا أخت   ضــــــــدَّان ی

ــــــــــدُّ       دیــــــــــُن الهــــــــــدى والفســــــــــُق والصَّ

    
تَنــــــــــــــــــــــــــــا   واهللا مــــــــــــــــــــــــــــا َأْزَرى بأمَّ

)١(" إال ازدواٌج مـــــــــــــــا لَـــــــــــــــُه حـــــــــــــــدّ    
  

    
ي أســـفل ســـافلین؛ لكـــي ینزعـــوا عنهـــا حشـــمتها فهـــذا كـــالم لـــیس لهـــم قصـــد إالَّ جـــر المـــرأة فـــ  
وأدبها وحیاءها!! فأي حریَّة شخصیة وأي حضارة وأي تقدم وأي رقي ألدعیاء تحریر المرأة ، ووقارها

  التغریبیین ؟!!

فنجـد دعـاة تحریـر ، بـل هـي رجعیـة وتخلـف، وسـفاًال روحیـاً ، إنَّ هذا لیس إالَّ هبوطًا أخالقیاً   
ــخون إالَّ الرجعیــة الســابقة أیــام  المــرأة والمنخــدعین بهــا مــن الرجــال والناعقــات بهــا مــن النســاء ال یرسِّ

  )٢(والتي تدعو للرذیلة وعدم الطهر وٕاظهار النساء بمظهر الُعري والفحش.، الجاهلیَّة

ریُّـــون مـــن ، لقـــد كانـــت المـــرأة فـــي الجاهلیَّـــة القدیمـــة أعقـــل مـــن المـــرأة الیـــوم   ـــا هـــؤالء التحرُّ وأمَّ
، وفـي المسلسـالت العاریـة، فُتْعـَرض فـي دور البغـاء، المـرأة عنـدهم كـائن مسـتخف بـه التغریبیین فإنَّ 

ودینهــــا ، وهكــــذا دعــــاة تحریــــر المــــرأة فــــإنَّهم ال یریــــدون لإلنســــانیَّة إالَّ أن تنحــــرف عــــن مســــار ربِّهــــا
  وتتحرر من القیود الفكریة ! ، وشریعتها

فتاة المسلمة والشباب المسلم أن ینغمس فـي اهللا تعالى حال هؤالء الذین یریدون لل بّینولهذا   
ــُد ﴿﴿ســبحانه: قــالف، شــهواته دون رادع أو مــانع أو رقابــة هللا تعــالى ــْيُكْم َوُيِري ــوَب َعَل ــُد َأْن َيُت ــُد َواهللاَُّ ُيِري ــْيُكْم َوُيِري ــوَب َعَل ــُد َأْن َيُت َواهللاَُّ ُيِري

َهَواِت  َهَواِت الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ   ]٢٧النساء:[ َأْن َمتِيُلوا َمْيًال َعظِيًم﴾َأْن َمتِيُلوا َمْيًال َعظِيًم﴾  الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الشَّ

جوع لقرون العصور الكهفیَّة الظالمیَّة التـي لـم تكـن تعبـأ بانتشـار ألیس هذا قمَّة التخلف والر   
ـرة، بل تحارب من یحاربها، الرذیلة ! وهـذا ؟ كما هو حـال القـوم العلمـانیین فـي هـذه األزمـان المتحضِّ

فمـا ، رجوع إلى الـوراء؛ ألن العـري بأنواعـه كـان مـن مظـاهر التخلـف اإلنسـاني فـي العصـور القدیمـة
  لبارحة! ثمَّ بعد ذلك یأتون وینقنقون قائلین: إنَّ المرأة الملتزمة بدینها رجعیَّّة! أشبه اللیلة با

                                                           
 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، مكتبة العبیكان، الطبعة األولى ٢٢ال تغضب، د. عبد الرحمن صالح العشماوي، ص ) ١(
 .١٠، ٩صخباب مروان الحمد، انظر: رسالة خاصة إلى فتاة الجامعة الفلسطینیة، ) ٢(
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، وخصوصـًا حینمــا یغیـب الرقیــب، كـم مـن مــآٍس تجـر الحتــوف فـي هــذه الجامعـات ولألســف  
ــة بــه وكــأنَّ لبــاس الفتیــات وتبــرجهنَّ وســفورهنَّ  مــن قبــل إدارة الجامعــة فهــو راتــع فــي صــومعته الخاصَّ

  ة سیعطي نتائج عالیة في درجة االمتیاز...!!بالجامع

أو مصــروفًا ، ویلهــث وراء لقمــة العــیش لكــي یــؤمن ســكنًا البنتــه، و(الرقیــب األســرى) غائــب  
دون متابعـــة األب أو ولـــي األمـــر لـــدورها ومكـــان ســـكنها ، تغـــدو بـــه وتـــروح مـــن بیتهـــا إلـــى الجامعـــة

  )١(وذهابها وٕایابها!!

مــن انهیــار ، ه الغــرب والغــزو الفكــري بعقــول شــبابنا وفتیاتنــاهــذا مــا أنتجــه التغریــب ومــا خلفــ  
بأن الـدین یقتصـر علـي بعـض ، أخالقي وزعزعة العقیدة اإلسالمیة في نفوسهم باالعتقادات الخاطئة

واإلیمــان باألشــیاء ، وأن الــدین هــو ســبب التخلــف الحضــاري فــي بــالد المســلمین، العشــائر التعبدیــة
اعتراضهم علـي بعـض و  ،السلوك الظاهرو  یمان بالقلب ولیس بالعملوأن اإل، المادیة المحموسة فقط

واعتبـار التـزام ، التعامل مع بعض البنوك الربویة)، األحكام الشرعیة مثل:(نصیب المرأة من المیراث
، واتهام من یلتزم به بالتخلف والرجعیة، ال ینسجم مع المدنیة العصریة وسلوكاً  اً المرأة بالحجاب تزمت

، ة المســاواة بــین الرجــل والمــرأة واعتقــادهم بــأن تبــرج الفتیــات ال یــنقص مــن شــرفها وعفتهــاوتبنــي فكــر 
 وتبنــي فكــرة االخــتالط بــین الطــالب، وقدســوا الحریــة الشخصــیة وان تعارضــت مــع الشــرع اإلســالمي

فـال بـد أن ، واالستهزاء بالدین ورجاله من خالل استخدام النكات، المدارسو  الطالبات في الجامعاتو 
ــــدین اإلســــالميتمســــك الشــــباب الفلســــطیني واألســــرة الفلســــطینة والی ــــف  مجتمــــع الفلســــطیني بال الحنی

وعـن التقلیــد األعمـى للغــرب  العـادات الغربیــةو  واالبتعـاد عــن التقالیـد، وبالعقیـدة اإلسـالمیة الصــحیحة
الحـتالل ن الـذي یعـاني مـن ایو نظرا للواقع الـذي یعـیش فیـه الفلسـطین، والذي نهى وحذر منه اإلسالم

، وأال یتــأثر بالثقافــة الغربیــة الوافــدة، فــال بــد أن یكــون أكثــر تمســكا بثقافتــه واالعتــزاز بهــا، اإلســرائیلي
فالغرب یعلم جیـدًا أن الشـباب هـم ، وأال یكون االنفتاح علي الثقافات الخارجیة بدون ضوابط أو قیود

فأضــحت كــل ، لحـرص علــى تغـریبهموهـم األكثــر تقـبال للثقافــة الوافــدة فحرصـوا كــل ا، عمـاد المجتمــع
فـالي متـى نسـتعید أمجـاد ، هذه التصرفات والسلوكیات عنـدهم عادیـة ویسـمونها بــ(الحریة الشخصـیة)

   )٢(؟األمة ونتحرر من القیود والتبعیة العمیاء للغرب وثقافته

  

  

                                                           
  ، بتصرف.١٠ص خباب مروان الحمد، لجامعة الفلسطینیة، انظر: رسالة خاصة إلى فتاة ا) ١(
د. محمــود أبــو دف، انظــر: التلــوث الثقــافي لــدى الشــباب فــي المجتمــع الفلســطیني ودور التربیــة فــي مواجهتــه، ) ٢(

  .٤٠٤-٤٠٣ص
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  استخدام أسلوب الترفیه الغربي:  -خامساً 
وتغییــر جــو البیــت والــروتین ، ح عــن الــنفسزهــات والحــدائق أمــر مهــم للتــروینوجــود المتإن   

ولكــن لألســف الــبعض مــن النــاس وخاصــة الشــباب ، الیـومي ولكــن بالطریقــة الشــرعیة ولیســت الغربیــة
زهـــات علـــى الصـــعید العربـــي تنمـــن یتبـــع الطریقـــة الغربیـــة فـــي التـــرویح عـــن الـــنفس فـــي الحـــدائق والم

  واإلسالمي وحتى في فلسطین مثل:

 ذه األماكن والبعض منهم من یقوم بمعاكسة الفتیات. وجود الشباب بكثرة في ه -١

 الرقص والطرب على أنغام الموسیقى المنحطة والضحك بصوت مرتفع یزعج اآلخرین. -٢

 األماكن بحجة تصویر الطبیعة. تلكالتصویر السيء في  -٣

ومنتـزه المنـارة ، ونالحظ هذه السلوكیات في حدیقـة الجنـدي المجهـول ومنتـزه البلدیـة فـي غـزة  
، لذلك عند الخروج للتنزه البـد وأن یتـأدب المسـلمون بـآداب االسـالم، الضفة الغربیة وغیره الكثیر في

ولكــن بالطریقــة غیــر المنافیــة ، التــرویح عــن الــنفس ىفاإلســالم دعــى إلــ، والتحلــى بــاألخالق الحمیــدة
  للشرع. 

 مسـتقبل وتآكـل األسـر بـآخر بتفكـك أو بشـكل ومؤسسـاته بأدواته ووسـائله الثقافي التغریب فقد ساهم
 وٕانترنـت فضائیات من تلك الوسائل فأصبحت، المعیشة غرفة في صغیرة شاشة خالل من، وحدتها
 وتقالیـد وعـادات قـیم مـن المختلفـة رغبـات األفـراد بإشـباع وتقـوم، التربوي األسرة دور تمارس وغیرها
ظهـور  فـي أخـرى مل وعوا ةوالسیاسی األوضاع االقتصادیة ترديف، واقعهم عن بعیدة ومبادئ وثقافة

، العرفـي الـزواج :مثـل ظـواهر ملموسـة فأصـبحت، قبـل مـن لـم ُتعهـد وأخالقیـة اجتماعیـة مشـاكل
  )١(.والمخدرات، ىالزن، الجنسي الشذوذ، والبغاء الدعارة

  التعصب للعائلة والقبیلة: -سادساً 
ولكـن  rسـول اهللالتعصب للعائلـة والقبیلـة مـن عـادات الجاهلیـة األولـى التـي قضـى علیهـا ر   

، نتیجة إحیاء هذه النعرات مـن قبـل الغـرب والتغـریبیین، نالحظها الیوم بكثرة في مجتمعنا الفلسطیني
وهـــذا مـــا تحـــدثنا عنـــه بالتفصـــیل فـــي مبحـــث القومیـــة ، مـــع أنـــه الغـــرب قضـــى علیهـــا فـــي مجتمعاتـــه

  والوطنیة في الفصل الثاني من وسائل التغریب.

  

  

                                                           
  .١٣٧صدیانا حاج حمد، أنظر:أثر العولمة على مواطني الضفة الغربیة، ) ١(
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  سماء غربیة:تسمیة األبناء بأ -سابعاً 
وهــذا یــدل علــى مــدى التــأثر بالثقافــة ، بــین بعــض األســر الفلســطینیة انتشــرت هــذه الظــاهرة  

، ســیدرا( واالعجــاب بمــا عنــد الغــرب وتقلیــدهم والتشــبه بهــم حتــى فــي أســمائهم مثــل:، الغربیــة الوافــدة
فیجـب علـى ، سـالمیةوأیضًا یدل على فقدان الهویة اإل، وغیرها) ...نورهان، نرمین، میرا، الرا، دیانا

فكیـــف بتســـمیتهم بأســـماء ، rهم كمـــا وأصـــى بـــذلك رســـول اهللائاآلبـــاء اختیـــار األســـماء الحســـنة ألبنـــا
الصـحابیات عائشـة وخدیجـة و  الصحابةو  الكافرین؟! وأین أنتم أیها اآلباء من أسماء أمهات المؤمنین

  أجمعین. كلهم ... رضي اللهم عنهمو، وعلى وعمر، وفاطمة

  ة العالقة مع الوالدین: اساء -ثامناً 
هــــذه الظــــاهرة موجــــودة أیضــــًا فــــي مجتمعنــــا الفلســــطیني وهــــي نتیجــــة صــــبغ الفكــــر والثقافــــة   

الغربـي یسـئ العالقـة مـع الوالـدین وال  فهذه الظاهرة متفشیة في المجتمـع، اإلسالمیة بالصبغة الغربیة
  .یحترمهما

ولــیس فقــط ال یعیــرون أهمیــة  ،"إن الشــباب فــي الغــرب یســیرون بســرعة نحــو أهــدافهم المادیــة
بــــل یعتبرونهمـــا ســــدًا ومانعــــًا أمـــام تقــــدمهم ولـــذا یســــعون إلبعادهمــــا عـــنهم لیتخلصــــوا مــــن ، لوالـــدیهم
ظهرت هذه الظاهرة عند بعض أبناء المجتمع تلقیدًا لما فقد وأما في المجتمع الفلسطیني  )١(عبئهما".

جرامیة والمسلسالت الغربیة التي تظهـر فیهـا وذلك من خالل مشاهدة األفالم اإل ،علیه الغرب الكافر
فــاألفالم والمسلســالت الغربیـة تجســد واقــع المجتمــع ، اإلسـاءة للوالــدین وحتــى تصـل بهــم الجــرأة لقـتلهم

  )٢(."فالدول الغربیة تتمیز بسمة أساسیة فیها وهي عقوق الوالدین"المتخلف في الغرب. 

وحــذر ، اإلسـالم حـث علـى بـر الوالـدین وأمـا المجتمـع المسـلم یجـب أن یكـون غیـر ذلـك ألن  
وأن یحسـن إلیهمـا حتـى ، اهللا تعالى من عقوق الوالدین واإلسـاءة لهمـا حتـى ولـو بكلمـة أف أو بنظـرة

ــِه َشــْيًئا  قــال تعــالى:، لــو كــانوا كــانوا ُمشــركین ــُكوا بِ ــُدوا اهللاََّ َوَال ُتْرشِ ــِه َشــْيًئا ﴿َواْعُب ــُكوا بِ ــُدوا اهللاََّ َوَال ُتْرشِ ــَدْيِن إِْحَســاًنا﴾  ۖ◌ ۖ◌ ﴿َواْعُب ــَدْيِن إِْحَســاًنا﴾َوبِاْلَوالِ  َوبِاْلَوالِ
  .]٣٦[النساء: 

  

  

  

                                                           
  ائهم..شیوخ وعجائز الغرب یواجهون ألم الوحدة والمرض في صمت قاتل، حین یضیق األبناء ذرعا بآب) ١(

٢٠٠٣ – ٠٧ - ٢٥ ،www.maghress.com/attajdid/المغرب، ٨٣٠٦. 
   www.alriyadh.comموقع، ) ٢(
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  :تزین البیت بصور لمشاهیر غربیین -تاسعاً 
ومــن ، ومثلــین وممــثالت، بعــض الشــباب مــن ُیعجــب بشخصــیات معینــة مــن فنــانین وفنانــات  
 ولئــــكفیقــــوم بتــــزیین البیــــت بصــــور أل، ومــــن العبــــي المصــــارعة والعبــــي الكــــورة وغیــــرهم، المغنیــــین

  ین فكریًا وأخالقیًا. أو من المشاهیر العرب والمسلمین المنحرف، المشاهیر الغربیین

الفــرد  وهــذا هــو التغریــب الــذي یســتهدف غــزو فكــر، فهــذا هــو االســتعمار الفكــري الغربــي  
 فــالمجتمع الفلسـطیني یظهـر فیــه مظـاهر التغریـب بكثــرة، واألسـرة لتـدمیر المجتمــع الفلسـطیني بأكملـه

  بكل وضوح وهي المطلب القادم من مظاهر التغریب في المجتمع.و 
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  .مظاهر التغریب في المجتمع - ثالثالمطلب ال
  

  : كتابة أسماء المحالت التجاریة باللغة االنجلیزیة -أوالً 
التـي لـم تصـل إلـى ، وبخاصـة المتقدمـة منهـا، تكشف الالفتات عن أسلوب حیاة المجتمعات  

قتصـادیًا ا) المتخلفـة( فـال یملـك األفـراد فـي الـدول الفقیـرة، هذا المستوى إال بالعمل والتطـور واالبتكـار
وقــــد اســــتثمرت المؤسســــات المعنیــــة ، وعلمیــــًا ســــوى التقلیــــد واالنقیــــاد إلــــى هــــذا األســــلوب فــــي الحیــــاة

، باالتصـــال الجمـــاهیري هـــذه الثغـــرة للنفـــاذ إلـــى عقـــول األفـــراد وعـــواطفهم بعـــرض نمـــاذج اســـتهالكیة
مانسـي العـاطفي بـدلیل اسـتخدام العبـارات والجمـل ذات الوقـع الرو ، تحاكي الحیاة فـي الـدول المتقدمـة
المــراد ، هــو المــادة أو الســلعة، إن مــا یــوحي بــه مضــمون الالفتــة، أو التــي لهــا عالقــة بتقــدم اآلخــر

ــا كانــت أغلــب ، لتحقیــق عملیــة االتصــال والتواصــل التــرویج لهــا ؛ مســتوحاة مــن ، اللوحــات تلــكولمَّ
دون حاجـة ، اكم فـي الـذهنوتتـر ، فتأتي الرسالة مكثفة ومؤثرة تخترق الوعي مباشرة، الحضارة الغربیة

 المهم االنفعال بها واالستسالم آلثارها.، أو تحلیل، إلى تأمل

فعندما یقرأ المرء الفتة كتبت باألجنبیة یتسلل إلى الذهن تصور ما ترمي إلیه ثقافة األجنبي   
ومثالـه أن ، یؤدي إلـى قیـام عالقـة ولـو ذهنیـة، فتغدو رؤیة الالفتة األجنبیة مؤثرة، المنبأ عنها باللغة

لـذا ینـتج ، مـا لـم تؤتـه البضـاعة المحلیـة، األجنبیة قد أوتیـت مـن وسـائل اإلعـالم واإلشـهار البضاعة
انتقلــت إلــى الــذهن قــرائن الجــودة ، فمتــى نطــق باالســم أو قــرأه، االقتــران بــین االســم األجنبــي والجــودة

  .)١( وعلو المكانة والتقدم والحضارة واالنبهار، والمعاصرة والتحضر

ومـــن مالمـــح تلـــك الغربـــة األســـماء األجنبیـــة علـــى ، فأصـــبحت العربیـــة غریبـــة وســـط أبنائهـــا  
وال ، والتــي لهــا تأثیرهــا النفســي واالجتمــاعي والفكــري علــى األشــخاص، واجهــات المحــالت التجاریــة

أخذت تتناقص شـیئا فشـیئا أمـام األسـماء األجنبیـة الداخلـة ، ینكر أحد أن األسماء العربیة بشكل عام
 وهي أنواع:، الدخیلة على لغتنا العربیة ؛ واالسم األجنبي تقلید للغرب الحدیثأو 

، Shoes سـكیك اإلنجلیزیـة مثـل:و  تخلط بین اللغة العربیـة: الفتات وأسماء محالت ثنائیة اللغة -١
  سنتر ناصر). ، Cente عابد سنتر

                                                           
محمــد دوابشــة، مـؤتمر الواقــع اللغــوي فــي الالفتــات التجاریــة فــي مدینـة نــابلس، د. -لغــة اإلعــالن التجـاري انظـر:) ١(

، م٢٠٠٦فلســطین، جامعــة النجــاح الوطنیــة، كلیــة العلــوم واآلداب، قســم اللغــة العربیــة، الجامعــة العربیــة األمریكیــة، 
  .٤-٣ص
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وحروفهــا  ة للعربیــةوكأنــه ال عالقــ، باللغــة اإلنجلیزیــة: الفتــات وأســماء محــالت أحادیــة اللغــة -٢
 NANA Janis ،Kastro ،stayL zoom ،Gangبهــذه الالفتــة وصــاحبها مثــل:( 

Style.(  

، دریـم النـد: ولكـن بحـروف عربیـة مثـل، الفتات وأسماء محالت أحادیة اللغة:المعنى أجنبي -٣
 .واألورینت، أسماء صاالت األفراح مثل: الكونكورد، شارم بارك، روز الند

، (جــاتوه): الفرنســیة، (ســنیوریتا)، ت أجنبیــة بلغــات أخــرى: كاألســبانیةالفتــات وأســماء محــال -٤
 (نیروز).، الفارسیة

هــال ( العربیــة واالنجلیزیــة مثــل:) مركبــة مــن لغتــین( الفتــات وأســماء محــالت مزدوجــة اللغــة -٥
 .)hala houseهاوس 

كاكـــا  ُتكتـــب بالعربیـــة واللفـــظ أجنبـــي مثـــل:الفتـــات وأســـماء محـــالت (الفتـــات ثنائیـــة اللغـــة)  - ٦
، هارلي شوز، حسنكو، سیبال جان، برافوا، ستار شوز، كوفي شوب، خلیك ستایل، سبورت

 )١().أوسكار، رومانس، هارلي شوز، مون الند، نایس لوك، مون الند
 الــروتس، الیــت هــاوس، جرانــد بــاالس، (موفمبیــك فنــادق ومــدن ألعــاب بأســماء أجنبیــة مثــل: -٧

   )الكمودور، ستي ستار، الیجرو االیطالي

   -:ا یليفیمالالفتات فیمكن حصرها  تلكأما بالنسبة لمضمون 

- love- ،Rose: معان ذات وقع ومضمون رومانسي تخاطب العاطفة والمشاعر واألحاسیس -١
dream- moon- lady-sky   

 CD City – Digital: معان تدل على التطور والحضارة والتقدم التكنولوجي والتقنیات الحدیثة -٢
City - internet- net- satalite - 

  baby – moody –nana: معان ذات داللة على الطفولة -٣

ولكنـه یعنـي فـي نظـرهم العلـو أو شـيء جیـد ، بعض الالفتـات تـدل علـى مـا هـو كـالم عـام مـبهم -٤
 Top _ Super كـن عالقـة بـین معنـى الالفتـة ومـا بـداخل المحـل التجـاري:تحتـى لـو لـم ، متمیـز

Sport - OSCAR 

   Melano _ Florida _ Everestض الالفتات تدل على اسم مدینة أو مكان: بع -٥

                                                           
 .٨انظر: لغة اإلعالن التجاري، الالفتات التجاریة في مدینة نابلس، د. محمد دوابشة، ص) ١(
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، بعض الالفتـات ال عالقـة بـین مـا هـو مكتـوب علـى الالفتـة ومـا هـو فـي داخـل المحـل التجـاري -٦
، مـن بـاب التســویق والتـرویج لهـذا المنـتج وهـي كثیــرةذلـك غالبـًا مـا تكـون دعایـة لمنــتج ویكـون  تلـكو 

  للغة االنجلیزیة.وغالبًا ما تكون با

 lepton _ Dove _ Teval_منهـا مـا یـدل علـى منـتج تجـاري وغالبـًا مـا یكـون مشـهور  -٧
Samsung_ Galaxy _LG.)١(   

یـدلل علـى الشـعور بـالنقص ، إن استخدام األسماء األجنبیـة وانتشـارها فـي الالفتـات التجاریـة  
ر فقـــط علـــى المحـــالت والشـــركات تقلیـــد الغـــرب ال یقتصـــو  ،عنـــد اآلخـــر وتقلیـــد األنمـــوذج المتحضـــر

  .ولكنها وصل إلى أسماء األشخاص

فان انفتـاح المجتمـع الغربـي علـى المجتمـع العربـي انفتـاح مبـرمج ومخطـط لـه لفـرض ثقافتـه   
وعلــى أن ، انفتــاح غیــر مبــرمج وال مخطــط لــه فإنــه وأمــا انفتــاح المجتمــع العربــي علــى الغربــي، علیــه

وما ، فوصل إلینا ما نحن بحاجة أو لسنا بحاجة له، منتجاتهالمجتمع العربي سوق للغرب لتصریف 
ممــا دفــع بأجیــال مــن العــرب تســعى الهثــة وراء لغــة ، یتعــارض مــع دیننــا وعقیــدتنا وعاداتنــا وتقالیــدنا

  .النطق  ذلكوتكتفي من اللغة العربیة بمجرد نطقها كیفما كان ، اآلخر

..ألنهـــا أرادت .بثقافـــة الغـــرب ؛ فأصـــبحت ثقافتنـــا مهلهلـــة وضـــعیفة وهزیلـــة منـــذ اصـــطدمت  
وٕانمــا مــا ، القضــیة ال تكمــن فــي الالفتــات التجاریــة بحــد ذاتهــا، االســتیالء والغلبــة علــى المجتمعــات

فالمســمى األجنبــي یعمــل علــى بنــاء تصــور عــن العــالم ونمــط مــن ، ترســخه فــي ذهــن أبنــاء العربیــة
لــتمعن فــي نتــائج مــا نقــوم بــه عــن دون التفكیــر أو ا، الوجــود فیحصــل لــه الــذوبان فــي حضــارة اآلخــر

  )٢(ولو بعد حین.، العمل من ویالت على العرب والعربیة ذلكوما سیأتي به ، قصد أو دون قصد

  استخدام الصناعات ذات الطابع الغربي: -ثانیاً 
، وهــي مــا تحــدثنا عنهــا ســابقًا والتــي یــتم اإلعــالن عــن بعضــها مــن خــالل الدعایــة واإلعــالن  

شــركات لهــا فــي داخــل الــبالد العربیــة واإلســالمیة والســیما الفلســطینیة مثــل:  والــبعض منهــا یــتم فــتح
  شركة هونداي للسیارات 

فقـــد أمـــا بالنســـبة للصـــهاینة المحتلـــین أیضـــًا ، هــذه هـــي الثقافـــة التـــي فرضـــها الغـــرب وأمریكــا  
فكـل مـا ، ةفرضوا ثقافتهم على الفلسطینیین وغیروا أسـماء البلـدان والشـوارع والمـدن والقـرى الفلسـطینی

وحتى المدن والقرى التـي یسـكنها الفلسـطینیین ، سیطر علیه االحتالل غیروا اسمه إلي لغتهم العبریة

                                                           
 .٨صمحمد دوابشة، جاري، الالفتات التجاریة في مدینة نابلس، انظر: لغة اإلعالن الت) ١(
 .٩ص، المرجع السابق انظر:) ٢(



   

٢٧٨ 
 

 

فمـــثًال الناصـــرة تصـــبح فـــي اللغـــة العربّیـــة ، غیـــروا أســـماءها إلـــي العبریـــة ولكـــن كتبـــت باللغـــة العربّیـــة
بح باللغـة العربّیــة وتكتــب وشـفا عمــرو تصــ، عكــو -وعكــا، ویافــا تصـبح باللغــة العربّیــة یـافو، نتسـرات

والتـــــراث اإلنســـــاني ، الحضـــــارة والثقافّیــــةو  فهـــــذا اعتـــــداء علــــى التـــــاریخ، بــــالحروف العربیـــــة شــــفارعام
وطمـس المشـهد الفلسـطینّي بإلغـاء االسـم ، لقد عمل الصهاینة علـى تغییـر معـالم المكـان. الفلسطیني

یخـــدم االســـم ، التـــوراتّي علـــى المكـــان -بغیـــة إضـــفاء الطـــابع الیهـــوديّ  ؛وجعلـــه اســـًما عبرًیـــا، العربـــيّ 
، ألن األجیــال الشــاّبة العربّیــة التــي لــم تشــهد النكبــة ولــم تقــرأ عنهــا، العبــرّي الصــالح العــام اإلســرائیليّ 

واسـتخدمت عـّدة طـرق ، على اعتبار أّن المكان أو الحّیـز ُملـك للیهـوديّ ، تتقّبل االسم كأمٍر مسّلٍم به
، أو تحریفـه أو ترجمتـه، ها استعمال االسم العربّي ومالءته للفظ العبريّ من، لتغییر المسمّیات العربّیة

فلـم ، أّمـا الصـراع علـى محتویـات الالفتـات، أو إعطاء اسـم مقابـل لـه مـن التـوراة والمصـادر الیهودّیـة
ففــي البدایــة كانــت غالبیــة الالفتــات فــي الطرقــات بــین المــدن ثنائیــة اللغــة ، تخمــد أنفاســه حتــى الیــوم

، والمسّمیات العربّیة كانت قلیلة وملیئة باألخطاء وما حصـل علـى أرض الواقـع، ة واإلنجلیزّیةبالعبریّ 
فالفلســطینیون یواجهــون سیاســة ، وهــو كتابــة المســّمیات العربّیــة وفــق اللفــظ العبــريّ ، كــان نحــو األســوأ

ســیخه فــي وتر ، ویعملــون علــى تثبیــت الحــّق التــاریخّي علــى األرض، التهویــد وطمــس للتــراث والهویــة
  )١(الذاكرة الجماعّیة لألجیال القادمة.

  االختالط بین الرجال والنساء في أماكن العمل واألماكن العامة: -ثالثاً 
االخــتالط بــین الرجــال والنســاء أمــر خطیــر تعــاني منــه المجتمعــات التــي طبقتــه فهــو یقــوض   

 یعتقد البعض أن االختالط ،فارتكاب الفواحش یأتي من خالل االختالط، ویهدم أخالقهم، أمن األمم
بــــین األطبــــاء  شــــافيیكـــون فــــي المــــدارس أو الجامعــــات فقـــط! فــــاالختالط موجــــود فــــي األســـواق والم

وبعــض األعــراس ، وفــي الحــدائق، وفــي الــوزارت المختلفــة، بــین المرضــیین والممرضــات، والطبیبــات
  )٢(والمطاعم وكلها خطیرة جدا.، والمناسبات االجتماعیة

الم بالنصــح لكــل مســلم بتجنــب االخــتالط للوقایــة مــن المفاســد التــي تتــرب ولهــذا جــاء اإلســ  
َكـاَة {: ىفقال تعـال، علیه ـالَة َوآتِـَني الزَّ اِهلِيَّـِة األُوَىل َوَأقِْمـَن الصَّ َج اْجلَ ْجَن َتَربُّ َكـاَة َوَقْرَن ِيف ُبُيوتُِكنَّ َوال َتَربَّ ـالَة َوآتِـَني الزَّ اِهلِيَّـِة األُوَىل َوَأقِْمـَن الصَّ َج اْجلَ ْجَن َتَربُّ َوَقْرَن ِيف ُبُيوتُِكنَّ َوال َتَربَّ

َام ُيِريُد اهللاَُّ َام ُيِريُد اهللاََُّوَأطِْعَن اهللاََّ َوَرُسوَلُه إِنَّ ـَرُكْم َتْطِهـًريا  َوَأطِْعَن اهللاََّ َوَرُسوَلُه إِنَّ ْجَس َأْهـَل اْلَبْيـِت َوُيَطهِّ ـَرُكْم َتْطِهـًريالُِيْذِهَب َعـنُْكُم الـرِّ ْجَس َأْهـَل اْلَبْيـِت َوُيَطهِّ [األحـزاب:  }}لُِيْذِهَب َعـنُْكُم الـرِّ
٣٣.[  

                                                           
مــؤتمر انظــر: الصــراع اللغــوي علــى الحیــز وانعكاســه فــي مســمیات البلــدات والالفتــات، د. عبــد الــرحمن مرعــي، ) ١(

  .٢٠١٢-٨-٢٥اللغة العربّیة في الواقع اللغوّي في (إسرائیل)، 
 .١٠تنا بین التغریب والعفاف، للشیخ ناصر العمر، صانظر: فتیا) ٢(
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وكثیرًا مما نسمع الیوم من دعاة االختالط من أبناء جلـدتنا وممـن یتكلمـون بلغتنـا وینتسـبون   
، العصــرلـدیننا والمعجبــین بالحضــارة الغربیــة علــى أن االخــتالط مــن متطلبــات الحضــارة ومقتضــیات 

یتنــافي مــع الشــرع ومــع عاداتنــا ، وهــذا مــا نشــاهده فــي بعــض جامعاتنــا ومؤسســاتنا العامــة والخاصــة
   )١(.وتقالیدنا وثقافتنا اإلسالمیة

وجد لدینا عـادة سـیئة وهـي اخـتالط الرجـال بالنسـاء والسـبب إننـا نعمـل معهـن فـي توالسؤال:   
ـــؤدین أعمـــالهن كا ـــر مـــن األعمـــال وننظـــر إلـــیهن وهـــن ی ـــا ســـلیمة كثی شـــفات الوجـــوه ونقـــول إن نیاتن

ونسـاء جیرانـه یعـدهن ، والشخص فینا ینظر إلى زوجة شقیقه فیعتبرهـا فـي مكانـة شـقیقته فـي المحـرم
فــي مكانــة محارمــه الالتــي یحــرم الــزواج مــنهم فالرجــل فینــا یســكن مــع شــقیقه وابــن عمــه والــذي مــن 

  ؟ جماعته ویأكلون ویشربون معا الرجال والنساء فما الحكم

والواجب شرعا عدم كشف المـرأة وجههـا إال لـذوي ، الجواب: هذه األمور من عادات الجاهلیة األولى
 الّ كما أن الواجب على المرأة عـدم االخـتالط باألجانـب وهـي متكشـفة ویجـب علیهـا أیضـا أ، محرمها

بالنسـاء وال شـك أن اخـتالط الرجـال ، تخلو في مكان مع رجل أجنبي وهو الـذي ال یكـون محرمـا لهـا
ألنـه یحـدث بسـبب ذلـك مـن المفاسـد مـا ال حصـر ، بالصورة التي ذكرت مـن األمـور المخالفـة للشـرع

  .)٢(له

كثــرت األســواق الیــوم فــي مجتمعاتنــا العربیــة  وجــود التغریــب فــي األســواق والمحــالت التجاریــة: -١
داب وانتشــــر فیهــــا الفســــاد والمعصــــیة والرذیلــــة وتخلــــى الــــبعض عــــن اآل، واإلســــالمیة وفلســــطین

  والحشمة وامتألت أسواقنا بما یخالف شریعتنا االسالمیة ومنها:
محـــالت بیـــع المالبـــس الغربیـــة والبضـــاعة الصـــینیة الـــذي یســـعى صـــانعوها إلـــي تـــرویج وغـــرس   - أ

 لیتخلى المسلم عن قیمه ومبادئه وثقافته اإلسالمیة.، ثقافتهم الفاسدة في بالد المسلمین
ان) في داخل المحالت وعلى أبوابها والتـي یعـرض البـائعون انتشار األصنام بما تسمى بـ (الملك  - ب

 . علیها المالبس التي تثیر شهوات وغرائز بعض الشباب وتفسد علیه دینه وخلقه وفكره
انتشار محالت بیـع وتـأجیر بـدل العـرائس وبـدل الخطوبـة وفسـاتین السـهرة وبـدل الـرقص وغیرهـا   - ت

 مثیرة للشهوات والغرائز عند بعض الشباب. التي تلفت النظر إلیها فهي أیضًا ، بشكل كبیر

                                                           
 . ١١انظر:تحلیل مساق الثقافة اإلسالمیة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة في ضوء قضایا معاصرة، ص) ١(
 ) .١١٤/٣فتاوى إسالمیة، الشیخ ابن باز، رقم الفتوى () ٢(
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وكراهـة دخولهـا ألنهـا مرتـع للشـیاطین عـن أبـي ، كثرة االختالط في األسواق بین الرجال والنسـاء  - ث
ــِبَالِد ِإَلــى اللَّــِه َمَســاِجُدَها": هریــرة رضــي اهللا عنــه عــن النبــي صــلى اهللا علیــه وســلم قــال ، َأَحــبُّ اْل

 )١( ."لَِّه َأْسَواُقَهاَوَأْبَغُض اْلِبَالِد ِإَلى ال

 أو المراكــز التجاریــة واألمریكیــة واألوروبیــة بعــض األســواق الیــوم أصــبحت علــى الطریقــة الغربیــة  -  ج
وبعضـها یوجـد فیهـا كراسـي لالسـتراحة ومالعـب لألطفـال لتمكـث ) بما یسمى بــ (المـول التجـاري
 .المرأة مدة أطول في السوق

 .تبرج البعض من النساء في األسواق  -  خ

 .ظة وجود النساء في األسواق أكثر من الرجالمالح  - د

وبعــض المغتــربین ، فمــن الغــرب جــاءت فكــرة الملكــان وبــدل العــرائس وبــدل الخطوبــة وفســاتین الســهرة
 أتوا بها إلي دیار المسلمین ومنها فلسطین.

  انتشار محالت البلیاردو وألعاب الفیدو: -رابعاً 
والتـي جاءتنـا مـن الغـرب ، ن محـالت البلیـاردوانتشرت في الدول العربیة واإلسالمیة وفلسطی  

ولعبة البلیاردو هي: لعبة أشبه مـا ، فقلد العرب والمسلمون الغرب حتى في األلعاب والتسلیة والترفیه
وأكثـر مـن مارسـها لـویس الرابـع ، وهي لعبة عرفت في القرن الثالث عشر فـي أوروبـا، تكون بالتسلیة

أمــا ، وهــذه اللعبــة فیهــا هــدر للوقــت دون كبیــر فائــدة، لغــداءالملــك بعــد ا ذلــكوكــان یمارســها ، عشــر
الریاضة المباحة هي التي تقوي األبدان وتجعل صاحبها یستثمر األوقات المهـدورة فـي أدائهـا مقابـل 

فـي سـبیل اهللا  الجهـاد وأما األلعاب التي تمارس وال تعود على صاحبها بمـا یعـین علـى، فائدة معتبرة
  فهذا األمر لیس بمحمود.، عز وجل

وعــدم وجــود ، مــن أجــل هــدر الوقــت مــن غیــر كبیــر فائــدة، وهــذه اللعبــة ال تخلــو مــن مكــروه  
اع فهي لألسف مـوطن اجتمـ، وغالبًا تصطحبها أمور قد تجعلها حراماً ، نظیر لها یشجع علیه الشرع
وأمـر آخـر أن ، بـل یهـدرون األوقـات ویضـیعونها، صـالة الجماعـةوال ل، شباب ال یقیمون للـدین وزنـاً 

ون مــن خــالل أن المغلــوب هــو والقمــار یكــ، أغلــب صــورها التــي تمــارس فــي الواقــع یصــطحبها قمــار
  الذي یدفع.

كـان أسواء ، فهذا هو القمار، وأما إن كانت المغالبة من طرفین الغالب یأخذ والمغلوب یدفع  
فمــا ، أجنبیــًا أم قریبــاً ، كــان بغیضــًا أم حبیبــاً أســواء ، قــل أو كثــر، أم شــراباً ، أم طعامــاً ، المــدفوع مــاالً 

                                                           
 ) .٦٧١رواه مسلم، رقم:() ١(
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علـــى أن المغلـــوب یطعـــم الموجـــودین أو ، ا والشـــدة والنـــردكالضـــام، یلعبـــه النـــاس الیـــوم فـــي ســـهراتهم
بـل ، حـرام أخـذه وحـرام أكلـه، حـرام بذلـه، فهذا المطعوم أو المشروب في دیـن اهللا قمـار، یسقیهم شیئاً 

  )١(حرام المشارطة علیه السابقة.

فعلــیهم تــرك ، فــبعض هــؤالء الشــباب فــي فلســطین یلهــث وراء الغــرب وتقلیــده فــي كــل شــيء  
وتجهیــز أنفســهم ، والتســلح بالعقیــدة اإلســالمیة الصــحیحة، مــور وملهیــات الــدنیا وٕاغرائهــاسفاســف األ

یتـربص بهـم ، فهناك عدو صـهیوني محتـل ألرضـهم، للجهاد في سبیل اهللا كباقي إخوانهم المجاهدین
  وال یرقب فیهم إًال وال ذمة.

   انتشار محالت الحاسوب ومقاهي االنترنت: -خامساً 
اإلنترنت من أهم وسائل التغریب التي تسعى إلى االكتساح الثقـافي وٕاحـالل  ُتعد الیوم شبكة  

فما تنقله من أفكار تمثل حـروب أدمغـة ، التبعیة لثقافة الغرب محل األصالة النابعة من عقیدة األمة
انتشــرت فــي اآلونــة األخیــرة ظــاهرة ارتیــاد ف، باإلضــافة إلــى مــا تمثلــه مــن تحــٍد معلومــاتي، ال أســلحة

واألطفال على محالت الحاسوب واالنترنت بكثرة حتى أصـبح عنـد بعـض الشـباب واألطفـال  الشباب
فالشـباب ، مما یـدفعهم للهـروب مـن المـدارس والتوجـه نحـو هـذه المحـالت، إدمان على هذه المحالت

یدخلون الي غرف الدردشة والشات والفیس بوك والبعض مـنهم یـدخل علـى المواقـع اإلباحیـة وغیرهـا 
، ســباق الســیارات والــدراجات، واألطفــال یلعبــون علـى األلعــاب مثــل: ُكنتـرا، أخــالق الشـباب ممـا یفســد

ولكن هذه األلعاب وضعت من قبل الغرب فهي تغرس فـي نفوسـهم ، ولعب القتل والتفجیر واإلنتحار
وٕاهمـال  ،وٕانتشار العنف والجریمة وانحسار اللغة العربیـة، فكرة اإلنتحار واإلنتقام والعدوانیة والجریمة

، وٕادمـان ازدیـاد المواقـع اإلباحیـة واالغتـراب والعزلـة والتشـكیك العقائـدي، مصادر المعلومات األخـرى
  )٢(إلى جانب األخطار الصحیة. المخالف للشرع والتردي السلوكي

 الفراغ أوقات وتوجیهم نحو ملء، من الخطر الذي یحیق بهم الشبابلذلك البد من توعیة    
 قـدراتهم وتوجیـه، الثقافیـة والمنـاظرات والنـدوات الفكریـة الشـبابیة األنشـطة خـالل مـن وینفـع یفیـد بمـا

                                                           
، ٣٠/١١/٢٠١٢، تم االقتباس الجمعة ٢٤/٠٦/٢٠٠٧الشیخ مشهور حسن سلمان،  انظر:حكم لعب البلیاردو،) ١(

  http://www.almenhaj.netم ٦:٣٠س
انظــر: تحــدیات العولمــة التربویــة المتعلقــة بالمدرســة وســبل مواجهتهــا، د. مصــطفى یوســف منصــور، بحــث مقــدم ) ٢(

-٢التحــــدیات المعاصــــرة" المنعقــــد بكلیــــة أصــــول الــــدین فــــي الجامعــــة اإلســــالمیة، فــــي الفتــــرة: إلــــى مؤتمر"اإلســــالم و 
 . ٦١٣-٦١٢ص، م٣/٤/٢٠٠٧
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 التكنولوجیـة الثـورة معطیـات مـع للتعامل وتهیئة الشباب، والثقافیة واإلبداعیة العلمیة المجاالت نحو
  )١(بالتحدیات. مليءٍ  عالم في وجودها إثبات على متفتحة قادرة علمیة بعقلیة

  تنفذ مخططات الغرب:  التي سسات خدماتیةوجود مؤ  -سادساً 
أمـــا بالنســـبة ، بعـــض المؤسســـات الخدماتیـــة فـــي الفصـــل الثـــاني مـــن الدراســـة ســـبق الحـــدیث  

   مثل:، للمؤسسات األخرى فهي تقدم خدمات للمجتمع ولكن خدماتها تقلیدًا للغرب الكافر

والتـــي ، ســـطینهـــي المـــزود الفلســـطیني األول لخدمـــة االتصـــال الخلـــوي فـــي فل: شـــركة جـــوال -١
فــي ظــروف ، اسـتطاعت أن تــوفر لشــعبنا الفلســطیني خدمــة االتصــال بأحــدث الوســائل العالمیــة

ولكـن تعمـل علـى تقلیـد الغـرب ونشـر الفسـاد مـن خـالل ، سیاسیة واقتصادیة واجتماعیـة صـعبة
 -خدماتها وهي كالتالي:

التـي تظهـر فیهـا المــرأة إعالناتهـا ویافطاتهـا المنتشـرة فـي شـوارع فلسـطین وعلیهــا شـعار الشـركة و   - أ
، هــا ومكاتبهــا التــي توجــد فیهــا بعــض موظفــات الشــركة متبرجــات بشــكل غریــبو وموزع، متبرجــة

 والخدمات والرسائل التي ترسلها عبر الشبكة 
إرســـال األغـــاني الماجنـــة والهابطـــة علـــى الجـــوال المحمـــول "الخـــاص" وذلـــك عـــن طریـــق خدمـــة   -  ب

واالشــتراك بالخدمــة لیحصــل المشــترك علــى أغنیــة ، بــدل رنتــك العادیــة برنــة علــى مزاجــك )رنلـي(
 .ماجنة وهابطة جدیدة

بإرســال رســائل للمشــتركین لــرقم معــین الســتقبال بطاقــات التهنئــة بعیــد ، خدمــة الرســائل القصــیرة  -  ت
مـع رنــدا بیبـوا أرســل  ٢٠١٣واعـرف توقعــات برجـك فــي عـام ، عیــد الحـب، عیـد األم، االسـتقالل

 ..، و.ا سجل أسدسجل ثم اسم برجك على الرقم كذ
أو لـــربح ســـیارة هونـــداي اكســـنت ، إرســـال رســـائل لالشـــتراك بالمســـابقات لـــربح آالف الـــدوالرات   -  ث

، آالف شــــیكل أســــبوعیا أرســــل رســــالة فارغـــة للصــــندوق علــــى الــــرقم كــــذا ١٠أو لتـــربح ، ٢٠١٢
خدمــة ، خدمــة تشــات، أنــت الــرابح، وأصــحاب التشــات، وخــدمات الكالســیكو، ومســابقة الفرصــة

 ..، و.ومسابقة الصندوق ،النكت
 والعدید من الخدمات. احكي على حساب صدیقك، أعز اثنین، أعز بعید، خدمة خذ وهات  - ج
فـــبعض النـــاس ، بأســـعار متدنیـــة وتبـــاع فـــي شـــوارع فلســـطینو  كثـــرة شـــرائح جـــوال رخیصـــة الـــثمن  - ح

 .یمتلك شریحتین وثالثة
                                                           

 دبلـوم طلبـة علـى میدانیـة دراسـة، المعادیـة ضـد التیـارات العربـي الشـباب لتحصـین المقترحـة انظـر: األسـالیب) ١(
 العـدد - ٢٤ المجلـد–دمشـق  جامعـة كنعان، مجلـة علي أحمد ، أ.د.دمشق بجامعة التربیة في كلیة التربوي التأهیل
  .٢٨٩ص، ٢٠٠٨الثاني+األول
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حتفـال الشـركة لحصـولها المختلطـة للشـركة والتـي ظهـرت بشـكل واضـح فـي او  الحفالت الماجنة   - خ
 )١(على (الملیون مشترك).

وكـــل هـــذه الخـــدمات التـــي تقـــدمها ألبنـــاء الشـــعب الفلســـطیني ال تســـمن وال تغنـــي مـــن جـــوع   
فشــركة جــوال لــو وظفــت شــبكتها االلكترونیــة وتقنیاتهــا ، جمیعهــا مغریــات وملهیــات هــذه الــدنیا الزائلــة

خـــالل إرســـال رســـائل تـــذكیر بمواعیـــد الصـــالة  الحدیثـــة وأموالهـــا فـــي الـــدعوة إلـــي اهللا عـــز وجـــل مـــن
والحــث علــى تحریــر فلســطین والمســجد األقصــى ، واألذكــار وســماع القــرآن الكــریم وغیــر ذلــك الكثیــر

والتعریـف بالمسـجد ، بإرسال رسائل التعرف على البلدان األصلیة المغتصـبة مـن الصـهاینة المحتلـین
لفائـدة علـى الشـعب الفلسـطیني لكانـت أكبـر خدمـة بما یعـود باو  ،األقصى ومعالمه األثریة وغیر ذلك

فهي تمتلك اآلالف مـن المشـتركین مـن أبنـاء هـذا الشـعب ألن معظـم ، تؤجر علیها في الدنیا واآلخرة
شیبًا وشبابا ونساًء وحتى صغار السن وأصـبح مـن ، أبناء الشعب الفلسطیني یمتلكون الیوم الجوالت

 الصعب االستغناء عنه.

أیضًا هي المزود الفلسطیني األول لخدمة االتصال األرضي  :)٢(الفلسطینیةشركة االتصاالت  -٢
والتــي اسـتطاعت أن تــوفر لشـعبنا الفلســطیني خدمـة االتصــال بأحــدث ، واالنترنـت فــي فلسـطین

ولكـن تعمـل علـى تنفیـذ ، سیاسـیة واقتصـادیة واجتماعیـة صـعبة :فـي ظـروف، الوسائل العالمیة
ــــالت مخطــــط الغــــرب وتنشــــر الفســــاد فــــي ال ــــدعایات واالعالنــــات والحف ــــق ال مجتمــــع عــــن طری

وكــل  ،...، ووتبــرج بعــض الموظفــات اللــواتي ُیقــدمن الخــدمات للمشــتركین، المختلطــة والماجنــة
ینطبــق تمامــًا علــى مجموعــة شــركات ، ماتحــدثنا عنــه فــي شــركة االتصــاالت الخلویــة (جــوال)

  االتصال الفلسطینیة.

  یعة كما في الحیاة الغربیة: االعتماد على الوجبات السر  -سابعاً 
تســابقت مطــاعم الوجبــات الســریعة علــى نشــر وعــرض لوحــات كبیــرة داخــل مطاعمهــا تحــوي   

، وأصـــبحت بعـــد ذلـــك ســـمة بـــارزة، قائمـــة مفصـــلة بجمیـــع المكونـــات الغذائیـــة لمـــا تقدمـــه مـــن وجبـــات
الشـركات و  ي أمریكـاتحرص علیه معظم شـركات الوجبـات السـریعة فـ اً ناجح اً اجتماعی اً تسویقی اً وتقلید

وٕان انتشار المطـاعم ، هو مجرد مبالغات وٕاعجاب أو انبهار بتلك الحضارة التجاریة، الغربیة الكبرى
والوجبــات الســریعة الغربیــة لــم یكــن معهــودا مــن قبــل فــي الــدول العربیــة واإلســالمیة وفــي ختصــة الم

ي الـدول الغربیـة والتعـرف علـى انتقلـت إلینـا مـن خـالل السـفر إلـ، فهي فكـرة غربیـة أمریكیـة، فلسطین
ــــك باســــتیراد ، ثقافتهــــا وطــــرق معیشــــتها ــــكومــــن خــــالل التجــــارة وذل األطعمــــة والوجبــــات الســــریعة  تل

                                                           
  صباحًا. ١٠م، س٣/١٢/٢٠١٢شركة االتصاالت الخلویة الفلسطینیة، تم االقتباس یوم االثین موقع انظر: ) ١(
  .المرجع السابقانظر: ) ٢(



   

٢٨٤ 
 

 

وبعـــض الشـــركات ، والكوكـــا كـــوال وغیرهـــا، والمشـــروبات الغازیـــة التـــي تضـــر بالصـــحة مثل:البیبســـي
والــبعض قلــد هــذه ، ة وفلســطینالغربیــة واألمریكیــة التــي فتحــت أفــرع لهــا فــي الــدول العربیــة واإلســالمی

الــذي فـاتبعوا الـنمط الغــذائي الغربـي ، المطـاعم فـي أســماء المطـاعم وأسـماء األكــالت الغربیـة الشــهیرة
، والتي تشهد إقبـاًال كبیـرًا مـن الشـباب وحتـى األطفـال، علیه العدید من األسر في هذه األیام تاعتاد

ومــن ، البحــر وداخــل ســیاراتهم وفــي الشــوارعاألطعمــة فــي المنتزهــات وعلــى شــواطئ  تلــكفیتنــاولون 
وأن الـنمط االسـتهالكي المحلـي ال یـزال ینظـر إلـى ، المعلوم أن األكل في الشارع من خـوارم المـروءة

ة التـي تقـدم ختصـوهنـاك المطـاعم الم، ومراكزها كأماكن للتسـوق أو النزهـة، الوجبات السریعة كترفیه
وتخصـیص ، واالخـتالط المحـرم، واألغـاني الهابطـة، غربیةال قااألكالت لزبائنها على أصوات الموسی

واألكــل بالشــوكة والســكین وبالیــد ، أمــاكن لالنــاث فــي المطعــم فــي مكــان مشــبوه كــأعلى المبنــى وغیــره
ـــالغرب الكـــافر ـــدمًا وحضـــارة، الیســـرى تشـــبهًا ب ـــه تق وتقـــوم بعـــض المطـــاعم بخدمـــة توصـــیل ، ویعدون

  الغربیة هي:  ومن بعض أسماء الوجبات، الطلبات للبیوت

 الماكدونالدز. سالسل مطاعمو  البیتزا هت (االیطالیة) -١

 التایلندي.، سنیتشل، النقانق، البورجر -٢

 دجاج كنتاكي (األمریكي)...الخ.، ساندوتشات التست، تشیكن دجاج -٣

إن شركات الوجبات السریعة العالمیة الغربیـة تعلـم بـل وتفخـر أنهـا اسـتطاعت عبـر األجیـال   
التــي ال غنــى عنهــا ، جعــل الوجبــات الســریعة جــزءًا مــن التقالیــد والعــادات االســتهالكیةالمتعاقبــة أن ت

، ســــاعدها علــــى تعمیــــق هــــذه الســــلوكیات التقــــدم التكنولــــوجي، للمجتمــــع الغربــــي والعربــــي اإلســــالمي
وانشـــغال المـــرأة بالعمـــل الـــوظیفي عـــن ، والقیمـــة الباهضـــة للوقـــت، واللهـــاث وراء األعمـــال التجاریـــة

الوجبــــات كخیــــار تلــــك بیتیــــة ممــــا حــــتم علــــى األفــــراد والمجتمعــــات االعتمــــاد واللجــــوء إلــــى مهامهــــا ال
الوجبــات فهــي أخطــر مــا یهــدد  تلــكوالــبعض ال یــدرك مخــاطر اســتمرار تنــاول ، براجمــاتي ال بــد منــه

الفتقادهـا إلـى المـواد الغذائیـة النافعـة واحتوائهـا ، الحیاة لما تسـببه مـن مخـاطر وأضـرار جسـدیة كثیـرة
 ،وجلطة القلب، فتعمل على تصلب الشرایین، ى نسبة كبیرة من الدهون والشحوم (حیوانیة صلبة)عل
فالشركات الغربیة تعي جیدا ، زیادة الوزن والسمنة التي تؤدي لإلصابة بارتفاع ضغط الدم والسكريو 

ما یحذرون وما لعلماء التغذیة ووسائل اإلعالم من تأثیر على المستهلكین عند، الوجبات تلكخطورة 
  )١(من االعتماد علیها ویدعون إلى ترشید اإلقبال والتهافت إلیها.

                                                           
 ،، الریــاضوالتســویق، جامعــة الملــك ســعود انظــر: حــول الوجبــات الســریعة، أ.د. أحمــد الشــمیمري، أســتاذ اإلدارة) ١(

  . ١ص
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 Junkوالغرب یحذرون أبناءهم منـذ نعومـة أظـافرهم مـن اإلدمـان علـى مـا یطلقـون علیـه (   
Food ()وأنهــا تقــدم مــع وجباتهــا عناصــر ، ولــذلك تتســابق للتأكیــد بــأن وجباتهــا الغذائیــة عالیــة، )١

ـــل ا ـــة بمراعاتهـــا للصـــحة واللیاقـــة ، لعصـــائر واأللبـــانغذائیـــة مفیـــدة مث وتركـــز فـــي حمالتهـــا اإلعالنی
، فأســعارها مرتفعــة الــثمن، وتجنــب الــدهون! وباإلضــافة إلــى األضــرار الجســدیة أضــرار مالیــة أیضــاً 

ُه الَ  قـال تعـالى:، فهي إسراف وتبذیر للمال الذي أعطاه اهللا لإلنسان ُفوْا إِنَّ ُبوْا َوالَ ُتْرسِ ُه الَ ﴿ وُكُلوْا َواْرشَ ُفوْا إِنَّ ُبوْا َوالَ ُتْرسِ ﴿ وُكُلوْا َواْرشَ
فَِني﴾ فَِني﴾ُحيِبُّ املُْْرسِ   .]٣١[األعراف:  ُحيِبُّ املُْْرسِ

فیجب علـى المسـلم تجنـب اإلسـراف واالهتمـام بالوجبـات المنزلیـة التـي تفیـد الجسـم واالبتعـاد  
ــدینا ال تــزال تــرفض ، ات الســریعة فــي الشــوارع والمطــاعمعــن أكــل الوجبــ كمــا أن التقالیــد والعــادات ل

لــیس ذلــك ، االعتمــاد علــى الوجبــات الســریعة كمصــدر غــذائي رئیســي لألفــراد فــي مختلــف الطبقــات
فحســب بــل أن مطــاعم الوجبــات الغذائیــة المتكاملــة الشــعبیة منهــا والشــعوبیة تظــل هــي الخیــار األول 

  )٢(وقیمة غذائیة ألكثر طبقات المجتمع.سعرًا وجودة 

 إذا المسـلمین یهـدد أن یمكـن حقیقـي خطـر وأي:فیقـول النـاس مـن السـذج بعـض ینبـري "وقـد  
 الفرنسي المثل هو :والجواب !واألمریكیة؟ األوربیة والمنتجات والتقالید واألزیاء المطاعم هذه شاعت

 والمـأكوالت، والمطـاعم، فاألزیـاء ؛" أنـت مـن ُأخبـرك تأكـل مـاذا نـيبر َأخ"  :یقـول الـذي المشـهور
 وذلـك، ولغتـه وعاداتـه وقیمـه، المنشـأ بلـد مفـاهیم معهـا تجلـب المنتجـات مـن وغیرهـا، والمشـروبات

 الكحـول وانتشـار، التـدین وضـعف، األسـرة انفـراط وبـین المنتجـات تلـك بـین الوثیقـة الصـلة یوضـح
 یقام المشهورة الغربیة من(الماركات) متجر أو مطعم أي نإف وأیضا، المنظمة والجریمة، والمخدرات

 یزید مما، المنافسة أسباب تملك ال التي، الولیدة الوطنیة المؤسسات عشرات أمامه نهارت ،بالدنا في
  )٣(والبطالة في المجتمع." الفقر معدالت من

  

  : انتشار المالهي واالستراحات والفنادق -ثامناً 
وفـي فصـل الصـیف نشـاهد العجـب العجـاب علـى ، ت والفنـادقیشـهد بحـر غـزة الكثیـر مـن االسـتراحا

  شواطئ البحر مثل:

                                                           
  .بمعنى أطعمة غیر صحیة وغیر صالحة لالستهالك البشري) ١(
  .٢انظر: حول الوجبات السریعة، أ.د. أحمد الشمیمري، ص) ٢(
 فلسـطین فـي األول، التربیـة التربـوي مـؤتمر إلـى مقـدم الرقـب، بحـث صـالح والعولمـة، د. اإلسـالم عالمیـة بـین) ٣(

 . ٩٩٥ص م، ٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣من  الفترة اإلسالمیة، في الجامعة في التربیة بكلیة العصر، المنعقد اتوتغیر 
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 .)١(ألنه هو المتنفس الوحید ألهل غزة، االختالط بسبب اإلزدحام الشدید على شواطئ البحر -١
 انتشار الدخان والشیشة واالغاني الهابطة. -٢
والرذیلـة تقلیـدًا انتشار بعض الفنادق على شواطئ البحـر والـبعض منهـا یعمـل علـى نشـر الفسـاد  -٣

، والالیــت هــاوس، فنــدق الالیــت بیــتشللفنــادق الغربیــة وبأســماء غربیــة فــي غــزة والضــفة مثــل: 
 تلـكف، وغیرهـا وموفمبیـك بـرام اهللا، شـالیهات المارینـا، شالیه جاردینا، منتجع كریزي ووتربارك

، وســلو المشــؤمةالشـالیهات والخمــارات جــاءت بهـا الســلطة الفلســطینیة الـي فلســطین بعــد اتفاقیـة أ
أمــا فــي ، ولكــن بعــد الحســم فــي قطــاع غــزة حاربــت الحكومــة االســالمیة (حمــاس) هــذه الظــاهرة

بـل مـن المخـزي والعـار فـي مجتمعنـا الفلسـطیني أنهـم قـاموا ، الضفة الغربیة فهي باقیة إلى الیـوم
 في الضفة الغربیة بعمل مهرجان للخمور.

ومنها ، اإلسالمیة المجتمعات في والعنف الجریمةو  الرذیلة من انتشار ذلك على یتّرتب "مما  
 دینه في البالغ بالضرر علیه یعود وبما األمور في توافه بتضییعها الشباب أوقات وقتل، الفلسطیني

 والقنـوات الحدیثـة االتصـال شـبكات الجانـب هـذا وتسـاهم فـي، الحیـاة فـي وحركتـه وسـلوكه وأخالقـه
 التـي، الغربیـة الجنسیة بالثقافة مصحوبة وهي للسلع الغربیة والدعایات اإلعالنات وبرامج الفضائیة

، الفضـائیة القنـوات خطـورة الحدیثـة الدراسـات أثبتـت ولقـد، اإلنسـانیة والكرامـة والمروءة الحیاء تخدش
 والعالقـات الثقافیـة والحیـاة التعلیمـي النظـام علـى جنسـیة فاضـحة ومسلسـالت أفـالم مـن تبثـه بمـا

 )٢(االقتصادي." اةالحی ونمط االجتماعیة

  وجود التغریب في السیارات: -تاسعاً 
عند الصعود الي السیارات وخاصة سیارات األجرة نجد بعض السائقین سلوكیاتهم غریبـة ال   

  تدل على أخالق المسلمین مثل:

ومـنهم مــن یســتمع الــي ، الغربیـة واألغــاني األجنبیــة افـتح مســجل الســیارة علـى األغــاني والموســیق - ١
 لعربیة واألغاني الماجنة وبصوت عال یزعج الركاب وحتى الناس في الشارع.ا االموسیق

 السباب والشتائم من قبل السائقین والبعض منهم من یسب الذات اإللهیة.  - ٢
 التدخین من قبل بعض السائقین وأحیانًا من الركاب فیضر نفسه ومن حوله من الركاب. - ٣
ــــي داخــــل بعــــض الســــیا(LCDوجــــود شاشــــات عــــرض صــــغیرة  -٤ ــــة منهــــا ) ف ــــذات الحدیث رات وبال

والرســوم ، ومــنهم مــن یشــاهد األغــاني الماجنــة (الفیــدو كلیــب)، یشــاهدون علیهــا األفــالم الســاقطة
 المتحركة.

                                                           
 ).٦انظر ملحق رقم () ١(
 .٩٩٤صالرقب،  صالح والعولمة، د. اإلسالم عالمیة بین) ٢(
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 وجود المرآة في السیارات والتي یسترق من خاللها بعض السائقین النظر بغیة سیئة. -٥
 . حب وغیرهتعلیق العدید من الصور والمجسمات داخل السیارات والدالة على ال -٦

وأن یبتعد عن المحرمات ، فاإلنسان المسلم البد وأن یتحلى باألخالق الحمیدة التي أمرنا بها اإلسالم
  )١(:( َلْیَس اْلُمْؤِمُن ِبالطَّعَّاِن َوال اللَّعَّاِن َوال اْلَفاِحِش َوال اْلَبِذيِء)._r_رسول اهللا  قال

ینبع من خـالل السـیارات وذلـك النتشـارها ومن المالحظ أن أكثر منبع للتغریب في فلسطین   
ونظراتـه وغیرهـا یسـتطیع نشـر األفكـار التغریبیـة ، فالسائق من خالل حدیثه وٕاعدادات سـیاراته، بكثرة

  وخاصة أنه یلتقي بفئات كثیرة من المجتمع. 

  : انتشار المكتبات والمجالت -عاشراً 
الخاصـة م العامة أ أكانت سواء الفلسطینيو  بعض المكتبات في مجتمعنا العربي واالسالمي  

وبعضـها ال فائـدة منهـا بـل تشـكل ، لدیها العدید من الكتب العلمیة والمجالت التي یستفاد منهـا، منها
ألنهـا تحمـل بـین طیاتهـا أشـكاال كثیـرة مـن األفكـار  ؛خطرًا وضررًا كبیرًا على الفكر والعقیدة والسـلوك

وداعیــة إلــي التفســـخ ، للشــهوات خلیعــة ومثیــرةالمجــالت تنشـــر صــورا  تلــكوالــبعض مــن ، الهدامــة
عنــد مطــالعتهم لتلــك ، فاتنــة للشــباب والشــابات المســلمین، ومروجــة للفكــر الغربــي، واالنحــالل والفســاد

ـــى غالفهـــا ومـــن  ـــة وعل ـــة وأشـــباهها فـــي داخـــل المجل ـــكالمجـــالت ومشـــاهدة الصـــور العاری الكتـــب  تل
  والمجالت:

الهابطـة والتـي تشـتهر بقصـص الحـب والغـرام  مریكیةالكتب والمجالت األوروبیة الغربیة واأل -١
 واأللغاز وقصص الفنانین والفنانات.

بعــض الكتــب والمجــالت العربیــة اإلســالمیة الخلیعــة وتشــتهر أیضــًا بقصــص الحــب والغــرام  -٢
، مطــبخال ، بــراجواأل، مــن الفنــانین والفنانــات الســاقطین المشــاهیرو  أخبــار النجــومو ، واأللغــاز
 توٕان مـن أقـبح تلـك الصـحف والمجـال، األزیـاء، الرشاقة والجمـال، المرأة والطفل، الموضة

، آخـر سـاعة، لهـا، روتانـا، المصـور، سـیدتي، فوسـتا، هیـا، وأكثرها ضررًا هي: زهرة الخلـیج
 العربي). و ، صباح الخیر، وروز الیوسف، الجیل

  )٢(ولیلك)، ولیالینا، بعض المجالت والصحف الفلسلطینیة الساقطة مثل: مجلة (الصنارة -٣
                                                           

  ) وصححه األلباني في صحیح الترمذي.١٩٧٧رواه الترمذي برقم: () ١(
 ٢٠٠٠عـام  لطفـي مشـعور مصورة، أسسها االعالمي الراحـل فلسطینیة عربیةة فنیة مجلة لیلك:هي مجلة شهری) ٢(
، وهـي فلسـطینفـي  الناصـرةصدرها مؤسسة مشعور لالعالم للقارئ العربي، یقع مقر مجلة لیلك الرئیسي فـي مدینـة ت

مجلة شهریة تعنى بالفن واالزیـاء حیـث تتـابع آخـر أخبـار الفنـانین والمشـهورین عالمیـا وعربیـا ومحلیـا، وتحـوى الكثیـر 
  من االخبار حول الزینة واالزیاء المختلفة والجدیدة، باإلضافة إلى زاویة للشباب، الصحة، حل المشاكل وعرضها.
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عروفـة لعــرب الـداخل وهــي المســابقة المجلـة تقــیم مسـابقة ملكــة جمـال مــیس لیلـك الســنویة الم  
 فـي )مـیس لیلـك(وقـد أقـیم حفـل خـاص علـى شـرف متسـابقات ، الفلسطینیة الوحیدة في هـذا المجـال

وتخلل الحفـل لقـاء ، مطعم الیجرو االیطالي في فندق موفینبیك الفخم في رام اهللا برعایة نزارین تورز
عبیــد والناشــطة االجتماعیــة  بــوأمحمــد  عالمــيعضــاء لجنــة التحكــیم التــي تضــم اإلأللمتســابقات مــع 

باالضـافة الـى وصـلة فنیـة قـدمها المطـرب ، لیالینـا وسـمر حسـین رئیسـة تحریـر مجلـة، عـرجهنـاء األ
 .حنا خرمان

تنظمهـا  الحفل ضمن رحلة إلى رام اهللا وبیـت لحـم قامـت بهـا إدارة المسـابقة التـيذلك ویأتي   
  .٤٨الصادرة في مناطق الـ )مجلة لیلك(

حیث اهتمت عـدة ، مجلة لیلك اصل االهتمام العالمي منقطع النظیر لتغطیة ما تقوم بهیتو و   
 .االخیرة وسائل اعالم عالمیة بنشر تقاریر واخبار تتعلق بمجلة لیلك وفعالیاتها

، زیـاءفـي مجـال األ مجلـة لیلـك وتم توجیه االضواء في وسائل االعالم هذه على ما تقوم بـه  
وهـي مـن سـكان حیفـا ، عامـاً  ٢٢تبلغ من العمر و  العارضة (هدى نقاش) بعد ان تم اختیار وخاصة

مســـابقة مــیس ایــرث العالمیـــة  وشـــاركت فــي) مــیس لیلــك( والتــي شــاركت فـــي مســابقة، الفلســطینیة
 .والمعروفة

الصحیفة االلكترونیة  ونقاش واختارت مجلة لیلك عن تقریرًا مفصالً  أسبانیة ونشرت صحیفة  
زینت به  والذي ..."نوع جدید من النساء العربیات" ن وتزین به تقریرها المفصل:العنوان التالي لتعنو 

 .صورة الغالف لعدد الشهر من مجلة لیلك

 نهـا تهـدف إلـى البحـث عـن الفتـاة المتكاملـة مـن حیـثإ )مـیس لیلـك(منظمـو مسـابقة  قـالو   
  .الشخصیة والطموح والطّلة والجرأة والتي ترید أن تثبت نفسها

 ."٢٠١٢المسابقة تتنافس المرشحات على الفوز بلقب "میس لیلك  ومن خالل  

 استنكارًا واسـعًا وموجـة غضـب عارمـة )الصنارة(الصور التي نشرتها مجلة  تلكوقد أثارت   
المجتمــع  علـى موقـع الفیســبوك فـي أوسـاط الفلســطینیین الـذین اعتبروهــا خارجـة عـن عــادات وتقالیـد

  )١(.الفلسطیني المحافظ

الفلســطینیة حــواجز العــادات والتقالیــد بنشــرها صــورًا لعارضــة أزیــاء ) لیلــك( جلــةوتجــاوزت م  
لتصـبح أول امـرأة تظهـر بهـذا ، )البكینـي(فلسطینیة تجتاح عالم الموضـة واألزیـاء مـن خـالل عـرض 

من مدینة الناصرة والتي أكملت ، یارا مشعور، وأما رئیسة تحریر المجلة، اللباس على غالف المجلة

                                                           
  ./www.alhurrianews.netر: مجلة لیلك، الحریة نیوز، انظ) ١(
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) ثـــم جـــاءت لفلســـطین تحمـــل الفكـــر الغربـــي فهـــي واحـــدة مـــن ١٩٩٨العلیـــا فـــي لنـــدن عـــام(دراســـاتها 
وأكدت على أهمیة هذا الموضوع في انطـالق المـرأة ، سنوات) ١٠المغربین. وقد أسست المجلة قبل(
ولـم ، وقالـت: "عملـت أكثـر مـن عقـد مـن أجـل تحقیـق هـذه الخطـوة، العربیة نحو الحریة لكسـر القیـود

  خاصة في ظل العقبات والعثرات التي نمر بها من ضغوط اجتماعیة وغیرها".، یأت بالسهل

وتهــدف مــن خاللهــا إلــى تحریــر المــرأة مــن القیــود المفروضــة ، بــأن رســالتها واضــحة وقالــت:  
، وأن السلطات قد تمنع بیع المجلة نظرًا للقیود االجتماعیـة، علیها ضد جمیع المحرمات االجتماعیة

لبنــان التــي ال تمنــع بیــع مجــالت بعارضــات یرتــدین لبــاس البحــر علــى الغــالف وقارنــت الحــال بدولــة 
  البریطانیة.) دیلي میل( حسب ما نشر في صحیفة، لكونها بلدًا متحرراً 

ســتتعداها فــي ) خطــوط حمــراء( أنهــا إن وجــدت أيو  ،ولكنهـا لیســت قلقــة حیــال ردود األفعــال  
وأتوقــع أن الغــالف ، لــى المجلــة ومــاذا ال ُینشــروقالــت: "أنــا أقــرر مــاذا ُینشــر ع، تحریــر المــرأة ظــل

  حقق مبیعات جیدة." ) لیلك( سُیحدث ضجة ولكن طفیفة وأن عدد هذا الشهر من مجلة

 )لیلــك(وأمــا عارضــة األزیــاء نقــاش فهــي فخــورة بكونهــا أول امــرأة تظهــر علــى غــالف مجلــة   
نهــــا فــــي البدایــــة تــــرددت بســــبب وأ، معتبــــرة ذلــــك "أمــــرًا طبیعیــــًا" و"ال یخــــدش الحیــــاء"، بلبــــاس البحــــر

، التجربـة تلـكولكـن تشـجیع والـدیها جعلهـا تمضـي فـي ، الضوابط االجتماعیة المحافظة فـي فلسـطین
 وقالت: "لست خائفة ألخذ الخطوة األولى وأرید بها أن أفتح أبواب الفرص للعارضات العربیات".

وأنهــا تركــز ، ریكــا أو أوروبــاوتطمــح للوصــول إلــى الشــهرة العالمیــة واقتحــام عــالم األزیــاء بأم  
ممثلة دولتها فلسطین  )ملكة جمال األرض(حیث تم اختیارها لتشارك في مسابقة ، حالیًا على عملها

   )١(في تایالند.

" مهزلة یسمح لها أن تقام في األرض الفلسـطینیة تسـمى : )٢(الكاتب مصطفى الصواف قال  
ستخضــــع لمقــــاییس الســــاقطین والســــاقطات أعــــراض الفلســــطینیین ، ملكــــة جمــــال فلســــطین)( مســــابقة

شعب فلسـطین الـذي یعـاني الـویالت علـى ، ونخاسي العصر الحدیث بزعامة كبار في سلطة رام اهللا
وأن تعرض لحوم فتیاته أمام ذئاب بشریة ، یراد له أن یصعد إلى الهاویة، أیدي یهود وزبانیة السلطة

دون أي ، نعـــرض أعراضـــنا فـــي مـــزاد علنـــيلـــم یبـــق علینـــا إال أن ، تفترســـها بـــإذن فلســـطیني رســـمي
وكأننــا حققنــا كــل مــا یرنــو إلیــه الشــعب ، وعــادات فلســطینیة أصــیلة، اعتبــار لــدین أو أخــالق أو قــیم

                                                           
 عمان المجلة، شبكة مدینةغالف  )البكیني(بالصور: عارضة فلسطینیة تتحدى المحظور وتتصدر بـانظر: ) ١(

ammancity.net  ،م.١٠/١٢/٢٠١٢مساء  ١، تم االقتباس یوم األحد الساعة ٢٠١١/ ٠٩/ ١٧  
 كاتب ومحلل سیاسي فلسطیني من غزة.) ٢(
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واكتمــل لــدینا كــل شــيء ومــا بقــي إال أن ، وكأننــا حررنــا األرض والعــرض وأقمنــا الدولــة، الفلســطیني
 . نقدم فتیاتنا على موائد الفجور والسقوط األخالقي

إنها لن تقدم الفتیات فیها وهن یرتدین مایوه البحر أمـام نـاظري  :السیدة المشرفة علیها قالت  
لیس فیه مـا یخـالف أخـالق فأما غیر ذلك ، الحضور؛ ألنه یخالف عادات وتقالید الشعب الفلسطیني

أكثــر ووضـعه السیاسـي واالحـتالل الجـاثم علـى صـدره أن هنـاك ، وقبـل أخالقـه دینـه ومكانتـه، شـعبنا
من ثالثین فلسطینیة هن من شریفات هذا الوطن یقبعن في زنازین االحتالل ویخضعن لسـیاطه لیـل 

یقبعـــون فـــي ســـجون ، وهنـــاك أیضـــا أكثـــر مـــن ســـبعة آالف أســـیر، نهـــار وللتفتـــیش العـــاري والمهانـــة
  . یهومنهم من أمضى عشرات السنین في الحبس االنفرادي مكبًال بالجنازیر من یدیه وقدم، االحتالل

العلمــانیون یقیمــون و  اآلالف مــن األســرى واألســیرات یعــذبون علــى یــد الصــهاینة المغتصــبین  
  . مسابقات الفجور وكأن أمر األسرى واألسیرات بات الُیعنیهم

ورام اهللا جـــارة القـــدس تعـــرض لحـــوم الفتیـــات تحـــت مســـمى فـــن أو ، والقـــدس تهـــود وتـــدنس   
والظالمیة الحقیقیـة التـي یـراد ، یكون هو الجاهلیة بعینها حضارة أو تقدم؛ ولكن هذا الذي یراد له أن

انحطــاط مــا بعــده ، وأن ینشــغل بهــا حتــى ینســى القــدس واألرض، للشــعب الفلســطیني أن یســقط فیهــا
إنمــا هــو تقلیــد أعمــى للغــرب المــاجن الــذي فقــد ، ال عالقــة لــه بــوطن وال بحضــارة وال بتقــدم، انحطــاط

علـى غـرار مسـابقات الجمـال ، مل مسـابقات جمـال للكـالب والقطـطحتى أنه یقوم بع، األخالق والقیم
  . للفتیات

قــد یقــول قائــل إن المشــاركات مســیحیات! ومــن قــال لكــم إن المســیحیات الفلســطینیات لیســت   
من أعراضنا التي نغار علیها وال نقبل أن تعرض لحوم المسیحیات فـي أسـواق النخاسـة وأمـام أعـین 

ففتیــات فلســطین مــن مســلمات ومســیحیات هــن عزیــزات ، رة والمجــوناللصــوص البشــریة ودعــاة الــدعا
   .)١(علینا وال نقبل لهن المهانة والسقوط في الرذیلة

بكتــف مــن المــزارع والعامــل  اً تعمــل كتفــ، مجاهــدة، مكافحــة، "عرفنــا المــرأة الفلســطینیة كریمــة  
ینیة في كل المیادین وأهمها عرفنا نماذج بطولیة للمرأة الفلسط، والمدرس والطبیب والقاضي والمقاتل

ومـــنهن مـــن قامـــت بعملیـــات ، فكـــان مـــنهن مـــن حملـــن الرشـــاش والبندقیـــة، میـــادین الجهـــاد والمقاومـــة
عرفنــا المــرأة المعطــاءة والتــي ، بطولیــة وقــدمت المســاعدات للفــدائیین والمجاهــدین علــى مــر العصــور

رفنــا الفتــاة الفلســطینیة والمــرأة ع، باعــت زینتهــا مــن أجــل أن تشــتري لزوجهــا بندقیــة لمقاومــة المحتــل

                                                           
، تــــاریخ النشــــر: ثقافی    ة رؤى د. مصــــطفى الصــــواف،  !انظــــر: نســــاء فلســــطین فــــي ســــوق النخاســــة.. معقــــول؟) ١(

. مسـاًء، مؤسسـة فلسـطین للثقافـة ٤م، س ١٧/٩/٢٠١٢ص، تـم االقتبـاس یـوم السـبت  ١٠:٥٥ - ١٠/١٢/٢٠٠٩
www.thaqafa.org/main/default.aspx?xyz... . 
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ولـم تعـرف أرض فلســطین هـذا النــوع مـن السـقوط األخالقــي عبـر مــا ، والمـرأة الجریحــة، االستشـهادیة
وعلـــى أولیـــاء األمـــور والغیـــورین علـــى ، ولســـنا بحاجـــة إلـــى معرفتـــه، )مســـابقة ملكـــة الجمـــال(یســـمى 

ل هــذه المسـابقات الســاقطة والتــي لــن وأن یمنعـوا مثــ، العـرض والشــرف أن ینبــروا للـدفاع عــن الفتیــات
احــذروا یــا أبنــاء شــعبنا أن نقــع فــي المهالــك والمعاصــي والفجــور ، یشــارك فیهــا إال ســاقط أو ســاقطة

   )١( الرسمي المذیل باسم الوطنیة ویحمل أسماء فلسطینیة زورا وبهتانا."

لمثــل هــذا بــات مــن الضــروري أن تشــكل جبهــة فــي الضــفة الغربیــة األبیــة الكریمــة للتصــدي   
  الفجور واالنحطاط. 

، وأن تبذل قصارى جهدها من أجل منـع مثـل هـذه األفعـال المشـینة المخالفـة للشـرع الحنیـف  
وتجلــــب علیـــــه ، وتضــــر بمســــتقبله، والتــــي تضــــر بالوجــــه الناضــــر والحضــــاري للشـــــعب الفلســــطیني

  . وتبلید المشاعرولسنا بحاجة إلى هذا األفیون المراد منه تخدیر األحاسیس ، المصائب والویالت

عقــب تنحیــة الســلطان عبــد الحمیــد الــذي ، م١٩٢٣عــام  مســابقة الجمــال التــي أقیمــت وهنــاك  
دهش القائمون علـى المسـابقة عنـدما و  ،بعد سقوط الدولة العثمانیةو  رفض بیع فلسطین للیهود آنذاك

غایـة  ١٩٢٣ة عـام األوربیـ ُسر رئیس اللجنةو  تقدمت إحدى الفتیات التركیات للمشاركة في المسابقة
ذات یوم من أیام التاریخ " : بعد أن أعلن فوز المتسابقة التركیة المسلمة قال كلمته الشهیرةو  السرور

عنـدما جـاورت ، مـن فـن الـرقص الـذي ظهـر فـي فرنسـا )سـلیمان القـانوني (انـزعج السـلطان العثمـاني
هــا هــي حفیــدة الســلطان ، دهفتــدخل إلیقافــه خشــیة أن یســري فــي بــال، الدولــة العثمانیــة حــدود فرنســا

ربمــا لـم تكــن هـذه الفتــاة ، وتطلــب منـا أن ُنعجــب بهـا، )المـایوه  (وال ترتـدي غیــر، تقـف بیننــا، المسـلم
إننــا ُأعجبنـــا بهـــا مــع كـــل تمنیاتنـــا بــأن یكـــون مســـتقبل : نقـــولو  لكننـــا نعلــن فوزهـــاو  أجمــل المشـــاركین

   تكریمًا النتصار أوروبا."فلُترفع األقداح ، الفتیات المسلمات یسیر حسب ما نرید

هــذا ماســعى إلیــه الیهــود والنصــارى واآلن یقــوم العــرب المســلمین بتنفیــذه علــى یــد العلمــانیین   
ْنَيا قال تعـالى: ، من أبنائهم ْم َعَذاٌب َألِـيٌم ِيف الـدُّ ْنَيا ﴿ إِنَّ الَِّذيَن ُحيِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمنُوا َهلُ ْم َعَذاٌب َألِـيٌم ِيف الـدُّ ﴿ إِنَّ الَِّذيَن ُحيِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمنُوا َهلُ

 )٢(.]١٩[النور: َرِة ﴾ َرِة ﴾ َواْآلِخ َواْآلِخ 

وبهذا یكون التغریب قد أثمر في بالدنا علـى یـد ثلـة مـن السـاقطین والسـاقطات الـذین تـأثروا   
وهـدى  یـارا مشـعور الداعیین إلـي تحریـر المـرأة مـن دینهـا وٕاسـالمها أمثـال، بالفكر الغربي الصهیوني

  واتي یعشن بین الصهاینة المحتلین ألرضنا. لنقاش ال
                                                           

 .١٠/١٢/٢٠٠٩، د. مصطفى الصواف، تاریخ النشر: ثقافیة رؤى !نساء فلسطین في سوق النخاسة.. معقول؟) ١(
  ./www.thaqafa.org، ثقافیة رؤىموقع  انظر: ) ٢(
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ســـى بنـــات اإلســـالم بنــــات فلســـطین الماجـــدات المجاهـــدات المربیـــات والمنجبــــات ولكـــن النن  
والشــك بــأن الشــعب الفلســطیني شــعب متــدین ومحــافظ ولكــن الــبعض قــد تــأثر بــالفكر ، ،للمجاهــدین

 وقلدهم لیلحق بركب الحضارة فخسر الدنیا واآلخرة.، الغربي الصهیوني

بـل تعمـل ، والتـي ال توجـد لهـا أي أهمیـة فلماذا توجد مثـل هـذه الكتـب والمجـالت السـاقطة؟!  
فكــم مــن الشــباب والفتیــات ، علــى نشــر الفســاد والرذیلــة فــي مجتمعنــا العربــي واالســالمي والفلســطیني

وكــم فـي تلــك ، فهلكــوا بسـمومها واكتــووا بنارهـا ؛وقلـدوا أهلهــا واتخـذوهم قـدوة استحسـنوها ومـالوا إلیهــا
والقصائد الباطلة تدعو إلى محاربة  ألفكار المسمومةالصحف والمجالت من مقاالت إلحادیة تنشر ا

 وتخدم الغرب واألمریكان وهو في األصل مشروع سیاسي صهیوني. ، اإلسالم وأهله

فالمستشـــرقون جـــاءوا الـــي الشـــرق وقـــرءوا الكتـــب اإلســـالمیة وتعرفـــوا علـــى التـــراث االســـالمي   
فتقـدموا علملیــًا وتكنولوجیــًا ، تفادوا منهــااألصـیل والحضــارة اإلســالمیة ونقلوهـا الــي دولهــم الغربیـة واســ

السـقاطهم  ؛وبعثـوا بكتـبهم ومجالتهـم وثقـاقتهم المنحطـة للعـرب والمسـلمین، وسبقوا العرب والمسـلمین
فقلد العرب والمسلمین الغرب في اإلنحطاط األخالقـي ، في وحل الرذیلة والفساد واالنحالل االخالقي

ء والموضـــة والتحـــرر مـــن الـــدین ویـــالیتهم قلـــدوهم فـــي التقـــدم بعـــرض األزیـــا، وفســـاد العقیـــدة والســـلوك
  . العلمي والتكنولوجي

  محالت الكوفي شوب: -عشرأحد 
وفــي فلســطین توجــد ، وجــد العدیــد مــن محــالت الكــوفي شــوب فــي الــبالد العربیــة االســالمیةت  

ي فــي وهــ، مثــل هــذه المحــالت والتــي یعتبرهــا الشــباب علــى أنهــا أمــاكن تســلیة وتــرویح عــن الــنفس
  -الحقیقة أماكن للشر والفساد واإلنحالل األخالقي ألسباب عدیدة منها:

الشـرقیة داخـل هـذه المحـالت  مالغربیـة أ أكانت الصاخبة سواء اسماع األغاني الماجنة والموسیق -١
 فأصـبحت، البشـر أذواق علـى الشـعبیة األمریكیـة الثقافـة وبأصـوات مرتفعـة. "حیـث سـیطرت

 السـائدة والنمـاذج اآللیـات هـي داالس وسـینما، رامبـو وتلیفزیـون، سونجاك مایكل وغناء اموسیق
 )١(".السائدة اللغة هي األمریكیة اللكنة ذات اإلنجلیزیة وأصبحت اللغة، العالم أنحاء مختلف في

 والنرد.، لعب الشباب لأللعاب التي یعتبرونها تسلیة ومنها ما تسمى بـ (الشدة) والشطرنج -٢

 الشیشة).( ین الشباب وشرب ما تمسى بـالتدخین الذي ینتشر ب -٣

بعض الشباب المنحرفین یتخذون الكوفي شوب ملجأ لترویج بعض أنواع من المخدرات وحبوب  -٤
 (الترامال).

                                                           
 .٩٩٤صوالعولمة، د. صالح الرقب،  اإلسالم عالمیة بین) ١(
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وجمیـع هـذه األمـور محرمـة ، القمـار) مـع هـذه األلعـاب( البعض من الشباب یمارس ما یمسـى بــ -٥
لشــدة والشــطرنج لمــا فیهــا مــن تضــییع ولعــب ا، القمــار، الشیشــة، التــدخین، مــن ســماع األغــاني

 قـالفالوقت یسـأل علیـه االنسـان ویحاسـب علیـه ، للصلوات المفروضة واهدار الوقت بدون فائدة
عـن : ال تزول قدما عبد یوم القیامـة حتـى یسـأل عـن أربـع خصـال" :  -صلى اهللا علیه وسلم -

تســبه ؟ وفــیم أنفقــه ؟ وعــن مــن أیــن اك، فــیم أبــاله ؟ وعــن مالــه، فــیم أفنــاه ؟ وعــن شــبابه، عمــره
 )١(."؟ماذا عمل فیه، علمه

ـــل هـــذه األمـــاكن فهـــي لألمـــریكیین والغـــرب    ـــد أن یتعفـــف عـــن مث ، فالشـــباب الفلســـطیني الب
الشــاب الفلســطیني مكانــه الربــاط علــى الحــدود وحمــل ، ولیســت للشــباب المســلم الفلســطیني المجاهــد

مثله مثل باقي إخوانه الفلسطینین ، بإذن اهللالسالح لمواجهة المحتل الصهیوني ودحره عن فلسطین 
 المجاهدین األبطال.

  انتشار صالونات التجمیل والكوافیر على الطریقة الغربیة: -عشراثنا
، انتشرت صالونات التجمیل بكثرة في عصرنا الحاضر في جمیـع الـدول العربیـة واإلسـالمیة  

لذي یتردد علیه النساء والشـابات والفتیـات وأما فلسطین ال یكاد یخلو حي من وجود محل للكوافیر وا
وبعـض هـذه المحـالت تنتشـر ، وبـدون مناسـبات أیضـاً ، الصغار في المناسبات مثل االفراح واألعیاد

  فیها بعض المحرمات والسلوكیات الفاسدة مثل:

، أوتشقیرها بألوان الصبغات، أوتخفیفها، النمص وهو: خلع شعر الحواجب واستبدالها بلون أسود -١
، فجمیعها رجز من عمل الشیطان، عمل قصات في شعر الحاجب على شكل قوس أو ثمانیةأو 

نَّ َخْلـ  {{قال تعـالى:  ُ ُْم َفَلُيَغـريِّ ُكنَّ آَذاَن األْنَعاِم َوآلُمـَرهنَّ ُْم َفَلُيَبتِّ َينَُّهْم َوآلُمَرهنَّ نَُّهْم َوألَُمنِّ نَّ َخْلـَوألُِضلَّ ُ ُْم َفَلُيَغـريِّ ُكنَّ آَذاَن األْنَعاِم َوآلُمـَرهنَّ ُْم َفَلُيَبتِّ َينَُّهْم َوآلُمَرهنَّ نَُّهْم َوألَُمنِّ َق اهللاَِّ َق اهللاَِّ َوألُِضلَّ
ْيَطاَن وَ  ِخِذ الشَّ ْيَطاَن وَ َوَمْن َيتَّ ِخِذ الشَّ اًنا ُمبِينًاَوَمْن َيتَّ ا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َفَقْد َخِرسَ ُخْرسَ اًنا ُمبِينًالِي  ا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ َفَقْد َخِرسَ ُخْرسَ  . ]١١٩أیة ، النساء[ }}لِي 

 صبغ وقصات الشعر والتسریحات المختلفة على الطریقة الغربیة. -٢

 واألغاني الماجنة الهابطة التي تمأل الصالون. اأصوات الموسیق -٣

خـرجن مـن الصـالون ووجـوهن البعض مـن النسـاء والفتیـات یو  ،المكیاج الصارخ بألوانه الصاخبة -٤
 فتنة للرجال في الشارع.، الزینة تلكمكشوفة متبرجات ب

الزینـة مـن صـبغات وقصـات الشـعر والتسـریحات وتغییـر شـكل الحواجـب والمكیـاج  تلكفكل   
فاجتمعـــت شـــیاطین ، أصـــلها الغـــرب واألجانـــب واألمریكـــان، والتغییـــر فـــي خلـــق اهللا تعـــالى، بأنواعـــه

                                                           
حـدیث وقـال عنـه  ،٥٢٩/  ٤) ٢٤١٧ -٢٤١٦أخرجه الترمذي، في كتاب صفة القیامة، باب في القیامة رقـم ( )١(

  . حسن صحیح
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ثم انتقلت عدوى التقلید األعمى للدول العربیة واالسالمیة فقلدوا ، مرأة المسلمةاإلنس والجن إلفساد ال
وقصــات الشــعر ، فأصــبحنا نســمع هــذا مكیــاج خلیجــي وهــذا لبنــاني وهــذا أجنبــي، الغــرب واألمریكــان

  ...، و غربیة

وسل عن ، فعن القصات ال تسأل، "هذه األماكن من المواضع الغریبة على المجتمع المسلم  
  لعاهرات التي تنعت بها هذه القصة لتعلم إلى أین وصل الحال ببعض فتیاتنا. أي ا

وسـلیالت ، إن تلك المآسي المنعوتة بالكوافیرات؛ لتـوحي لنـا إلـى أي مـدى وصـلت حفیـدات الفـاتحین
یحـق لنـا أن نبكـي بـدل الـدموع دمـًا إذا رأینـا الفـرق بـین امـرأة تقـص ، المجد من الصـین إلـى األنـدلس

   )١(وامرأة تقص ظفائرها لتكون أشبه بالغانیة."، لتكون لجامًا لخیل اهللا المسرجةظفائرها 

   انتشار صاالت األفراح: -عشرثالثة 
فـــي ، تعـــددت وانتشـــرت فـــي جمیـــع الـــدول العربیـــة واإلســـالمیة عامـــة وفـــي فلســـطین خاصـــة  

ًا عادیــًا بـــل أمـــر  التــي ال تراعـــي األعــراف اإلســالمیةمجتمــٍع أصــبحت زیـــارة بعــض صــاالت األفـــراح 
األفراح على الطریقة الغربیـة حیـث كثـرت فـي بعضـهن الفسـق والفجـور  تلكوٕاقامة ، وعادًة اجتماعیة

  وذلك بـ: 

، ومنها نوع مختلط ُیدعى الرجال والنساء لها ویجلسون معاً ، استئجار صاالت األفراح ألعراسهم -١
 یغنــین، كاشــفات لعــوراتهن ،والنســاء مــن حولهمــا محــارم وغیــر محــارم، ویجلســون العروســین معــاً 

 ویشارك الرجال أحیانًا كذلك.، بین یدي العروسین یرقصنو 

وحیــاة ، وأدلتــه مستفیضــة، إن اخــتالط الرجــال والنســاء حــرام" :)٢(الــدكتور مــاهر الحــوليقــال   
وال یجــوز االخــتالط إال ، تنطــق بــذلك، الصــحابة مــن بعــدهثــم ، rالمســلمین فــي عهــد رســول اهللا 

ـــل البیـــع والشـــراءلحاجـــة یقرهـــا ال صـــلة ، شـــرع ورد نـــص فیهـــا فـــي كتـــاب اهللا أو ســـنة رســـوله مث
  . الرحم...الخ

ـــم یــرد نــص فــي جــواز اخــتالط الرجــال والنســاء فــي صــاالت األفــراح (األعــراس)   بــل إن ، ول
، وحـــدهن، صــحابته أن النســـاء تكــون مــع العـــروس هــّن وهــيثــم  rالــوارد فــي عهــد رســـول اهللا 

والـذي ورد فـي األعـراس ، وغیـر مسـتثنى، الختالط في الصاالت حـراموبذلك فا، والرجال وحدهم
ثــم ، هــو فــي زفــاف المــرأة إلــى بیــت زوجهــا فیجــوز أن یأخــذها الرجــال والنســاء إلــى بیــت زوجهــا

وعلیـه فوجـود  rینفصل الرجال عن النساء حیث قد ثبت هذا في عهـد رسـول اهللا وأقـّره الرسـول 

                                                           
 .٤٣فتیاتنا بین التغریب والعفاف، الشیخ ناصر بن سلیمان العمر، ص) ١(
  ..ps.felesteenمقال من  بغزة -الجامعة اإلسالمیة  -یعة والقانون(سابقًا) عمید كلیة الشر ) ٢(
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وٕان كانــت ، هــو حــرام أي فــي صــالة واحــدة، ون انفصــالالرجــال والنســاء فــي صــاالت األفــراح د
وكـــذلك جلـــوس العـــریس ، فالحرمـــة أشـــد، كمـــا هـــو الغالـــب فـــي هـــذه الحـــاالت، العـــورات مكشـــوفة

، وبخاصـة وهـن كاشـفات العـورة، هـو حـرام، بجانب عروسه تحیط به النساء محارم وغیر محارم
بأن هذا مما عمَّت  :بعض من الناسفیقول ال، هذه األیام، وهو الغالب في النساء حول العروس
بـل إن ، وهـو قـول مـردود علـى صـاحبه لمناقضـته للشـرع، به البلـوى فهـو ال یجعـل الحـرام حـالالً 

هناك أحادیث تمدح أولئك القابضین على دیـنهم كالقـابض علـى الجمـر لشـدة البلـوى التـي یكـون 
  )١(. فیها المسلم عند تمسكه بإسالمه

تــوفیر أفضــل وأفخــم صــالٍة وأكثرهــا ثمنــًا والتــي تجمــُع كــلَّ األقــارب  رغبــة الكثیــر مــن النســاء فــي -٢
، د. العمـــور فـــي الحكـــم علـــى ذلك:"إنهـــا آثمـــٌة لمـــا فـــي ذلـــك مـــن ریـــاٍء وتفـــاخر قـــال ،واألصـــدقاء

إضافًة إلى ذلك فإنه أمٌر یكلف الزوَج ویثقل علـى كاهلـه فتضـیق بـه الحیـاة لتبـدأ حیاتـه بالـدیون 
وهـذا مـا ، عار الصاالت ضرورة أال تُتَرك قضیتها تحت العـرض والطلـبوٕان ارتفاع أس، والهموم

واألمـر نفسـه ینطبـق علـى فسـاتین الزفـاف التـي ، یجب أن تتصّدى له كل المؤسسات المجتمعیة
وهنــــا یســــأل:"أین اتحــــاد النســــاء ، ُیحــــرَّم فیهــــا اســــتغالل النــــاس فــــي أشــــد أوقــــات حــــاجتهم للمــــال

  . )٢(!"الفلسطیني من هذا األمر؟

، اإلسراف والبذخ في اللباس عند بعض النساء فیكون لباسهن غیر سـاتر للبـدن وال یسـتر العـورة -٣
د.  قال، وتكلفتها باهظة الثمن، فجمیعها تقلیدًا للمالبس الغربیة وعلى الطریقة األوروبیة الحدیثة

ض لیس إال وأغلب ما ُیعر ، العمور:"المشكلة أن كثیرًا من نسائنا یلبسن ما یفصله لهن اآلخرون
وتلــك ، فكیــف نقبــل بــه؟، فهــو لــیس لنــا وال مــن ثقافتنــا وال مــن مجتمعنــا، مســتوردًا شــفافًا مكشــوفاً 

إذ تظـّن الغـافالُت ، المالبس التي ترتدیها النساء فـي صـالة األفـراح حتـى وٕان كانـت أمـام النسـاء
كبـِة ذلـك قالوعن ، أن عرض الجسد أمام المرأة أمٌر حالل وحتـى قرابـة العنـق :"كـل مـا أعلـى الرُّ

ٌم للمــرأة أن تــراه المــرأُة غیرهــا أمــا الشــعر والــرأس والیــدین والرقبــة ومــا تحــت الركبــة ُیســمُح ، ُمحــرَّ
فـالحراُم ، وهذا ال یقتصر على النساء الحاضرات إنمـا علـى العـروس نفسـها أیضـاً ، للمرأة أن تراه

  )٣(ال ُیباُح مهما كانت الظروف".

                                                           
، تــم ٢٠١٠مــارس،  ١٠صــحیفة فلســطین، األربعــاء، انظــر: مســائل فقهیــة حــول "النظــر والخلــوة واالخــتالط""، ) ١(

  .ps.felesteenصباحًا،  ٨م، س:٢٧/١٢/٢٠١٢االقتباس: الثالثاء، 
، ٢٠١١نـــوفمبر،  ٢٩صـــحیفة فلســـطین، الثالثـــاء، هانوا بُحرمِتهـــا خـــوف "الَعَتـــب"، انظـــر: األفراح"الماجنـــة" اســـت) ٢(

  . ps.felesteenصباحًا،  ٨م، س:٢٧/١٢/٢٠١٢، تم االقتباس: الثالثاء، ٠٩:٠١
  المرجع السابق. )٣(



   

٢٩٦ 
 

 

الـــدكتور  قـــال، الصـــاالت لعـــرض أكثـــر األغـــاني الماجنـــة حداثـــةالخـــاص فـــي  )الســـتیریو(تجهیـــز -٤
فكــّل المعــازف ، العمــور: "فــإن حرمــة المعــازف عــدا الطبــل والــدّف ال یختلــف فیهــا عامــة العلمــاء
فیجـــوز للنســــاء ، حرَّمهـــا الشـــرُع إال الطبــــل المغلـــق مــــن الجـــانبین والـــدَّّف الخــــالي مـــن الخالخــــل

 لرجال أیضًا.استخدامها وٕاقامة الفرح بها ویجوز ل

ـــد العلمـــاُء أنَّ المعـــاِزف تُنبـــُت النفـــاق فـــي حیـــث قالووضـــح ســـبب تحـــریم المعـــازف    :"لقـــد أكَّ
واألمـر ال یقـف  وعلى مدار األعواِم استخدمها الفسقُة من النـاس.، وهي مزامیر الشیطانِ ، القلب

هـا مـن إثـارة لمـا فی بل علـى الغنـاء الـذي تحـّض ألفاظـه علـى ارتكـاب الحـرام، على المعازف فقط
م شرعًا".   )١(للغرائز وتأجیج للعواطف فهو أیضًا ُمحرَّ

 اورقـــص النســـاء فـــي الصـــاالت علـــى أنغـــام الموســـیق، رقـــص الشـــباب فـــي الحفـــالت فـــي الشـــوارع -٥
"الــرقُص والِغنــاُء لــیس مــن شــیم : د. العمــور قــال، الشــرقیة والغربیــة الصــاخبة واألغــاني الماجنــة

ـلون ن ومــن ، بـل هـو مـن شـیم الجـواري واإلمـاء، سـبًا والمتجـذرون حسـبًا)السـادة والشـرفاء (المؤصَّ
المعلوم على مدار تاریخ البشریة أن الغناء والمعازف ارتبطت بالخمر والِقیـان التـي ال تـودي إال 

إذ كــل مــا ُیْوِصــل للحــرام فهــو ، واإلســالم ســبَّاٌق لمنــع مــا یقتــرب مــن الجریمــة، الرتكــاب الجــرائم
علمًا بأن الرجل یسأل عن غناء األعـراب ، البن عبَّاس یسأله عن الغناء أحد الرجال جاء، حرام

وال ، وال لبـاس عـار، وال "فیـدیو كلیـب"، لـیس فیـه تصـویرو  ،الـذي لـیس فیـه معـازف، في البوادي
، "عبــاس؟ یــابنهــل یجـوز "غنـاء األعــراب فـي "البــدو" سـأله: ، وال رقصـات ماجنــة، قصـات فاتنــة

فــأین ، أرأیــت الحــق والباطــل إذا جــاءا یــوم القیامــة"قــال ابــن عبــاس: ف، "هــل هــو حــالل أم حــرام؟"
، فماذا بعد الحق إال الضالل"فقال ابن عباس: ، "یكون مع الباطل"فقال الرجل: ، "یكون الغناء؟

اإلســراف فــي تقــدیم المــأكوالت والمشــروبات للضــیوف مــن "الجاتوهــات"  "اذهــب فقــد أفتیــت نفســك
 .ك من أنواع التبذیروغیر ذل "و"البوفیه المفتوح

د. العمور:" األصل أن وجود العـریس فـي الصـالِة بـین  قال، للعروسین )لسلو( رقص بما یسمى -٦
م ومـن ثـم فتلـك الرقصـة الُمسـماة ، فال یوجد سـبٌب واحـٌد لـیجلس بـین النسـاء، جمهور النساء ُمحرَّ

، لــــدى الحاضــــرات "ســـلو" حــــراٌم وال تجـــوز لمــــا فیهــــا مـــن تشــــبه بـــالغرب الكــــافر وٕاثــــارة الشـــهوات
  )٢(." .ویضیف ناصحًا كًال من العروسین:"یكفي باإلنسان شؤمًا أن یبدأ حیاته بالحرام

 . تقلیدا للغرب الكافر )البدلة البیضاء( لبس العروس لفستان الفرح العاري -٧

                                                           
، تم ٠٩:٠١ ،٢٠١١نوفمبر،  ٢٩صحیفة فلسطین، الثالثاء، األفراح"الماجنة" استهانوا بُحرمِتها خوف "الَعَتب"، ) ١(

  ps.felesteenصباحًا،  ٨م، س:٢٧/١٢/٢٠١٢االقتباس: الثالثاء، 
  المرجع السابق . )٢(
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البــدع دخیلــة علــى  تلــكفكــل ، تلبــیس العــریس للعــروس الــذهب والمجــوهرات فــي صــاالت األفــراح -٨
 لم.مجتمعنا المس

مــن ) الفیــدیو (بكــامیرات التصــویر، تصــویر الحفــالت فــي الشــوارع أو الفــرح فــي الصــاالت كــامالً  -٩
الشـــباب وهـــم یتراقصـــون فـــي الشـــارع علـــى  حیـــث تظهـــر فیـــه صـــور لـــبعض، بدایتـــه إلـــى نهایتـــه

وتصـویر الفتیـات والنسـاء ، أصوات الموسیقى أو على مزمار الشیطان بما یسمى بــ (الفـدعوس)
 )بـــدل الـــرقص (فـــي الصـــالة بمالبـــس الفـــرح كاســـیات عاریـــات أو بمـــا یســـمى بــــوهـــن یتراقصـــن 

 ویتمایلون على أنغام الموسیقى الهابطة بكل سعادة.

فیها:" یجب االعتـذار عـن  قائالً "ووجه رسالة لكل من ترید الذهاب إلي صاالت األفراح الماجنة 
مـرًة لـذهابها وأخـرى لسـكوِتها وعـدم ، ینبـل وقـد تـأثم مـرت، وستأثم بذهاِبها، لوجود الُمنكر، الدَّعوة

فـــال طاعـــة لمخلـــوٍق فـــي معصـــیة ، فلیغضـــب النـــاس كیفمـــا یشـــاؤون، محاولتهـــا قـــول المعـــروف
فــأین المشــكلُة ، وهنــاك البــدائل كثیــرة، واعلمــي أن اهللا ســیجعلهم یرضــون عنــِك فیمــا بعــد، الخــالق

  )١("أو بولیمٍة ألصحاب الُعرس ؟! أو بزیارٍة بعد وقٍت كمباركة؟، ورد ترسلیه باسمك )بوكیه(من 

 .تصویر العروسین في استدو خاص - ١٠

وحول بیـان الحكـم الشـرعي فیمـا یتعلـق بالعـادات المصـاحبة للـزواج مثـل تصـویر العروسـین   
وحكـم دخـول ، فـي صـالة الفـرح أو االثنتـان معـاً  مفي استدو خاص أ أكانت في مالبس الزفاف سواء

، وُیقبلها ویرقص معها على األضواء الخافتة، ما یعرف بالصمدةالشباب إلى الصالة عند عروسه فی
، ویتراقصــون أمــام النســاء المتبرجــات، أو ذي رحمــه ئهواألدهــى مــن ذلــك دخــول والــد العــریس وأشــقا

  ویفعل ذلك أحیانًا أقارب الزوجة.

فتــوى شــرعیة بتــاریخ  -قطــاع غــزة –لــذلك أصــدرت لجنــة اإلفتــاء فــي رابطــة علمــاء فلســطین   
  فیها: قالتم) ٢٠١١-١٢ -٢٤(

، ونمیـــَل إلـــى القـــول بالُحرمـــة واإلثـــم، ال نـــرى رخصـــة فـــي تصـــویر الفتـــاة أو العروســـین معـــاً "  
حفــظ ، وأحصــن للمجتمــع، وأرضــى هللا، وننصــح باجتنــاب تقلیــد الكفــرة أو الُفســاق؛ فإنــه أقــرب للتقــوى

  وأدفع للریبة.، للِعْرض وأدنى للعفة

، ن األقارب: " فإننا نجزم بحرمة ذلك اللون من االخـتالطوأما حكم دخول الشباب للصالة م  
، والحفـــاظ علــى محـــارم اهللا وحـــدوده، ونـــدعو إلــى التقـــوى والــورع، ومــا یصـــاحبه مــن اآلثـــام والمهلكــة
وال تكونـــوا ممـــن اتبعـــوا مـــا أســـخط اهللا ، والتحلـــي بالرجولـــة والغیـــرة، واالستمســـاك بـــالمروءة والشـــهامة

                                                           
، تـم ٠٩:٠١، ٢٠١١نـوفمبر،  ٢٩األفراح"الماجنة" استهانوا بُحرمِتها خوف "الَعَتب"، صحیفة فلسـطین، الثالثـاء، )١(

  . felesteen.psصباحًا،  ٨م، س:٢٧/١٢/٢٠١٢االقتباس: الثالثاء، 



   

٢٩٨ 
 

 

وتقلیـد أهـل الغـرب  وعـدم اتبـاع، هللا." لـذلك البـد مـن تجنـب هـذه المعاصـيوالعیاذ با، وكرهوا رضوانه
  )١(التي تغضب اهللا عز وجل.، في العادات السیئة

مما یدل ذلك علـى مـدى تحقیـق ، فالكثیر من الشباب والشابات الیوم ُیفضل األفراح الماجنة  
ب الفلسـطیني مـن كـل مـا مـن تفریـغ عقـول وقلـوب الشـبا، أهداف الغـرب الـذي سـعى جاهـدًا لتحقیقهـا

أمــا عــن ظــاهرة األفــراح اإلســالمیة و ، هــو إســالمي واللهــث وراء كــل مــا هــو غربــي حتــى فــي أفــراحهم
والتي كانت سائدة في الضفة الغربیة لمـا تضـفیه مـن جـو الفـرح الممـزوج بـالتراث الفلسـطیني والزجـل 

لمجتمع الفلســطیني واســتغالل الشــعبي والكلمــات الهادفــة والتــي اعتــاد علیهــا أهــالي الضــفة للرقــي بــا
بات العرس اإلسالمي منذ أربع سنوات مضـت ، المناسبات لتحصین المجتمع من االنحالل والفجور

ـــة الفلســـطینیة )بطـــش(أمنیـــة مســـتحیلة جـــراء  ـــى انتشـــار األعـــراس  ؛األجهـــزة األمنی ـــك إل ممـــا أدى ذل
   .المختلطة التي تقام على النمط الغربي

أراد أن یـزوج ابنـه فلـم یجـد أیـة فرقـة ، المواطنین من مدینة رام اهللا ومثاًال على ذلك: أن أحد  
، مبــررین رفضــهم بــأن االعتقــال فــي انتظــارهم إذا قــاموا بإحیــاء الحفلــة، إســالمیة تقبــل بإحیــاء العــرس

  )٢(. آالف شیقل لتحیي عرس ابنه باألغاني الهابطة ٥٠٠٠فاضطر إلحضار فرقة موسیقیة بـ 

 في، فاعلة قویة كأداة استخدمت التي) االستهالك( ثقافة شیوعیر في فكان للتغریب دور كب  
  في العالم السائدة واألعراف التقالید تشویه ثم ومن، عنان أقصى إلى االستهالك شهوات إطالق

  )٣(.اإلسالمي والفلسطیني

  استخدام اللغة الغربیة في التخاطب:  -عشر أربعة
عربیـة واإلسـالمیة وفـي فلسـطین وهـذا مؤشـر خطیـر انتشرت اللغة العامیـة فـي المجتمعـات ال  

المسـلمین والمجتمـع و  یعمل علـى انـدثار اللغـة العربیـة التـي هـي اللغـة األم والرسـمیة فـي بـالد العـرب
ولكـن ، والعبریـة تسـتعمالن كلغتـین ثـانویتین اإلنجلیزیة وفي فلسطین قدیمًا كانت اللغتین، الفلسطیني

، وفـي طـولكرم خصوصـاً  أصبحت الیوم اللغة اإلنجلیزیة تأخـذ حیـزًا أكبـر فـأكبر فـي فلسـطین عمومـاً 
 )بإسـرائیل(یسـمى مـا فیبعد دخول العمال الفلسـطینیین مـن غـزة والضـفة للعمـل و  وأیضًا اللغة العبریة

الـــذین  )٤٨( نســـبة كبیـــرة مـــن العمـــال أصـــبحوا یتحـــدثون العبریـــة بطالقـــة وأیضـــًا المقدســـیین وعـــرب

                                                           
 انظر: العادات المصاحبة للزواج، فتوى شرعیة من رابطة علماء فلسطین، غزة.) ١(
  ps.felesteenصباحًا،  ١١صحیفة فلسطین، السبت س: انظر: السیاسة ُتغیب أفراح الضفة اإلسالمیة) ٢( 
 فـي تربیـةاألول، ال التربـوي مـؤتمر إلـى مقـدم الرقـب، بحـث صـالح والعولمـة، د. اإلسـالم عالمیـة نظـر: بـینا) ٣( 

م، ٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣الفتـرة مـن  اإلسـالمیة، فـي الجامعـة فـي التربیـة بكلیـة العصـر، المنعقـد وتغیـرات فلسـطین
 .٩٩٤ص



   

٢٩٩ 
 

 

یعیشــون بــین الیهــود وحــدیثا دخلــت اللغتــان الســرلنكیه والتایلندیــه إلــى الضــفة الغربیــة وانتشــرت بشــكل 
وتفشــت العامیـة بــین ، بیـةنظـرًا لوجــود االحـتالل الصــهیوني بـین الفلســطینیین فـي الضــفة الغر ، كثیـف
  )١(الناس.

و"أما التغریب الـذي لـم یغـب قـط عـن سـاحة التعریـب؛ فقـد ازداد شراسـة فـي السـنوات األربـع   
األخیرة وتغلغل في كل منحى من مناحي حیاتنا وعقولنا وبیوتنا وأوالدنا ونسائنا وأماكن عملنا وملء 

ســتخدام الكلمــات األجنبیــة حتــى فــي أبســط أســماعنا وأبصــارنا إلــى درجــة أننــا مــا عــدنا نتــورع عــن ا
ومـــن الصـــغار والكبـــار والرجـــال والنســـاء علـــى حـــد ســـواء. ، األشـــیاء علـــى أعلـــى المســـتویات وأدناهـــا

ولنراجع أنفسنا جمیعًا ونعد الكلمات األجنبیة التي نسـتخدمها یومیـًا لنجـد أن عـددها كبیـر إلـى درجـة 
أنه سمع طفًال في سن الخامسة یحیي صـدیقه بالعبـارة  ربما ال نتوقعها. وذكر أحد الثقاة من العلماء

وما كان للطفل أن یفعل ذلك إال ألن الكبار في المنزل یفعلون ) ،guy) .Hiاإلنجلیزیة "هاي جاي" 
    )٢(ذلك."

التــأثیر علــى اللغــة وكــان لإلعــالم العربــي فــي الــدول العربیــة واإلســالمیة الــدور الكبیــر فــي   
خذ عن غیرها من اللغات الحیة وتعطي بناًء على التأثیر المتبادل المعمـول فهي "ال تزال تأ، العربیة

كما أنها ال تـزال مجبـرة ، وهي ال تزال بحاجة لإلنفتاح على غیرها من اللغات، به في سائر الثقافات
وٕاذا كـان تـوفیر المعـادل المصـطلحي فـي العربیـة لـیس ، على استقبال الكلمات والمصطلحات الوافدة

فـإن األمـر یختلـف فـي العلـوم التجریبیـة والتقنیـة التـي تتغـذى ، فـي بعـض العلـوم اإلنسـانیة مستعصـیاً 
  باستمرار بمصطلحات جدیدة.

، ألن العملیــة تمــت عــن طریــق النقــل والترجمــة ؛ولكــن عملیــة االســتیعاب هــذه لیســت ســهلة  
وصـًا وأنـه یـرّوج وعملیة الترجمـة تقتضـي الحـّد ممـا یعتـري المفـاهیم المنقولـة مـن جنـوح أو خلـل خص

فنسـبة كبیـرة منهـا لهـا أبعـاد ثقافیـة ، لها عبر وسائل مكتوبة ومرئیة ومسموعة وهي لیست كلها تقنیـة
   واجتماعیة وسیاسیة ترتبط بالهویة.

والى جانب ما تقترفة إسرائیل والوالیات المتحـدة مـن احـتالل وتشـرید وتطهیـر عرقـي وتمییـز   
یــأتي فــي الخطــاب االعالمــي الغربــي واالســرائیلي ، افغانســانعنصــري وابــادة فــي فلســطین والعــراق و 

عـن طریـق اللعـب علـى حبـال اللغـة وقلـب ، المصطلح السیاسي المزیف الذي تجري صـیاغته بعنایـة
واتفـــق علیهـــا النـــاطقون بهـــا عبـــر تاریخهـــا ، االلفـــاظ والمفـــاهیم وتشـــویه مـــدلوالتها التـــي وضـــعت لهـــا

وتضلیلها بنزع ، ة عدة أهداف فال تكتفي بتغییب وعي الشعوبوبذلك تحقق الدوائر المعادی، الطویل

                                                           
  طولكرم.org.wikipedia.ar /انظر: ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة، ) ١(
 .١٠التعریب في زمن التغریب، أ. د. حسن غزالة، جامعة أم القرى، ص) ٢(
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لتصـبح مـع كثـرة تـداولها مـن المسـلمات التـي ال ، الحقائق وطمسها وٕاحالل مزاعمها وأباطیلها محلها
، بــل تحقــق بــذلك هــدفا خبیثــًا آخــرأ یتمثــل فــي تفكیــك العالقــات الداللیــة والرمزیــة للغــة، یعتریهــا الشــك

قوانینها لیسهل القضاء علیها كأساس لوجـود األمـة والتمهیـد الحـالل لغـات  بغیة إشاعة الفوضى في
  )١( ولهجات بدیله محلها."

هجـران لثقافتنـا اإلسـالمیة وللغتنـا العربیـة والتقلیـل مـن ، وكل ذلك ما أراده أعداء اإلسـالم لنـا  
وانتشـار العامیـة ، اخاصة مع وجود البدائل لكل تلـك الكلمـات والعبـارات فـي دیننـا وفـي ثقافتنـ، شأنها

  )٢(بدًال من العربیة لغة القرآن الكریم.

  انتشار ظاهرة التدخین تقلیدًا للغرب: -عشرة خمس
وقــد ، ظــاهرة التــدخین مــن أمریكیــا أوروبــا إلــي الــدول العربیــة فــي القــرن الســابع عشــر انتقلــت  

الغــرب اآلن یمنــع هــذه  النســاء والمــراهقین واألطفــال. بــل أصــبحو  ازداد اإلقبــال علیــه مــن قبــل الرجــال
  الظاهرة ویحاربها بشدة على عكس العرب والمسلمون تمسكوا بها ولن یستطیع التخلي عنها.

وقـد تفاقمـت المشـكلة بشـكل ملحـوظ ، وینتشر التدخین في المجتمع الفلسطیني بصور كبیرة   
ى المـدخنین وأشـارت دراسـة أجریـت علـ، یبعث علي القلق ینذر بالخطر على مستوى الفرد والمجتمـع

ویقـدر عـدد المـدخنین فـي غـزة ، %٥، ٦٨نسـبة المـدخنین تبلغـحیـث ، م١٩٩٥في قطاع غـزة عـام 
ملیون  ٤٥٠وأن ما یحرقه المدخنون سنویًا ما یعادل ، ألف مدخن٨٠٠ بحوالي ١٩٩٥والضفة عام 
، م عـن السـابقوازدادت نسـبة المـدخنین الیـو ، ما یعادل میزانیة السلطة الفلسـطینیة ذلكدوالرًا سنویًا و 

وتركـــت مشـــكلة التـــدخین أثــــارًا صـــحیة واقتصـــادیة حیـــث تنفــــق الســـلطة مالیـــین الـــدوالرات لمعالجــــة 
وانتشــرت عــدوى التــدخین تقلیــدًا للغــرب وممــا ســاعد علــى انتشــارها ، األمــراض التــي یســببها الــدخان

إلــي الــدول  وأیضــًا الســفر، وســائل اإلعــالم وذلــك بعــرض أبطــال األفــالم والمسلســالت مــن المــدخنین
، كـــل ذلـــك أدى إلـــي انتشـــار هـــذه اآلفـــة الخطیـــرة وتقلیـــد أصـــحابها، والعمـــل عنـــد المحتلـــین، األجنبیـــة

وأغلـب المـدخنین مـن المنحـرفین أخالقیـًا وأغلـبهم ممـن ، اء یقلدون اآلباء والمعلمـین واألصـدقاءفاألبن
  )٣( یتعاطون المخدرات واالدمانات األخرى.

  .ن وسالمة الفرد والمجتمع والدولةفهذه ظاهرة خطیرة تهدد أم  

                                                           
خضــر ماجـد، مدیریــة الدراســات والمنشــورات اللبنانیــة فــي وزارة ، المصــطلحات المتداولــة بــاإلعالمقضـایا عربیــة، ) ١(

 .١االعالم، ص
 net.saaid.wwwانظر:التغریب في دیار المسلمین، محمد حسن یوسف، ) ٢(
 انظر:مشــــكلة التــــدخین فــــي المجتمــــع الفلســــطیني وعالجهــــا فــــي ضــــوء التربیــــة اإلســــالمیة، د.محمــــود أبــــو دف،) ٣(

  .٨-٤ص، م، الجامعة اإلسالمیة، غزة١٩٩٨
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  الخمور السائدة في المجتمع الغربي: و  تعاطي المخدرات -عشرستة 
سـن الرابعـة  أظهرت البحوث والدراسات أن متعاطي المخدرات قد بدأو بالتدخین قبل بلوغهم  

أسـباب و ، أي أن عالقـتهم بالتـدخین والمخـدرات كانـت فـي المرحلـة األساسـیة العلیـا، عشر من العمـر
انتشار تلك الظاهرة هي وسائل اإلعالم المختلفة والتي لعبت دورًا مهمًا في الترویج للمخدرات وذلـك 
مــن خــالل الدعایــة واإلعــالن وعــرض األفــالم والمسلســالت فــال یخلــو فــیلم أجنبــي مــن شــرب الخمــور 

الشـباب بتقلیـد  فیقـوم، والمسكرات وحتى بعض األفالم والمسلسالت العربیة تروج للخمـور والمسـكرات
ـ َواْألَْنَصـاُب { : ون ما حرم اهللا عز وجل قال تعالىالكفار ویشرب ْمـُر َواملَْْيِرسُ ـَام اْخلَ َا الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ـ َواْألَْنَصـاُب َيَأهيُّ ْمـُر َواملَْْيِرسُ ـَام اْخلَ َا الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َيَأهيُّ

ْيَطاِن فاجتنبوه ْيَطاِن فاجتنبوهَواْألَْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ   .]٩٠[المائدة:}}َواْألَْزَالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

، واالنصـراف إلـي اللهـو والتـدخین الفتـاك والفـراغ، وأیضًا ضعف الوازع الدیني لدى الشـباب   
  )١(.والتفكك األسري، وضعف الرقابة األسریة، ومرافقة أصدقاء السوء

 فـيآفـة خطیـرة  أصـبحت تشـكل المخدرات انتشار بأن ظاهرة والمختصون الباحثون أشار " 
 یعتبر سالقد في مدینة المخدرات وٕادمان تعاطي فانتشار، ظاهرة مجرد ولیست الفلسطیني المجتمع

 مدینـة سـكان إجمـالي مـن % ٢.٤ نحـو أن )٢(شـاهین: حسـني وأوضـح .عالمیـاً  النسـب أعلـى مـن
 للمخدرات متعاطٍ  ألف ٦٠و ،مدمن الف آ عشرة نحو وجود إلى وأشار، المخدرات یتعاطون القدس

 .وضواحیها القدس مدینة سكان نصفهم من الغربیة الضفة في

 المجتمع الفلسطیني في المخدرات وٕادمان تعاطي نتشارا ازدیاد في السبب الباحثون ویرجع  
 وخاصـة، وقطـاع غـزة الغربیـة الضـفة فـي المخـدرات وترویج نشر في اإلسرائیلي االحتالل دور إلى
  باإلسرائیلیین. واسع نطاق على سكانها یختلط التي أو المختلطة المدن في

: كمـدن المخـدرات انتشـار مـن معانـاة األكثـر األخضـر الخـط مـن القریبـة وتعتبـر المـدن  
 بـین المخـدرات انتشـار وراء مـن الرئیسـي اإلسـرائیلي الهـدف وأن، سالقـد، جنـین، طـولكرم، قلقیلیـة
 شـرك في یسقط أن أجل من الصمیم في الفلسطیني اإلنسان ضرب هو المجتمع الفلسطیني أوساط
 بأسـره. االجتمـاعي سـیجالن تفكیـك فـي المخـدرات وٕادمـان تعـاطي دور إلـى باإلضـافة، للعـدو العمالـة
 ممـا، وحیـارى وتـائهین ضـائعین سـكان مـع التعامـل فـي إسـرائیل مهمـة تسـهل فهـي ظـاهرة وبالتـالي

                                                           
انظر:تحلیل مساق الثقافة اإلسالمیة في الجامعات الفلسطینیة بقطاع غزة في ضوء قضـایا معاصـرة، د. شـریف ) ١(

كلیـة التربیـة  -والـذي عقـد فـي الجامعـة اإلسـالمیة )التربیـة فـي فلسـطین ومتغیـرات العصـر(حماد، بحث مقدم للمؤتمر
 .١٦ص ،م٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣في الفترة 

 المخدرات. لمكافحة الوطنیة العلیا للهیئة العام األمین) ٢(
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 قضـیة تعـد لـم فإنهـا لـذلك، الوطنیـة القضـایا عـن البعـد كل بعید فلسطیني مواطن في تشكیل یساهم
   شامًال. وطنًیا هًما أصبحت بل، بحسب والقیم األخالق اجتماعیة تهدد

 المجتمـع أبنـاء تحویـل إلـى خاللهـا مـن تسـعى، ممنهجـة ومدروسـة خطـة تتبـع إن الیهـود  
 القـیم وفاقـدي، وطـنهم أو ألسـرهم والـوالء االنتمـاء أفـراد فاقـدي إلـى القـدس فـي وخاصـة الفلسـطیني
 طاقـات إهـدار فـي یسـاهم ممـا ؛النـاس بـین تؤلـف االجتماعیـة التـي والثوابـت واألخالقیـة اإلنسـانیة
  )١(."نفسي ومدمر ومهرب وجر مو  ومتعاطٍ  مدمن بین الفلسطیني المجتمع

الذي انتشر في الجامعـات والمـدارس والحـارات بشـكل مفـزع ومخیـف  )الترامال(وأما حبوب    
واعتیاد بعض الشباب على استعمال جرعات مـن ترامـادول ممـا یـؤدي إلـى خطـر ، من كال الجنسین
  .اإلدمان علیهو  حدوث االعتماد

  استخدام االنترنت استخدامًا ال أخالقیًا:  -عشرسبعة 
، إن الشــریحة األكبــر التــي تســتخدم هــذه التقنیــة فــي جمیــع دول العــالم هــي مــن فئــة الشــباب  

وخاصـة بعـد أن ، وانتشرت ظاهرة إدمان االنترنت في العالم العربي واإلسالمي عامة ومنها فلسـطین
مبیــــوتر وزاد عــــدد مســــتخدمیها حتــــى مــــن دخلــــت هــــذه الشــــبكة إلــــى البیــــوت والمقــــاهي ومحــــالت الك

ممــا یــؤدي إلــى اضــطرابات فــي الســلوك وهــي ظــاهرة قــد تكــون منتشــرة تقریبــًا لــدى جمیــع  ؛األطفــال
بسبب تـوفر الحواسـیب فـي كـل بیـت وٕان لـم یكـن موجـودًا فـي كـل بیـت یكفـي  ؛المجتمعات في العالم

ـــوك، االنترنـــتتخدام للفـــرد الـــذهاب إلـــى أحـــد األصـــدقاء أو المقـــاهي التـــي تـــوفر لـــه اســـ ، والفـــیس ب
جمیعهــــا إذا اســــتخدمت االســــتخدام الســــلبي ، وغیرهــــا الیوتیــــوب والهــــوت میــــل والیــــاهو، والتــــویتر

والمخالفــات الشــرعیة فهــي تضــر بــالفرد والمجتمــع بأســره بمــا تــؤثره علــى ســلوك األفــراد ونشــر الفســاد 
ـــة عبـــر االنترنـــت وم ـــاء ، شـــاهدة األفـــالم اإلباحیـــةوالرذیلـــة مـــن خـــالل االتصـــال بـــالمواقع اإلباحی وبن

  )٢(تفسد العقیدة وتدمر المجتمع.، عالقات محرمة بین الجنسین

ولالنترنـــت جـــرائم تعـــددت صـــورها وأشـــكالها فلـــم تعـــد تقتصـــر فقـــط علـــى اقتحـــام الشـــبكات    
وتخریبهــا أو ســرقة معلومــات منهــا بــل شــملت أیضــًا جــرائم أخالقیــة مثــل االختطــاف واالبتــزاز والقتــل 

ونظـــــرًا للعـــــدد الهائـــــل مـــــن األفـــــراد ، وفـــــي ظـــــل التطـــــورات الهائلـــــة لتكنولوجیـــــا المعلومـــــات، اوغیرهـــــ
فقـد أصـبح مـن السـهل ارتكـاب أبشـع الجـرائم بحـق مرتادیهـا ، والمؤسسات الذین یرتـادون هـذه الشـبكة

                                                           
 ،الوطنیة النجاح حمد، رسالة ماجستیر، من جامعة حاج الغربیة، دیانا الضفة مواطني الثقافیة على العولمة أثر) ١(

  ، بتصرف بسیط.١٤٠-١٣٩م، ص ٢٠١٢، فلسطین، نابلس
ُروال الطالبـة،  اب وعالقتـه بمهـارات التواصـل االجتمـاعي دراسـة میدانیـة، اعـدادانظر: إدمان االنترنـت عنـد الشـب) ٢(

  . ٤٠١، ٤٠٠، صأ. د.كمـال بـالنالمشرف:  الحمصي وزمیلتها
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ویقـــوم مجرمـــو االنترنـــت بانتحـــال ، كـــانوا أفـــرادًا أم مؤسســـات أم مجتمعـــات محافظـــة بأكملهـــاأســـواء 
خصیات والتغریر بصغار السن بل تعـدت جـرائمهم إلـى التشـهیر وتشـویه سـمعة ضـحایاهم الـذین الش

ولكـــن األغـــرب مــن ذلـــك أنهـــم یحــاولون تشـــویه ســـمعة ، عــادًة مـــا یكونــوا أفـــرادًا أو مؤسســـات تجاریــة
 )٣٠مــا حــذا بالعــالم للتحــرك حیــث وقعــت ( ذلــكو ، مجتمعــات بأكملهــا خاصــة المجتمعــات اإلســالمیة

، االتفاقیة الدولیة األولـى لمكافحـة اإلجـرام عبـر اإلنترنـت فـي العاصـمة المجریـة بودابسـت دولة على
بینهـا اإلرهـاب وعملیـات تزویـر بطاقـات االئتمـان ، وشملت المعاهدة عدة جوانب من جـرائم اإلنترنـت

ت وبمــرور الوقــ، االتفاقیــة التــي أظهــرت مــدي القلــق العــالمي مــن جــرائم االنترنــت، ودعــارة األطفــال
جــرائم اإلنترنــت وتعــددت صــورها وأشــكالها ولــم تقتصــر علــى اقتحــام الشــبكات وتخریبهــا أو  تزدادا

ســـرقة معلومـــات منهـــا فقـــط بـــل ظهـــرت أیضـــًا الجـــرائم األخالقیـــة مثـــل االختطـــاف واالبتـــزاز والقتـــل 
  وغیرها.

ة مــن خطــور ، وهــو مــا دفــع العدیــد مــن المنظمــات والهیئــات إلــى إطــالق الــدعوات والتحــذیرات  
حیـــث أصـــبحت أســـهل الوســـائل أمـــام مرتكبـــي ، هـــذه الظـــاهرة التـــي تهـــدد كـــل مســـتخدمي اإلنترنـــت

إضــــافًة إلـــى اقتـــرافهم لجــــرائم ، ویغـــررون باألطفـــال، فـــراح المجرمـــون ینتهكــــون األعـــراض، الجریمـــة
وفـى أحـدث تقریـر حـول هـذا ، التشهیر وتشویه السمعة عبر مواقـع إلكترونیـة مخصصـة لهـذا الهـدف

المملكة المتحدة وحدها تشهد جریمة إلكترونیة جدیدة كل عشـر  كشفت دراسة بریطانیة أنالموضوع 
، ثــوان حیــث شــهدت الــبالد ارتكــاب أكثــر مــن ثالثــة مالیــین جریمــة إلكترونیــة خــالل العــام الماضــي

وكــل ذلــك ، والتجســس مــن قبــل الموســاد الصــهیوني، وســرقة االمــیالت، )الهــاكرز(واختــراق المواقــع 
ول الغربیــة ولتــرویج ثقافتهــا ونشــر فكرهــا ولتنصــیر المســلمین وٕابعــادهم عــن اإلســالم بغــزو هیمنــة الــد

عقــولهم ونشــر الجریمــة والفاحشــة بیــنهم فیجــب أن یكــون االنترنــت تقنیــة تســتخدم بالشــكل االیجــابي 
وتوجیــــه ســــلوك األفــــراد إلــــي ســــلوكیات مرغوبــــة ال تتعــــارض مــــع األخــــالق ، ولــــیس بالشــــكل الســــلبي

حیـث نسـتطیع ملـئ أوقـات فراغنـا باالسـتفادة مـن هـذه الشـبكة ، والعقیـدة واألحكـام الشـرعیةاإلسالمیة 
  )١( بأمور عدیدة ومفیدة في تطور مجتمعنا وخدمة العلم والمعرفة.

أن یستخدم كل هذه التقنیات الحدیثة في الدفاع عن وطنه  وخاصة الشباب الفلسطیني علیه  
ي عبــر المواقــع وتعریــف العــالم بحجــم الخطــر الــذي یهــدد المحتــل وفضــح جــرائم االحــتالل الصــهیون

  .فلسطین والمسجد األقصى المبارك

ولقد "صار واجبًا على المؤسسات الدعویة والجامعات اإلسالمیة والكلیات الشرعیة والعلمـاء   
 المواقـع تلككما یجب أْن تمأل ، المشاهیر أْن یتخذوا مواقع على االنترنت وأْن یفتحوا صفحات علیه

                                                           
 ،د. شـــریف حمـــاد ،، انظر:تحلیـــل مســـاق الثقافـــة اإلســـالمیة٢، ١انظـــر: جـــرائم االنترنـــت، د.عـــامر عـــادل، ص) ١(

 .١٤ص
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ویرّســخون المفــاهیم الصــحیحة ، والصــفحات علمــًا وفكــرًا یــدفعون بهمــا شــبهات المغرضــین وأبــاطیلهم
وسـیدخلون  .ومفردات عقیدتنا القیمـة البّینـة..، وأصول دیننا الحنیف، ومبادئه العظیمة، عن اإلسالم

ات العلمیـــة والمؤسســـ، ومواقـــع الشـــیوخ والعلمـــاء، النـــاس فـــي دیـــن اهللا أفواجـــًا علـــى شـــبكات االنترنـــت
وعلى ثقة أن المتـابعین مـن المسـلمین مهمـا قـّل علمهـم سیحصـلون علـى الجرعـات ، والدعویة الجادة

 )١(التحصینیة المبثوثة على صفحات االنترنت ومواقع الخیر فیها."

  استعمال الجوال للمعاكسات والتجسس على اآلخرین: -عشرثمانیة 
! بــــل نالحـــظ الیــــوم وفـــي ظــــل تطــــور الموضــــة فـــي اللبــــاس وقصـــات الشــــعر فقـــط! تلیســـ   

وبصفة خاصة أجهزة الجواالت أصبح العدید من أنـواع الجـوالت ، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
  وال یمكن االستغناء عنها.، الحدیثة یقتنیها الشباب والفتیات وحتى صغار السن

، لـى اآلخـرینوالتجسـس ع، المعاكسـات: ویستخدمها البعض استخدامًا سیئًا وذلك من خـالل  
  والبعض یصل بهم األمر في استخدامها في التخابر مع العدو الصهیوني.

وفـــي الركـــوض وراء الموضـــة فـــي اقتنـــاء الجـــواالت األحـــدث واإلصـــدارات األجـــدد فأصـــابنا    
وتلقـى ، الجـوالتتلـك وروجنا للشـركات المنتجـة ل، هوس التحدیث والتجدید لمواكبة الموضة) الهوس(

خاصة الجواالت الحدیثة التي ، محمولة في فلسطین رواًجا كبیًرا في أوساط الشبابأسوق الهواتف ال
 العدیـد فلسـطین فـي والبطالـة الفقـر یمنـع ولـم، "iPad" و"٥" iPhoneتعتمد على تقنیة اللمـس ومنهـا

 والتـي أسـعارها ارتفـاع رغـم ،)الجـوال( المتنقلـة الهواتـف أحـدث امـتالك مـن )المهووسین الشباب( من
 .شیكل ألف منها الكثیر متوسط بلغ

 آخـــر اقتنـــاء أن لدرجـــة ،الجـــواالت صـــیاحات بـــأخر نســـائي وربمـــا شـــبابي هـــوس هنـــاك وأن  
 الثانویـة المرحلـة طلبـة السـیما فلسـطین شـباب ألغلـب هـدفاً  أصـبحت ،واكسسواراتها الجوال صیحات

 .هتحقیق أجل من یسعون الذي التمیز لهم یحقق ذلك أن منهم اعتقادا الجامعةو 

 لــ العربیـة الـدول في النقال مستخدمي عدد وصول إلى االقتصادیة الدراسات أحدث اشارتو   
 العــام نهایــة مشــترك ملیــون )٧٧( العــدد تجــاوز أن بعــد ،الحــالي العــام نهایــة مشــترك ملیــون )١٥٠(

 .المعدالت بنفس سیظل المشتركین عدد تزاید واحتماالت ،الماضي

                                                           
وفق معطیات العصر، د. عبد اهللا الزبیر عبد الـرحمن صـالح، مجلـة الشـریعة والدراسـات تطـویـر وسـائل الدعـــوة ) ١(

 .١٣١م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣اإلسالمیة، العدد األول 
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 الــدول أن تكــدأ القــاهرة بجامعــة واالقتصــادیة التجاریــة ثالبحــو  مركــز أعــدها أخــرى دراســة  
 حــد إلـى یصــل والـذي ،المحمـول الهــاتف نمـو معــدالت فـي ارتفاعـاً  العــالم دول أكثـر مــن تعـد العربیـة
 .االستهالكي الهوس

 اإلكسسوارات أیضا یدمن أصبحن ،الشباب من أدمانا أكثر الفتیات وخصوصاً  الیوم وشباب  
  بالجوال. یتعلق ما وكل والنغمات الجوال حافظاتو  (والكفرات) الخاصة

 المظـــاهر بـــاب مـــن رقـــم مـــن أكثـــر یقتنـــون ،الشـــباب وخصوصـــا المـــواطنین مـــن الكثیـــر وأن  
 أیضـــا بــل ،فقــط الشــباب بـــه یهــتم ال الجــواالت شــراء علـــى اإلقبــال وأن ،الملحــة للحاجــة ال والهوایــة
 بــآخر یهتمــون الزبــائن وأكثــر ،قــدیم ألخــروا حــدیث أحــدهما جهــازین یملكــون الجنســین فتجــد الفتیــات

 النهایــة فــي ولكــن الرصــید شــحن وبطاقــات ،الهواتــف زینــة إلــى إضــافة بالســوق الموجــودة المــودیالت
   ذلك. وراء من الرابحون نحن

 مـن )فولنهورسـت لهـایم فرایـد( األلمـاني الكیمیـاء عـالم المحمـول الهـاتف رقائق مخترع حذرو   
 معه خاص لقاء في وقال ،البشري الدماغ علي النوم غرف في مفتوحة لالموبایـ أجهزة ترك مخاطر

 یسـبب النـوم غـرف فـي فضـائي اسـتقبال أو إرسـال أجهزة أیة أو األجهزة تلك إبقاء أن ،)میونیخ( في
 تدمیـــر إلــى الطویــل المــدى علــى یــؤدي ممــا ؛الــدماغ فــي وتلــف النــوم وانعــدام والقلــق األرق مــن حالــة
 )١(.الجسم في المنـاعـة جهـاز

الجـواالت أن بعـض الشـباب والفتیـات یسـتخدمونها لـیس للتواصـل فقـط !!  تلـكوالخطیر فـي   
في الحـب والغـرام واللقـاءات والرسـائل المحرمـة شـرعًا ووضـع الصـور ، وشهواتهم بل إلشباع غرائزهم
ونغمـات ، ةوٕاكسسوارات الجواالت التي علیها الكلمات واألحرف والصور المحرم، والخلفیات الخلیعة

وفـي سـماع األغـاني ، األجنبیـة أو العربیـة الهابطـة االجواالت تكون من األغاني الماجنة أو الموسـیق
الماجنة في الشوارع وبأعلى األصوات ومنهم من یضع السـماعات فـي أذنیـه ممـا یشـكل خطـر علـى 

  .صحتهم

ة األجنبیـة فـي الهـاتف " أنه ال یجوز التكلم مع المرأ -رحمه اهللا -)٢(ى الشیخ ابن جبرینرأو   
  تعالى:لقوله  ،في غیره مكان في التلیفون أأبما یثیر الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول سواء 

                                                           
، االقتبـاس القـدس ١١:٢٧، ٢٠١٠نوفمبر،  ٢٢الجواالت هوس یجتاح الشباب، موقع الرسالة، االثنین،  انظر:) ١(

  .ps.alresalah.wwwم، ١٣/١١/٢٠١٢مساًء،  ١٠الثالثاء س
مفتـي المملكــة الســعودیة سـابقًا، وعمــل مدرســًا فـي المعهــد العــالي للقضـاء التــابع لجامعــة اإلمـام محمــد بــن ســعود ) ٢(

   ibn-jebreen.comهـ، ١٤٣٠هـ، توفي في العشرین من شهر رجب عام ١٤٠٨اإلسالمیة، وذلك في عام 
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ْعُروًفـا   {{ َضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَّـِذي ِيف َقْلبِـِه َمـَرٌض َوُقْلـَن َقـْوال مَّ ْعُروًفـا َفال َختْ َضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَّـِذي ِيف َقْلبِـِه َمـَرٌض َوُقْلـَن َقـْوال مَّ فأمـا الكـالم ، ]٣٢[األحـزاب:}}َفال َختْ
   )١(.س به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورةالعارض لحاجة فال بأ

العمل فإنه یثیـر الشـهوة بـین االثنـین ذلك  وأیضًا: عن حكم المراسلة بین الجنسین فال یجوز  
ویدفع الغزیرة إلى التماس اللقاء واالتصال وكثیرا ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتنة وتغرس حـب 

احش أو یســـببها فننصـــح مـــن أراد مصـــلحة نفســـه وحمایتهـــا عـــن الزنـــا فـــي القلـــب ممـــا یوقـــع فـــي الفـــو 
  .)٢(واهللا الموفق، المراسلة والمكالمة ونحوها حفظا للدین والعرض

  شیوع هجرة الشباب إالي بالد الغرب: -عشرتسعة 
لقـد أثــر التغریــب بشــكل واضـح فــي المجتمــع الفلســطیني وذلــك مـن خــالل هجــرة أعــداد كبیــرة   

 )فحوالي، مما یشكل خطرًا كبیرًا على الدولة الفلسطینیة، صًا الشباب منهممن أفراد المجتمع وخصو 
علًمـا ، ) (٢٠٠٥-٢٠٠٩الفتـرة خـالل غـزة وقطـاع الغربیـة الضـفة خـارج لإلقامـة هـاجروا ألـف) (٢٢

 منهم هاجر مهاجر) ( ١٠٠كل من أن وتبین، بالكامل هاجرت التي األسر یشمل ال العدد ذلك أن
 هـاجروا مهـاجًرا٢٢ بنحـو مقارنـة، العربـي الخلیج دول إلى هاجروا (٢٠) ونحو، األردن إلى (٢٤) 

%  ١٥وأن، الدراسـة بهـدف هـاجروا المهـاجرین ثلـث وأن حـوالي، ةاألمریكیـ المتحـدة الوالیـات إلـى
 ثلـث مـن أكثـر وأن، هـاجروا لعـدم تـوفر فـرص عمـل ١٤ %و، هـاجروا لتحسـین مسـتوى المعیشـة

 حاصلین المهاجرین ثلث من أكثر كما أن، فأعلى بكالوریوس العلمي تحصیلهم المهاجرین إجمالي
 ١٪ علمـي مؤهل أي یحملون ال ممن نسبة المهاجرین تتجاوز لم حین، العامة الثانویة شهادة على
 ألـف طلـب ٤٥وحسـب مـا أوردتـه وزارة الخارجیـة الفلسـطینیة تـم التقـدم ب  .المهـاجرین إجمـالي مـن

 )٣(مثلیات الدبلوماسیة األجنبیة في األراضي الفلسطینیة.للم ٢٠٠٦للهجرة منذ أواسط 

ن ؛الــذین هــم عمــاد المجتمــع و وبینـت النتــائج أن أكثــر فئــة مــن المهــاجرین هــم الشــباب المثقفــ  
وعنـوان المرحلـة ، وهم حماة الوطن ورمـز التضـحیة والفـداء، وقوامه الذي یرتكز علیه وسبیل نهضته

لقــد أســهم الوضــع االقتصــادي ، ثهــا مــن أیــدي الغاصــبین الصــهاینةالقادمــة وأمــل الدولــة المزمــع اجتثا
والوضـع ، والصـراع السیاسـي مـن إغـالق وحصـار لألراضـي، من فقر وبطالة وقمٍع للتنمیة والتطویر

بشـكل و  ممـا دفـع الشـباب الفلسـطیني ؛الغرب على الشعب الفلسطینيو  األمني الذي فرضه الصهاینة
فة الغربیــة المحتلــة قــام جنــود مــن قــوات االحــتالل الصــهیوني وفــي الضــ، كبیــر لهجــرة أرضــه ووطنــه

                                                           
 ) .١٠١/٣فتاوى إسالمیة، رقم الفتوى () ١(
  ) .١٠٢/٣(: فتوىرقم ال )٢(
 التقریـر ٢٠١٠الفلسـطینیة،  األراضـي فـي الهجـرة ، مسـح٢٠١٠الفلسطیني،  لإلحصاء المركزي نظر: الجهازا) ٣(

  .فلسطین - اهللا الرئیسي، رام
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باإلضـافة إلـى التسـهیالت والمغریـات التـي تقـدمها ، بتوزیع منشورات تحث الشباب الفلسطیني للهجرة
، لهـم مـن جهـة وللـدول الغربیـة مـن أجـل اسـتیعاب أولئـك المهـاجرین وضـمهم كـأفراد جـدد فـي شــعبهم

ــــى األرض وضــــیا ــــاریخبهــــدف اإلســــتیالء عل ــــي األرض والهویــــة والت لتنفیــــذ ، ع الحــــق الفلســــطیني ف
  . )لشعب بال أرض، أرض بال شعب(المخطط الصهیوني: 

:" ال یجـوز للشـباب الفلسـطیني الهجـرة )١(الدكتور ماهر السوسي قالومن الناحیة الشرعیة   
  من أرض الرباط بنیة اإلقامة في بالد الغرب وعدم الرجوع إلى وطنه.

بـريء مـن كـل  أنـا": _ _ rكقولـه ، ث التـي تنهـى عـن إقامـة المسـلم فـي دار الشـركوهنـاك األحادیـ
  )٢(."ناراهما ولم؟ قال: ال تراءى، یا رسول اهللا: مسلم یقیم بین أظهر المشركین قیل

وذلــك بســبب وجــود غیــر ، وأیضــًا یوجــد بعــض البــدع التــي ظهــرت فــي المجتمــع الفلســطیني  
تفشي بعض الثقافة المسـیحیة فـي بعـض منـاحي  رى أدى إلىالمسلمین في المجتمع من یهود ونصا

  ما یسمى بـ:، فعلى سبیل المثال ال الحصر، الحیاة وظهرت جلیة لتدل على ذلك

  خمیس البیض: یصبغ البیض بعّدة ألوان ویوزع على األطفال. -١

  عید الصلیب: إذ یقال صلب الّرمان واللیمون. -٢

  .ذلك وغیرصلب الصلیب في موسم الزیتون یقولون 

  .األربعین: على وفاة المیت واألسبوع والسنة (وبدع الجنائز) -٣

كمــــا أّن تقلیــــد الصــــهیوني المحتــــل فــــي ألفاظــــه وحركاتــــه وبعــــض عاداتــــه قــــد غــــزت بعــــض   
، وبخاصة من یجاورونهم ویعملون معهـم مـن زمـن بعیـد، الفلسطینیین وغدت جزءًا من حیاة بعضهم

ســطینیة فــي بعــض العــادات والتقالیــد واأللفــاظ نتیجــة العشــرة وأن بعــض الیهــود قــد أخــذوا بالثقافــة الفل
   )٣(الطویلة إلى حد ما.

  

  

                                                           
  .١٢:٣٠غزة، س –مقابلة مع رئیس لجنة االفتاء، في مقر لجنة اإلفتاء في الجامعة اإلسالمیة ) ١(
مرفوعًا، وصـححه البخـاري مرسـًال، وكـذا أبـو  ٤/١٥٥، والترمذي ٢٧٨٧، برقم٣/١٢٢":رواه أبو داود في "سننه) ٢(

 حازم. داود والترمذي والدار قطني إلى قیس بن أبي
، تــــم اإلقتبــــاس یــــوم ٢٠٠٤تمــــوز  ٢٢، الثقافــــة اإلســــالمیة والمجتمــــع الفلســــطیني، الشــــیخ جمــــال محمــــد بواطنــــه) ٣(

-Islamic-Culture/٢٠٠٤/www.passia.org/meetingsصــــــــباحًا.  ١٠:٣٠م، س ١٦/٢/٢٠١٣الســــــــبت:
٢٠٠٤.htm.  
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  :دام الصناعات ذات اإلنتاج الغربياستخ -عشرون
والمالحـــظ الیـــوم أیضـــًا انتشـــار شـــركات لبیـــع هـــذه ، َكثُـــر فـــي فلســـطین اســـتخدام الصـــناعات الغربیـــة

ا وإلستثمار أموالها في الدول العربیة واإلسـالمیة الصناعات والمنتوجات التجاریة الغربیة والترویج له
لـألدوات الكهربائیـة  LGو Teval ،Samsungو ،مثـل: شـركة هونـداي للسـیارات، والسیما فلسطین
  وغیرها الكثیر.

 تسمیة المنتجات بأسماء غربیة: -وعشرون واحد
  .ثیروغیرها الك، )١(Galaxy شیكوالته، Dove وشامبو صابون، Lepton شاي لیبتون  

الصناعات والمنتوجات ولـم نكـن  تلكوالسؤال الذي یطرح نفسه اآلن لماذا نحن مستهلیكین ل  
منتجین مثل الدول الغربیة وأمریكا وغیرها؟! ألـیس هـذا مـا یریـده الغـرب لنـا ؟! حتـى یبقـي هـو وحـده 

بع له ومستهلك المتحضر والمتقدم تكنولوجیًا وهو المصنع والمنتج وباقي العالم العربي واإلسالمي تا
لصناعاته وانتاجـه !! ألـیس أجـدر بـالعرب والمسـلمین أن یتقـدموا ویتفوقـوا علیـه ألنهـم هـم أهـل العلـم 

أفیقوا یا عرب ویا مسلمین ؛ وٕالى متى السبات العمیق الذي أنتم  ؟ن لهاو وأصل الحضارة وهم السابق
  .فیه ؟! والغرب كما یقولون (وصل القمر)!!

  وتقلیدها: الغربیة األلعاب تشجیع -عشرونو  اثنان
الكثیر من الشباب والفتیـات  لدى وأوروبا الغرب من القدم كرة العبي تشجیع ظاهرة انتشرت  

ینسـبون أنفسـهم إلـى الفـرق األوروبیـة حیـث ، في الوطن العربي واإلسالمي عامة والفلسطیني خاصـة
 لایرأنــا "اآلخـر قـالو  "نـا برشــلونةأ": أحـدهم قــال، وخاصـة فریـق برشـلونة وفریــق لایر مدریـد األسـبانیین

حتــى أنــه فــي حضــور إحــدى الــدوریات فــي إحــدى محــالت ، ویشــاهدون مباریــات كــأس العــالم "مدریــد
ومحــالت اإلنترنــت حصــل شــجار بــین بعــض الشــباب الفلســطیني حینمــا تفــوق أحــد ، الكــوفي شــوب

بالالعبین بشـكٍل مبـالغ فیـه تعُلق الناس  وأیضاً ، الفریقین على اآلخر أدى إلي الضرب والشتم والقتل
یـؤدي إلــى تســویق بضــائع معینــة وغالبــًا مــا تكـون مســتوردة كالســلع والمنتجــات المعــدة لألطفــال التــي 

والقمصـــان والفالینـــات الریاضـــیة التـــي علیهـــا شـــعار ، تتضـــمن صـــور الالعبـــین مثـــل مســـي ورونالـــدو
الصـورة مـن أخطـر الصـور  كتلـف، مـن غیـر إدارك لخطورتهـا، وغیرهـا، الصلیب وشعارات الماسـونیة

التـــي انتشـــرت فـــي األمـــة ال ســـیما بـــین فئـــة الشـــباب والفتیـــان فمـــن العجیـــب أنهـــم یرتـــادون المســـاجد 
، وهـم یحملـون هـذه الشـعارات والكلمـات علـى صـدورهم ویقفـون بـین یـدي ربهـم، للصـلوات المفروضـة

                                                           
  .٨الالفتات التجاریة في مدینة نابلس، د. محمد دوابشة، ص-لغة اإلعالن التجاري انظر:) ١(
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 وهـذا ،بهم وأطفالنا شبابنا قلوب فتعلقت ،للكورة وتقلیدهم في اللباس وقصات الشعر وحتى في لعبهم
   .وعاداتنا قیمنا عن غریبة مفاهیم یرسخ

 مـن بـد ال شـرعیة ضـوابط وفـق الریاضـة أبـاح اإلسـالم إن" :)١(عفانـة الدین د.حسام أ. قالو   
 ومـا القـدم كـرة ومباریـات ،اإلباحـة دائـرة عـن الریاضـة یخرج الضوابط بهذه اإلخالل وٕان ،بها االلتزام

 الالعبـــین علـــى تنفـــق التـــي المالیـــین تلـــكف ،الشـــعوب أفیـــون أصـــبحت كثیـــرة مظـــاهر مـــن یصـــاحبها
 الفقـــر انتشـــار ظـــل فـــي خاصـــةً  ،معقـــول غیـــر شـــيءٌ  واإلعـــالن الدعایـــة وعلـــى والمالعـــب والمـــدربین
 ظــاهرة انتشــار المســلمین دیــار مــن كثیــر فــي ...و ،والتعلیمیــة الصــحیة الخــدمات وضــعف والبطالــة
 وفـي بالدنـا فـي اإلسـبانیین مدریـد ورویـال برشـلونة فریقي وخاصةً  ،بیةاألور  للفرق الریاضي التشجیع
 مـن جـداً  الكثیـرة المفاسـد مـن علیـه یترتـب لمـا محـزنٌ  أمـرٌ  الشـباب ِقبل من واإلسالمي العربي عالمنا
   -:خالل

 قیاصــرة یقیمهــا كــان التــي لأللعــاب شــرعیاً  وریثــاً  الیــوم باتــت التــي العــالم كــأس مباریــات مشــاهدة -١
 وحقوقهـا األمـة ثـروات وقضـایا ،الحقیقیـة قضـایاه عـن الشـعب إللهاء العامة المالعب في الروم

 وبطالتها. وفقرها المحتلة وأراضیها وسیادتها

 وهنالـــك ،والصـــلوات كالدراســـة الواجبـــات عـــن واالنشـــغال التافهـــة األمـــور بهـــذه األوقـــات ضـــییعت -٢
 مـــآرب لتحقیـــق الكـــروي لهـــوسوا الریاضـــي التشـــجیع ظـــاهرة انتشـــار خلـــف تقـــف عدیـــدةٌ  جهـــاتٌ 
 مختلفة.

 .والغربیة األوروبیة المباریات بمشاهدة الشباب عند الالعقالني الهوس -٣

ـــین صـــور تعلیـــق -٤ ـــاء أیمـــا بهـــم ویحتفـــون الغـــربین الالعب ـــدالً  ،احتف ـــداء مـــن ب  rاهللا برســـول االقت
 -بضــةالروی فصــار الشــدید األســف مــع المــوازین فانقلبــت ،علــیهم اهللا رضــوان الكــرام وصــحابته

  وقدوًة!! بطالً  -التافه

 ال ،ذاك أو الریاضــي الفریــق ذلكلــ تعصــباً  ،أحیانــاً  الضــرب وطــوش الــوطیس حامیــة المجــادالت -٥
 مـــن كشـــكلٍ  إال ،االجتمـــاع وعلـــم الـــنفس علـــم مصـــطلحات باســـتخدام شـــئنا لـــو نصـــفه أن یمكـــن
 والمشـــاعر طاقـــاتوال والقلـــوب العقـــول فیهـــا تتبـــدد التـــي )المعولمـــة الجماعیـــة الهســـتیریا (أشـــكال

 بنــت بشــعر تتبــاهى القرعــة العــامي" المثــل علــیهم ینطبــق األوربیــة للفــرق والمشــجعون واألنظــار

                                                           
م أسـتاذ ١٩٥٥هــ وفـق ١٣٧٤أبو دیس، قضاء القدس، عام  من أبرز علماء فلسطین المعاصرین، ولد في قریة) ١(

ـــــــــدس مـــــــــن تشـــــــــرین أولالفقـــــــــه واألصـــــــــول (بروفیســـــــــور)،  ـــــــــث٢٠٠٤جامعـــــــــة الق  م، ملتقـــــــــى أهـــــــــل الحی
www.ahlalhdeeth.com   
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 وال عربیــةً  وال فلســطینیةً  فرقــاً  فلیســت ،یشــجعونها التــي الفــرق بهــذه لهــم عالقــة ال فأولئــك أختهــا"
 !!إسالمیةً 

 لشــبابنا الســیئة القــدوة قــدیمتو  ،هــدفٍ  تســجیل بعــد یحــدث الــذي والصــراخ األعــالم ورفــع اإلزعــاج -٦
 )١(أبطاًال. نظرهم في القدم كرة عبوال صار حیث ،وأطفالنا

 التشـجیع فظاهرة ،والسیارات المنازل شرفات على من بحماسةٍ  األعالم ورفع ،الفرق تلك تشجیع -٧
 فهــذا بعینــه لفریــق مشــجعٍ  كــل تعصــبو  المقبولــة الحــدود كــل تجــاوزت األوربیــة للفــرق الریاضــي

 وأصــبحت ،والغبــراء داحــس جاهلیــة إلــى عــدنا وهكــذا مدریــدي مشــجع وذاكو  ،لونيبرشــ مشــجع
 الشباب. أوساط في وخاصة المتنافرین المشجعین بین الكراهیة أسباب من سبباً 

 مختلــف فــي ومتطــورة متقدمــة بلــدانٌ  هــي ،عنــدنا بالتشــجیع أنــدیتها تحظــى التــي األوربیــة البلــدان -٨
 فــــي تشـــجیعنا یكــــون أن أرجـــوو  ،وغیرهـــا والتعلیمیــــة حیةوالصـــ والزراعیــــة الصـــناعیة المجـــاالت

 .وتقدمها تطورها في تقلیدها

صـرفهم عـن قضـایا الظلـم واالسـتبداد السیاسـي ولشـغلهم و  ،الكبـرى قضـایانا عـن الشـباب إشغال -٩
وكـذلك ُیسـتغل ، بتوافه األمور حتى ینسوا الواقع المریـر الـذي یعیشـونه مـن بطالـٍة وتخلـٍف وفقـرٍ 

فكثیـر مــن دول المسـلمین تعــاني مــن ، رف أنظــار الشـعوب عمــا یهمهمـا ویفیــدهاهـذا األمــر لصـ
ومـــن فســـاٍد وبطالـــٍة ومـــن تخلـــف عـــن ركـــب األمـــم فـــي كثیـــر مـــن ، مشـــكالٍت اقتصـــادیٍة خطیـــرة

  )٢(المجاالت.

وعـــالج هــذه الظـــاهرة ، وأیضــًا هنالــك أضـــرار صــحیة ونفســـیة قــد تترتـــب علــى هـــذه الظــاهرة  
فــال بــد مــن تعــاون ، ة جهــات حتــى نصــل إلــى إلغائهــا أو التقلیــل منهــایحتــاج إلــى تضــافر جهــود عــد

ومــــن أهــــم ، األســــرة والمســــجد والمدرســــة والجامعــــة ووســــائل اإلعــــالم أیضــــًا لمعالجــــة هــــذه الظــــاهرة
وكذلك مسـاعدة شـبابنا وتـوجیههم فـي ، العالجات التربویة اإلیمانیة وتنمیة الوازع الدیني لدى الشباب

مــلء أوقــات الفــراغ عنــد و  ،ریاضــة حقهــا التــأخیر ال التقــدیم علــى ُســلَّم األولیــاتفال، ترتیــب أولویــاتهم
نعمتــان ":_صــلى اهللا علیــه وســلم_الشــباب بــاألمور النافعــة والمفیــدة وقــد ورد فــي الحــدیث قــول النبــي 

  .)٣(" مغبوٌن فیهما كثیٌر من الناس الصحة والفراغ

                                                           
 ١١م، س ١٣/١١/٢٠١٢، تــم االقتبــاس یــوم الثالثــاء بتــاریخ ٩:٥٥، س١٠/٥/٢٠١٢ الكــروي، الهــوسانظــر: ) ١(

  .الملتقى الفقهي  com.feqhwebمساءً 
  المرجع السابق.: انظر) ٢(
  ).٦٤١٢رقم: ( رواه البخاري، في كتاب الرقاق حدیث) ٣(
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فیجب توجیـه الشـباب  .مفسدٌة للمرء أي مفسدةوقال أبو العتاهیة: إن الشباب والفراغ والِجدة   
ونشـــر الـــروح الریاضـــیة والتخلـــق بـــاألخالق ، إلـــى آداب الریاضـــة فـــي اإلســـالم وضـــرورة االلتـــزام بهـــا

فهــذه ، وال بـد أیضـًا مـن معاقبـة مـن یتجــاوزون النظـام بإزعـاج النـاس وأذیـتهم فـي ممتلكـاتهم، الجمیلـة
وهنالـك مـآرب ، مل في ثنایاها مظاهر خبیثة ومفاسد كثیـرةوتح، الظاهرة دخیلٌة على مجتمعنا المسلم

وصـرف أنظـار الشـعوب عمـا یهمهمـا ، كإشغال الشباب عن قضایا األمة الكبـرى، مختلفة من نشرها
وخاصة الشباب الفلسـطیني الـذي یـرزح تحـت االحـتالل الصـهیوني لنـزع روح المقاومـة منـه ، ویفیدها

  )١("وال یفكر في الدفاع عن وطنه وتحریره.

  -وترى الباحثة أن هناك مظاهر تغریب أخرى ظهرت في المجتمع الفلسطیني منها:

وســــوف نتحــــدث عنــــه ، انتشـــار یافطــــات واإلعــــالن الخارجــــة عــــن أعـــراف وتقالیــــد المجتمــــع -١
 .بالتفصیل في المبحث الرابع مظاهر التغریب في اإلعالم

 .تسمیة الحیوانات بأسماء غربیة -٢

 .لغربیةتزیین المیادین بالشعارات ا -٣

 قیادة المرأة للسیارة والسفر بها تقلیدًا للمرأة الغربیة. -٤

  میدان تشاردي كول وغیره.، تسمیة المیادین بأسماء غربیة مثل: میدان برشلونة -٥

لـــم تكـــن ، أن جمیـــع هـــذه المظـــاهر وغیرهـــا التـــي تفشـــت فـــي المجتمـــع: ویتضـــح ممـــا ســـبق  
وجمیعهـا أتـت إلینــا ، تنـا العربیـة واالسـالمیةمعهـودة مـن قبـل فـي مجتمعنـا الفلسـطیني وال فـي مجتمعا

ــًا  ؛الصــهاینة، أمریكــا، مــن دول الكفــر والبغــي دول الغــرب اوروبــا لهــدم االســالم وأهلــه وغــزوهم فكری
ومما ، لیسقط المجتمع في مستنقع الرذیلة ولفرض الثقافة الغربیة على الثقافة اإلسالمیة لتحل محلها

وغیـــرهم مـــن أصـــحاب المـــذاهب الضـــالة مـــن أبنـــاء العـــرب ســـاعدهم علـــى نشـــرها بعـــض العلمـــانیین 
فكـــان ، فأخـــذوها وانبهـــروا بهـــا، ســـموها بالتقـــدم والتحضـــر والرقـــي والمدنیـــة والحریـــةحیـــث والمســـلمین 

فأصبحت مظاهر التغریب واضـحة وجلیـة ، الُمصنع الغرب وأوروبا والمستهلك هم العرب والمسلمون
فتغیر الفكر وتغیرت المفاهیم والسلوك والعادات والقیم ، ككلعلى الفرد واالسرة والمجتمع الفلسطیني 

ممـــا شـــكل خطـــرًا علـــى العقیـــدة اإلســـالمیة لـــدى الكثیـــر مـــن أفـــراد ، والمبـــادئ وخرجـــوا عـــن المـــألوف
مــع أن دیینــا اإلســالمي ال یتنــافى مــع التقــدم والحضــارة والرقــي ولكــن ، وخصوصــًا الشــباب، المجتمــع

وبــدون التقلیــد األعمــى ، ها اهللا عــز وجــل علــى عبــاده المســلمینوفــق الضــوابط الشــرعیة التــي فرضــ
  فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها.، لهؤالء الكفار

                                                           
 . ١٠/٥/٢٠١٢ الملتقى الفقهيأ. د. حسام عفانة، ، الكروي الهوسانظر: ) ١(
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المــؤمرات التغریبیــة التــي تعمــل علــى ســلخه مــن عقیدتــه  لــذلك البــد مــن توعیــة المجتمــع مــن  
-كمــا قــال عمــر بــن الخطــاب ، األن إســالمنا هــو رمــز عزتنــ، والتمســك بالهویــة والتــراث األســالمي

" نحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم واذا ابتغینا غیـر االسـالم أذلنـا اهللا" فـالغرب یریـد لنـا : -رضي اهللا عنه
فیخســر ، الذلـة والمهانــة ویعمــل علــى إخــراج المســلمین مــن إسـالمهم لیبقــى هــو المســیطر علــى العــالم

 !.المسلمون الدنیا واآلخرة

، وٕانمـا في:(التشـریع، لتغریب قاصرة على الفرد واألسرة والمجتمع فقـطلذلك لم تكن مظاهر ا  
والتــي تعمــل علــى محــو ، فهــي الوســائل األكثــر تــأثیرًا علــى فكــر األمــة وعقیــدتها، واإلعــالم)، والتعلــیم

  واستبدالها بكل ما هو غربي.، األدغمة من إسالمها

  یب في التشریع. وفي المبحث القادم بإذن اهللا سوف نتعرف على مظاهر التغر   
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  .مظاهر التغریب في التشریع -المبحث الثاني

  

ویرجــع الســبب  ؛یوجــد فــي فلســطین الیــوم مــزیج مــن التشــریعات والقــوانین الوضــعیة الغربیــة  
ـــة واالســـالمیةلوقـــوع فلســـطین ك ـــداب ، تحـــت االحـــتالل الغربـــي، غیرهـــا مـــن الـــدول العربی بدایـــًة باإلنت

ثــم تســلیم ، البریطــاني الــذي فــرض أنظمتــه وقوانینــه الوضــعیة الغربیــة علیهــا وعلــى العــرب والمســلمین
ــألردن لمصــر والتــي طبقــت علیهمــا قوانینهــا المســتمدة مــن القــانون الوضــعي  وغــزة، الضــفة الغربیــة ل

ختاما بالسلطة الفلسطینیة التي ثم ، ثم األوامر العسكریة لالحتالل الصهیوني، ي یومنا هذاالغربي إل
إال أنهــا أجــرت بعــض التعــدیالت البســیطة ، تركــت القــوانین واألنظمــة والتشــریعات علــى مــاهي علیــه

 )٢ما جاء في المادة (، م)٢٠١٠التعدیالت لسنة( تلكومثال على ، التي ال تسمن والتغني من جوع
م) النافــذ فــي المحافظــات ١٩٣٦) لســنة(٧٤) مــن قــانون العقوبــات رقــم (١٨یعــّدل نــص المــادة رقــم (

   )١(.الجنوبیة 

 رجـــاونـــال الغـــرب مـــا ، فطبقـــت القـــوانین الوضـــعیة الجاهلیـــة واستقصـــت الشـــریعة االســـالمیة  
اِهلِيَّـِة َيْبُغـوَن { قـال تعـالى:، وأصبح الحكم هو حكم الجاهلیة اِهلِيَّـِة َيْبُغـوَن َأَفُحْكـَم اْجلَ َوَمـْن َأْحَسـُن ِمـَن اهللاَِّ ُحْكـًام َوَمـْن َأْحَسـُن ِمـَن اهللاَِّ ُحْكـًام َأَفُحْكـَم اْجلَ

  ].٥٠:المائدة[  }}لَِقْوٍم ُيوقِنُونَ لَِقْوٍم ُيوقِنُونَ 

فلســطین و  وتجلــت مظــاهر التغریــب فــي التشــریع بشــكل كبیــر فــي الــدول العربیــة واالســالمیة  
  ومنها:

                                                           
هجریـة،  ١٤٣٢/جمـادى الثـاني/ ١١میالدیـة الموافـق  ١٥/٠٥/٢٠١١التعدیل صدر فـي مدینـة رام اهللا بتـاریخ: ) ١(

ـــة لمنظمـــة التحریـــر الفلســـطینیة رئـــیس الســـلطة الوطنیـــة  محمـــود عبـــاس رئـــیس دولـــة فلســـطین رئـــیس اللجنـــة التنفیذی
  الفلسطینیة.
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  .نظمة والقوانین الوضعیة الغربیةتطبیق األ  - المطلب األول
  

وتولت الشریعة اإلسـالمیة _بمعناهـا ، یة سامیة"أقام اإلسالم مجتمعاته علي أسس أخالق لقد  
، فاســتقرت فــي المجتمــع قرونــًا عدیــدة، القــانوني _ تحدیــد هــذه األخــالق وحمایتهــا بالحــدود والتعزیــر

فلـــم تعـــرف مجتمعـــات المســـلمین دور البغـــاء ، وواجهتـــه العلنیـــة، وهـــي تشـــكل أنمـــاط ســـلوكه الظـــاهرة
وال وســائل إشــاعة الفاحشــة كــالمالهي ، اهنــات والقمــاروال بیــوت المر ، وال حانــات الخمــور، المرخصــة
والعـرف العــام ، فالشـریعة _ باعتبارهــا قـانون األمـة الســائد _ تحرمـه وتعاقـب علیــه، ...، ووالمـراقص

  .الذي رسخته الشریعة في المجتمع یستنكره وال یسكت علیه

ربیــة فأخــذت فلمــا هبــت علــي المســلمین أعاصــیر االحــتالل حملــت معهــا كــل الموبقــات األو   
التـي غزانـا بهـا ، فاستبدلت األحكام الشرعیة اإلسالمیة بالقوانین واألنظمة الوضـعیة )١(".تندلع وتشیع

ومــن مظــاهر التغریــب بمــا ، وفرضــها علــى المســلمین، الغــرب وأمریكیــا عســكریًا قــدیمًا وفكریــًا حــدیثاً 
ة في البالد العربیة واإلسالمیة ومن القوانین المطبقو  مةظاألن تلكومن ، یتعلق بسن القوانین(التقنین)

  ضمنها فلسطین:

  : قانون العقوبات -١

ــدینا، وهــو األخطــر فــي التشــریع    نتیجــة ، فقــد تعــددت وتباینــت التشــریعات العقابیــة النافــذة ل
لتعدد وتباین األنظمة السیاسیة واإلداریة التي خضعت لهـا دولـة فلسـطین طـوال السـنوات الممتـدة مـا 

حیــث ُفرضــت علــى األراضــي الفلســطینیة منظومــة قانونیــة ، لعثمانیــة ولغایــة األنبــین زوال الدولــة ا
 ٧٤مكونة من مزیج غیر متجانس من أربع تشریعات عقابیة وهي: (قانون االنتـداب البریطـاني رقـم 

، والســـاري المفعـــول فـــي قطـــاع غــــزة)، م) الـــذي تـــم فرضـــه زمـــن االنتـــداب البریطـــاني١٩٣٦لســـنة( 
، المســتمدة مــن القــانون الفرنســي المطبــق فــي غـــزة) م)١٨٨٣( المصــریة لســنة(التشــریعات العقابیــة 

) وتعدیالتـه المطبـق فـي ١٩٦٠لسـنة  ١٦(التشریعات العقابیة األردنیة قانون العقوبات االردنـى رقـم(
(واألوامر العسكریة لدولة االحـتالل الصـهیوني). ولـذا مـن البـدهیات ان مـن سـمات ، الضفة الغربیة)

بحیث تعتبر أحكام التشریع العقابي ، إرتباطه الوثیق بقیم المجتمع وأخالقه وعاداته، ابيالتشریع العق
وناشــئة عــن تطــور ، علــى صــعید أي مجتمــع انعكاســا صــادقا لمــا یســود المجتمــع مــن قــیم ومبــادىء

ومــن هــذا المنطلــق یجــب العمــل .السیاســي والثقـافيو  ِحــراك أفــراده االجتمــاعي واإلقتصــاديو  تفـاعالت
ثـم ، غاء سریان هذه المنظومة القانونیة المتعددة وغیر المتجانسـة علـى مسـتوى دولـة فلسـطینعلى إل

                                                           
  . ١٢٠، ١١٩الغزو الفكري: د. عبد الستار فتح اهللا، ص ) ١(
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) ١٩٣٦لســـنة  ٧٤ویعتبـــر قـــانون العقوبـــات الفلســـطینى رقـــم( .اســـتبدالها بمنظومـــة قانونیـــة فلســـطینیة
وتعدیالتــه المطبــق حالیـــا فــي فلســـطین ولقــد مضـــى علــى هـــذه القــوانین وقـــت طویــل تقـــدم فیــه العلـــم 

 . )١(ائيالجن

وینقســم قــانون العقوبــات المطبــق فــي الــدول العربیــة واإلســالمیة ومنهــا فلســطین إلــي قســمین   
الجـــرائم متروكـــة  تلـــكوتقـــدیر ، األول: التعـــازیر وهـــي التـــي ال خطـــر فیهـــا علـــى التشـــریع اإلســـالمي

 القـــذفو  ىالزنـــ: وهـــيمثـــل: الحـــدود ، موضـــع العقوبــات المقـــدرة ولكـــن الخطـــورة تكمـــن فـــي، للقاضــي
القتـــل و  القتـــل شـــبه العمـــدو  القتـــل العمـــد: وهـــي والقصـــاص، البغـــيو  الـــردةو  الحرابـــةو  الســـرقةو  الشـــربو 

  . الجنایة على ما دون النفس خطأو  الجنایة على ما دون النفسو  الخطأ

وهـــي واجبـــة ، فهـــي حـــق هللا تعـــالي، والتـــي ال یحـــق ألحـــد مـــن البشـــر التغییـــر والتبـــدیل فیهـــا  
والتـي ، ضـحًا مـدى تـأثر القـانون الفلسـطیني للقـوانین الوضـعیة وتطبیقـه لهـاوا اولكن لقد بـد، التطبیق

واســتبداله بهــذه القــوانین الفاســدة وعــدم التطبیــق ، فیهــا تجــرؤ علــى اهللا تعــالي وٕالغــاء التشــریع اإللهــي
   العقوبات ومنها: تلكل

ــ  - أ بــل ، ىنــالقــوانین الوضــعیة التــي تقضــي بهــا المحــاكم الیــوم فهــي تبــیح الز  إن :ىعقوبــة الزن
مخالفـة صـریحة للشـریعة اإلسـالمیة مخالفـة ال ریـب فیهـا مطلقـًا  وهـي فـي ذلـك، وتشـجع علیـه

ـُه َكـاَن َفاِحَشـةً   {{اهللا تعـالى:  قـال ىففي جریمة الزن، ومصادمة معها َنى إِنَّ ـُه َكـاَن َفاِحَشـةً َوالَ َتْقَرُبوْا الزِّ َنى إِنَّ َوَسـاَء َوَسـاَء   َوالَ َتْقَرُبوْا الزِّ
  ]٣٢[اإلسراء:  }}َسبِيًال َسبِيًال 

وهـــي كـــل العقوبـــات ، التغریـــب والجلـــد والـــرجموتعاقـــب علیـــه ب ىفهـــذه النصـــوص تحـــرم الزنـــ  
  في الشریعة. نىالمقررة للز 

فـى الشـریعة اإلسـالمیة  ى:" تختلف جریمة الزن-رحمة اهللا-القادر عودة  المستشار عبد قال  
وتعاقــب علیــه ســواء  نــىً فالشــریعة اإلســالمیة تعتبــر كــل وطء محــرم ز ، عنهــا فــى القــوانین الوضــعیة

وأغلبهــا ، نــىً أمــا القــوانین الوضــعیة فــال تعتبــر كــل وطء محــرم ز ، زوجغیــر متــ محــدث مــن متــزوج أأ
وال ، الحاصل من الزوجین فقط كالقانون المصرى والقانون الفرنسى ىیعاقب بصفة خاصة على الزن

  وٕانما تعتبره وقاًعا أو هتك عرض. نىً تعتبر ما عدا ذلك ز 

فـإن كـان بالتراضـى فــال ، صـابوال یعاقـب القـانون المصـرى علـى الوقـاع إال فــى حالـة االغت  
  عقاب علیه ما لم یكن الرضا معیًبا.

                                                           
، القـدس، تـم االقتبـاس ٢٠١١انظر: قراءة في مسودة قانون العقوبات الفلسطیني الجدید، د. احمد بـراك، نیسـان ) ١(

  ٢٥٤٠٠٤/www.alquds.com/news/article/view/idمساًء،  ١١:٣٠م، الساعة ٦/١/٢٠١٣األحد 
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ولــو وقــت  -إذا لــم یبلــغ المفعــول بـه ثمانیــة عشــر عاًمــا كاملــة  بــاً ویعتبـر القــانون الرضــا معی  
والعقوبــة فــى حالــة الرضــا العیــب ، فــإن بلغهــا اعتبــر رضــاه صــحیًحا -الجریمــة بنــاء علــى طلبــه هــو 
  .بسیطة ألن الفعل یعتبر جنحة

ولعل أشد ما تواجهه الـبالد غیـر اإلسـالمیة الیـوم مـن أزمـات اجتماعیـه وسیاسـیة یرجـع إلـى   
ــائج القــائلون بــأن الزنــ،.نىإباحــة الز  مــن أخطــر  ىعالقــة شخصــیة لعلمــوا أن الزنــ ى..ولــو تــدبر النت

وأن مصـــلحة الجماعـــة تقتضـــى تحریمـــه فـــى كـــل الصـــور والمعاقبـــة علیـــه أشـــد ، الجـــرائم االجتماعیـــة
  )١( قاب"الع

                                                           
الجــزء الثــانى، دار الكتــب العلمیــة،  د. عبــد القــادر عــودة، التشــریع الجنــائي اإلســالمي مقارنــًا بالقــانون الوضــعي،) ١(

  .٢٥٣- ٢٥٢ص 
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  .التشریعات اإلسالمیةب القوانین الوضعیة الغربیة استبدال -المطلب الثاني
  

التي یحكم بها فـي و  وهذه بعض األمثلة من القوانین الوضعیة المستبدلة بالشریعة اإلسالمیة  
  فلسطین حتى الیوم:

ـــات األردنـــي لســـنة  :)٢٨٢فـــي المـــادة (   ـــه فـــي الضـــف ١٩٦٠مـــن قـــانون العقوب ة المعمـــول ب
برضــاها بــالحبس مــن  ىمعاقبــة المــرأة التــي ترتكــب جریمــة الزنــ"الغربیــة بفلســطین نــص علــى وجــوب 

  ."ستة أشهر إلى سنتین

ویقضــى بالعقوبــة نفســها علــى شــریك الزانیــة إذا كــان متزوجــًا وٕاال فــالحبس مــن ثالثــة أشــهر "  
ما حین تلبسهما بالفعل القبض علیه"واألدلة التي تقبل وتكون حجة على شریك الزانیة هي  "إلى سنة

   ."أو اعتراف المتهم لدى قاضي التحقیق أو في المحكمة أو وجود مكاتیب أو أوراق أخرى مكتوبة

یعاقــــب الــــزوج بــــالحبس مـــن شــــهر إلــــى ســــنة إذا ارتكـــب الزنــــا فــــي منــــزل ":  )٢٨٣( المـــادة  
   " .الزوجیة أو اتخذ له خلیلة جهارًا في أي مكان كان

إال بشـــكوى الـــزوج مـــا دامـــت الزوجیـــة  نـــىال یجـــوز مالحقـــة فعـــل الز "  :)٢٨٤وفـــي المـــادة (  
قائمــة بینهمــا وحتــى نهایــة أربعــة أشــهر مــن وقــوع الطــالق أو شــكوى ولیهــا إذا لــم یكــن لهــا زوج وال 

المنصــوص علیــه فــي المــادة الســابقة إال بنــاء علــى شــكوى زوجتــه  ىیجــوز مالحقــة الــزوج بفعــل الزنــ
  )١(."اطوتسقط الدعوى والعقوبة باإلسق

یجـوز محاكمـة الزانیـة إال بنـاًء علـى  ال"من قانون العقوبـات المصـري :  )٢٧٣وفي المادة (  
 وال عقوبة علیها إذا عفا عنها، زوجها ورضاه فال عقوبة على الزوجة إذا زنت بإذن" ."دعوى زوجها

  ."زوجها

مـدة ال تزیـد عـن  سالمرأة المتزوجة التي ثبت زناها یحكم علیهـا بـالحب" :)٢٧٤وفي المادة (  
  ."سنتین ولزوجها إیقاف العقوبة

إذا زنــى فــي منــزل الزوجیــة یعاقــب  الــزوج الزانــي"):٢٧٧وفــي الفصــل التاســع مــن المــادة (  
ال یجوز إجراء التحقیق في جریمـة ": ) تقول٢٧٦وفي المادة (، "بالحبس مدة ال تزید عن ستة أشهر

ال تقبل الشكوى بعد مرور ثالثـة و  الزوج المجني علیهشكوى كتابیة أو شفهیة من  الزنا إال بناء على
عـن شـكواه  یجوز للزوج الشاكي التنـازل" :في المادة التي تلیهاو  ،"بمرتكبهاو  من یوم علمه بها أشهر

                                                           
  .١٩٣٦ة لسن ،)٧٤(رقم الفلسطیني العقوبات ، قانون١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم () ١(
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أن یوقــف تنفیــذ  .. كمــا یجــوز للــزوج المجنــي علیــه.المحاكمــةو  فــي أّي مرحلــة مــن مراحــل التحقیــق
  ."ئه معاشرة زوجه المحكوم علیهذلك برضاو  الحكم الصادر بالعقوبة

كمـا أن القـانون ال ، الطـرفین ال یعتبـر جریمـة إذا كـان برضـا نـىیـدلل بوضـوح أن الز  ذلـكو   
المحكمـة أمـا إذا لـم یتقـّدم فـإن القـانون یتغاضـى عـن  یقّر جریمة الزنا إال إذا تقّدم الزوج بشـكوى إلـى

ـــك ـــّرر فـــ، ال یعتبرهـــا جریمـــةو  ذل ـــزوج هـــو الـــذي یق ـــیس الشـــرعو  ي المســـألة وهـــو المشـــرعفأصـــبح ال  ل
  .اإلسالمي

مـن واقـع بـاإلكراه أنثـى (غیـر زوجـه) یعاقـب "): ٢٩٢( وأما في حالة االغتصاب ففي المادة  
 )١٦) مـــن القـــانون رقـــم (١٥٢وفـــي المـــادة(، "باألشـــغال الشـــاقة المؤقتـــة خمـــس ســـنوات علـــى األقـــل

قــانون العقوبــات األردنــي لمرتكبــي جریمــة ) مــن ٣٠٨وتتــیح المــادة("، )١(."العقوبــة مــدة عشــر ســنوات"
 االغتصــاب االفــالت مــن العقوبــات فــي حالــة زواجهــم مــن ضــحایاهم لفتــرة ال تقــل عــن ثــالث ســنوات

ویـــتم اعـــادة تفعیــــل  "إذا اعتبـــر جنایـــة"أو خمــــس ســـنوات  "إذا اعتبـــر فعـــل االغتصـــاب مـــن الجـــنح"
ل نهایة الفترة المنصـوص علیهـا فـي االجراءات الجزائیة في حالة وقوع الطالق دون سبب مشروع قب

  )٢(ویتم ایقاع العقوبة على مرتكب الجریمة (المغتصب)." "ثالث أو خمس سنوات" القانون

كل من واقع أنثى مواقعة غیر مشروعة ": تقول ) من الفصل السابع٢٥٧وأیضًا في المادة (  
فـي المـادة و  ،"بالسـجن المؤقـترضاها باستعمال القوة معها أو بتهدیدها أو بخـداعها... یعاقـب  بغیر

ذلك و  بغیر رضاه كّل ذكر ارتكب فعل اللواط مع ذكر آخر" ) من نفس الفصل جاء ما یلي: ٢٦٠(
لـم یـتم خمـس عشـرة سـنة یعاقـب  باستعمال القوة معه أو بتهدیده أو بخداعه... أو كان المجني علیه

اط مـع ذكـر آخـر أتـم خمـس عشـرة ذكر ارتكـب فعـل اللـو  ): "كلّ ٢٦١في المادة (و  ،"بالسجن المؤقت
. ".. یعاقـب بالسـجن مـدة ال تزیـد عـن عشـر سـنوات.سـنة كاملـة لم یبلغ ثماني عشـرةو  سنة من عمره

)٣(  

قبـل الفعـل و  فـإذا كـان المجنـي علیـه بالغـاً ، كمـانع إلنـزال العقوبـة وهنـا یشـترط القـانون السـن  
  القانون ال یعتبر ذلك جریمة. فإن

اإلجبــار" لكــي "اللــواط تشــترط فــي بعــض األحیــان و  االغتصــابو  ىبــالزنإن المــواد المتعّلقــة    
العتبارهــا  ؛لكــن إذا تمــت بالرضــا فلــیس هنــاك مجــاالً و ، تتحــّول إلــى جــرائم یــدان بمقتضــاها الشــخص

  . جریمة یحاسب علیها القانون

                                                           
 .١٩٦٠) لسنة ١٦، قانون العقوبات رقم (١٩٣٦ة نلس ٧٤ رقم الفلسطیني العقوبات قانون) ١(
 .٢م، ص ٢٠١٢المرأة الفلسطینیة وقانون العقوبات، ورقة تقدیر موقف، رام اهللا وجنیف، ) ٢(
 .١٩٣٦ ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (ة، لسن ٧٤ رقم الفلسطیني العقوبات قانون) ٣(



   

٣٢٠ 
 

 

واالغتصـــاب  ىالحالـــة تكـــون العقوبـــات مـــن القـــوانین الوضـــعیة تشـــجیع علـــى الزنـــ تلـــكوفـــي   
الجرائم فهي تخـالف نصـوص الشـریعة اإلسـالمیة  تلكلیست رادعة لو  ،ط وغیرها من المحرماتواللوا
علیها إذا قام بهـا بِكـر  ال عقوبة ىفجریمة الزن، وال تقر ما شرع اهللا وهي ال تحرم ما حرم اهللا، تماماً 

خـارج بیـت  ال عقوبـة علیـه إذا زنـى والزانـي المحصـن، مادام ذلك بالتراضي -رجال كان أو امرأة  -
بالجلــد  -وشــریعة اهللا فـي إقامــة الحـد ، زوجهـا والزوجـة الزانیــة ال تـتم محاكمتهــا إال برضـا، الزوجیـة
وجریمــة االغتصــاب تنتهــي ، واســتبدلت بــالحبس ســتة أشــهر أو ســنتین قــد ألغیــت تمامــا -والــرجم 
هـدار شـریعة الحكـم قرینـة إ ىویكفـي تبـدیل حـد الزنـ !؟فأي محاداة هللا ولرسوله أشد من ذلـك، بالزواج

  )١(]٣١مائدة:ال[ }}بَِام َأنَزَل اهللاَُّ َفُأْوَلئَِك ُهْم اْلَكافُِرونبَِام َأنَزَل اهللاَُّ َفُأْوَلئَِك ُهْم اْلَكافُِرون  َوَمْن َملْ َحيُْكمْ َوَمْن َملْ َحيُْكمْ {{  ،كله
وعقوبة الجلد وٕان كانت ألغیت من أكثر القـوانین الجنائیـة الوضـعیة إال أنهـا ال تـزال عقوبـة "  

د إحـدى العقوبـات األساسـیة فـي القـانون ففـي إنجلتـرا یعتبـر الجلـ، معترفًا بها في قوانین بعـض الـدول
وفـي قـانوني الجـیش والبـولیس فـي مصـر ، وفي الوالیات المتحدة یعاقب المسجونون بالجلـد، الجنائي

  وكذلك الحال في كثیر من الدول.، وٕانجلترا ال یزال الجلد عقوبة أساسیة

لعقوبــة ضــروریة ا تلــكوالعــالم حــین یقــرر عقوبــة الجلــد فــي القــوانین العســكریة یعتــرف بــأن   
ولكن المدنیین في أنحاء العالم الیوم أشد حاجة ، لحفظ النظام بین الجند وحملهم على طاعة القانون

، العقوبة بعد أن أصبحوا ال یحرصون علـى النظـام وال یعترفـون بالطاعـة للقـوانین تلكمن الجند إلى 
وكــأن المــدنیین ، ! ها للمــدنیینومــا أعجــب منطــق النــاس یریــدون الطاعــة والنظــام للجنــد وال یســتلزمون

وأي عیب في أن یدین أفراد األمة جمیعًا  ،لیسوا من األمة أو لیسوا هم الذین یمدون الجیش بالجنود
  للنظام وبالطاعة للشرائع؟ بالخضوع

بالحبس وهو عقوبة ال یؤلم الزاني إیالمـاً یحملـه علـى  ىوتعاقب القوانین الوضعیة على الزن  
وال تثیــر فیــه مــن العوامــل النفســیة المضــادة مــا یصــرف ، وقعهــا مــن وراء الجریمــةهجــر اللــذة التــي یت

  العوامل النفسیة الداعیة إلى الجریمة أو یكبتها.

وأكثــر النــاس الــذین یستمســكون عــن ، عقوبــة الحــبس إلــى إشــاعة الفســاد والفاحشــة توقــد أد  
األخالق الفاصلة التي لم یعرفها أهل الزنا الیوم ال تصرفهم عنه العقوبة وٕانما یمسكهم عنه الدین أو 

  األرض قاطبة إال عن طریق الدین.

                                                           
، تـم ٢٠٠٣/ ٥ /٢٦الشـریعة، شـبكة فلسـطین للحـوار،  ح مـعانظر: قانون العقوبات الفلسـطیني.. تعـارض فاضـ) ١(

ـــــاء  ـــــاس الثالث ـــــا تحكـــــم ، www.paldf.netصـــــباحًا،  ١٠م، س٨/١/٢٠١٣االقتب ـــــة المواجهـــــة، بالدن أنظـــــر: حتمی
  .www.tawhed.ws منبر التوحید والجهاداإلسالم،  بالقوانین الوضعیة.. وال تحكم بشرعة
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ونسـتطیع أن نلمــس أثـر الشــریعة واضــحًا فـي الفــرق بـین الشــرق اإلســالمي عامـة وبــین بــالد   
بــالرغم مــن أن بــالد الشــرق كلهــا تقریبــًا قــد أخــذت بقــوانین الغــرب ونظمــه ودرجــت علــى أثــره ، الغــرب

 ىفــال زال الشــرق ینفــر مــن جریمــة الزنــ، یتصــل بــاألعراض واألخــالقوراحــت تتشــبه بــه حتــى فیمــا 
 تلــكبینمــا الغــرب ال یحفــل ب، ویســتفظعها ویحقــر مرتكبیهــا ویســتقل كــل عقوبــة مهمــا عظمــت علیهــا

الجریمـــة وال یهـــتم بـــاألخالق واألعـــراض علـــى العمـــوم. والفـــرق بـــین الشـــرق والغـــرب هـــو الفـــرق بـــین 
فعقوبــة الشـــریعة العادلـــة ، عــه فـــي الجماعـــة التــي حكمهـــا طـــویالً كــل قـــد تـــرك طاب، الشــریعة والقـــانون

وعقوبـة القـانون الهینـة علـى ، الرادعة قد خلفـت وراءهـا مجتمعـًا صـالحًا یقـوم علـى األخـالق الفاضـلة
  )١(األفراد المضیعة للجماعة قد تركت وراءها مجتمعًا فاسدًا منحًال تسیره األهواء وتحكمه الشهوات."

ب دول العــالم بعقوبــة الجلــد علــى العســكریین وبعضــهم طبقــه علــى المــدنیین وبعــد اقــرار أغلــ  
ولكــن الــدول العربیــة واإلســالمیة ، العقوبــة هــي األنســب لــردعهم تلــكوالســبب یرجــع إلــى أنهــا رأت أن 

، أیـن هــي مــن تطبیــق حكــم الشــرع فــي عقوبـة الجلــد؟! ألــیس هــي أولــى بتطبیــق شــرع اهللا فــي األرض
  .؟! لوضعي الذي دمر المجتمعات اإلسالمیةوترك الحكم بالقانون ا

 المقامرة:و  وجود قانون یبیح الخمور  -  ب

وتعتبـر جریمـة الشـرب ، تحرم الشریعة اإلسالمیة شرب الخمر لذاته سواء أسكر أو لم یسكر
  من الحدود ویعاقب علیها بالجلد ثمانین جلدة.

َا{{   قال تعـالى: اَيَأهيُّ َ ْمرُ   َيَأهيُّ َام اْخلَ ْمرُ الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ َام اْخلَ ـْيَطاِن   َواملَْْيِرسُ َواْألَنَصـاُب َواْألَْزَالمُ َواملَْْيِرسُ َواْألَنَصـاُب َواْألَْزَالمُ   الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ـْيَطاِن ِرْجـٌس ِمـْن َعَمـِل الشَّ ِرْجـٌس ِمـْن َعَمـِل الشَّ
ُكْم ُتْفلُِحون ُكْم ُتْفلُِحونَفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ   ].٩٠اآلیة : المائدة[ ﴾﴾َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَّ

كــل مـن كــان ") مـن الفصـل العاشــر مـن قــانون العقوبـات الفلسـطیني: ٢٨١جـاء فـي المــادة (  
ارتكـب تصـّرفًا فیـه إزعـاج للنـاس یعاقـب بـالحبس و  هـو بحالـة سـكرو  یرتاده الجمهـور في طریق عامة

 شرب الخمور جـائز ومسـموح بـه إذ لـمو  یتضح من ذلك: أن السكرو  "ال تزید على ثالثة أشهر مدة
 .یتسّبب في إیذاء الناس

: )٢٨٢جــاء فــي المــادة (و  ،كــذلك فــإن شــرب الخمــر مســموح بــه لمــن أتــم خمســة عشــر عامــاً   
یعاقـب بـالحبس مـدة ال تزیـد علـى  غ من العمـر ثمانیـة عشـر عامـاً كّل من قّدم مسكرًا لشخص لم یبل"

 ."ستة أشهر

َعــْن َأِخیــِه ، ِســَماِك ْبــِن َحــْرٍب َعــْن ، لــد؟!جالقــانون یعاقــب بــالحبس فــأین تطبیــق شــرع اهللا بال  
ــِد ْبــِن َحــْرٍب  َصــلَّى اللَّــُه -َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه : َقــالَ ، َعْبــِد اللَّــِه َعــْن ، َأِبیــِه َعــْن ، اْبــِن ُجــَرْیٍج َعــِن ، ُمَحمَّ

                                                           
  .٣٥٧-٣٥٣صد. عبد القادر عودة، التشریع الجنائي مقارنًا بالقانون الوضعي، ) ١(
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ثُــمَّ ِإْن َشــِرَب ، ثُـمَّ ِإْن َشــِرَب َفاْجِلــُدوهُ ، ثُــمَّ ِإْن َشــِرَب َفاْجِلــُدوهُ ، َمــْن َشــِرَب اْلَخْمـَر َفاْجِلــُدوهُ ": -َعَلْیـِه َوَســلَّمَ 
   )١(. "الرَّاِبَعَة َفاْقُتُلوُه 

 " وٕاجمــاع الفقهــاء فیمــا عــدا أبــا حنیفــة وأصــحابه علــى أن مــا أســكر كثیــره فقلیلــه حــرام ســواء  
وأن شــرب القلیــل مــن أي مســكر معاقــب علیــه ولــو لــم یســكر... ، كــان لــه اســم آخــر أمســمي خمــرًا 

ولكـن ال یعاقــب ، والمخـدرات علـى اخـتالف أنواعهــا كالحشـیش والترامـال ومــا أشـبه لهـا حكــم المسـكر
والمتفــق ، والحــد عقوبــة مغلظــة ال تقــرر بالقیــاس، علیهــا بعقوبــة الحــد؛ ألنــه ورد فــي الخمــر والســكر

  )٢("علیه أن عقوبة المخدرات هي التعزیر.

ال یمــانع فــي نشــر القمــار علــى أن یكــون ذلــك  كمــا أن القــانون یفهــم مــن ســیاقه أن 
ر دون إذن أعـّد أو أدار مكانـًا عامـًا لممارسـة القمـا كـّل مـن"):٢٨٣جـاء فـي المـادة (حیـث  ،مرّخصـاً 

  . أنه في حال الحصول على إذن یمكن فتح دار للقمار ذلك یعني "...من الجهات المختصة

والســرقة یعاقــب علیهــا بعقوبــة غیــر ، إذا كــان بالتراضــي ىفالقــانون الفلســطیني یســمح بــالزن  
إذا كــان  والقمــار مســموح، الســكر مســموح إذا كــان ال یســبب إزعاجــًا للنــاسو  وشــرب الخمــر مشــددة

 فالقــانون الفلســطیني یحمــل فــي طیاتــه مــواد خطیــرة تخــالف نصــوص الشــریعة، خیص رســميبتــر 
 یعتــریهم مــن نقــص بمــا، تحــرف فیهــا شــرع اهللا إلــى أهــواء البشــرو  ،اإلســالمیة مخالفــة ال لــبس فیهــا

 أسـسو  یتعّمـد وضـع قـوانینو  ال یعتـرف بهـا بـلو  فالقانون الوضعي ینسف أصول اإلسالم، تقصیرو 
   .القیمو  في مجال األخالقخاصة ، تخالفها

تحویـل و  الفاحشـةو  فـتح البـاب علـى مصـراعیه للمنكـرو  منهـا تقنـین الفسـاد وهذه القوانین یـراد  
  . تداس فیها القیمو  اإلسالمي إلى مجتمع غربي تنشر فیه الرذیلة المجتمع

حفـــظ أمـــن و  الغـــرض مـــن العقوبـــة هـــو الحـــد مـــن الجریمـــة : إن)٣(الـــدكتور مـــازن هنیـــة قـــال  
لكـن الشـریعة تختلـف عـن القـوانین و  تتفـق فیـه الشـریعة مـع القـوانین الوضـعیة هـذا الغـرضو  تمـعالمج

  . أشیاء كثیرة الوضعیة في

 من ثم فإنو  األسس التي بنیت علیهاو  تخالف القوانین الوضعیة في فلسفة العقوبة والشریعة  
قــانون العقوبــات الفلســطیني  بــین عــدم التــزامو  ،الشــریعة تقّســم العقوبــات بمــا ینســجم مــع هــذه الفلســفة

                                                           
مســـند اإلمـــام: أحمـــد بـــن حنبـــل، حـــدیث مرفـــوع، راوي الحـــدیث: الصـــحابي عبـــد اهللا بـــن عمـــرو، رقـــم الحـــدیث: ) ١(

، المكتبــــــــة اإلســــــــالمیة، موســـــــوعة الحیــــــــث الشــــــــریف ٢٤١، ســــــــنة الوفـــــــاة:٦٩٥٣، العــــــــزو ٦٧٩٩، األفـــــــق:٦٧٩٩
www.islamweb.net.  

  .٣٢١صد. عبد القادر عودة، التشریع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ) ٢(
  وزیر العدل في الحكومة الفلسطینیة بغزة، وعمید كلیة الشریعة بالجامعة اإلسالمیة بغزة سابقًا.) ٣(
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فـال دخـل ، تحدیـدها بشـكٍل وثیـقو  جـرائم الحـدود قـام الشـرع بتقـدیر عقوبتهـا وأن، بالشریعة اإلسالمیة
في  لیس ألحٍد الحقو  دور المحاكم مقتصر على تطبیق الحكم بعد إثبات الجریمةو  تقدیرها ألحٍد في

  اسقاط العقوبة بحال من األحوال. 

إال أن صـاحب الحـق لـه إسـقاط العقوبـة  ص فهـي مقـّدرة مـن قبـل المشـرعأما جـرائم القصـاو    
ممــا اعتبرتــه ، الشــریعة اإلســالمیة مخالفــة جوهریــة القســم قــد خــالف القــانون ذلــكفــي و  ،أو اســتبدالها

  جریمة أو اعتبره بطریقة تخالف الشریعة الشریعة جریمة لم یعتبره القانون

 ویكفـي أن القـانون جعـل حرمـة القضـاة، ار المناسب لهـاوالقانون لم یعط القیم الدینیة االعتب  
ٕان شـــئت فقـــل قـــد و  الـــذات اإللهیـــةو  االعتـــداء علـــى القـــیم الدینیـــة مـــوظفي الدولـــة أعظـــم مـــن حرمـــةو 

   جعلتهما سواًء.

  .لم تلَق القیم األخالقیة العنایة الكافیة فالقانون أباح اإلجهاض للزانیة  

، شریعة اإلسالمیة لتطبیقها في الوقـت الحاضـرصالحیة ال رفض مبررات البعض من عدمو   
لـم یدرسـوا القـانون اإلسـالمي دراسـة موضـوعیة و  القوانین اإلسـالمیة نهم لم یفحصوا صالحیةإوقال: 

القادر  ومن الناحیة الموضوعیة فالقانون اإلسالمي هو الوحید، منطلقات فكریة بل یأتي رفضهم من
  .ألهواءعلى تحقیق العدالة قانون ال تعصف به ا

مــن ناحیـة أخــرى فــإن و  العقوبــة فـي الشــریعة اإلسـالمیة تتناســب مـع شــدة الجریمـة وٕان شـدة  
الجریمـة تلـك لإلسـالم فلسـفة مـن خـالل تشـریعاته المتعّلقـة ب - ىمثـل عقوبـة الزنـ -العقوبـات  بعـض

 ال تظهـر فـي العقوبـة أو تنفیـذها بـل تحـرص علـى إخفـاء الجریمـة لكـي تلـكتحرص على عدم إقامة 
  . المجتمع

المعـتقالت ألن العقوبـة و  أسـاس بنـاء السـجون وأن فلسـفة العقوبـة فـي الشـریعة ال تقـوم علـى  
المعـتقالت التــي و  حــین تقـوم كــّل قـوانین الــدنیا علـى الســجون مكانــًا فـيو  فـي الشـریعة محــدودة زمانـاً 

  عبئًا على المجتمع.و  للمجرمین تصبح أحیانًا مخرجة

"فـــي القـــانون مـــواد كثیـــرة تتعـــارض مـــع الشـــریعة : فقـــال )١(شـــبیروأمـــا المحـــامي عبـــد الكـــریم   
منظمـات و  أن دوالً و  ،أن القانون الجدید ال یختلف عن القدیم إال فـي أمـور شـكلیة بسـیطةو  اإلسالمیة

وأشــار بعــض ، فــي ذلــك دعمــًا مالیــًا كبیــراً  تقــّدمو  غربیــة تســعى إلــى إدخــال مــواد مخالفــة للشــریعة

                                                           
الشـریعة اإلسـالمیة، شـبكة  القانونیـة بغـزة، مقـال بعنـوان تعـارض فاضـح مـع ة العلـومعضـو مجلـس إدارة جمعیـ) ١(

 .www.paldf.net، ٢٠٠٣/ ٥ /٢٦، فلسطین للحوار
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من قبل السلطة الفلسطینیة إللغاء (المجلـة العدلیـة)  هیقولون: أن هناك توجّ  )١(المتحّدثین في الورشة
 تلكأنه یراد استبدال و  ،شامل لمعالجة المعامالت المدنیة بین الناس التي تحتوي على نظام إسالمي

  .مدنّي ال یرتكز إلى الشریعة اإلسالمیة المجلة بقانون

 فـتح البـاب علـى مصـراعیه للمنكـرو  تقنـین الفسـادمنها  هذه القوانین التي تعطل الحدود یرادف  
  )٢(تداس فیها القیم.و  اإلسالمي إلى مجتمع غربي تنشر فیه الرذیلة تحویل المجتمعو ، الفاحشةو 

  ].٤٧اآلیة : المائدة[ ﴾َوَمْن َملْ َحيُْكْم بَِام أنزل اهللاَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َوَمْن َملْ َحيُْكْم بَِام أنزل اهللاَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ {{

الـذي ، علمانیة القانون فیها اعتداء علـى شـرع رب العـالمینو ، فالقوانین في فلسطین علمانیة  
بینما الحكـم بالقـانون المسـتورد والبعیـد عـن روح الشـریعة ودراسـة ، جاء لیكون مهیمنًا وحاكمًا وفاعالً 

ونمـــو الثقافـــة ، یـــؤدي إلـــى اضـــمحالل الثقافـــة اإلســـالمیة فـــي هـــذا الجانـــب، هـــذا القـــانون والعمـــل بـــه
  .التي یراد لها فعًال أن تكون البدیلةالقانونیة البدیلة أو 

، والعمل كان بشرعة اهللا تعـالى، فعندما كان الحكم بشریعة اهللا والقاضي الشرعي هو الوحید  
فـي جانــب القـانون المعمــول ، كانـت ثقافـة المجتمــع (الفلسـطیني وغیــره) هـي الثقافــة الغالبـة والمهیمنــة

والـذي هـو كفـر وظلـم ، الهـام مـن جوانـب الحیـاةفـي هـذا الجانـب ، وعنـدما غابـت شـمس الشـریعة، به
هذا فـي حـد ذاتـه ، الهولندي، الفرنسي، وكانت الثقافة والمعرفة في القانون اآلخر: اإلنجلیزیة، وفسق

  )٣(ال ؟.سمیناه بذلك أم أإعتداء سواء 

  

                                                           
ورشــة عمـــل عقــدتها رابطـــة الــدعاة فــي رفـــح حــول قـــانون العقوبــات بمشـــاركة عــدٍد مـــن  ورش عمــل مــن بینهـــا) ١(

إلــى العدیـد مــن ى مختصـین وأســاتذة الشـریعة وأهــل اإلفتـاء، وقــد أشـار المشــاركون فـي الورشــة باإلضـافة إلــ المحـامین
  اإلسالمیة. البنود والجوانب التي تتناقض مع روح ونصوص الشریعة

 .www.paldf.net، ٢٠٠٣/ ٥ /٢٦، الشریعة اإلسالمیة، شبكة فلسطین للحوار تعارض فاضح مع) ٢(
تمـوز  ٢٢الثقافة اإلسـالمیة والمجتمـع الفلسـطیني، الشـیخ جمـال محمـد بواطنـه، مفتـي محافظـات رام اهللا والبیـرة، ) ٣(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم األحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، ٢٠٠٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االقتب مســــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء  ١١م، الســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة ١٠/٢/٢٠١٣ت
www.passia.org/meetings/٢٠٠٤/Islamic-Culture-٢٠٠٤.htm.  
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  .قوق االنسان من المواثیق الدولیةاستقاء ح -المطلب الثالث
  

، المعاصرة من األمور الجوهریة في المجتمعات، الدعوة إلیهاأصبحت فكرة حقوق اإلنسان و   
المجتمعـات  فـي أكانـت وارتـبط قیـام مبـادئ حقـوق اإلنسـان والـدفاع عنهـا فـي العصـر الحـدیث سـواء

اإلنسـانیة حیـث أســهم  الـذي أصـبح مرجًعــا للحقـوق، غیرهـا مـن الغـرب مالتـي تنتسـب إلـى اإلسـالم أ
الغربیــة للمفــاهیم المكونــة للحقـــوق  عــالمي فــي تــأطیر النظریــةاالســتعمار الغربــي علــى المســتوى ال

ومنظـــوره عـــن الحیـــاة عـــن طریـــق القهـــر  األساســـیة وســـعى فـــي كثیـــر مـــن الـــدول إلـــى فـــرض قیمـــه
  .كافة مجاالت الحیاة االستعماري والسیطرة االستبدادیة المادیة في

ن بســبب غیــاب اإلنســا وفــي المجتمعــات اإلســالمیة ترســخت المفــاهیم الغربیــة عــن حقــوق  
مما أدى إلى بناء الحقوق اإلنسانیة  المفاهیم اإلسالمیة المنظمة للحقوق الشرعیة لألفراد والجماعات

الواقــــع ومحاولــــة االرتقــــاء بحقــــوق األفــــراد  عنــــد المســــلمین مســــتمد مــــن التجربــــة الغربیــــة لمعالجــــة
تنظـیم حقـوق األفـراد فـي لذلك صارت المفاهیم والمبادئ الغربیة هـي المرجـع األساسـي ل، والجماعات

ومقومـات وجودهــا كواقــع ممـارس فــي المجتمعــات ، ممــا أدى إلــي ضـیاع الحضــارة اإلســالمیة، العـالم
ومرجعــا محــدود ، فعجــزت عــن تنظــیم الواقــع تراثیــاً ، وصــهرها فــي بوتقــة الحضــارة الغربیــة، اإلســالمیة

 العـرب والمسـلمون فـي الحقـوقوتثبـت ، األثر أخالقیًا فـي التشـریع المعاصـر المـنظم لحقـوق اإلنسـان
وتركـــوا ، ووقعـــوا علیهــا وألزمــوا أنفســـهم بتطبیقهــا، والمواثیــق والمعاهــدات والقـــوانین الدولیــة المعاصــرة

وهـو الـذي لـم یتغیـر فهـو صـالح لكـل ، الـذي كفـل حقـوق جمیـع المخلوقـات، تطبیق الشـرع اإلسـالمي
  )١(زمان ومكان حتى یرث اهللا األرض ومن علیها.

فجــاءت لتحقیــق ، ریعة اإلســالمیة فقــد ســبقت حقــوق االنســان الدولیــة بمئــات الســنینوأمــا الشــ  
وأن مصـــالحهم ال تتحقـــق إال بحمایـــة الضـــروریات الخمـــس ، مصـــالح العبـــاد فـــي معاشـــهم ومعـــادهم

وهــي حقــوق اإلنســان األساســیة التــي تحفــظ كرامتــه ، المــال)، العــرض، الــنفس، الــدین، وهــي:( العقــل
ـــاةكحـــ، وتوفرهـــا وتحمیهـــا ـــك والتصـــرف وحـــق الحیـــاة  ق الحی ـــار والتمل ـــدین واالختی وحـــق الحریـــة والت
.. بل اعتبر انتهاكها ،.ولم یكتف االسالم بتقریر هذه الحقوق، والتفكیر والتعبیر، االجتماعیة والنسل

وهــي: ، وجعـل عقوبتهــا نًصـیة غیـر قابلـة لالجتهــاد وتقـدیر القضـاة والحكـام، واالعتـداء علیهـا جریمـة
وحــــد الحرابــــة لحمایــــة حــــق األمــــن ، الشــــرعیة) فحــــد القصــــاص شــــرع لحمایــــة حــــق الحیــــاة (الحــــدود

وحد القذف لحملیة حق ، وحد الزنى لحمایة حق النسل، وحد السرقة لحمایة حق التملك، اإلجتماعي
                                                           

انظر: النظریة السیاسیة اإلسالمیة في حقوق اإلنسان الشرعیة دراسة مقارنة، د. أحمـد مفتـي، د.سـامي الوكیـل، ) ١(
 .٢٣هـ، ص١٤١٠-قطر، شوال -الطبعة األولى، مؤسسة الخلیج، مركز البحزث والمعلومات الدوحة 
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وحمایة العقـل ممـا یغتالـه ، وحد الشرب لحمایة حق الفكر واإلرادة، اإلنسان بسالمة السمعة والعرض
  )١(والمخدرات من الخمر

 عـدة مجهـودات محلیـة ودولیـة :واإلنسـاني هـ اإلنسـان والقـانون لحقـوق الـدولي فالقـانون  
، )١٩٤٨واالعـالن العـالمي لحقـوق االنسـان عـام (، ومنها الوثـائق الدولیـة والوثـائق المحلیـة، عالمیة

، الشخصــیة والحقــوق، الفــرد حــقفــي ، اإلضــافیان األربعــة والبروتوكــوالن جنیــف ومنهــا اتفاقیــات
  وحریـة الجماعـات تكـوین وحریـة، والتعبیـر الـرأي وحریـة، شـئون القضـاء بـإدارة الخاصـة والحقـوق

، بالمرأة الخاصة اإلنسان وحقوق، داخلیا والمشردین الالجئین وحقوق، التنقل واإلقامة وحریة، لتجمع
مـن  وغیـره السـكن يفـ والحـق، التملـك وحـق، التمییزیـة غیـر المعاملـة فـي والحـق، وحقـوق األقلیـات

 معـاییر حقـوق مـن ذلـك وغیـر، العقـاب مـن واإلفـالت، والثقافیـة واالجتماعیـة االقتصـادیة الحقـوق
وهنـــاك مجهـــودات علـــى المســـتوى االقلیمـــي حیـــث أنشـــئت منظمـــة الوحـــدة االفریقیـــة ســـنة ، اإلنســـان

 نهــا ســنةع تصــدر ثــم ثــم أنشــئت المجموعــة األمریكیــة ، ) ومــن أهــدافها محاربــة العنصــریة١٩٦٣(
 ..و أنشــــأ المجلــــس األوروبــــي ســــنة،.) االتفاقیــــة األمریكیــــة علــــى غــــرار االتفاقیــــة األوروبیــــة١٩٦٩(
) صـــدر عـــن ١٩٦١وفـــي ســـنة(، صـــدرت عنـــه االتفاقیـــة األوروبیـــة لحقـــوق االنســـانحیـــث ) ١٩٥٠(

وأصــبح نافــذا ، الــدول األوروبیــة المیثــاق االجتمــاعي األوروبــي ثــم صــدر قــانون الضــمان االجتمــاعي
  )٢().١٩٦٨سنة(

تعهـدت الــدول األعضـاء بالتعــاون مـع األمــم ، االتفاقیـات والمجهــودات الدولیـة تلــكوبعـد كـل   
..فـــإن الجمعیـــة العامـــة تنـــادي .المتحـــدة علـــى ضـــمان ومراعـــاة حقـــوق االنســـان والحریـــات األساســـیة

االعـــالن ونظـــرًا الهمیـــة ، بـــاإلعالن العـــالمي لحقـــوق االنســـان مســـتهدفین بـــه كافـــة األمـــم والشـــعوب
  فهناك عدة تعقبات علیه ومنها: -بالنسبة لواضعیه-العالمي لحقوق االنسان 

القائم على تقـدیس الحریـات ، االعالنات في مجملها تعتبر تطبیقًا للمذهب الفردي الحر تلك -١
 الفردیة.

ألن المــذهب ، بنــاًء علــى التعقیــب األول یتضــح أن نصــوص االعــالن ال صــلة لــه بالعقائــد  -٢
لـــذلك ، علـــى إقصـــاء الـــدین عـــن الحیـــاة (العلمانیـــة) أي فصـــل الـــدین عـــن الدولـــةالحـــر قـــائم 

 جاءت نصوص االعالن مخالفة لعقائد األفراد وخاصة المسلمین.

                                                           
-١٥ص وزمیلـه،  النظریة السیاسیة اإلسالمیة في حقوق اإلنسان الشرعیة دراسة مقارنة، د. أحمد مفتي نظر:ا) ١(

١٦.  
هــ ١٤٢٥والقانون االنساني بین الشـریعة والقـانون، د. اسـماعیل األسـطل، الطبعـة األولـى اإلنسان انظر: حقوق ) ٢(

  .٢٧م، ص٢٠٠٤ -
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والقاعــدة ، ال یوجــد جــزاء علــى الدولــة المخالفــة والغیــر ملتزمــة بــاالعالن والمنتهكــة للحقــوق -٣
 القانونیة تكسب صفة االلزام.

 االنسان نص على الحقوق ولم ینص على الواجبات.االعالن العالمي لحقوق  -٤

، النزاعات واالعتداءات بین الدول االعالنات لم تحدد الحقوق تحدیدا دقیقًا یحول دون وقوع -٥
فجمیــع الــدول المنتهكــة لحقــوق ، الــي جانــب القصــور فــي التطبیــق بــین الــدول الموقعــة علیــه
فمـثًال أمریكــا التـي تــدعي ، دولیـةاالنسـان والموقعـة علــى حمایتهـا هـي عضــو فـي المنظمــة ال

وتطالـــب الـــدول بـــاحترام حقـــوق االنســـان تنتهـــك هـــي حقـــوق االنســـان ، الحریـــة والدیمقراطیـــة
ویرتكــب جنودهــا الجــرائم فــي حــق االنســانیة وتســعي لتأخــذ الحمایــة لجنودهــا فحصــلت علــى 

ب وخیـــر دلیـــل علـــى ذلـــك أیضـــًا وقوفهـــا إلـــي جانـــ، حصـــانة لجنودهـــا فـــي البوســـنة والعـــراق
إســـرائیل وحمایتهـــا لهـــا باســـتخدامها حـــق الـــنقض ضـــد أي مشـــروع ینـــدد بانتهاكـــات إســـرائیل 

 .لحقوق االنسان الفلسطیني

فالشــریعة االســالمیة ال تطلــق ، االعــالن یخــالف الشــریعة اإلســالمیة مخالفــة صــریحة ذلكفــ  
ـــد أصـــحاب المـــذهب الحـــر ـــة لألفـــراد كمـــا عن ـــد األ، الحری فـــراد وغیـــر وأحكـــام الشـــریعة مرتبطـــة بعقائ

والجزاء یقع على المخالفین في الدنیا ، والدین غیر مفصول عن الدولة بل مرتبط بها، مفصولة عنها
  )١(وقرنت الحقوق بالواجبات ووضعت إطارًا لحمایتها وعدم اإلعتداء علیها.، واآلخرة

ملتزمین وحمایتها لغیر ال، الحقوق والمواثیق الدولیة وخیر دلیل على عدم إلتزام واضعي هذه  
هو مـا تفعلـه إسـرائیل فـي فلسـطین فهـو منـافي تمامـًا للعهـود والمواثیـق الدولیـة التـي تـنص علـى ، بها

ویتضــح ذلــك مـن خــالل تعــذیبها لألسـرى الفلســطینین فــي ســجون ، حقـوق اإلنســان واحترامــه وحمایتـه
فحسـب  ولـیس هـذا، فهي تخالف قـانون حقـوق األسـرى التـي نصـت علیـه اتفاقیـات جنیـف، االحتالل

وعـالوة ، واسـتعمالها لألسـحلة المحرمـة دولیـاً ، بل تعمل على إبادة الفلسطینین بشنها الحـروب علـیهم
فهــي أیضــًا مخالفــة للمواثیـق الدولیــة والتــي تــنص علــى ، علـى ذلــك فهــي محتلــة لألراضـي الفلســطینیة

ئیل مـن خـالل والذین ینادون بالحقوق هم من منحوا فلسطین إلسرا، حق الشعوب في تقریر مصیرها
 .وبعد كل هذا یطالبون بحقوق االنسان لتحقیق أهدافهم الخبیثة ؟!، وعد بلفور المشئوم

                                                           
  .٣٨-٣٦، صعة والقانون، د. اسماعیل األسطلین الشریوالقانون االنساني باإلنسان  انظر: حقوق) ١(
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  .تطبیق االتفاقیات الدولیة التي تحارب الشرع -المطلب الرابع
  مثل:

 وثیقة حقوق المرأة العالمیة:   -١
والظلم ، لغربیةوعن المرأة في المجتمعات ا، والتي تحدثنا عنها بالتفصیل في الفصل السابق  

ألحكــام  قــاً یطبتو ، فعملــت الــدول الغربیــة مــن خــالل اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان، الواقــع علیهــا
ومنهـــا ، التمیـــز ضــد المــرأة علـــى اتفاقیــة حقــوق المـــرأة وٕاعــالن القضــاء علــى، میثــاق األمــم المتحــدة

والتندیــد بمســاواة ، ســیداو)( اتفاقیــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال التمیــز ضــد المــرأة بمــا تســمى باتفاقیــة
أصـــدرت البروتوكـــوالت والمالحـــق باتفاقیـــة القضـــاء علـــى ف، المـــرأة بالرجـــل فـــي جمیـــع منـــاحى الحیـــاة

واتفاقیــة بشــأن الحقــوق السیاســیة المدنیــة والجنائیــة واألحــوال الشخصــیة للمــرأة. ، ،التمیــز ضــد المــرأة
 ویة موجـودة فـي العـالم اإلسـالمي كلـهمرتبطـة بحركـات نسـ، ولقد صارت فكرة حقوق المرأة وتحریرهـا

ومسـتترا أحیانـًا ، تقوم على تشجیعها أنظمة تحمل في حقیقتها عداًء لإلسـالم ظـاهرًا بعـض األحیـانو 
فقامت بعض نسـاء فلسـطین بالمطالبـة بحقـوق المـرأة كغیـرهن مـن نسـاء العـرب والمسـلمین  )١(أخرى.

 ها رئیس السلطة أبو عمار. وتقلیدًا لنساء الغرب. فأصدرن عدة وثائق صادق علی

ومـع التـزام ، وانسجاما مع الحضارة العربیة واالسالمیة للشعب الفلسطیني ":جاء في الوثیقة  
دولة فلسـطین بمیثـاق األمـم المتحـدة واإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان وجمیـع المواثیـق واالتفاقیـات 

أشــكال التمییــز ضــد المــرأة المعتمــدة مــن وفــي مقــدمتها اتفاقیــة القضــاء علــى جمیــع ، العربیــة والدولیــة
ممــثالت فـي اإلتحــاد ، فقـد توحـدت نســاء فلسـطین فــي الـوطن والشـتات ؛١٩٧٩الجمعیـة العامـة عــام 

العام للمرأة الفلسـطینیة واألطـر والمؤسسـات والمراكـز النسـویة فـي الرؤیـا حـول ضـرورة القضـاء علـى 
وأعلنـت عـن وثیقـة ، ین والتشـریعات الفلسـطینیةكافة أشكال التمییز وضمان المساواة في جمیع القوان

  )٢(".١٩٩٤حقوق المرأة الفلسطینیة في القدس عام 

، أوسـلو اتفاقیـة لتوقیـع ونتیجـة (١٩٩٤) العـام فـي الفلسـطینیة الوطنیـة السـلطة نشـوء "وبعـد
سـته مار  الـذي التـاریخي لـدورها وكانعكـاس، الفلسـطینیة مـرأةال عمدت ؛التشریعیة وتسلمها صالحیاتها

 فـي التمییـز وعـدم المسـاواة مبـدأ ترسـیخ إلـى، والتنمـوي منهـا النضـالي األصـعدة كافة وتمارسه على
 الوثـائق مـن مجموعـة إعـداد تـم أن الجهـد هذا حصیلة وكان، االجتماعي النوع على أساس الحقوق

                                                           
، تــم AM ٠٧:١٦، ٢٠٠٩-٠٦-١٤انظــر: حقــوق المــرأة بــین اإلســالم والتغریــب، یوســف عطــااهللا الجــذامي، ) ١(

  .www.alqaseda.comمساًء،  ١٢م، س١٠١٢-١٢-٢٩االقتباس یوم السبت 
للمــرأة الفلســطینیة مــع وزارة شــؤون المــرأة واألطــر  الفلســطینیة، صــادرة عــن االتحــاد العــام المــرأة حقــوق وثیقــة) ٢(

 .٣، ص٢٠٠٨والمؤسسات والمراكز النسویة، عام، 



   

٣٢٩ 
 

 

 الجانـب فـي الخصـوص وجـه وعلـى المـرأة حقـوق حمایـة ضـرورة إلـى أو تشـیر تحمـي التـي
 :هذه الوثائق أهم ومن )١(."التشریعي

 االتحـاد عـن القـدس مدینـة الصـادرة فـي :(١٩٩٣) عـام وثیقـة حقـوق المـرأة الفلسـطینیة  - أ
 تضمنت وقد، - اهللا رحمه -عمار أبو الرئیس علیها صادق والتي، العام للمرأة الفلسطینیة

 التـدابیر اذ كافةواتخ المرأة والرجل بین المساواة مبدأ إرساء ضرورة إلى اإلشارة الوثیقة تلك
 كمـا، التشـریعیة الالزمـة التعـدیالت إجـراء الخصـوص وجـه وعلـى، ذلـك لتحقیـق الضـروریة
وعلـى ، المـرأة مطالـب مجموعهـا فـي شـكلت التـي الحقـوق مـن مجموعـة الوثیقـة استعرضـت

، والثقافیـة واالجتماعیـة واالقتصـادیة، والمدنیـة، السیاسـیة الحقوق مجال في الخصوص وجه
، الفمسـطینیة للمـرأة القانونیـة واألهمیـة، الصـحیة الحقـوق مجموعـة علـى الوثیقـة ركـزت كمـا

 .الشخصیة األحوال قانون مجال في المرأة لمطالب كذلك وتطرقت

 للمــرأة العــام االتحــاد عــن الصــادرة :(٢٠٠٠) عــام الفلســطینیة المــرأة حقــوق وثیقــة  - ب
 تضمنته ما على ؤكدلت جاءت والتي، النسویة والمؤسسات ومجموعة من المراكز الفلسطینیة

 مبـدأ لترسـیخ أسسـا تشـكل التـي المبـادئ مـن عـددا تضـمنت حیـث، (١٩٩٣) عـام وثیقـة
  والرجل. مرأةال بین المساواة

، السـابقة الوثـائق إلـى إضـافة تلشـكُ  والتـي :(٢٠٠٢) عـام الفلسطینیة المرأة حقوق وثیقة  - ت
الوثـائق  تلـك خـالل مـن ینیاتضـم تـم التـي والمبـادئ الحقـوق كافـة علـى كـدؤ لت كمـا جـاءت

، الفلسـطینیة التشـریعات سـن به لـدى االلتزام یتم، ملزم حكومي كمرجع الوثیقةتلك  واعتبرت
 تلكل القانونیة والمرتكزات المرجعیات كل علیه نصت كما الحقوق في المساواة مبدأ وتحقیق
 جمیـع عتـى الشـركاء كافـة مـع وبالتعـاون الوثیقـة هذه بتطبیق الحكومة إلتزام ودعم، الوثیقة

 لحقـوق الراعیـة القانونیـة المبـادئ مـن العدیـد إرسـاء تـم واألهلیة...وقـد المسـتویات الرسـمیة
 التقـدم هـو االنجـازات تلـك وآخـر أهـم ولعـل، الفلسـطینیة التشـریعات مـن العدیـد المـرأة فـي
 وعلـى، لالنتخابـات الناظمـة التشـریعات صـعید على الفلسطینیة حققته المرأة الذي الملحوظ

 )٢(."العامة االنتخابات تضمنه قانون ما الخصوص وجه

 ىلـع وهـي، القانونیـة والمرتكـزات المرجعیـات مـن عـدد علـى االعتمـاد تـم الوثیقة تلك صیاغة "وعند
  -النحو التالي:

                                                           
المـرأة،  شـؤونزارة لـو  بیرزیـت، مقـدم -جامعـة -الحقـوق بعـة، معهـدار ال الفلسـطینیة، النسـخة المـرأة حقـوق وثیقـة) ١(

  .٢، ص٢٠٠٦الفلسطینیة،  للمرأة العام واالتحاد
  .٣صالمرجع السابق، ) ٢(
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 عضـویة إلـى باالنضـمام لهـا یسـمح ال والـذي، فلسـطین لدولـة الحـالي القـانوني الوضـع رغـم
 أعلـن الفلسـطیني المشـرع أن إال، الدولیـة واالتفاقـات المواثیـق ىلـع لمصـادقةاو  ،الدولیـة المنظمـات

 تضـمنته المواثیـق االلتـزام بمـا فـي رغبتـه الفلسـطیني األساسـي القـانون نصوص ومن خالل صراحة
 عـام بشـكل اإلنسـان وحمایـة حقـوق رعایـة إلـى تـدعو نصـوص مـن تضـمنته ومـا الدولیـة واالتفاقـات

  .صخا بشكل المرأة وحقوق

 المواثیـق علیـه نصـت مـا إلـى واضحة إشارة الوثیقةتلك تتضمن  أن الضروري من كان لذا  
  :لسببین وذلك، الدولیة
 تلـك إلـى واالنضـمام للتبنـي، الفلسـطیني القـرار صـانع تشـجیع علـى الوثیقـة تعمـل هـذه أن :األول

 .له تتاح التي األولى الفرصة وفي الدولیة االتفاقیات
تفاقیـات اإل تلـكتضـمنته  مـا المختلفـة للتشـریعات وضـعه عنـد الفلسـطیني المشـرع یراعـي أن :الثـاني
  .الدولیة

 اإلطار وضع في نجحت التي الدولیة المواثیق أهم إلى الرجوع تم الوثیقة تلك صیاغة عندو   
دولیًا  قانونیاً  نهجاً  تنشئ أن في كبیر حد إلى نجحت والتي، الدولي الصعید على المرأة العام لحقوق

  .حسب زعمهم الوطنیة تشریعاتها في حذوه وتحذو الدول به تستنیر

 ثـالث فـي الدولیـة والمعاهـدات المواثیـق هـذه وتفصـیل بیـان إلـى التطرق المناسب من فكان  
 علیـه ینبغـي والـذي الفلسـطیني مشـرعلل هامـاً  قانونیـاً  إطـاراً  مجموعهـا فـي تشـكل، منظمـات دولیـة

 منظمـة، المتحـدة األمـم منظمـة :فـي تمثلـت المنظمـات تلـكو ، نیـةالوط تشـریعاتلسنه ل مراعاته عند
المنظمات:  تلك أدرجتهاومن هذه الحقوق التي ، )١٩٧٦العربیة لعام ( العمل منظمة، الدولیة العمل

 واألحـوال المدنیـة باألهلیـة المتعلقـة الحقـوق، واالقتصـادیة االجتماعیـة الحقـوق، السیاسـیة الحقـوق
  )١(الشخصیة."
، ثیقــة حقــوق المــرأة الفلســطینیة مطبقــة للقــوانین الدولیــة ومخالفــة للشــریعة اإلســالمیةفجــاءت و 

  -منها:التي واتضح ذلك من خالل بنودها 

یلتــزم المشــرع الفلســطیني بالعمــل علــى إلغــاء كافــة أحكــام  ") مــن الحقــوق الجنائیــة:٢فــي البنــد ( -١
  )٢(."تنظیم هذه التشریعات.. على نحو یحقق مساواة المرأة بالرجل في .قوانین العقوبات

                                                           
  .٦-٥وثیقة حقوق المرأة، ص) ١(
الفلســـطینیة، صـــادرة عـــن االتحـــاد العـــام للمـــرأة الفلســـطینیة مـــع وزارة شـــؤون المـــرأة واألطـــر  المـــرأة حقـــوق وثیقـــة) ٢(

 .١٠، ص٢٠٠٨والمؤسسات والمراكز النسویة، عام، 
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... تجریم مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها باعتباره شكًال مـن " على: نصا) ٦، ٥( ینوفي البند -٢
... تجـریم كافـة أشــكال العنـف البـدني والجنسـي والنفســي "و "أشـكال العنـف األسـري الواقــع علیهـا

 )١(."والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجته...

وال یجوز ألحدهما حرمـان اآلخـر إیـاه ، االستمتاع حقًا مشتركًا لكال الزوجین"یعتبر اإلسالم   
وهو حلف الرجل  –اإلیالء فقد اعتبر القرآن الكریم ، متى طلبه إال بمبرر شرعي مقبول ومعتبر

ذنبــًا یفتقــر إلــى التوبــة والغفــران؛ فــإن لــم یكفــر عــن یمینــه فعلیــه أن  -علــى تــرك معاشــرة زوجتــه 
تعـدیًا لحـدود اهللا  ؛أنـت علـي كظهـر أمـي :وهو أن یقول الرجل لزوجته –الظهارر واعتب، یطلقها

وفــي ذات الوقــت اعتبــرت الســنة النبویــة الزوجــة المجافیــة لزوجهــا ، وذنبــًا عظیمــًا یســتحق الكفــارة
  .الراغبة عنه دون عذر مستحقة غضب اهللا تعالى

فإن وقع ، یة اآلخر وكرامته اإلنسانیةولكن ال َیِلیُق بأحدهما استیفاء حقه بما یتنافى مع آدم  
المشكلة التي تسـتحیل بسـببها الحیـاة الزوجیـة یكـون أمـام المحـاكم تلك ذلك من أحدهما فإن حل 

الشرعیة في وقائع دعاوى التفریق المرفوعة من أحد الزوجین؛ كدعوى التفریق للنزاع والشقاق أو 
  )٢(شخصیة فیها."دعوى التفریق للضرر وتطبیق نصوص قانون األحوال ال

 كافـة األعـرافالسلطة الفلسطینیة تلتـزم بمقاومـة " علـى أن: قد نصالبند الثامن من الوثیقة: و  -٣
 )٣(."... والمعتقدات الدینیة التي تبیح العنف ضد المرأة

فـإذا وقـع فهـو ، المعتقدات الدینیة تمنع العنف ضد المـرأة وتحرمـه وتجرمـه وتعاقـب علیـهإن   
ونـــاتج عـــن ســـوء تطبیـــق المجتمـــع ، في ال عالقـــة لـــه بالمعتقـــدات الدینیـــةنـــاتج عـــن مـــوروث ثقـــا

ال بد من تكثیف الجهود لنشر الثقافة اإلسالمیة  كوهنا، للتعالیم واألحكام والتشریعات اإلسالمیة
        )٤(.ومفاهیمها الصحیحة من مصدرها النقي

 ):١فـي البنـد( هانفسـ لوثیقـةوجاء في الحقوق المتعلقة باألهلیة المدنیة واألحـوال الشخصـیة مـن ا -٤
حـق التـزوج وتأسـیس أسـرة دون أي قیـد بسـبب العـرق أو ، للمرأة متى أدركت سن الثمانیة عشـر"

                                                           
  .١١-١٠ص ، مرجع السابق،الفلسطینیة المرأة حقوق وثیقة )١(
تــم لشــریعة االســالمیة واالتفاقیــات الدولیــة، الموقــع الرســمي للــدكتور الشــیخ تیســیر التمیمــي، حقــوق المــرأة بــین ا) ٢(

  .www.tayseer-altamimi.com مساًء. ١٢م س ١٥/٤/٢٠١٢االقتباس األحد 
  .١١صالفلسطینیة،  المرأة حقوق وثیقة) ٣(
مي للـــدكتور الشـــیخ تیســـیر التمیمـــي، تـــم حقـــوق المـــرأة بـــین الشـــریعة االســـالمیة واالتفاقیـــات الدولیـــة الموقـــع الرســـ) ٤(

  www.tayseer-altamimi.com مساًء: ١٢م س ١٥/٤/٢٠١٢االقتباس األحد الموقع 
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وهــي متســاویة مــع الرجــل فــي كافــة الحقــوق عنــد الــزواج وخــالل قیامــه ولــدى ، الجنســیة أو الــدین
  )١(."انحالله

أمــا ، تــاة متــى أدركــت ســن البلــوغهــذا الــنص مخــالف للشــریعة اإلســالمیة التــي تبــیح زواج الف  
ممـا یـؤدي إلـى إثـارة الشـهوات ، ) عـام١٨تعمـل علـى تقییـد الـزواج بعـد سـن (فالقوانین الوضـیعة 
كمـا هـو علیـه الحـال فـي دول الغـرب  اً فاسـد اً لیصـبح المجتمـع المسـلم مجتمعـ، وٕانتشار الفـواحش

   وأروبا.

، وج المـرأة المسـلمة الرجـل غیـر المسـلموأیضًا یتعارض مع اآلیات القرآنیة التي ال تجیز تـز "  
نَّ فف  {{قال تعالى َ  ْم َوال ُهْم َحيِلُّوَن َهلُ اِر ال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُ نَّ إِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت َفال َتْرِجُعوُهنَّ إَِىل اْلُكفَّ ْم َوال ُهْم َحيِلُّوَن َهلُ اِر ال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُ إِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت َفال َتْرِجُعوُهنَّ إَِىل اْلُكفَّ

ُمـوُهنَّ ُأُجـوَرُهنَّ َوال ُمتِْسـُكوا بِِعَصـِم ُمـوُهنَّ ُأُجـوَرُهنَّ َوال ُمتِْسـُكوا بِِعَصـِم َوآُتوُهْم َمـا َأْنَفُقـوا َوال ُجنَـاَح َعَلـْيُكْم َأْن َتنْكُِحـوُهنَّ إَِذا آَتْيتُ َوآُتوُهْم َمـا َأْنَفُقـوا َوال ُجنَـاَح َعَلـْيُكْم َأْن َتنْكُِحـوُهنَّ إَِذا آَتْيتُ 
ُكـُم َبْيـنَُكْم َواهللاَُّ ُكـُم َبْيـنَُكْم َواهللاَُّاْلَكَوافِِر َواْسَأُلوا َما َأْنَفْقُتْم َوْلَيْسَأُلوا َمـا َأْنَفُقـوا َذلُِكـْم ُحْكـُم اهللاَِّ َحيْ  }}َعلِـيٌم َحكِـيمٌ َعلِـيٌم َحكِـيمٌ   اْلَكَوافِِر َواْسَأُلوا َما َأْنَفْقُتْم َوْلَيْسَأُلوا َمـا َأْنَفُقـوا َذلُِكـْم ُحْكـُم اهللاَِّ َحيْ

لمخالفتــــه الــــنص  أي أثــــر وقــــع بــــاطًال وال یترتــــب علیــــهالــــزواج إذا تــــم ذلــــك و  ]١٠الممتحنــــة: [
  .القطعي

 ذلـك: متساویة مع الرجل في كافة الحقوق عند الزواج وخـالل قیامـه ولـدى انحاللـهوهي   
ویمثـل نقضـًا لمبـدأ القوامـة ، التساوي یحّمل المرأة أعبـاء إضـافیة فـوق مـا تتحملـه مـن مسـؤولیات

َس {{قوله تعـالى: لالتي كلف بها الزوج  اُموَن َعَىل النِّ َجاُل َقوَّ َس الرِّ اُموَن َعَىل النِّ َجاُل َقوَّ َل اهللاَُّ َبْعَضـُهْم َعـَىل َبْعـٍض الرِّ َل اهللاَُّ َبْعَضـُهْم َعـَىل َبْعـٍض آِء بَِام َفضَّ آِء بَِام َفضَّ
مْ  مْ َوبَِمـآ َأْنَفُقـوْا ِمــْن َأْمـَواِهلِ ولـیس العكـس كمـا هـو سـائد مــن  حـق للــزوجفالقوامـة ، ]٣٤لنسـاء:[ا }}َوبَِمـآ َأْنَفُقـوْا ِمــْن َأْمـَواِهلِ

فــإذا قصــر الــزوج فیهــا فهــو مبــرر كــاف لهــا لتطلــب إلــى القاضــي التفریــق بینهــا ، مفــاهیم خاطئــة
  )٢(".امل حقوقها المترتبة على الطالقمع احتفاظها بك، وبین زوجها

..یجوز للقاضـي اسـتثناء السـماح للرجـل بـالزواج مـن ثانیـة شـریطة إبـداء ."):٦، ٥( ینوفي البند -٥
 الزوجـة وعلـم، الحـق بهـذا األولـى الزوجـة ملع راط..باالضافة إلى اشت،.أسباب ضروریة وملحة

 )٣(."زوجة سابقة بوجود الثانیة

ولم یفرض الدین اإلسالمي تعدد الزوجات أو ، للشریعة اإلسالمیة وهذا النص مخالف أیضاً   
َوإِْن ِخْفـُتْم َأالَّ ُتْقِسـُطوا ِيف اْلَيَتــاَمى َفـانكُِحوا َمــا َوإِْن ِخْفـُتْم َأالَّ ُتْقِسـُطوا ِيف اْلَيَتــاَمى َفـانكُِحوا َمــا {قـال تعــالى: ، یوجبـه ؛ بـل أباحـه بشـروط وقیـود

                                                           
  .١١الفلسطینیة، ص المرأة حقوق وثیقة) ١(
    www.tayseer-altamimi.comحقوق المرأة بین الشریعة االسالمیة واالتفاقیات الدولیة، ) ٢(
  .١٢طینیة، صالفلس المرأة حقوق وثیقة) ٣(
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َساِء َمْثنَى َوُثالَث َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َساِء َمْثنَى َوُثالَث َوُرَباَع َفإِْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلواَطاَب َلُكْم ِمَن النِّ َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَامُنُكْم َذلِـَك َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَامُنُكْم َذلِـَك   َطاَب َلُكْم ِمَن النِّ
 )١(.]٣النساء: [  }}َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلواَأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا

یعمل المشرع الفلسطیني على عـدم إقـرار ضـم األنثـى بمـا ال یرتـب حرمانهـا مـن " : البند الثامن -٦
 )٢(."كما یعمل على تقریر حق األم في الحضانة، نفقتها

وعــدم حرمــان المــرأة  ع الــذي یفــرض نفقــة الــولي علــى البنــت؛وهــذا الــنص ال یتفــق مــع الشــر   
إذ إن نفقـة البنـت التـي ال تملـك المـال تظـل واجبـة علـى ولیهـا وال تسـقط ألي ، حقها فـي النفقـة

  )٣(سبب.

أو ، والیجوز للبنت أن ترفض االنضمام وأن تنفصل عن ولیهـا فـي كافـة الظـروف واألحـوال  
  .اً ) عام١٨عن أسرتها ورفضها االنضمام إلیها بعد سن(تقلد المرأة الغربیة في انفصالها 

، للمـــرأة حـــق المســـاواة المطلـــق مـــع الرجـــل فـــي جمیـــع مجـــاالت القـــانون المـــدني": البنـــد التاســـع -٧
  ."وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي، كالمساواة في حق الملكیة والتوریث

ــ( یــنص علــى أنهــذا البنــد    ) وهــذا الــنص مخــالف تمامــًا ثللمــرأة حــق المســاواة فــي التوری
ومنعــت تجــاوز هــذه الفــرائض أو ، للنصــوص القرآنیــة التــي فرضــت أنصــبة الورثــة فــي تركــة المتــوفى

تِْلَك ُحـُدوُد اهللاَِّ َوَمـْن تِْلَك ُحـُدوُد اهللاَِّ َوَمـْن   {{فقد قال تعالى عقب اآلیات التي نصت على الفروض وأصـحابها ، مخالفتها
ـ ـُيطِْع اهللاََّ َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْ تَِهـا األَْهنَـاُر َخالِـِديَن فِيَهـا َوَذلِـَك اْلَفـْوُز اْلَعظِـيُم * َوَمـْن ُيطِْع اهللاََّ َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْ تَِهـا األَْهنَـاُر َخالِـِديَن فِيَهـا َوَذلِـَك اْلَفـْوُز اْلَعظِـيُم * َوَمـْن ِري ِمـْن َحتْ ِري ِمـْن َحتْ

  .]١٤-١٣النساء [  }}َيْعِص اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا فِيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنيٌ َيْعِص اهللاََّ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا فِيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنيٌ 

ولكــن ، ؛ فضــًال عــن تغییرهــا أو تعــدیلها جتهــادتضــیق فیهــا دائــرة االفالمواریــث مــن المواضــیع التــي 
للمــرأة أن تطالــب بحقهــا فــي تركــة مورثهــا والتصــرف فیــه تمامــًا كمــا یفعــل الرجــل ال فــرق بینهمــا فــي 

  )٤(.ذلك

الوثیقة صیغت على نمط  تلكوبعد االطالع على وثیقة حقوق المرأة الفلسطینیة یتضح أن:   
، زم الـــدول بتطبیقهـــالـــیـــق االتفاقیـــات الدولیـــة والتـــى تســـعى لتوجـــاءت لتطب، المواثیـــق الدولیـــة الغربیـــة

                                                           
 .حقــوق المــرأة بــین الشــریعة االســالمیة واالتفاقیــات الدولیــة، الموقــع الرســمي للــدكتور الشــیخ تیســیر التمیمــي) ١(

www.tayseer-altamimi.com.  
 .١٢صالفلسطینیة،  المرأة حقوق وثیقة) ٢(
  .١٣-١٢، صالمرجع السابقانظر: ) ٣(
، تــم حقــوق المــرأة بــین الشــریعة االســالمیة واالتفاقیــات الدولیــة: الموقــع الرســمي للــدكتور الشــیخ تیســیر التمیمــي) ٤(

  www.tayseer-altamimi.comمساًء،  ١٢م س ١٥/٤/٢٠١٢االقتباس األحد 
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وبنود وثیقة حقوق المرأة ، فجمیع هذه المواثیق والوثائق سواء الدولیة أو الفلسطینیة مخالفة لشرع اهللا
ولتعارضها ، الفلسطینیة تخالف ثوابت الشریعة اإلسالمیة ونصوصها القطعیة في ثبوتها وفي داللتها

مبــادئ "علــى أن:  نصــت) التــي ٤ن األساســي الفلســطیني كمــا جــاء فــي المــادة (مــع نصــوص القــانو 
المســائل  "علــى أن: نصــت) والتــي ١٠١والمــادة (، "الشــریعة اإلســالمیة مصــدر رئیســي للتشــریع

  )١(." الشرعیة واألحوال الشخصیة تتوالها المحاكم الشرعیة والدینیة وفقًا للقانون

 ):CEDAWتطبیق اتفاقیة سیداو (  -٢
وتتألف من ، ي معاهدة دولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)ه  

وتحقیق المساواة في الحقوق بین  التمییز عدم على تؤكد األولى مادة ةعشر  والست، ) مادة٣٠(
، الجنسین بین االختالط وتشجیع، في جمیع المیادین المدنیة والسیاسیة والثقافیة، المرأة والرجل

 واألسرة المرأة تخص التي المؤتمرات من العدید عقدت وعلیه، والطالق الزواج في اةوالمساو 
 ١٩٩٥)"( عام بكین في المرأة مؤتمر" و، )م (١٩٩٤ عام القاهرة في مؤتمر السكان :والسكان مثل

 أصبح والتي، السابقة الدولیة االتفاقیات عبر المقننة النسویة فكار األ سبیل نشر في، وغیرها
 الدخول أولویات من أولویة تعتبر التي الخارجیة )األجندات (للبرامج االمتثال علیها بمثابة قیعالتو 
 )٢(.الجدید النظام العالمي في

وتبنتهـــا الجمعیـــة العامـــة لألمـــم ، والوثیقـــة أعـــدتها مفوضـــیة مركـــز المـــرأة فـــي األمـــم المتحـــدة  
وتوصـف ، عیة العامة لألمم المتحـدةمن قبل الجم) ١٩٧٩دیسمبر ١٨تم اعتمادها في (ثم ، المتحدة

وقعــت علیهــا حیــث ) ١٩٨١ســبتمبر ٣ودخلــت حیــز التنفیــذ فــي (، بأنهــا وثیقــة حقــوق دولیــة للنســاء
حیــث رفضــت الوالیــات المتحــدة وسویســرا ، الــدول ملزمــة بتنفیــذها تلــك وتعتبــر، ) دولــة١٧٠حــوالي (

  )٣(هما.قیة سیداو ألن بعض بنودها یتعارض مع دستور االتوقیع على اتفا

 (١٩) رقـم الرئاسـي المرسـوموفـي ، الوثیقـةتلـك علـى  وقـد صـادق رئـیس السـلطة الفلسـطینیة  
و) المـرأة (سـیدا ضـد التمییـز اشـكال جمیع على القضاء اتفاقیة المصادقة على بشأن) ٢٠٠٩ (لسنة

 ،تعدیالتـهو  )م (٢٠٠٣ لسـنة المعـدل األساسـي القـانون علـى اإلطـالع : "بعـدونصـت علـى مـا یلـي
 -:آت هو بما رسمنا، العامة للمصلحة تحقیقاً و  ،لنا المخولة الصالحیات على بناءً و 

                                                           
 تور الشـیخ تیسـیر التمیمـيحقوق المـرأة بـین الشـریعة االسـالمیة واالتفاقیـات الدولیـة: الموقـع الرسـمي للـدك انظر:) ١(

www.tayseer-altamimi.com.  
 .١٠٧صدیانا حاج أحمد، انظر:أثر العولمة على مواطني الضفة الغربیة، ) ٢(
 النجیمـي، مجمـع یحیـى محمـد .د.محاضـرة أ، هادفـة نقدیة سیداو قراءة واتفاقیة اإلسالم في المرأة حقوقانظر: ) ٣(

 م. ٢٠٠٧ فبرایر ٢٧ الموافق ه ١٤٢٨ صفر ٩ الثالثاء اإلسالمي، یوم الفكر الدولي، منتدى اإلسالمي الفقه
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 بمـا )سـیداو( المـرأة التمییـز ضـد أشـكال جمیـع علـى القضـاء اتفاقیـة علـى المصـادقة" :)(١ المـادة
  ".األساسي الفلسطیني القانون أحكاممع  ینسجم

 بـه یعملو  ،هذا المرسوم أحكام تنفیذ، یخصه فیما كل، كافة المختصة الجهات على": ) (٢ المادة
  ".الجریدة الرسمیة في ینشرو  ،صدوره تاریخ من

  .هـ ١٤٣٠/ ربیع األول/ ١١: الموافق، میالدیة ٢٠٠٩/ ٨/٣: بتاریخ اهللا رام في صدر

  )١(السلطة الوطنیة الفلسطینیة..." رئیس محمود عباس

وفرض ، دمیر المجتمعات اإلسالمیةالوثیقة وضعت لمحاربة اإلسالم والقضاء علیه وت تلكف  
خبـث  ومـن خـالل بنـدوها نالحـظ، وجعل المـرأة المسـلمة كـالمرأة الغربیـة، السیطرة الغربیة على العالم

  :على النحو التالي مخططها ومخالفتها للتشریع اإللهي

 ذلـــكوفـــي ، مرجعیـــة المواثیـــق الدولیـــة فـــوق مرجعیـــة اإلســـالم فـــي األحـــوال الشخصـــیة تصـــبحأ -١
  )٢(.مع دعوى العلمانیین بأن الشریعة مطبقة في قوانین األحوال الشخصیةمناقضة 

وٕاتاحــة المجــال أمــام ، " فــرض هــذه القــوانین بــالقوة عــن طریــق فــرض العقوبــات علــى المخــالفین -٢
  . المرأة لتقدیم الشكاوى في حال وقوع التمییز علیها

ورفض ، ید للدول في قضایا المرأةالمرجع الوح واعتبار االتفاقیة، فرض ثقافة التغریب والعولمة  -٣
االلــزام یتعــارض مــع میثــاق األمــم  ذلــكاالخــتالف التشــریعي والقــانوني لكثیــر مــن الــدول. مــع ان 

 )٣(المتحدة نفسه الذى ینص على احترام التنوع الثقافي والدیني للشعوب."

المســاواة مــن أجــل ضــمان ، بمــا فــي ذلــك التشــریع، كــل التــدابیر الــدول األطــراف " ضــرورة اتخــاذ -٤
وضــمان ممارســة ، المیــادین السیاســیة واالجتماعیــة واالقتصــادیة والثقافیــة بــین المــرأة الرجــل فــي

كـز تتر و  ،المرأة لحقوق اإلنسان والحریـات األساسـیة والتمتـع بهـا علـى أسـاس المسـاواة مـع الرجـل
تــي قــد وهــذه المصــطلحات المــأخوذة أصــًال مــن الفكــر الغربــي وال، یضــا علــى الحریــات والحقــوقأ

                                                           
 المسلحة شارع القوات على الدیموقراطیة للرقابة جنیف المرأة الفلسطینیة واألمن دلیل التشریعات الساریة، مركز) ١(

القـانوني واالجتمـاعي،  لإلرشـاد المـرأة ، بالتعاون مـع مركـز٢٠١٠الغربیة فلسطین اهللا، البیرة الضفة رام ٣٤المعارف 
  .١٠٦ص

 ١٤/١٢/٢٠١٢لمــــــــــــاذا نــــــــــــرفض اتفاقیــــــــــــة ســــــــــــیداو؟ أســــــــــــامة شــــــــــــحادة، جریــــــــــــدة الغــــــــــــد، نشــــــــــــر بتــــــــــــاریخ ) ٢(
  ٢www.alghad.comالساعة:

  دراسة حالة لبنان،  CEDAW)قراءة إسالمیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة() ٣(
  ، )أحكام األسرة بین الشریعة اإلسالمیة واالتفاقات واإلعالنات الدولیة(د. نهى القاطرجي، بحث مقدم لمؤتمر

 .٦م، ص٢٠٠٨ ،أكتوبر ٩، ٧مصر، ، جامعة طنطا
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والتــي ، تصـل لدرجـة إطــالق العنـان للغرائـز واألهــواء التـي تقـّرب اإلنســان مـن البهیمیـة مــن جهـة
وخاصـة حقــوق األســرة التــي تقــع ، یمكـن أن تكــون مــن جهــة اخـرى علــى حســاب حقــوق اآلخــرین

 )١(.مسؤولیة المحافظة علیها على المرأة بالدرجة األولى

في الدعارة لحساب أنفسهن! ولكن المشـكلة عنـدهم أن االتفاقیة تبین عدم معارضة عمل النساء  -٥
 )٢( .یستغلهن أحد

وٕازالـــة ، وتشـــجیع التعلـــیم المخـــتلط، المـــرأة والرجـــل فـــى المنـــاهج وأنـــواع التعلـــیم بمســـاواةتنـــادي   -٦
وٕادخـال ، والمشـاركة فـى األلعـاب الریاضـیة، دور المرأة والرجل فى األسـرة المفاهیم النمطیة عن

  .رة في المناهج الدراسیةاألس معلومات تنظیم

إن الدعوة إلى تعلیم المراة التي تنادي بها االتفاقیة تتوافق مـع الـدعوة إلـى التعلـیم التـي جـاء   
  .rكما قال رسول  )٣("طلب العلم فریضة على كل مسلم" والذي جعل بموجبها، بها اإلسالم

وٕانما علـى أمـور ، مرأةلل طلب العلم االسالمي على هذه المادة لیس في الرفضمن هنا فإن   
من بینهـا الـدعوة إلـى التعلـیم المخـتلط وعـدم مراعـاة االخـتالف فـي ، أخرى وردت في هذه المادة

تشــجیع النســاء علــى المشــاركة فــي بعــض األلعــاب و  ،أدوار المــرأة والرجــل فــي منــاهج التــدریس
عـاب عـادة مـن األل تلـكإضـافة إلـى مـا تتضـمنه ، الریاضیة التي تلغي أنـوثتهن وتظهـر مفـاتنهن

والســفر ، والخلــوة غیــر الشــرعیة، مخالفــات شــرعیة تتعلــق باللبــاس الخــالي مــن الحشــمة واالحتــرام
  )٤(دون محرم.

في مناهج ) سنة ١٨الطفل عندهم ما دون ( تحث السیداویین لنشر الثقافة الجنسیة بین األطفال -٧
هد مـــن حـــال األطفـــال نشـــر للفســـاد والتحلـــل كمـــا نشـــا ذلـــكو ، بحجـــة حقهـــم فـــي المعرفـــة، التعلـــیم

  )٥(.والشذوذ الجنسي ىوالشباب في المجتمعات الغربیة التي تنتشر فیه الجرائم وفاحشة الزن

والــذین یــّدعون مكافحــة التمییــز واالتجــار بــالمرأة ، احتقــار دور األم فــي تربیــة أوالدهــا وخــدمتهم -٨
نهـــم ال یرغبـــون لمـــاذا ال یعترضـــون علـــى اشـــتراط الجمـــال واألناقـــة فـــي توظیـــف النســـاء؟! بـــل إ

بعـــض الفتیـــات المحتشـــمات ســـایرت هنـــاك و ، حســـب زعمهـــم بـــالمرأة البســـیطة وغیـــر (المتحـــررة)

                                                           
  .٧ص ،قراءة إسالمیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، د. نهى القاطرجي) ١(
  .١٤/١٢/٢٠١٢نشر بتاریخ ، جریدة الغد، أسامة شحادةلماذا نرفض اتفاقیة سیداو؟ ) ٢(
  .٢٢٤سنن ابن ماجه، باب فصل العلماء والحث على طلب العلم، حدیث رقم ) ٣(
  .١٠-٩ص ، قراءة إسالمیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، د. نهى القاطرجي) ٤(
نشــــــر بتــــــاریخ جریــــــدة الغــــــد، ، أســــــامة شــــــحادةلمــــــاذا نــــــرفض اتفاقیــــــة ســــــیداو؟ لمــــــاذا نــــــرفض اتفاقیــــــة ســــــیداو؟ ) ٥(

١٤/١٢/٢٠١٢.  
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فــإذا بهــا تتطــور وتتقــدم: فتكشــف عــن جســدها وتطلــق حلقــات الــدخان عالیــًا ، فتــرة یســیرة أولئــك
 )١(.فتحظى بلقب ناشطة في الحقل العام والتنمیة المستدامة"

وفي مقدمتها الوالیات المتحدة األمریكیة للنسـاء مـن ، الدول الغربیة " كثرة الخدمات التي تقّدمها -٩
زاد الــرئیس كلینتــون ، م١٩٩٤بدایــة عــام  ففــي، أجــل مســاعدتهن علــى تخطــیط النســل( تحدیــده)

إضــافة إلــى أمــوال  ذلــكو  )٢(مــن الــدعم األمریكــي لتحدیــد النســل فیمــا وراء البحــار بشــكل مثیــر.
  .دوق السكان التابع لألمم المتحدةالتي خّصصها صنالمعونة المخصصة لتحدید النسل 

، ینطلـق مـن ثوابـت غیـر قابلـة لالجتهـاد، إن الموقف اإلسـالمي فـي موضـوع تخطـیط النسـل  
الـدعوة القائمـة علـى مناهضـة  تلـكوالتـي تؤكـد علـى فسـاد ، ومن الوقائع الملموسة على األرض

وتحدیــد النســل ، الفســاد مــن جهــةوعلــى التســتر وراء مصــطلحات مبهمــة مــن أجــل نشــر ، الفطــرة
  )٣(من جهة ثانیة."

"تـــدعو لالنحـــالل وشـــرعنة العالقـــات الجنســـیة المحرمـــة مـــن خـــالل التعهـــد بتقـــدیم الخـــدمات  - ١٠
وٕاال فما هو موقف السیداویین من ، الصحیة للنساء دون اعتبار لكونها متزوجة أو غیر متزوجة

  )٤(والشذوذ؟!" ىتحریم ومنع الزن

بغــّض النظــر عــن  رغبــتوتــدعوها للســفر والســكن حیثمــا ، رد علــى أســرتها"تــدعو المــرأة للتمــ - ١١
وهـــذا فـــتح بـــاب عـــریض للفســـاد والتحلـــل األخالقـــي علـــى ، موافقـــة ولّیهـــا مـــن أب أو أخ أو زوج

رغبــت  حیــث تســكن الفتــاة مــع مــن، غــرار مــا یــروج لــه فــي األفــالم األجنبیــة والروایــات الغربیــة
 )٥(".رغبتوُتسكن من 

، عنــد العقــد وأثنــاء الــزواج وعنــد فســخه، ســاواة بــین الــذكر واألنثــى فــي الــزواج"تــدعو إلــى الم - ١٢
وهـذه ، وحق اختیار الزوج وحقوق الوالیة والقوامة والوصایا علـى األوالد وحـق اختیـار اسـم األسـرة

  المادة تخالف الشریعة اإلسالمیة في البنود التالیة:

                                                           
  .١٤/١٢/٢٠١٢نشر بتاریخ ، جریدة الغد، أسامة شحادة لماذا نرفض اتفاقیة سیداو؟) ١(
  .www.islammemo الدولیة والخطوط الحمر وصراع القیم، موقع" مفكرة اإلسالم") ٢(
  .١١-١٠ص ،، د. نهى القاطرجيقراءة إسالمیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة) ٣(
  .١٤/١٢/٢٠١٢نشر بتاریخ ، جریدة الغد، أسامة شحادة لماذا نرفض اتفاقیة سیداو؟) ٤(
  .المرجع السابق) ٥(
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وافقـة الـولي فـي حالـة البنـت التـي لـم یسـبق لهـا البند (أ) و(ب) اللذان یتجـاهالن مسـألة الوالیـة وم
تشترط موافقـة  )١("ال نكاح إال بَولى "استناًدا على حدیث  ؛من اآلراء الشرعیة كثیر مع أن، زواج

  .والقاضى ولى من ال ولى له، حتى یكون شرعی ا، الولى لتحریر عقد الزواج

  .وتأثیث منزل الزوجیة، دیم مهرالبند(ج) الذي یتجاهل ما یفرضه اإلسالم على الزوج من تق

  )٢(البند (د) یفصل بین مسؤولیة األم كوالدة ووضعها كزوجة."

، فهــي تــدعو العتمــاد الــزواج المــدنى العلمــاني، المــادة أم الخبائــث فــي االتفاقیــة تلــكوأیضــًا "  
ة وتـرفض قوامـ، وتلغي عدة المـرأة، وتمنع تعدد الزوجات، فتسمح بزواج غیر المسلم من المسلمة

 .سـنة) ١٨(وتمنـع الـزواج تحـت سـن، وترفض موافقة الولي على زواج ولیتـه، الرجل على زوجته
وتشــّرع وتشــّجع ، وتعتبــره عنفــًا ضــدها، ١٨أن االتفاقیــة تمنــع الــزواج تحــت ســن  كوالعجیــب هنــا

مـــن بـــاب أن مـــن حـــق ، )١٨والشـــذوذ لمـــن هــم تحـــت ســـن ( ىالعالقــات الجنســـیة المحرمـــة كـــالزن
تمتع بجســدها الــذي تمتلكــه!! ولــذلك تــدعو االتفاقیــة الــدول إلــى تقــدیم المعلومــات المراهقــة أن تســ

ـــیم ـــر ، الجنســـیة للمـــراهقین فـــي منـــاهج التعل ـــدیم الخـــدمات الصـــحیة للمراهقـــات غی وتـــدعو إلـــى تق
  )٣(المتزوجات من إجهاض أو رعایة للحمل والرضیع.

إلـي المسـاواة  انتدعو  لتین) ال١٦) والمادة (١٥وقد ناقش مجلس االفتاء ما جاء في المادة (  
واهللا الــــذي خلــــق الــــذكر ، ..وشــــریعة اهللا ّســــوت بــــین الرجــــال والنســــاء،.المطلقــــة بــــین الرجــــال والنساء

واألنثـــى هـــو أعلـــم بمـــا خلق...ولهـــذا فـــإن كـــل مـــا خـــالف الشـــریعة اإلســـالمیة ممـــا جـــاء فـــي معاهـــدة 
 ذلــكألن ، ریــدســكن وتســافر كمــا تمثــل: حریــة الزوجــة فــي أن ت، والیجــوز العمــل بــه، (ســیداو) حــرام

ومثــل: زواج المســلمة مــن غیــر المســلم ، یلغــي معنــى األســرة التــي حرصــت علیــه الشــریعة اإلســالمیة
فهــذا منــاقض لمــا هــو معلــوم مــن الــدین بالضــرورة...ویجب علــى كــل مســلم فــي خاصــة نفســه أن ال 

ــاهإن احلكــم إال هللا أمــر أن الإن احلكــم إال هللا أمــر أن ال  {{قــال تعــالى:، ینصــاع لمــا یخــالف شــرع اهللا ــدوا إال إي ــاه تعب ــدوا إال إي [یوســف:  }}   تعب
٤(].٤٠(  

                                                           
  .١١٠٨، حدیث ١٤رواه الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء ال نكاح إال بولي، باب ) ١(
 .١٧لتمییز ضد المرأة، نهى قاطرجي، صقراءة إسالمیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال ا) ٢(
 .١٤/١٢/٢٠١٢نشر بتاریخ ، جریدة الغد، لماذا نرفض اتفاقیة سیداو، أسامة شحادة) ٣(
المـرأة وقـرارات وفتـاوي (دائـرة االفتـاء العـام) المتعلقـة بهـا،  ضـد التمییـز اشـكال جمیـع علـى القضـاء نـص اتفاقیـة) ٤(

ـــــــاء والبحـــــــوث والدراســـــــات ا ـــــــس االفت ـــــــرار مجل ـــــــم:(ق ـــــــاریخ ١٠/٢٠٠٩إلســـــــالمیة رق ـــــــق  ١/٨/١٤٣٠) بت هــــــــ، المواف
  .٣-١م، األردن، ص٢٣/٧/٢٠٠٩
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وهناك عدة نقاط یمكن التركیز علیها في إطار تبیان بعض سلبیات االتفاقیـة وخطرهـا علـى   
  وهي: ، المجتمعات

كبـــدیل عـــن القـــوانین  تطـــرح اتفاقیـــة الســـیداو نفســـهااعتمـــاد االتفاقیـــات الدولیـــة كســـلطة علیـــا:  -١
مــن  )٢٩(والمــادة  )٢(تكــرس هــذا األمــر المــادة  ومــن اخطــر المــواد التــي، المحلیــة وناســخة لهــا

 .اتفاقیة التمییز

وتسـلِّم بعضـها إلـى ، " ببنودها حزمة أو منظومة تستدعى بعضها بعًضا شكلت )٢(فالمادة   
المنظومـة". فهـي  –وهو ما یجعلنـا نطلـق علیهـا: المـادة ، بل وتسد بعضها ثغرات بعض، بعض

وهكذا تلغي االتفاقیـة . محلیة واستبدالها بقوانین غیر تمییزیةتدعو إلى تعدیل او الغاء القوانین ال
  .كافة المرجعیات التشریعة والدینیة لتصبح هي المرجعیة العلیا

علــى عــرض الخالفــات التــي تنشــأ مــن تفســیر أو  نصــتفــي إحــدى بنودهــا  )٢٩(أمــا المــادة   
الــة عــدم التوصــل إلــى االتفاقیــة علــى التحكــیم أو علــى محكمــة العــدل الدولیــة فــي ح تلــكتطبیــق 

وهذا األمر یتعارض مع السیادة الوطینة وعدم تدخل أي طرف خارجي في ، اتفاق عبر التحكیم
  الشؤون الداخلیة للبالد.

ــرأة وعولمــة قضــایاها: - ٢ ــب الم شــاع اســتخدام مصــطلح العولمــة بوجــه خــاص عقــب انهیــار  تغری
االنهیـار حـافزًا قویـًا للـدول الغربیـة  ذلـكحیـث شـكَّل ، االتحاد السوفییتي وتفكـك الكتلـة االشـتراكیة

ویظهر أن الهدف األساسي لمخططـي . الرأسمالیة للتمادي في فرض قیمها ومبادئها على العالم
نمــوذج نمـوذج االجتمــاعي الغربـي علـى العـالم تكملــة للنجـاح فـي فـرض األالعولمـة هـو فـرض األ

 السیاسي واالقتصادي. 

في برامجهـا ، قراطیة وحقوق اإلنسان والدفاع عن المرأةهذا وقد رفعت العولمة شعارات الدیم  
التـي سـعت إلـى نقلهـا إلــى العـالم. وكانـت األمـم المتحـدة بمؤتمراتهــا واتفاقیاتهـا هـي السـتار الــذي 

  .تستر وراءه الغرب من أجل فرض قیمه ومبادئه على العالم لتغریبه

اتفاقیـــة الســــیداو  وعلـــى رأســـها ومـــن ابـــرز القـــیم والمفــــاهیم التـــي تحـــاول االتفاقیـــات الدولیــــة  
وهــي نتــاج تقالیــد وتصــورات خاطئــة تحصــر المــرأة ، وفرضــها مفهــوم المســاواة بــین المــرأة والرجــل

  .والرجل في أدوار نمطیة

إن محاولة ربط االختالف بین المرأة والرجل باألساس الثقافي واالجتماعي هو تمهید لتغییر   
أو أن تكـون ، عـد إلـى تقبـل فكـرة أن یكـون الرجـل أمـاً ممـا یـؤدي فیمـا ب، لألسـرة الشـكل الطبیعـي
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األمم المتحدة على  من هنا نفهم التركیز الشدید في أدبیات، مكونة من رجلین أو امرأتین األسرة
  )١(.(الجندر) تغییر األدوار النمطیة للعالقات بین الجنسین ویطلقون علیه مصطلح ضرورة

 التمویل ذات الفلسطینیة الحكومیة غیر لمنظمات: فقد لعبت االفلسطیني الصعید على "أما  
 وجعلهـا، الفلسـطینیة المـرأة قضـایا ضـمن تلك المصطلحات إدراج في دوًرا عبر اإلعالم الغربي
 والنـوع "تمكـین المـرأة" بخاصـة العالمیـة النسـویة المصـطلحات إدراج تـم فقد، أولویاتها سلم على

 الوطنیـة السـلطة قـدوم وبعـد، الدولیـة والمـؤتمرات االتفاقیـات عبـر وغیرهـا )الجنـدر( االجتمـاعي
 بإرسـاء للمطالبـة عالمیـة اجتماعیـة توجهـات ىذ جدیـد فلسـطیني مجتمـع بـرز الفلسـطینیة
 وتجنیـد تنظـیم فـي األساسـي دوره حـین خسـر فـي، المـرأة وحقـوق اإلنسـان وحقـوق الدیمقراطیـة

 النسـاء مجموعـات وبـاألخص للكفـاح الـوطني والتعبئـة االحـتالل لمقاومـة المجموعـات مختلـف
 المختلفـة األشـكال علـى عمیقـة ّخلـف آثـاًرا الوضـعذلك و ، والكفاح االحتالل مقاومة إلى الهادفة
 الحركـات علـى اً ضـغط التغییـر شـأأن ممـا، الـوطني...)، اإلغـاثي، (الخیـري النسـائي للنشـاط
 السـلطة اسـتهداف إلـى ةوتحریـر المـرأ الوطني الكفاح بین الجمع من عملها برامج لنقل النسائیة
 المنظمـات مـن العدیـد بحیـث تحولـت الجتماعیةوا واالقتصادیة السیاسیة المرأة بحقوق للمطالبة
 الحركـة إطـار نسـویة تعمـل ضـمن حكومیـة غیـر منظمـات إلـى الناجحـة الجماهیریـة النسـائیة
 المسـتدامة تنمیـةبـرامج ال ضـمن )ة المـرأ تمكـین( بشـعارات المنادیـة العالمیـة اللیبرالیـة النسـویة
 فلسطین على التمویل األجنبي تدفق مع متزامًنا، )الجندر(االجتماعي النوع آلیة تفعیل بوساطة
 النسـویة لتلـك المنظمـات أصـبح وبـذلك، المهنیـة الحكومیـة غیـر المنظمـات علـى وخاصـة

 میـعج فـي النـوع االجتمـاعي وٕادمـاج المـرأة بتمكـین المطالبـة( إسـتراتیجیة أهـداف الفلسـطینیة
 تلـك علـى لهـا أولویـة ياألجنبـ وخاصـة الخـارجي الممـول رؤیـة مـع تتماشـى  (الحیـاة منـاحي

  )٢(.أجلها من وجدت التي )والوطنیة واإلغاثیة الخدماتیة العملیة األهداف

ــى الشــرائع الســماویة -٣ یبــرز الخطــر األكبــر فــي االتفاقیــات والمــؤتمرات الدولیــة إلــى : الحــرب عل
األمـر یمكـن مالحظتـه فـي اتفاقیـة "القضـاء علـى جمیـع  وذلـك، ة الفـردفـي حیـا إهمال دور الدین

 :في نواح عدة التمییز ضد المرأة " أشكال

الكـون  في محاولة لإلیحاء بعدم وجـود مـن یسـیطر علـى: اإلهمال التام لذكر اهللا عز وجل   - أ
ق كــل مــا یتعلــ ویــدبر أمــره. وهــذا اإلهمــال ال یقتصــر علــى لفــظ الجاللــة فقــط بــل یمتــد إلــى

 .بالدین من كلمات وتعابیر

                                                           
 .١٢قراءة إسالمیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، نهى قاطرجي، ص )١(
 .١٠٩صدیانا الحاج أحمد، أثر العولمة على مواطني الضفة الغربیة،  )٢(
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دعــــت االتفاقیـــة الحكومــــات إلـــى عــــدم وضــــع : الحـــرب علــــى جمیــــع الشــــرائع اإلســــالمیة   - ب
وذلــك كخطــوة أولــى قبــل فــرض العمــل علــى ، والتقلیدیــة موضــع التنفیــذ االعتبــارات الدینیــة
أو  التــي دعــت االتفافیــة إلــى تعــدیلها ومــن التشــریعات الدینیــة، الدولیــة اســتبدالها بــالقوانین

تبعیـــة المـــرأة للرجـــل فـــي ، بنظـــرهم، قـــانون األحـــوال الشخصـــیة الـــذي یرســـخ ویقـــنن، الغائهـــا
والطالق والسفر واإلرث. وغیـر ذلـك مـن األمـور التـي تقـف حـائًال فـي طریـق  مسائل الزواج

 . المزعومة تحقیق المساواة
المـرأة إال فـي حالـة  أمـرًا مشـینًا علـى ىال تعتبـر اتفاقیـة التمییـز الزنـ :وٕاباحته ىتشریع الزن   - ت

فهـو حـق مشـروع ومطالـب بـه ، أما إذا حصل األمر برضـى الطـرفین، باإلكراه حصل األمر
، االتفاقیات على حمایتها من جهة تلكوالتي تحرص مثل ، الشخصیة لألفراد لتعلقه بالحریة

 . ولكونه یساعدعلى منع الزواج المبكر الذي تدعو االتفاقیة إلى تجنبه من جهة أخرى

بـدفاعها عـن حقـوق المـراهقین الجنسـیة ومـا یتعلـق بهـا  ىویظهر دعـم االتفاقیـة للزنـ  
وبحقهم فـي الحصـول علـى المعلومـات والخـدمات ، حریة في الممارسة دون رقابة األهل من

، وحمایتهم مـن حـاالت الحمـل غیـر المرغـوب بهـا، تساعدهم على فهم حیاتهم الجنسیة التي
   )١(.ومن خطر العقم بعد ذلك، ال الجنسياألمراض المنقولة باالتص ومن

یتحاشــــى برنــــامج هیئــــة األمـــم المتحــــدة الــــنص علــــى إباحــــة اإلجهــــاض : إباحــــة اإلجهــــاض  - ث
مثـل تلـك ، یشتم رائحـة هـذه اإلباحـة فـي مـواطن كثیـرة مـن البرنـامج بید أن المدقق، بصراحة

مــراهقین المتصــلة الفقــرة الســابقة والتــي تــدعو إلــى معالجــة قضــایا ال العبــارة التــي وردت فــي
 . والتناسلیة بما في ذلك الحمل غیر المرغوب به بالصحة الجنسیة

والتـي  البـرامج أنهـا تحمیهـاتلـك إن هذا االتجاه مناقض ألبسط مبادئ اإلنسانیة التـي تـدعي   
الجنسـیة بحریـة  فبأي منطق یسمح اإلنسان تحت شـعار الحریـة، منها حمایة حق اإلنسان في الحیاة

  )٢(قتل روح انسان یتمتع بالحقوق كما یتمتع غیره ؟
والشـــذوذ  ىتبـــیح الزنـــحیـــث ، ویتضـــح مـــن ذلـــك:أن وثیقـــة ســـیداو مخلـــة بـــاآلداب واألخـــالق  
وخصوصـًا المجتمعـات ، وتسـعى بكـل جـد علـى نشـر الفسـاد والرذائـل فـي كافـة المجتمعـات، الجنسي

، لوضعه تحت نظام عالمي موحـد والسیطرة على العالم، ذیلةُتوقعها في حمأ الر و  اإلسالمیة لتفسدها
كمـا ، كما هو علیه الحال من الفساد المستشري فـي دول الغـرب أوروبـا وأمریكـا والصـهاینة المحتلـین

                                                           
یــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المرأة،(الســیداو)، المــؤتمرات الدولیــة حــول قــراءة إســالمیة فــي اتفاق )١(

 .٣٠-٢٩المرأة، د. نهى قاطرجي، ص
 ، بتصرف بسیط.٣٠ – ٢٩،  صالمرجع السابق )٢(
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 وسـوف، لتنفیـذها نعـدها التـي وسـائلنا قوة مثل في مبادئنا جاء بروتوكالتهم الخبیثة والنص هو:(ان
 عقائدنا بصرامة بل فحسب الوسائل بهذه ال حكومتنا العلیا تحت میعاً ج الحكومات ونستعبد ننتصر
 )١(.)كل تمرد في كبح صارمون أننا عنا یعرف ان وحسبنا، أیضاً 

 توكانــ، یســیطرون علــى العــالم بالتقــدم العلمــي والتكنولوجیــا واالقتصــاد، فالصــهاینة والغــرب  
ـــى العـــالم أیضـــًا  ـــمـــن خـــالل الســـیطرة عل ـــي ، ق الدولیـــةالمعاهـــدات والمواثی ـــع عل ـــكوالتوقی الوثیقـــة  تل

 لإلشـراف جهـازا "حیـث تنشـئ االتفاقیـة. وٕاجبـار الـدول الموقعـة علـى تنفیـذها ومتابعتهـا، الملعونـة
وسـوف تتـولى لجنـة مـن الخبـراء تقـوم دول األعضـاء ، بهـا الـدول تقبـل التـي االلتزامـات علـى الـدولي

 )٢(".المحرز التقدم في بالنظر، الشخصیة بصفتهم ویعملون، بانتخابهم

 تلـكو ، معینـة لمراقبـة الـدول ومعرفـة مـدى التزامهـا ببنـود االتفاقیـة اً وفرضت االتفاقیة نظم "   
المنظمة تعمل في إطار منظمـات أهلیـة تقـوم بإرسـال التقـاریر لتلك المراقبة تتم عن طریق جواسیس 

  )٣(".االتفاقیة بحذافیرهاالتي تقوم بدورها بإلزام الدول بتنفیذ بنود ، إلى األمم المتحدة

  حكم اإلسالم على اتفاقیة سیداو:  -  ج

وبعضه ، ما جاءت به االتفاقیة هو في بعض مواده متأخر عما جاء في الشریعة اإلسالمیة  
ألن الــذین وضــعوا االتفاقیــة كــان عملهــم ردة فعــل ألوضــاع مزریــة تعیشــها المــرأة فــي ، مخــالف لهــا

..وٕان الموافقة على ما جاء في اتفاقیة(سیداو) یصـطدم بالشـریعة بلدان ال ُتحّكم بالشریعة اإلسالمیة.
التي بنیـت علیهـا أعرافنـا اإلسـالمیة والتـي یجـب أن یلتـزم بهـا المشـرع للقـوانین بوجـب الدسـتور الـذي 

: قـال تعـالى فسـندها ربـاني، ینص على أن دین الدولة اإلسالم...وال نخاف علـى الشـریعة اإلسـالمیة
ا َنْحُن َنزَّ  ا َنْحُن َنزَّ ﴿إِنَّ افُِظوَن ﴿إِنَّ ا َلُه َحلَ ْكَر َوإِنَّ افُِظوَن ْلنَا الذِّ ا َلُه َحلَ ْكَر َوإِنَّ   ].٩[الحجر:  }}ْلنَا الذِّ

ال مــا أحلتــه األعــراف ، الــذین یعلمــون أن الحــالل مــا أحلــه اهللا، وســندها جمــاهیر المســلمین  
ومـــا أباحـــه اإلســـالم ال ، ومـــا حرمـــه الشـــرع ال تحلـــه المعاهـــدات الدولیـــة، الجاهلیـــة القدیمـــة والحدیثـــة

  )٤(ألمة اإلسالمیة.تحرمه معاهدات تستغل ضعف ا

                                                           
 العقـاد، الطبعـة محمـود الكبیـر عبـاس األسـتاذ التونسـي، ترجمـة خلیفـة محمـد، بروتوكـوالت حكمـاء صـهیون) ١(

 .٦٧م، ص ١٩٨٠ -ه ١٤٠٠الخامسة، 
 .٣مجلس االفتاء والبحوث والدراسات اإلسالمیة، ص) ٢(
قراءة فـي اتفاقیـة القضـاء علـى جمیـع أشـكال التمییـز ضـد المـرأة، (السـیداو)، المـؤتمرات الدولیـة حـول المـرأة، د. ) ٣(

 .٤نهى قاطرجي، ص
ات وفتـاوي (دائـرة االفتـاء العـام) المتعلقـة المـرأة (سـیداو)، وقـرار  ضـد التمییـز اشـكال جمیـع علـى القضـاء اتفاقیـة) ٤(

 .٦-٣م، األردن، ص١٠/٨/٢٠١٠) بتاریخ ٩١٢بها، سماحة المفتي العام السابق د. نوح سلمان رقم الفتوى:( 



   

٣٤٣ 
 

 

تطــرح تشــریعات تقــوم علــى الفكــر ، إن أوجــه الحقــوق الممنوحــة للمــرأة فــي المواثیــق الدولیــة  
واخـتالف أوضـاع ، المواثیـق التبـاین الثقـافي الواسـع بـین المجتمعـات تلـكولـم تـراع ، العلماني الغربـي

، ني والوضـع االقتصـاديواخـتالف المـوروث التـاریخي والـدی، المرأة ومشكالتها من مجتمـع إلـى آخـر
ومــا وصـــل إلیــه حــال المــرأة فــي الـــدول ، كمــا أن المشــكالت التــي نجمــت عـــن تطبیــق القــیم الغربیــة

وتفكـك األسـرة لهـو دلیـل ، الصناعیة المتقدمة في ظل اإلباحیة الجنسیة والتحـرر مـن القـیم واألخـالق
وفي ، في توفیر الحمایة للمرأةقاطع على فشل التجربة الغربیة في صالحیتها لتكون نموذًجا ُیحتذى 

وتجعـــل الحكـــم هللا ، المقابــل تتأســـس الحقــوق فـــي الشــریعة اإلســـالمیة لحفـــظ مصــالح الفـــرد والمجتمــع
، تــنظ م مــن خاللهــا العالقــات، مرجعیــة شــاملة بمــا تحویــه مــن أحكــام للمــرأة والرجــل والمجتمــع ككــل

فـــي منظومـــة متكاملـــة أساســـها العـــدل ، ُوتحقـــق الحمایـــة فـــي جمیـــع جوانـــب الحیـــاة المادیـــة والمعنویـــة
  )١(ما تمثله تلك المنظومة من أهمیة لألمن االجتماعي واالستقرار األسري.و  ،والمساواة

                                                           
 .٤: نوره بنت عبداهللا بن عدوان، صةحقوق المرأة في الشریعة اإلسالمیة والمواثیق الدولیة، بحث محكم للدكتور ) ١(
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  .تبني المفاهیم واألفكار العلمانیة الغربیة التي تستهدف المرأة -المطلب الخامس
  

 والنـوع، )١(أة)المـر  التي تخص المرأة مثل:(تمكین والمصطلحات الشعارات من العدید ظهرت
طبیعیـة  كنتیجـة، واإلسـالمیة والعربیة العالمیة النسائیة المحافل في، )Gender الجندر( االجتماعي

 واالتحـاد األمریكیـة المتحـدة الوالیـات مثـل العظمـى والـدول الدولیـة الهیئـات قبـل مـن الكبیـرة للضغوط
، بـالمرأة العالقـة ذات الدولیـة اقیـاتواالتف البـرامج مـن مجموعـة النامیـة الـدول اعتمـاد نحـو األوروبـي
 األهـداف تحقیـق أجـل مـن ؛)المسـتدامة التنمیـة(مسـمى اتخـذت مبـادرات فـي الضـغوط تلـك وتجسـدت

 واحـدة ثقافـة بـث عبـر، أجمـع العـالم شـعوب علـى والسـیطرة، العظمـى للـدول السیاسـیة اإلسـتراتیجیة
 )ةالمـرأ تمكـین( مقـدمتها فـي تيتـأ جدیـدة نسـویة ومصـطلحات قـیم بـث عبـر المـرأة بـذلك سـتهدفةم
 مـن وتفتیتهـا لتغریبهـا وثقافتهـا جـذورها عـن -واإلسـالمیة العربیـة-ة المـرأ خلـع بهـدف، )الجنـدر(و

الفوضـى والفاحشـة  إشـاعة عبـر الواحـدة األسـرة وتفتیـت والمـرأة الرجـل بـین الصـراع إنشـاء خـالل
  )٢(فینهار المجتع بأكمله.، بینهما فتصبح مثلها مثل المرأة الغربیة تمامًا ال فرق وال اختالف

 عام والفلسطینیة بشكل المرأة إلدماج المستخدمة اآللیات أهم من المرأة تمكین مدخل "ویعد  
 (التنمیـة مفهـوم األخیـرین العقـدین فـي المتحـدة األمـم أطلقـت حیـث، التنمیـة فـي خـاص بشـكل

  )٣(."فلسطین نهاضم ومن النامیة الدول في لخططها وتمویلها شعاًرا المستدامة)

 

                                                           
 عـن الحیـاة المختلفـة، ویعبـر مجاالت كل في تماًما كالرجل المجتمع في المرأة تمكن : أننيیع نسوي مصطلح) ١(

 هـدم بـه یقصد مراوغ مصطلح هو)، الجندر( حیاتها المختلفة على والسیطرة المسؤولیة المرأة فیها تأخذ فردیة عملیة
 بالنظـام ما یسمى بقوة كله العالم على لغربیةا الحیاة نمط عولمة على العمل خالل من والمسلمة العربیة بنیة األسرة

 بین الصراع على قائمة فقط بثقافة واحدة المتعددة ثقافاتها أجمع العالم شعوب تستبدل ألن الجدید، والسعي العالمي
  األسرة والمجتمع. داخل األدوار تغییر خالل من مرأة وال الرجل

بتــاریخ الیـن،  أون لهـا ، رانیـا نـوار، موقــعةاإلسـالمی قافتنــاوث الغربیـة التفسـیرات بــین ةالمـرأ انظـر: تمكـین) ٢(
 . www.lahaonline.comم، ٢٠١٣/ ٢٨/١م، تم االقتباس یوم األثنین: ٥/١/٢٠١٠
 .١٠٨صدیانا حاج حمد، أثر العولمة على مواطني الضفة الغربیة، ) ٣(
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  .نوك الربویة على الطریقة الغربیةإنتشار الب -المطلب السادس
  

 حیث، غیره من سوءا بأقل ومن ضمنها فلسطین المسلمین بالد في االقتصادي الحال لیس  
 عـن األمـوال تبتـز والتـي، مثیـل لهـا یسـبق لـم الربویـة بصـورة التعـامالتو  ،الربویـة البنـوك انتشـرت
 الجـنس طریـق عـن األمـواللكسـب  والمسـارح المالهـي وانتشـار، التـأمین وشـركات المصارف طریق

 علـى لیـأتین "بقولـه: -صـلى اهللا علیـه وسـلم-النبـي منه حذر ما واالنحالل األخالقي وهذا والمیوعة
  "(١) .حرام أو حالل من المال أصاب أین من الرجل یبالي ال زمان الناس

 أسـاس ومـن ضـمنها فلسـطین علـىلعربـي واإلسـالمي ا عالمنـا في الدول اقتصاد بنى حیث  
وجاء في بروتوكـوالت ، )٢(الصهیوني القائم على الربا وابتزاز األموال.و  تقلیدا لإلقتصاد الغربي، الربا

 للصـناعة مطلـق احتكـار علـى الحصـول یجـب حكمـاء صـهیون فـي البرتوكـول السـادس ونصـه:"
 انحـاء جمیـع فـي خفیـة یـد فعـالً  تسـعى السـتكماله مـا ذلـكو ، حـر مجال المال لرأس لیكون، والتجارة

 دائماً  خاللها لتستغرق ةالضخم للثورة صهاریج هي عظیمة احتكارات بتنظیم سریعاً  العالم... سنبدأ
 على ممكنة سیطرة كل نفرض أن یجب نفسه الوقت .. وفي.الیهود) (غیر لألمیین الثروات الواسعة

كـل  األرض مـن الصـناعة تسـتنزف ان وضـروري ...ةبخاصـ المضـاربة وعلـى والتجـارة الصـناعة
  )٣(".أیدینا إلى النحو هذا على المستفادة العالم ثروة كل المضاربات تحول وأن خیراتها

كـانوا حیـث ولهـم حیـل وأباطیـل كثیـرة ، ومما ال شك فیه أن الیهود یتعاملون بالربـا منـذ القـدم  
ومن تلك الحیل الباطلة احتیالهم ألكل ، ة والسالمویخادعون بها أنبیاءهم علیهم الصال، یحتالون بها

مــه علــیهم، الربــا وقــد نهــاهم اهللا عنــه ــا َعَلــْيِهْم [[  قــال اهللا تعــالى:، وحرَّ ْمنَ ــِذيَن َهــاُدوا َحرَّ ــا َعَلــْيِهْم َفــبُِظْلٍم ِمــَن الَّ ْمنَ ــِذيَن َهــاُدوا َحرَّ َفــبُِظْلٍم ِمــَن الَّ
بـا ِهْم َعْن َسبِيِل اهللاَِّ َكثِريًا * َوَأْخِذِهُم الرِّ َباٍت ُأِحلَّْت َلـُهْم َوبَِصدِّ بـاَطيِّ ِهْم َعْن َسبِيِل اهللاَِّ َكثِريًا * َوَأْخِذِهُم الرِّ َباٍت ُأِحلَّْت َلـُهْم َوبَِصدِّ  -١٦٠[النسـاء:  ]]َوَقـْد ُهنُـوا َعنْـهُ َوَقـْد ُهنُـوا َعنْـهُ   َطيِّ

١٦١[.  

َم للربـا حیـث قصـروا التحـریم فیـه علـى التعامـل بـین الیهـودوقد صـرف الیهـود الـ   ، نص الُمَحـرِّ
  فجعلوه جائزًا ال بأس به.، أما معاملة الیهودي لغیر الیهودي بالربا

                                                           
  .١٢٤٣ ص  :٧ ، ج١٩٨٦رواه النسائي، ) ١(
ي في واقع المسلمین المعاصر كما بینتها السنة النبویة، وسبل مواجهتهـا فـي ضـوء انظر: مظاهر التغریب السلب) ٢(

 دف، المنعقـد أبـو العصـر، د. محمـود فلسـطین ومتغیـرات فـي التربیـة لمـؤتمر التوجیه التربوي اإلسالمي، بحث مقدم
 . ١٨ص ،م٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣بغزة المنعقد في الفترة  اإلسالمیة الجامعة في التربیة بكلیة

  .٧٩بروتوكوالت حكماء صهیون، ص) ٣(
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، فخالفوا أمر اهللا، أن اهللا قد حّرم الربا في التوراة على الیهود -اهللا تعالى-فاّتضح من كالم   
فوا، واحتالوا أمـا مـع غیـرهم فـال یكـون ، عتبـروا أن التحـریم إنمـا یكـون بـین الیهـود فقـطوا، وبدَّلوا، وحرَّ

   )١(ذلك محرمًا في زعمهم الباطل؛ ولذلك ذّمهم اهللا في كتابه العزیز.

ورغـم التحـریم أصـبح التعامـل بالّربـا مـن األمـور  ةفحرم اهللا الربا فـي األدیـان السـماویة الثالثـ  
وذلــك بحّجــة أّن التّقــّدم االقتصــادي ال یتحقــق إال بهــذا ، ااإلقتصــادیة التــي ال غنــى عنهــا فــي عصــرن

فتعاملــت ، وذلــك بســبب كونهــا أّمــة ُمتّبَعــة ضــعیفة، وأصــبح التعامــل بالربــا أمــرًا واقعــًا فیهــا، التعامــل
  حتى ال یتخلفوا عن ركب الحضارة الغربیة.، بالربا بالرغم من تحریم الشرع لها

وتقسـیم المجتمعـات إلـي ، مات اإلقتصادیة في العالم كلهو الّربا هو السبب الرئیسي في األز   
ومـن ، ن بإتباع اقتصاد الغرب حتى یلحقوا بركب الحضـارةیویطالب التغریبیین الیوم المسلم، طبقات

ومــن خــالل المعاهــدات والمواثیــق الدولیــة التــي فرضــها الغــرب أدخــل ، لــم یتعامــل بالربــا یبقــى متخلفــاً 
لتــي حرمهــا اإلســالم وقبلهــا المســلمون فــي هــذا العصــر بســبب ضــعفهم فیهــا الكثیــر مــن المعــامالت ا

واالحتكـارات العالمیـة ظهـرت ، فبعـد الثـورة الصـناعیة التـي قامـت فـي أوروبـا، وتبعیتهم للغرب الكـافر
فُأنشــئ مصــرف البندقّیــة ، وكــان ذلــك علــى یــد الیهــود المشــهورین بحــّبهم للمــال، المصــارف ألّول مــّرة

  )٢(م.١٤٠١ئ بنك الودائع في برشلونة عام ثّم أنش، م١١٥٧عام 

فـالثورة كانـت ثـورة ، ولكن الربا لم ینتشر ولـم یقـر كقـانون معتـرف بـه إال بعـد الثـورة الفرنسـیة  
فنبـذ ، وكـان مـن جملـة األحكـام الدینیـة فـي أوربـا تحـریم الربـا، على الدین والحكـم اإلقطـاعي والملكـي

إن الیهــود كانــت لهــم الیــد الطــولى فــي تحریــك الثــورة  إذ، الحكــم ضــمن مــا نبــذ مــن أحكــام أخــرى ذلــك
لتحقیــق أحالمهــم ، مــن ذلــك إنشــاء مصــارف ربویــة، الفرنســیة واســتغالل نتائجهــا لتحقیــق طموحــاتهم

فقــد قــررت الجمعیــة ، إلحــالل الربــا، وجــاءت الفرصــة فــي تلــك الثــورة، باالســتحواذ علــى أمــوال العــالم
أنــه یجــوز لكــل أحــد أن ، م١٧٨٩أكتــوبر ســنة  ١٢اریخ العمومیــة فــي فرنســا فــي األمــر الصــادر بتــ

  یتعامل بالربا في حدود خاصة یعینها القانون.

ومـن ذلـك التمـرد علـى ، ثم صدرت فرنسا التمرد على الدین وعزله عن الحیـاة إلـى كـل أوربـا  
 واحتــاج، وبـدأت الثــورة الصـناعیة، وقــد كـان الیهــود فـي ذلـك الوقــت مـن أصــحاب المـال، تحـریم الربـا

فأحجم أصحاب المال من غیر الیهود عن تمویل ، أصحاب الصناعات إلى المال لتمویل مشاریعهم
  تلك المشاریع الحدیثة خشیة الخسارة. 

                                                           
الربا أضراره وآثاره فـي ضـوء الكتـاب والسـنة، تقـدیم معـالي العالمـة الشـیخ الـدكتور صـالح بـن فـوزان الفـوزان، د. ) ١(

 .٨ص، سعید بن علي بن وهف القحطاني
تور علـــي دحـــروج، انظـــر: الّربـــا وبدائلـــه فـــي اإلســـالم، اعـــداد الباحثـــة رغـــداء محّمـــد أدیـــب زیـــدان، إشـــراف الـــدك) ٢(

  .٦-١، ص٢٤/٢/٢٠٠٠هـ، ٢٠/١١/١٤٢٠
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، ولـو خسـر المقتـرض، ففي قروض الربـا الـربح مضـمون، أما الیهود فبادروا بإقراضهم بالربا  
فلمـا ، فارضـة علیهـا إرادتهـا، قوة السـالحوقد كانت أوربا في ذلك الوقت مستحوذة على بلدان العالم ب

ومـن ثـم ، تملك الیهـود أمرهـا وتحكمـوا فـي إرادتهـا كـان معنـى ذلـك السـیطرة والـتحكم فـي العـالم أجمـع
فانتشــر الربــا وشــاع فــي كــل ، فرضــوا التعامــل الربــا علــى جمیــع الــبالد التــي تقــع تحــت ســیطرة الغــرب

ال زالوا إلى الیوم یملكون اقتصاد العالم وبنوكه. وقد لعب فالیهود كانوا و ، المبادالت التجاریة والبنوك
بالربـا وال  عبـر العصـور التاریخیـة وفـي مختلـف األمكنـة دورا كبیـرا وخطیـرا فـي نشـر التعامـل الیهـود

  )١(.زالوا یلعبون هذا الدور حتى یومنا هذا

مـة الیهـود وكـل المتعـاملین بالربـا هـم مـن خد، فالیهود هم وراء نشر النظام الربوي فـي العـالم  
 ،والعـــاملین علـــى زیـــادة أرصـــدة الیهـــود لیســـخیروها فـــي ضـــرب اإلســـالم والمســـلمین وكافـــة الشـــعوب

   )٢( فانتشر الربا وانتشر معه كافة األمراض االقتصادیة والسیاسیة واألخالقیة االجتماعیة.

ّتسـع نظـام ا ؛ومع التقدم الصناعي والّثورة العلمّیة اّلتي عّمت أوروبـا فـي القـرن التاسـع عشـر  
وظهرت تلـك القـوى المالّیـة ، فتطّورت المصارف، ونشطت حركة التّبادل الماليّ ، المشاریع الصناعیة

وكان جّلهم من الیهود اّلذین تحّكموا بالعالم عن طریـق ، وتمركز المال في أیدي المصرفیین، الكبرى
میة والعربیـــة علـــى یـــد انتقلـــت عـــدوى المصـــارف إلـــى الـــبالد اإلســـالثـــم  ،نفـــوذهم المـــالي والمصـــرفي

، صـــّدر إلینـــا أنانیتـــه وفردّیتـــهحیـــث ، المســـتعمر الـــذي تعامـــل مـــع بالدنـــا كتعاملـــه فـــي العـــالم الغربـــي
بصـــدٍر رحـــب فأنشـــئ أول  وتقبلتهـــا الـــدول اإلســـالمیة التـــي تـــدعي اإلســـالم وتـــدعي تطبیـــق شـــرع اهللا

  وهو البنك األهلي المصري.، م١٨٩٨مصرف في مصر عام 

، الفائـــدة تلـــكوظهـــرت التفســـیرات والتبریـــرات ل، الوضـــعیة التـــي تبـــیح الربـــا فظهـــرت القـــوانین  
وأصــبح العــالم یتغنــى بــأن التقــدم اإلقتصــادي ال یقــوم إال بإباحــة الربــا. وبمــا أن الضــعیف یتبــع دائمــًا 

–نلحــق  كــي، تنــادي بإباحــة الربــا، أخــذت األصــوات ترتفــع فــي بالدنــا اإلســالمیة الضــعیفة، القــوي
  )٣(وحتى ال نتخلف عن النشاط اإلقتصادي العالمي.، الحضارة الغربیة بركب -بزعمهم

ویتركـوا الربـا؟ التـي حـذر اهللا وتوعـد  -عـز وجـل-فلماذا ال ینصاع المسلمین إلـي أوامـر اهللا   
با ال َيُقوُموَن إِالّ َكَام َيُقوُم الَِّذي َيَتَخ [[::المتعاملین به في قولـه تعـالى با ال َيُقوُموَن إِالّ َكَام َيُقوُم الَِّذي َيَتَخ الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ْيَطاُن ِمَن الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ ْيَطاُن ِمَن بَُّطُه الشَّ بَُّطُه الشَّ

                                                           
م، تــم االقتبــاس یــوم ١٥:٠١الســاعة:  ٢٠٠٧دیســمبر  ٣فــي نشــر التعامــل بالربـــــا، أحمــد الظرافــي،  الیهــوددور ) ١(

   ahmedaldhurafi.maktoobblog.comم، ٢٨/١/٢٠١٣االثنین: 
وائـــــــــــــــــد، كیـــــــــــــــــف بـــــــــــــــــدأ الربـــــــــــــــــا... وكیـــــــــــــــــف إنتشـــــــــــــــــر؟، الكاتـــــــــــــــــب أبـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــارة، موقـــــــــــــــــع صـــــــــــــــــید الف) ٢(

www.saaid.net/Doat/abu_sarah/٩٨.htm٣، ص.  
  .٦-١ص الباحثة رغداء محّمد أدیب زیدان،اعداد ، انظر: الّربا وبدائله في اإلسالم) ٣(
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بـا َفَمـْن  َم الرِّ با َوَأَحـلَّ اهللاَُّ اْلَبْيـَع َوَحـرَّ ـَام اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ُْم َقاُلوا إِنَّ بـا َفَمـْن اْلـَمسِّ َذلَِك بَِأهنَّ َم الرِّ با َوَأَحـلَّ اهللاَُّ اْلَبْيـَع َوَحـرَّ ـَام اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ ُْم َقاُلوا إِنَّ ـِه اْلـَمسِّ َذلَِك بَِأهنَّ ـِه َجـاَءُه َمْوِعَظـٌة ِمـْن َربِّ َجـاَءُه َمْوِعَظـٌة ِمـْن َربِّ
   ].٢٧٥:البقرة[]]ئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ ئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إَِىل اهللاَِّ َوَمْن َعاَد َفُأولَ َفاْنَتَهى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه إَِىل اهللاَِّ َوَمْن َعاَد َفُأولَ 

، فعلیهم أن یخرجـوا مـن دائـرة تبعیـتهم وتقلیـدهم للغـرب الضـال والصـهاینة المغضـوب علـیهم  
مجموعة المبادئ واألصول االقتصـادیة التـي الذي هو عبارة ، النظام االقتصادي اإلسالميولیطبقوا 

، التــي وردت فــي نصــوص القــرآن الكــریم والســنة النبویــة، لدولــة اإلســالمیةتحكــم النشــاط االقتصــادى ل
ویعــالج االقتصــاد اإلســالمي مشــاكل ، والتــي یمكــن تطبیقهــا بمــا یــتالءم مــع ظــروف الزمــان والمكــان

   )١(المجتمع االقتصادیة وفق المنظور اإلسالمي للحیاة.

، العالقـات والمعـامالت االقتصـادیة"فقد قدم النظام االقتصادي اإلسالمي القواعد لكل أنواع   
، الضــمان االجتمــاعي) وتــدخل الحكومــة وتــوازن المصــالح، العدالــة، الحریــة، فــي مجــاالت (الملكیــة

ونظــــم شــــؤون الفـــــرد والجماعــــة والدولـــــة فــــي مختلـــــف النــــواحي الشخصـــــیة واالجتماعیــــة والسیاســـــیة 
تخــدم أغراضــًا محــددة ، مســتقرة وكــل ذلــك علــى قواعــد ثابتــة وأحــوال، واالقتصــادیة فــي الســلم والحــرب

   )٢(یدل على حضارة اإلسالم العظیمة".، بتنظیم دقیق ومنطق راق، وتحقق أهدافًا معروفة

  

                                                           
الجالیــات بــالربوة بمدینــة الریــاض،  المكتــب التعــاوني للــدعوة وتوعیــةاالقتصــاد اإلســالمي، حســن مــدني،  انظــر: )١(

  .٢م، ص٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩
  . ١٢انظر: المرجع السابق، ص )٢(
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  .تغییر نسب المرأة بعد الزواج -المطلب السابع
  

فإذا تزوجت المرأة ، لقد كرم اإلسالم المرأة عندما جعلها تحتفظ بانتسابها لعائلتها بعد الزواج  
وكأنهـا ، تزوجت بآخر أصبحت تعرف باسـم عائلـة زوجهـا الجدیـدثم ، توفى عنها زوجها من زوج ثم

وبعــض ، االســاءات تلــك..إن التقلیــد األعمــى یوقــع فــي مثــل ،.ثــم صــارت لفــالن، ســلعة كانــت لفــالن
  )١(النساء یحسبن هذا تكریمًا لهن.

الــدول العربیــة فــي  ســبب تســرب عــادة انتســاب الزوجــة إلــي عائلــة زوجهــا بعــد الــزواج ویرجــع  
، فأصــبحت الزوجــة تنســب لزوجهــا، ي لهــذه الــدولإلــى االســتعمار الغربــ، واإلســالمیة ومنهــا فلســطین

  ومازالت هذه الظاهرة منتشرة حتى یومنا هذا.، وتترك اسم أبیها وعائلتها ثأثرًا وتقلیدًا للغرب

ي تغییـر نسـب وأما في فلسـطین فاالسـتعمار الغربـي واالسـتعمار الصـهیوني كـان لـه دور فـ   
فعنــد صــدور البطاقــة الشخصــیة (الهویــة) أو جــواز الســفر وغیــره مــن المعــامالت یــتم تغییــر ، الزوجــة

وال یجــوز ذلــك األمــر ألن فیــه ، وال یــزال األمــر إلــي الیــوم، اســم عائلــة الزوجــة ونســبها لعائلــة زوجهــا
كمــا جــاء فــي ، ه الظــاهرةالتــي كفلهــا لهــا الشــرع وٕالیــك الحكــم علــى هــذ، امتهــان لحقــوق وكرامــة المــرأة

  الشرع اإلسالمي الذي یتبرأ من العادات الغربیة:

وهـو ، "إن إضافة اسم المرأة السم زوجها أو عائلته واالستغناء بذلك عن اسم أبیها ال یجوز  
ــإِْن َملْ َتعْ [[قــال اهللا تعــالى: ، مــن عــادات الكفــار ــَد اهللاَِّ َف ــُط ِعنْ ــَو َأْقَس ــائِِهْم ُه ــإِْن َملْ َتعْ اْدُعــوُهْم ِآلَب ــَد اهللاَِّ َف ــُط ِعنْ ــَو َأْقَس ــائِِهْم ُه ــاَءُهْم اْدُعــوُهْم ِآلَب ــاَءُهْم َلُمــوا آَب َلُمــوا آَب

يِن َوَمَوالِيُكمْ  يِن َوَمَوالِيُكمْ َفإِْخَواُنُكْم ِيف الدِّ   ].٥[األحزاب:  ]]َفإِْخَواُنُكْم ِيف الدِّ

-ولم تنسب أزواج النبـي ، ]١٢[التحریم: ]]َوَمْرَيَم اْبنََت ِعْمَراَن الَّتِي َأْحَصنَْت َفْرَجَهاَوَمْرَيَم اْبنََت ِعْمَراَن الَّتِي َأْحَصنَْت َفْرَجَها[[وقال تعالى:  
عائشـة بنـت أبـي بكـر فكان یقـال: ، إلیه مع عظم منزلته عند اهللا وعند الناس -صلى اهللا علیه وسلم

  وحفصة بنت عمر وزینب بنت جحش وهكذا.

َب اهللاَُّ َمــَثًال [كمــا فــي اآلیــة: ، وٕاذا أضــیفت المــرأة لزوجهــا فتضــاف إلیــه إضــافة زوجیــة ال نســبیة َب اهللاَُّ َمــَثًال َرضَ َرضَ
ِذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط  ِذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط لِلَّ   ]١٠[التحریم: ]]لِلَّ

   )٢(في النسب واألوراق الثبوتیة الیقال: إال فالنه بنت فالن."و ، فیقال فالنة امرأة فالن أو زوجة فالن
                                                           

 .٦دائرة اإلفتاء العام، ص )١(
ربیــع األول  ٢٥، الخمــیس ١٧٣٩تضــاف المــرأة لزوجهــا إضــافة زوجیــة ال نســبیة، مركــز الفتــوى، رقــم الفتــوى: ) ٢(

  .www.islamweb.netمساًء،  ٧م، س ٢٩/١/٢٠١٣م، تم االقتباس یوم الثالثاء ٢٠٠٢-٦-٦/  ١٤٢٣
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  أن هناك مظاهر تغریب أخرى ظهرت في التشریع: :وترى الباحثة

 .تطبیق اإلقتصاد الغربي في الحیاة الخاصة (النظام الرأسمالي) -١

، تعــدد الزوجــات، االعتـراض علــى بعــض األحكــام الشـرعیة مثــل: نصــیب المــرأة فـي المیــراث -٢
 القوامة) وغیرها.، بالحجا

وهـــذا مـــا تحـــدثنا عنـــه بالتفصـــیل فـــي الفصـــل ، المطالبـــة بتحریـــر المـــرأة تقلیـــدًا للمـــرأة الغربیـــة -٣
  .الثاني من وسائل التغریب في مبحث المرأة
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  .مظاهر التغریب في التعلیم -المبحث الثالث
  

ویوضـح ذلـك ، م لعملیة تغریب مخططـة ومدروسـة مـن قبـل أعـداء اإلسـالملقد تعرض التعلی  
والحـق أنـه ، لمستشـرق البریطـاني (جـب):" بـأن التعلـیم أكبـر العوامـل التـي تعمـل لالسـتغرابقالـه اما 

العامل الوحید إن فهمنا من كلمة التعلیم مـا تـدل علیـه وال نسـتطیع الحكـم علـى مـدى االسـتغراب فـي 
إن إدخال طرائق جدیدة فـي ، إال بمقدار دراسة الفكر الغربي والمبادئ النظم الغربیةالعالم اإلسالمي 

كـــان یتطلـــب نظامـــا جدیـــدا فـــي التربیـــة مـــن عهـــد الطفولـــة والمـــدارس ، الفكـــر فـــي الـــبالد اإلســـالمیة
   )١(االبتدائیة والثانویة قبل االنتقال إلى الدراسات العلیا".

 ذات الدولیـة المؤسسـات علـى السـیطرة علـى كیـةاألمری المتحـدة الوالیـات حرصـت ولقـد  
 وحاولـت )(الیونسـكو والثقافـة والعلـوم للتربیـة المتحـدة األمـم منظمـة :ثـلم، االختصـاص وتهدیـدها

 والعلـوم للتربیـة العربیـة المنظمـة :مثـل وثقـافي تربـوي طـابع ذات أخـرى منظمات إقلیمیـة في التوغل
 .والثقافة علوموال اإلسالمیة للتربیة والمنظمة والثقافة

ثـل: طـابع اقتصـادي م ذات أخـرى دولیـة هیئـات نشـاطات توجیـه إلـى كـذلك سـعت وقـد  
 جهودهـا توجیـه خـالل مـن وذلـك، وهیمنـة سـیطرة أدوات لتكـون الـدولي والبنـك، الـدولي النقـد صندوق
فـي  أخـرى لـدول والتعلیمـي والتربـوي والثقـافي المعرفـي الفكـر مـن معـین نمـطٍ  خدمـة إلـى الخاصـة

  .(٢)لعالما

زعـیم المبشـرین "زویمـر": وهــو علـى جبـل الزیتـون فــي القـدس إبـان االحـتالل اإلنجلیــزي قـال   
م: "لقد قبضنا أیها اإلخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلـث القـرن ١٩٣٥هـ/١٣٥٤لفلسطین سنة 

تم نشـئًا فـي التاسع عشر إلى یومنا هذا على جمیع بـرامج التعلـیم فـي الممالـك اإلسـالمیة وٕانكـم أعـدد
ولــم تــدخلوه ، وال یریــد أن یعرفهـا وأخــرجتم المسـلم مــن اإلسـالم، دیـار المســلمین ال یعـرف الصــلة بـاهللا
 ال یهــــتم، اإلســـالمي طبقـــًا لمــــا أراده لـــه االســــتعمار المســـیحي ءفـــي المســـیحیة وبالتــــالي جـــاء الــــنش

وٕاذا ، إذا تعلـم فللشــهواتبالعظـائم ویحـب الراحـة والكسـل وال یعـرف همـه فـي دنیـاه إال فـي الشـهوات فـ
  )٣(جمع المال فللشهوات وٕان تبوأ أسمى المراكز ففي سبیل الشهوات یجود بكل شيء".

                                                           
  .١٠٦-١٠٥اإلتجاهات الفكریة المعاصرة، أ.د. علي جریشة، ص) ١(
، أ.د.عبـد السـالم مصـطفى عبـد السـالم، العولمـة تحـدیات التنمیـة ومواجهـة متطلبات لتلبیة التعلیم مناهج تطویر) ٢(

  .٢٩٥ص، م٢٠٠٦صورة، المن التربیة، جامعة كلیة، العلوم تدریس وطرق المناهج أستاذ
 .٦٣أسالیب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي، د. علي جریشه ومحمد الزیبق، ص) ٣(
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ویؤكــد التربویــون أن التعلــیم منــذ نشــأته وحتــى الیــوم یفتقــد إلــى وجــود فلســفة تربویــة إســالمیة   
فـانعكس ، ارة أخـرىفقد ربط نفسه بفلسفات تربویـة وافـدة تأخـذ مـن الغـرب تـارة ومـن الشـرق تـ، توجهه

فجـاء قاصـرا غیـر  ؛ذلك على التعلیم من حیث المناهج واألهداف وطرق التدریس واألنشـطة التربویـة
وبدال من أن ینطلق من فلسفة تستمد توجیهاتها من القرآن والسنة توضح ، واضح األهداف والغایات

الغالـب بمجـرد التقلیـد والتبعیـة إذ بفلسـفة هـذا التعلـیم تقنـع فـي ، تصورها عن الكون واإلنسـان والحیـاة
  .)١(الثقافیة والتربویة الغربیة

   

                                                           
انظــر: تحــدیات العولمــة التربویــة المتعلقــة بالمدرســة وســبل مواجهتهــا، د. مصــطفى یوســف منصــور، بحــث مقــدم  )١(

-٢الجامعــــة اإلســــالمیة، فــــي الفتــــرة: إلــــى مؤتمر"اإلســــالم والتحــــدیات المعاصــــرة" المنعقــــد بكلیــــة أصــــول الــــدین فــــي 
 .٦١٥م، ص٣/٤/٢٠٠٧
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  .بث ثقافة االختالط في التعلیم -المطلب األول
 

فاإلختالط موجود في المدارس والجامعات ، یعد االختالط سمة من سمات عصرنا الحاضر  
كّلهــا فــرص مناســبة ، واألعــراس، وقاعـات االحتفــال، والمنتزهــات، والشــوارع، وفــي األســواق والكلیـات؛
وممـــا ال شـــك فیـــه أن اإلســـالم حـــث ، وٕان كانـــت المدرســـة أو الجامعـــة الفرصـــة األوســـع، لإلخـــتالط

ولكـن مـن المصـائب التـي حلـت ، في آیات وأحادیث كثیرة، المسلمین على العلم والتعلم رجاًال ونساءً 
ي أمـــاكن التعلـــیم باســـم بـــین الـــذكور واإلنـــاث فـــ) االخـــتالط(باألمـــة اإلســـالمیة ومجتمعـــات المســـلمین

وبمـا أراد الغـرب لهـذا االخـتالط أن یكـون باسـتعراض ، الحداثة والتطور وباألسلوب الغربي لالختالط
فكــل مــن الــذكر واألنثــى تقلیــدًا وتباهیــًا یــأتي إلــى مجلــس العلــم بــأحلى ســمة ، المفــاتن وٕابــراز المثیــرات

وم هــذا الزمــان مــن أعظــم المخــاطر لــذا كانــت قضــیة االخــتالط وبمفهــ، وأعطــر رائحــة، وأجمــل ثــوب
  التي تحیق بالجیل الجدید في مراحل الدراسة أو بعضها بین الجنسین.

وهـــو ممـــا فرضـــته الـــنظم التربویـــة العلمانیـــة فـــي المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات فـــي بالدنـــا   
  )١(.اإلسالمیة منذ وقت طویل إلي یومنا هذا

ترجـــع لقـــدوم المـــدارس ، الـــدول اإلســـالمیةوجـــذور االخـــتالط فـــي التعلـــیم بـــین الجنســـین فـــي   
إلـــى بعـــض بـــالد المســـلمین التـــي مـــا لبثـــت مـــع مـــرور الزمـــان أن  )التنصـــیریة(والجامعـــات األجنبیـــة 

تحولت إلى مدارس وجامعات مختلطة بین الطالب والطالبات بعد أن كانت غیر مختلطة فـي بدایـة 
  .إنشائها

، ذاتـه فـي التعلـیم یكـن لـم الغـرض أن یعلـم رالعصـ هـذا فـي المـرأة تعلـیم تـاریخ فـي والمتأمـل  
 فـي بـالمرأة الـزج وهـو، یفهـم مـن لكـل معروفـة، سـلفا محـددة لغایـات، المـرأة إخـراج الغـرض كـان إنمـا

 مـن علیـه یترتـب ومـا، األخـالق إفسـاد مـن یتبعـه ومـا، واالخـتالط التبـرج لتحقیـق، الرجـال مجتمـع
  .المجتمع الحال إلي استعباد بطبیعة

الــــدعوة الخــــتالط الجنســــین فــــي المــــدارس والجامعــــات علــــى أیــــدي بعــــض أبنــــاء ثــــم كانــــت   
مـن آثـار االخـتالط فرفعـوا ذلـك المسلمین ممن افتتنوا بما لدى الكفار من تقدم علمي؛ فظنوا أن هـذا 

وبــــدأ االخــــتالط فــــي دور التعلــــیم والجامعــــات فــــي بــــالد ، رایــــاتهم منــــادین ومــــدافعین عــــن االخــــتالط
ولـــم یكتمـــل القـــرن الماضـــي الهجـــري إال وأغلـــب الجامعـــات ، رنین مـــن الزمـــانالمســـلمین منـــذ نحـــو قـــ

                                                           
شـعبان ٠٥الخمـیس ، ١، صالء الـدین زعتـريالـدكتور الشـیخ عـانظر: االختالط وأثره على التحصیل الدراسـي، ) ١(

م، ٢٧/١٢١/٢٠١٢، تــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االقتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس یــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیس ٢٠١٠تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز  ١٥/  ١٤٣١
www.alzatari.net/research/٦٧٨.html  
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رحمـه -فضیلة الشـیخ ابـن جبـرین  قد قالو ، والمعاهد والكلیات والمدارس في دیار المسلمین مختلطة
ولهــذا حــرم اإلســالم االخــتالط؛ ویقــول ، "ا: "إن االخــتالط مــن أســباب وقــوع الفســاد وانتشــار الزنــ-اهللا

وتحــریم ، : "الكتـاب والســنة دال علـى تحــریم االخـتالط-رحمـه اهللا-عبــدالعزیز بـن بــاز سـماحة الشـیخ 
  )١(جمیع الوسائل المؤدیة إلیه".

وأمـا ، ففي مرحلة الطفولة یتعود الصغار على االختالط ویبقى منقوش في الـذاكرة والوجـدان  
ومة والكلمـات الداعیـة في سن المراهقة ینطلـق الطـالب مـن كـال الجنسـین إلـى تبـادل النظـرات المسـم

بـل یكـون ، وفي مرحلـة التعلـیم الجـامعي یكـون النضـج والبلـوغ لـدى الجنسـین قـد حصـل، إلى الفجور
ممــا وضــع العــالم أمــام ، المرحلــة والمفاســد طمــت وعّمــتتلــك فــي ، فتكــون المفســدة، فــي أوج الشــّدة

صـــى علـــى الطـــب وأمـــراض فتاكـــة استع، مشـــاكل أخالقیـــة واجتماعیـــة خطیـــرة یكـــاد یستعصـــي حلهـــا
  عالجها.

إّن اإلســـالم حـــریص علـــى منـــع حـــدوث االخـــتالط بـــین الجنســـیین لمـــا فـــي ذلـــك مـــن أضـــرار   
لـذلك عـالج اإلسـالم ، وأوجـد البیئـة الصـالحة، فاإلسالم عـالج األمـر قبـل أن یقـع، اجتماعیة وأخالقیة

ُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسـَأُلوُهنَّ ِمـْن ُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسـَأُلوُهنَّ ِمـْن َوإَِذا َسَأْلتُ َوإَِذا َسَأْلتُ [[: ىتعـال هذه العملیة بمنع اإلدراك أي منع االختالط في قوله
  )٢(.]٥٣األحزاب: [  ]]َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِكْم َأْطَهُر لُِقُلوبُِكْم َوُقُلوِهبِنّ َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِكْم َأْطَهُر لُِقُلوبُِكْم َوُقُلوِهبِنّ 

ولكننــا ، ولكــن یرجــع ســبب اإلخــتالط هــو: تقلیــد وتبعیــة للغــرب فــي أســالیبهم وأنمــاط حیــاتهم  
الكبیـــر بیننــا وبیــنهم مـــن حیــث: الناحیـــة للتبــاین ، وال یناســبنا، نعلــم أن مــا یصـــلح لهــم ال یصــلح لنـــا

نســمع دعـــوات كبــار المـــربین فــي الغـــرب  ذلـــكواالجتماعیــة والبیئـــة المكانیــة.. الـــخ. ومــع ، العقائدیــة
والشـــرق مـــن حـــین إلـــى آخـــر وحـــثهم المســـؤولین أن یفصـــلوا بـــین الـــذكور واإلنـــاث فـــي كـــل مجـــاالت 

  )٣(.ختالطلما لمسوا من فساد خلقي واجتماعي نتیجة هذا اال، الحیاة

 أدى المختلط التعلیم أن فیها البریطانیین أكدت للمدرسین القومیة النقابة أجرتها دراسة في"و  
 كمـا، عامـاً  عشـر سـتة مـن أقـل (بـالحرام) وأعمـارهن سـفاحاً  الحوامـل التلمیـذات ظـاهرة انتشـار إلـى

  .بنسب كبیرة تالفتیا على ) واالعتداءانالجنسیة (الز  الجرائم معدل تزاید الدراسة أثبتت

                                                           
هــ، تـم االقتبـاس ٧/٣/١٤٢٥نور اإلسـالم،  موقع مؤسسةاالختالط وأثره في التعلیم، محمد بن عبد اهللا الهبدان، ) ١(

  /٨٨:http://www.islamlight.netم، ٢٧/١٢/٢٠١٢یوم الخمیس 
انظر: أثر مشكلتي االختالط والمنهاج التعلیمي على تعلیم الفتاة المسلمة في الجامعـات األردنیـة، فاطمـة محمـد ) ٢(

  . ٢٥-٢٣ص ،م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥مناصره، 
 .٣٧، صالمرجع السابقانظر: ) ٣(



   

٣٥٦ 
 

 

 إحـدى المـدارس تلمیـذات مـن %٤٨ سـفاحاً  الحوامـل التلمیـذات نسـبة بلغـت أمریكـا وفـي  
وٕاذا  والبنـات بـین األوالد العالقـات علـى یشـجع المخـتلط التعلـیم":بریتشـرد راشـیل وتقـول، الثانویـة
 (خصوصـاً  اخـتالط مـدارس بـدون ومـن مختلطـة مـدارس مـن الحوامـل المراهقـات عـدد أحصـي

 األقـل علـى %٥٧ تكـون المـدارس المختلطـة فـي سـبةنال أن الغالـب فـي لوجدنا اإلسالمیة) ارسالمد
 أن سـتجد حـین (فـي %٥ مـن قـربت بنسبة لعلهـا الجنسین بین الفصل تطبق التي بالمدارس مقارنة
 عـدم إلـى یـؤدي الجنسـین اخـتالط أن أعتقـد كمـا أننـي، الصـفر) هـي اإلسالمیة المدارس في النسبة

، عـرفهم من قاله ما ذلك، " اآلخر للجنس موجهاً  ونسیك ألن اهتمامهم الدراسیة الناحیة من تركیزهم
وا َيا ُأوِيل اْألَْبَصاِر﴾ وصدقتهم إحصائیاتهم وا َيا ُأوِيل اْألَْبَصاِر﴾﴿َفاْعَتِربُ   )١(.]٢:لحشر[ا  ﴿َفاْعَتِربُ

فأصـــبحوا ، دعـــوا لالخـــتالط فجـــروا علـــى أنفســـهم الـــویالت، هـــم الغـــرب دعـــاة االخـــتالط هـــا  
  ین والبعد عن االختالط.بالفصل بین الجنس نینادو 

 والجامعـات المـدارس فـي الجنسـین بـین الفصـل بـأن الحدیثـة الغربیـةالدراسات  معظم وتؤكد  
 هـذا حـول الدراسـات فـإن، المختلطـة مثیالتها من أفضل إیجابیة نتائج إلى یؤدي والفصول الدراسیة

 للفصل. معظمها في ومؤیده جدا كبیر بشكل تكاثرت الموضوع

 یغري مما نتوقعه كنا مما بكثیر أفضل بصورة التجربة نجحت لقد: قالت )٢()مایكل (كریس  
 فلغـة بالفعـل؛ مـا حـدث وهـو، التعلـیم من النمط هذا بتبني األمریكیة التعلیمیة المؤسسات من المزید
 والعـدد، الطـالب والطالبـات بـین الفصـل سیاسـة تتبنـى أمریكیـة والیـة) ١٢( أن إلـى تشـیر األرقـام
  المختلط. التعلیم بنیران األمریكیون اكتوى أن بعد دةللزیا مرشح

بالتصــدیق علــى مشــروع قــرار یقضــي  ممــا شــجع الــرئیس األمریكــي جــورج بــوش أخیــراً  ذلــكو   
القـرار الـذي یقضـي علـى وضـع قـائم منـذ ثالثـین  ذلكوتشجیعًا ل، بمنع االختالط في المدارس العامة

القــرار وبالتأكیــد فــإن الــرئیس  ذلــكالتــي تلتــزم بتنفیــذ قــرر إعطــاء معونــة مادیــة أكبــر للمــدارس ، عامــاً 
القرار إال بعـد أن قـدمت لــه دراسـات علمیـة وعملیـة تربویـة شـاملة تبـین  ذلكاألمریكي لم یوافق على 

ذكر: "أن العدید من الدراسـات تؤكـد أن الفصـل  )٣(امیلیو افیانو)( البروفیسور األمریكي، صحة قراره
   .لدراسي یساعد على اجتیاز الفتیان والفتیات بصورة أفضل"بین الجنسین في المجال ا

                                                           
.د ناصـر بـن سـلیمان العمـر، تـألیف:ابراهیم بـن عبـد اهللا االختالط بین الجنسین مفهومه وحكمـه وآثـاره، قـدم لـه أ) ١(

  .١٧األزرق، ص
 فینتورا الوالیات المتحدة األمریكیة. في المنفصل التعلیم ورائدة التربویة الخبیرة) ٢(
  هو رجل القانون المتخصص في النظام التربوي في أمیركا.) ٣(
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 الجمعیة الوطنیة لتشجیع التعلیم في أمیركا أیضا عرضت الدراسـات التـي قامـت بهـا جامعـة  
میتشـــغان) والتـــي تؤكـــد أن الفصـــل بـــین الجنســـین فـــي المـــدارس یعطـــي نتـــائج أفضـــل فـــي المســـتوى (

  )١(حذر منه قدیما (اإلسالم).، استنتجه الغرب اآلنوالذي اكتشفه و ، التعلیمي للبنات ولألوالد

، )٢(بیكـر صـرح كیـنشحیث ، المختلط التعلیم سیاسة بفشل األوربیة الدول من عدد واعترف  
 التعلـیم لجنـة أعضـاء أحـد قـال، فشـله ثبت أن بعد المختلط التعلیم في النظر إعادة بصدد بالده أن

   .)الواحد الجنس (المنفصل بنظام التعلیم خذباأل العودة یجبأنه  :األلماني بالبرلمان

نتجـت عنـه  )٣(.تب على هذا االختالط آثار ومفاسد إجتماعیـة وأخالقیـة وتربویـة خطیـرةتتر و   
 تــيمــن قبــل الغــرب وبفعــل الفئــة المغربــة مــن أبنــاء المســلمین ال، تغریــب المجتمــع العربــي واإلســالمي

  مجتمعات االسالمیة إلفسادها.فكره الفاسد وطبقه على ال هاوحمل، الغرب اجنده

نجم عنها مفاسد كثیرة تهدد كیان حیث ت، وأیضًا هناك بعض الجامعات الفلسطینیة مختلطة  
  مثلها مثل باقي الجامعات المختلطة في الدول العربیة واإلسالمیة.، المجتمع

الطالبات  بالطال اختالط :إنتقول  )٤(كما ذكرته اللجنة الدائمة، فحكم االختالط في التعلیم  
 والوقـوع فـي الشـهوة وٕاثـارة الفتنـة مـن إلیـه یفضـي لمـا محـرم التعلـیم دور فـي بالمدرسـات والمدرسـین

، مـن عـوراتهن شـیئا التلمیـذات أو المدرسـات كشـفت إذا، الجریمة وتعظم، اإلثم ویتضاعف، الفاحشة
  .وراءها عما تشف شفافة مالبس لبسن أو

خــرى قــد یظــن أنــه ال عالقــة لهــا بــاالختالط فــي التعلــیم وهنــاك قضــیة تطــرح بــین الفینــة واأل  
وقـد رد علـى ، وهي مهـدها وأساسـها وهـي: "تعلـیم النسـاء للبنـین فـي الصـف األول والثـاني االبتـدائي"
كمــا رد علیهــا ، هــذه القضــیة كثیــر مــن التربــویین رجــاًال ونســاًء ممــن عملــوا فــي ســلك التربیــة والتعلــیم

الشـــیخ عبـــدالعزیز بـــن بـــاز رحمـــه اهللا: "أرى مـــن واجبـــي  قـــال، تعـــالى العلمـــاء والمشـــایخ حفظهـــم اهللا
التنبیــه علــى مــا فــي هــذا االقتــراح مــن األضــرار والعواقــب الوخیمــة... وذلــك أن تــولي النســاء تعلــیم 
الصبیان في المرحلة االبتدائیة یفضـي إلـى اخـتالطهن بـالمراهقین والبـالغین مـن األوالد الـذكور؛ ألن 

تحق بالمرحلة االبتدائیة إال وهـو مراهـق وقـد یكـون بعضـهم بالغـًا؛ وألن الصـبي إذا بعض األوالد الیل
بلغ العشر یعتبر مراهقًا ویمیـل بطبعـه إلـى النسـاء؛ وهنـاك أمـر آخـر وهـو أن تعلـیم النسـاء للصـبیان 

                                                           
   .٧، ٦مد بن عبد اهللا الهبدان، مؤسسة نور اإلسالم، صانظر: االختالط وأثره في التعلیم، الشیخ الدكتور مح) ١(
 البریطاني. التعلیم وزیر) ٢(
انظر: أثر مشكلتي االختالط والمنهاج التعلیمي على تعلیم الفتاة المسلمة في الجامعـات األردنیـة، فاطمـة محمـد ) ٣(

  .٤٦-٤٣مناصره، ص
  لعربیة السعودیة.ة االمملك في واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة) ٤(
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ثـــم یمتـــد ذلـــك إلـــى المراحـــل األخـــرى فهـــو فـــتح لبـــاب ، فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة یفضـــي إلـــى االخـــتالط
   )١(الط في جمیع المراحل بال شك".االخت

وفـي فلســطین تعمــل بعـض المؤسســات الخاصــة بـالخلط بــین الطــالب والطالبـات فــي التعلــیم   
تعمـــل علـــى اخـــتالط الطـــالب والطالبـــات فـــي ، وأمـــا وكالـــة الغـــوث الدولیـــة، ودروس التقویـــة وغیرهـــا

ـــذكو  وتقـــوم، مدارســـها التابعـــة لهـــا ـــة مـــن ال ـــة بتوظیـــف النســـاء لتـــدریس الطلب ـــة االبتدائی ر فـــي المرحل
یفضــــي إلــــى إفســــاد المجتمــــع ، فهــــي سیاســــة غربیــــة ومخطــــط خطیــــر ُنفــــذ ومــــازال ُینفــــذ، واالعدادیــــة

، الـدكتور مـاهر السوسـي:" قضـیة االخـتالط غیـر جـائزة شـرعاً  قالالفلسطیني. ومن الناحیة الشرعیة 
ْلُمْؤِمنَِني َيُغضُّ     :﴿ :﴿ قال تعالى، ألنها داعیة للمفسدة ْلُمْؤِمنَِني َيُغضُّ ُقل لِّ َفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكـى ُقل لِّ َفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكـى وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَحيْ وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَحيْ

إذا كانت اآلیة تتطلب غض البصر فكیف یكون غض البصـر فـي جـو اخـتلط . ]٣٠: [النور هلم ﴾هلم ﴾
فكیـف یمنـع مـن ، وألن هذا االخـتالط یـؤدي للنظـر إلـى كـل مـن الجنسـین، المراهقاتبن و فیه المراهق

وٕان كانــت موجــودة ، فــي هــذه الحالــة قــد ال تكــون الرقابــة موجــودةوخصوصــًا الرقابــة و ، غــض البصــر
  )٢(فإنها لن تكون مانعة من ارتكاب الفاحشة والمعصیة."

ـــى مـــا ســـبق:   ـــاًء عل ممـــا أدى إلـــي دمـــار  أن الغـــرب دعـــى إلـــي االخـــتالط فـــي التعلـــیم وبن
شــــهادة التربــــویین ب، فــــاكتوت بنیرانــــه وُدمــــرت مجتمعاتــــه، المجتمعــــات الغربیــــة األوروبیــــة واألمریكیــــة

والحظـت الفـرق ، والمسئولین األجانب وبعد دراسـات وأبحـاث عدیـدة دعـت إلـي الفصـل بـین الجنسـین
وأمـا الـدول العربیـة واالسـالمیة ومـن ضـمنها فلسـطین مازالـت التبعیـة ، الكبیر بین االختالط والفصـل

ألــیس العـــرب ، المخــتلطومــا زال الــبعض مـــن المســتغربین ینــدد بـــالتعلیم ، إلــى االخــتالط حتــى الیـــوم
  ؟!.والمسلمین أولى بترك االختالط

  

                                                           
 هـ. ٧/٣/١٤٢٥االختالط وأثره في التعلیم، محمد بن عبد اهللا الهبدان، ) ١(
یـــــــوم الســـــــبت  ،غـــــــزةب ،مقابلـــــــة مـــــــع د. مـــــــاهر السوســـــــي فـــــــي مركـــــــز الفتـــــــوى والتشـــــــریع، الجامعـــــــة االســـــــالمیة) ٢(

 مساًء.  ١س ، م٢٣/١٢/٢٠١٢



   

٣٥٩ 
 

 

  .مظاهر التغریب في المناهج الدراسیة -  المطلب الثاني
 

یقــوم علــى أســس ومنطلقــات عقائدیــة وفكریــة وٕاجتماعیــة  -فــي أي بلــد  -"المنهــاج الدراســي   
نهاج صادقًا في تمثیلها لذا البد أن یكون الم، یؤمن بها ذلك البلد وهي ما یؤمن به المجتمع ویعتقده

التــي تنطلــق مــن عقیــدة االمــة لــذا فــال ، األهــداف التربویــة وتخطــیط المنهــاج یعنــي تحقیــر، وتحقیقهــا
، حد التربویین: إن التدخل في المنهاج إي التدخل فـي تغییـر الهویـة والخصوصـیةأ قالغرابة عندما 

، یعني القبـول بطمـس هویـة األمـة ،فالقبول بتغییر المناهج تحت مسمى التطویر وبمواصفات غربیة
 )١(وتغریب أجیالها".، وانتهاك عقیدتها

وتشــــتد الحمــــالت الیــــوم علــــى وطننــــا العربــــي واإلســــالمي مــــن قبــــل الغــــرب أمریكــــا وأوروبــــا   
لحمایة أمن اسرائیل فأصدرت ، متهمة دینه وتقالیده ونظم تعلیمه بأنها مصدر لإلرهاب، والصهیونیة

التــي تحــاول طمــس ، یــر المنــاهج اإلســالمیة بالضــغوط والتــدخالت الخارجیــةالتقــاریر واإلشــارات لتغی
وبوصـفها ، الهویة اإلسالمیة وتذویبها وتشویه الشخصیة اإلسالمیة بوصفها باإلرهـاب والتطـرف تـارة

التــدخل الســافر فــي صــیاغة أهــداف ومنــاهج إعــداد هــذه الشخصــیة و  ،بــالجمود والتخلــف تــارة أخــرى
للــزج بهــا بعیــدا عــن  ؛ مــن القــرآن الكــریم أو الســنة المطهــرة أو الســیرة بحــذف الكثیــر مــن النصــوص

اســتهدافها قــیم األمــة حــین تتخــذ مــن وثیقــة كوثیقــة األمــم المتحــدة عــن إلــى جانــب ، مســارها الصــحیح
تقـــدم لـــه  ًا)حقـــ(لهـــا باعتبـــار الجـــنس  مرتكـــزا ا) وغیرهـــ١٩٩٤الســـكان والتنمیـــة المنعقـــد فـــي القـــاهرة (

إضـافة ، وال تدین اإلجهاض وتبـیح الشـذوذ الجنسـي وتعتـرف بـه، الزواج المبكر وتستهجن، النصائح
لهـز منظومــة القــیم واألخـالق وتشــویه العقیــدة ، إلـى مــؤتمرات حقـوق اإلنســان وبموافقــة األمـم المتحــدة

  )٢(اإلسالمیة الصحیحة.

خصوصــا بعــد الحــادي عشــر ، صــریحة متغطرســة فــي تقریــر الكــونجرس وقــد أخــذت أشــكاالً   
وتشیر خطـة واشـنطن لتغییـر المنـاهج ، تبعث القوة في مقوالت زویمر وجالدستونحیث سبتمبر  من

التعلیمیة في مصر والعـالم العربـي والتـي صـاغتها مجموعـة مـن السیاسـیین األمـریكیین ووافـق علیهـا 
، ومما جاء فیها لن نستطیع أن نغیر من محتوى القـرآن، التدخل السافر في المناهج ذلكإلى ، بوش

وأن تكون ، ولكن علینا التدخل إلفراغه من مضمونه وتغییر التربیة الدینیة إلى مسمى الثقافة الدینیة
ال علــى النقــل والتبعیــة للكتــاب المقــدس ، (التبعیــة الغربیــة) اللغــة الدینیــة مبنیــة علــى العقــل والمنطــق

لكراهیة تجاه الغـرب وأننا سوف نحذف كل ما یثار من موضوعات هدفها بث ا، (القرآن) دون تفكیر
                                                           

  .www.almoslim.com، ٢م، ص٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤مناهجنا بین التطویر والتغریب، موقع المسلم، ) ١(
  .٦٠٧-٥٩٥صمناهجنا بین التطویر والتغریب، موقع المسلم، انظر: ) ٢(



   

٣٦٠ 
 

 

وكـذلك مـا جـاء فـي المـذكرة التفصـیلیة ، وكل ما هو أمریكي وأوروبي أو حتى ما یخص دول الجوار
%) مـن ٨٢والتي تعتبر التعلیم البیئة الرئیسیة لتولید اإلرهاب وتشیر إلى أن( )١(لمبادرة (كولن باول)

لـیم بـالمفهوم األمریكـي الصـهیوني هـو وتعتبـر أن إصـالح التع، اإلرهابیین ینتمون إلى الـدول العربیـة
علـى  للصـهاینة ومنهـا تصریحات هناك عدة توكان، الدعامة األولى لوأد اإلرهاب وحمایة الصهاینة

حیـث م ١٧/١١/٢٠٠٤ داللیكـو  حـزب مقـر فـي ألقاهـا كلمـة فـي شـارون بـه صـرح مـا: المثـال سـبیل
 ومحاربتهـا )اإلرهـاب(علـى للقضـاء مسـاعیها بجدیـة سـتختبر الجدیـدة الفلسـطینیة ن القیـادةإ" :قـال

 واإلعـالم التعلیمـي الجهـاز فـي المنتشـرة الیهـودي والشـعب إسـرائیل ضـد لمظـاهر التحـریض
 الفلسـطینیین لـدى الموجـودة األسـلحة من خطورة أكثر "التحریض" هذا أن شارون ورأى، الفلسطیني

حسـب  الفلسـطینیة نتحاریـةاال اإلرهابیـة االعتـداءات" أسـماه لمـا أساًسـا یشـكل أنـه علـى اعتبـار
  )٢(."زعمه

  -أمریكیة على: فعملت الصهیو

 الهجوم على المدارس والجامعات في البلدان اإلسالمیة التي أعدتها لتنشئة أجیالها.   - أ

وذلــك فــي محــاوالت تغییــر مناهجهــا ، زلزلــة أركــان المــدارس والجامعــات واقتالعهــا مــن جــذورها  - ب
 ین طالبها.وتغییب فلسفتها وتحریف أهدافها وتدج

 وانحسار منهج التربیة اإلسالمي.، فرض التبعیة لمناهج التربیة الغربیة   - ت

 السیطرة األجنبیة الواضحة األثر على التعلیم في مختلف مجاالته وبیئاته.  - ث

تطبیــق المجتمعــات اإلســالمیة لــنظم التعلــیم الغربیــة؛ ففــي مصــر فــرض اللــورد كرومــر المعتمــد   -  ج
(دنلوب) منهج التعلـیم والتربیـة الغربـي علـى الدارسـین ولقـد بقـي البریطاني وبمساعدة من القس 

  حتى یومنا یعمل على إلغاء الشخصیة والخصوصیة. المنهج سائداً  ذلك

دس األفكــار والنظریــات والفلســفات التربویــة ذات التوجــه الالدینــي والالأخالقــي المنافیــة للعقیــدة   -  ح
أسالیب التربیة والفلسـفة والسـلوك كالتمثیـل في المناهج كنظریات داروین وفروید ودوركایم عبر 

والرقص والفنون المختلفة ومناهج التعلیم كلها قائمة على إعالء مفهوم الغرب واستنقاص القـیم 
 فأصبحت نظم التعلیم العربي خلیطًا من النظم التعلیمیة األوروبیة. ؛العربیة اإلسالمیة

                                                           
  وزیر الخارجیة األمیركي السابق.) ١(
العصـر،  ومتغیـرات اإلسـالمیة الـدعوة ، مـؤتمرفخلـ طـالل .والتعلـیم اإلسـالمیة، د التربیـة منـاهج علـى الهجمـة) ٢(

  . ٥١٢ص ،بغزة ،اإلسالمیة الدین، الجامعة أصول م، كلیة ٢٠٠٥ ریلأب ١٧ -١٦-ه  ١٤٢٦ األول ربیع
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فـــإن مجـــال تغریـــب ، ستنســاخ وغیـــرهالمخــاطر والجـــدل حـــول مـــا یقــرره العصـــر مـــن أبحـــاث باال  -  خ
إلخــراج نســخ غربیــة متطابقــة فــي المضــمون وٕان اختلفــت فــي  ؛التربیــة هــو االستنســاخ الحقیقــي

 الشكل.

ویالحــظ تغلیــف ، التركیــز علــى التســامح والســالم وحســن الجــوار مضــمونها أیضــا قبــول إســرائیل  - د
وقـــد غیـــرت ، فـــة الســـالموكـــذلك مـــا تحـــاول الیونســـكو مـــن ترســـیخ لثقا، المفـــاهیم بغطـــاء تربـــوي

الیونســكو كثیــرا مــن بــرامج عملهــا لتســیر فــي هــذا االتجــاه وتشــكل عنصــر ضــغط علــى الــنظم 
المنظمــات مــن خــالل المشــروعات المشــتركة  تلــكالتعلیمیــة العربیــة لتبنــي القــیم التــي تطرحهــا 

 ومن خالل المؤتمرات والندوات وورش العمل وغیرها.، لتطویر مناهج التعلیم

وفــــــي فلســــــطین   .القیم العالمیة في مناهج التعلیم عبر ما یسمى بـ (التربیة الشمولیة)استدماج    - ذ
علـــى ســــبیل المثــــال: تبــــث قـــیم التغریــــب داخــــل المنــــاهج اســـتجابة للضــــغوط وبفعــــل االســــتالب 

ویتضح ذلـك ممـا یبـث مـن قـیم ومفـاهیم وأفكـار فـي كتـب التربیـة المدنیـة عـن الـزواج ، المنهجي
والحریـــات ، وحقـــوق المـــرأة، والمجتمـــع المـــدني، فصـــل الـــدین عـــن الدولـــةو ، واالخـــتالط، المبكـــر

وما یترتب على ذلك من الزواج بكافر أو ، والحریة الشخصیة، والرأي، والتملك، األربع؛ العقیدة
وحـق الرجـل والمـرأة متـى أدركـا سـن البلـوغ مـن التـزوج وتأسـیس أسـرة دون أي قیـد بسـبب ، غیره

 )١(.العرق أو الجنسیة أو الدین

) فــي ٢٢و(، فــي التربیـة الدینیــة اً ) تغییـر ١٤(: وتغییـر المنــاهج التعلیمیـة فــي فلسـطین یشــمل  
) كتابـًا مدرسـیًا ١٢١) كتابًا من أصل (٧٨) في االجتماعیات ومنع تداول (١٨اللغة العربیة و(

   )٢(وتغییر موادها المتعلقة بحقائق الصراع مع الیهود.

وحـــذر ، واللغــة الفرنســـیة علــى طــالب المــدارس والجامعــات فــرض التعلــیم باللغــة االنجلیزیــة  -  س
: "مــن تعلــم األطفــال اللغــات األجنبیــة علــى حســاب اللغــة األساســیة )٣(الــدكتور نبیــل الســمالوطي

ألن اللغــــة تمثــــل حلقــــة وصــــل بــــین الماضــــي والحاضــــر  ؛ال تــــؤثر فــــي وجــــدان الشــــخص كــــي
الـــذوبان فـــي ثقافـــة أصـــحاب اللغـــة للتخلخـــل الثقـــافي و  وتهمیشـــها أو تجاهلهـــا یـــؤدي والمســـتقبل

                                                           
-٦٠٨ص، انظــر: تحــدیات العولمــة التربویــة المتعلقــة بالمدرســة وســبل مواجهتهــا، د. مصــطفى یوســف منصــور) ١(

٦١١.  
كلیـــة األزمــة األخالقیـــة فــي المجتمعـــات اإلســالمیة مظاهرهـــا، أســبابها، عالجهـــا، د. محمــد بـــن عبــداهللا الزامـــل، ) ٢(

  .٢٠ه، ص١٤٢٤/١٤٢٥التربیة، جامعة الملك سعود، 
  .، مصرعمید كلیة الدراسات اإلنسانیة، جامعة األزهر) ٣(
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ونســتبدل االســتعمار العســكري باســتعمار أخطــر هــو االســتعمار التربــوي والثقــافي الــذي ، البدیلــة
 )١(یتهافت علیه بعض أبناء الدول العربیة بالرغم من ارتفاع نفقاته".

 ،محطـة تاریخیـة یعتبـر فلسـطیني وطني بمنهاج الخروج فإن، الفلسطیني الصعید وأما على  
 السالم اتفاقیات على التوقیع خلفیة على كونه جاء، والتبعیة القصور أوجه یعتریه عام بشكل أنه إال
، إسـرائیلیة بموافقـة وأجنبیـة غربیـة بـأموالٍ  المنهـاج ُأنـتج فـإن أخـرى جهـة ومـن، جهـة مـن إسـرائیل مع

  ومن تحقیق أهدافه. المناهج مضمون على انعكس الذي األمر

 یعتبـر -والمجتمـع والـدین والـوطن التـاریخ بقضـایا الخـاص-الفلسـطیني المنهـاج فـإن لـذلك  
، یهـدده أن یمكـن خطـر أي مـن المنطقـة فـي الصـهیوني المشـروع حمایـة هـدفها خارجیة لقوىا اً منتج
 ومتطلبـات، الفلسـطینیین الطـالب احتیاجـات عـن یعبـر فلسـطیني منهـاج بنـاء إلـى النظـر دون

 قبـل مـن الشـدید وللتـدقیق للتـدخل عرضـة كانـت الفلسـطینیة سـیةالمدر  المنـاهج فـإن لـذلك، مجـتمعهم
 )والمعلومـات للبحـث إسـرائیل-فلسـطین(مركـز :مثـل والصـهیونیة العالمیـة األبحـاث مراكـز مـن العدیـد

 خالیة المناهج تلك أن التأكد أجل من وذلك ؛وغیرها، السالم تعزیز ألبحاث )ترومان هاري معهد(و
 ضد العنف أو الكراهیة على یحرض وال سلمي منهاج وأنه، ائیلإسر  ضد تحریضي محتوى أي من

 الغربیـة والتقالیـد القـیم ضـد تحـریض أي مـن خـالٍ  أنـه كمـا، الصـهیونیة أو الیهودیـة أو إسـرائیل
  .الیهودیة-المسیحیة

 هـو الفلسـطینیة المنـاهج فـي التـدخل وراء مـن األساسـي الهـدف أن الممولـة الـدول وتعتبـر  
الغربـي  بالنظـام الفلسـطیني ربـط كـذلك، لـه) معادیة ثقافة( خلق وعدم الصهیوني نالكیا على الحفاظ

، الحـوار، والمسـاواة ،الفردیـة والحریـات، كـالالعنف) یـةاللیبرال( التحرریـة القیم على التركیز خالل من
، لتقنیـةوا العلمیـة المـواد علـى المنـاهج فـي التركیـز تـم كما، ...ةوالدیمقراطی، المرأة حقوق، والمشاركة
 مـع، المعلومـات وثـورة واالنترنـت الفضـاء وارتیـاد االتصـاالت بمسـتحدثات تتعلـق التـي تلـك وخاصـة
 ومتطلبـات تتناسـب التـي الزراعیـة والعلـوم الوراثیـة والهندسـة والطاقـة البیئـة مسـتحدثات أهـم إغفـال

تقلیـد الغـرب  يإلـ دعوتـ بـل، الفلسـطیني بالواقع ترتبط ال المناهج تلك فإن لذلك، الفلسطیني المجتمع
 الصـحیح الطریـق إلـى أن توجهـه دون الحدیثة التقنیة منتجات إلى الطالب وتوجه، بالغرب االنبهارو 

  محلیًا. وتصنیعها أجل امتالكها من والتقنیة العلم توطین خالل من التقنیة تلك الكتساب
  

  

                                                           
 لــة البیــانإعــداد مج، محمــد فــتح اهللا، المــدارس والجامعــات األجنبیــة غــزو ثقــافي أم ضــرورة عصــریة؟! انظــر:) ١(

  .١٧٢٠=albayan.co.uk/article.aspx?idم، ٢٤/١٢/٢٠١٢صباحا  ٣تم االقتباس األثنین س، ٢٨/٠٢/٣٣
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  -ة:یالتال النقاط تتبع من بد ال الفلسطیني المنهاج مضمون على ولإلطالع

، للفـرد الفلسـطیني الـوطني الـوعي تشـكیل فـي المهمـة الوطنیـة القضـایا مـن العدیـد غیـاب  - أ
 توضـیح ودون، الالجئـین، المخیم، النكسة، والنكبة، الفلسطینیة القضیة عن الحدیث كغیاب

 )١(.اإلسرائیلي االحتالل هو القضایا هذه عن المسؤول

 التـي الـذاتي الحكـم سـلطة مناطق) غزة وقطاع الغربیة (الضفة في فلسطین حدود اختصار   - ب
 السـاحل وأن، جنـین وسـهل غـزة سـهل عـن والحـدیث، أوسـلو اتفاقیـة علـى ءً ابنـ جـاءت

 .المغیبة الجغرافیة المناطق من وغیرها غزة ساحل هو الفلسطیني

 التاریخیـة فلسـطین عـن الحـدیث فیها تم - ةاإلبتدائی المرحلة كتب بخاصة- الكتب عضب   - ت
 یوجـد وال قـدم تطأهـا ولـم، یكـن لـم شـیًئا وكـأن بهـا والتغني وبحیرات وجبال وسهول من مدن
 .القبیل هذا من شيء وال احتالل

 عربـي كلمـة وحـذف، والقـدس، والمقاومـة، واالستشهاد، الجهاد ومصطلحات مفاهیم غیاب   - ث
 .مسلم أو

 افكـاالعتر  وشـروطها بنودهـا وبیـان أوسـلو اتفاقیـة :مثـل السـالم مواثیـق علـى التركیـز  -  ج
 المقابـل فـي، معلومـة غیـر كارثـة مـن المنطقة ستنجي سحریة عصا االتفاق وكأن، بإسرائیل
 .الفلسطینیة اإلسرائیلیة وأ اإلسرائیلیة العربیة الحروب عن الحدیث تجاهل

 خـالل مـن لالجئـین التطـرق مـن الرغم على، الفلسطیني المنهاج عن الالجئین قضیة غیاب  -  ح
 الدول تقدمها التي المساعدات یتلقون وهم األفراد بعض روتظه الشتات تظهر التي الصور
 .المانحة

 حقـوق، كالدیمقراطیـة :)ة(اللیبرالیـ التحرریـة المفـاهیم علـى الفلسـطیني المنهـاج احتـواء  -  خ
 )٢(التعددیة.و ، الحوار، المشاركة، الالعنف، السالم، المرأة حقوق، اإلنسان

 للطروحــات مقاربـة أكثـر جالمنهـا فـي الدیموقراطیـة المفـاهیم جـاءت "لـذلك  
 تحكـم التـي اإلسـالمي العربـي الفكـر فـي یقاربهـا عمـا البحـث دون الغربیـة الدیموقراطیـة

 الفلسـطیني المدنیـة التربیـة منهـاج فـي الدیموقراطیـة المفـاهیم طـرح إن .الفلسـطیني المجتمـع
 المجتمـع فـي صـراعا یخلـق أن شـأنه مـن الرأسـمالیة )اللیبرالیـة( التحرریـة الغربیـة بتوجهاتهـا
تمام  مختلفین مجتمعین بین والمنطلقات المفاهیم الختالف نظرا الدیموقراطیة مع الفلسطیني

                                                           
  . ١١١-١١٠صدیانا حاج حمد، الغربیة،  الضفة مواطني الثقافیة على العولمة أثر) ١(
  ، بتصرف.١١٢المرجع السابق، ص) ٢(
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 وغیرهـا الحكـم ونظـام، (واآلیـدیولوجیا)، والتـاریخ، والحضـارة، والثقافـة ،االختالف فـي الـدین
 )١(".من العوامل

 ،الیهودیـة أو هیونیةالصـ أو إسـرائیل ضـد التحـریض عبـارات مـن خـالٍ  الفلسـطیني المنهـاج   - د
 السـالم ثقافـة عـن یعبـر فهـو لـذلك، الیهودیة - ةالمسیحی الغربیة والتقالید القیم ضد حتى وال

 .إلسرائیل معادیة ثقافة یحمل وال الغربیة الرؤیة وفق

 علـى تقدیمـه تـم بـل، اإلسـرائیلي العـدو أنـه علـى یقـدم لـم الفلسـطیني المنهـاج في" اآلخر" إن  - ذ
 .والتكنولوجي العلمي البحث یستخدم والذي، والراقي حضرالمت اإلنسان أنه

 الطالـب كاهـل تثقـل التـي والمعـارف المعلومـات مـن الهائـل الكـم علـى المنهـاج احتـواء  -  ر
 التلقـین علـى تعتمـد قـدیًما كانـت كمـا زالـت مـا التـدریس طریقـة أن إلـى باإلضـافة، واألهـالي

 .فقط األدمغة وحشو

 ثـورة، الفضـاء ارتیـاد، كاالنترنـت :ةوالتقنیـ العلمیـة المـواد مـن الكثیـر علـى المنهـاج احتـواء  -  ز
  )٢(ت...المعلوما

 أنه یالحظ المقرر هذا محتوى تحلیل خالل وفي مقرر التربیة المدنیة للصف التاسع: ومن  
، اإلنسـان وحقـوق دیمقراطیـة مفـاهیم لتعزیـز، الدیمقراطیـة والتنشـئة التنمیـة علـى واسـع بشـكل یركـز

  من منظور غربي. ، سامحوالت، والتعددیة

 علـى التركیـز تـم وقـد، المـدني المجتمـع دعـائم كأحـد اإلنسـان حقـوق الثالثـة الوحـدة تناولـت  
  .الطفل وحقوق المرأة حقوق

 جـاء والـذي، األولـى الوحـدة مـن الثـاني الـدرس فـي األساسي التاسع الصف منهاج یتعرض  
 العملیة دعم في الوطني اإلعالم ودور، اطیةللدیمقر  مباشر بشكل )والمسؤولیة االنتماء( عنوان تحت

 جمیـع في المرأة مشاركة وأن، اإلنسان حقوق من كحق المرأة لحقوق تناوله إلى إضافة الدیمقراطیة
، أن التركیز في المناهج على المرأة أیضاً  كالشعوب. فنالحظ هنا لتقدم ضروري أمر الحیاة مناحي

  )٣(.تطبیقًا لسیاسة الغرب

  
                                                           

 دراسة فلسطین في األساسیة المرحلة طالب لدى الدیمقراطیة نشئةالت في ودوره الفلسطیني المدنیة التربیة منهاج) ١(
 والتنمیـة التخطـیط فـي الماجسـتیر حسـین، رسـالة مصـطفى أحمـد نـذیر، ٢٠٠٦)-١٩٩٤نـابلس( محافظـة :حالـة

 .١م، ص ٢٠٠٧،الوطنیة، نابلس، فلسطین النجاح السیاسیة، جامعة
  ، بتصرف.١١٢صدیانا حاج حمد،  الغربیة، الضفة مواطني الثقافیة على العولمة أثر) ٢(
  .٧٦-٧٥حسین، ص مصطفى أحمد المدنیة، نذیر التربیة منهاج انظر:) ٣(
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  ؤخذ علیه عدة مآخذ منها:تالفلسطیني  المنهاج ما سبق فإنوبناًء على 

 فـي أنـه كمـا، الفلسـطینیة والهویـة الوطنیـة الشخصـیة بنـاء فـي ال تسـاهمالمنـاهج الفلسـطینیة  أوًال:
  والعربیة. الفلسطینیة هویته عن الفلسطیني سلخ اإلنسان في یساهم األحیان بعض

 بـث أجـل مـن اإلسـرائیلیین سـیما وال اآلخـرینمـع  التسـامح علـى تشـجع أنهـا إلـى باإلضـافة  
، األقصـى انتفاضـة بدایـة مـع اً نـتزام ُأنـتج المنهـاج الفلسـطیني أن، هنـا ذكـره والجـدیر )السـالم ثقافـة(

، والالعنـف، السـالم علـى القائمـة الثقافـة مـن یبثه المنهـاج ما بین اً تناقض لمس الطالب فإن وبالتالي
 وهـدم قتـل مـن ووحشـیة همجیـة أعمـال مـن االحتالل اإلسرائیلي رسهیما وما، ...ةوالتعددی، والحوار
 .الفلسطیني الشعب أبناء تجاه واعتقال وتشرید

، الدیمقراطیـةل: مثـ غربیـة لقـیم خـالل تبنیـه مـن الفلسـطیني المجتمع إلي تغریب المنهاج یدعو ثانیًا:
 الطالـب باالنبهـار یـدفع مـام ؛...مـع األدیـان والتعـایش، والسـالم، المـرأة وحقـوق، اإلنسـان وحقـوق
 على وحصوله، ثقافته عن باالغتراب الفلسطیني فیشعر الطالب، والتقنیة العلمیة وبمنجزاته بالغرب
 المنهـاج فـإن لـذلك، وواقعـه الفلسـطیني القیمیـة للمجتمـع التركیبـة مـع تتناسـب ال ومهـارات معـارف

  لها. تجةمن للمعرفة ال مستهلكةاًال أجی ینشئ الفلسطیني
 للفلسـطینیین جدیـدة هویـة یعكـس فلسطیني منهاج إنتاج في اً واضح یبدو المانحة الدول تأثیر الثًا:ث

  . البرامج خدمة في تصب التي، الخارجیة الضغوط لمتطلبات وفًقا

 النهـوض سـبیل فـي المجتمع الفلسطیني ومتطلبات احتیاجات من ینبع لم الفلسطیني المنهاج رابعًا:
 التـي الخارجیـة واإلمالءات متطلبات الضغوط مع اً منسجم جاء وٕانما، المستقلة ةالدول وبناء والتقدم
 لتحـل الفلسـطینیة الوطنیـة والثقافـة طمـس الهویـة أجـل مـن ؛اإلسـرائیلي البرنـامج مصـلحة في تصب
 علـى إسـرائیل بوجـود والقبـول غـزة الغربیـة وقطـاع الضـفة فـي فلسـطین تختـزل جدیـدة ثقافـة مكانهـا
  )١(.)العودة حق( الفلسطیني وخاصة للشعب لوطنیةا الحقوق حساب

، ولقد استخدم الغربیون والصهاینة وأتباعهم من المستغربین مناهج التعلیم لتغریب المسلمین  
ثـم ، حیث كانوا یتسلمون الطفل منذ الحضانة، في المدارس والكّلیات والجامعات الحكومیة والخاصة

عـــن طریـــق المقـــررات الدراســـیة والكتـــب المدرســـیة ، المهیقومــون بعملیـــة تغریبـــه وســـلخه عـــن قـــیم إســـ
والقیـــام باألنشـــطة االمنهجیـــة المدرســـیة والجامعیـــة المختلطـــة ووضـــع ، واخـــتالط الطـــالب بالطالبـــات

مـــا تحـــدثنا عنـــه بالتفصـــیل فـــي  ذلـــكو ، منـــاهج التعلـــیم القائمـــة علـــى أســـاس فلســـفة الحضـــارة الغربیـــة
بــد مــن إعــادة النظــر فــي صــیاغة المنــاهج بمــا یــتالئم مــع لــذالك ال، الفصــل الثــاني فــي مبحــث التعلــیم

  غربیة أم صهیونیة.أكانت وبدون تدخل من أي جهة سواء ، مصلحة الوطن والمواطن الفلسطیني
                                                           

  ، بتصرف.١١٤-١١٣صدیانا حاج حمد، الغربیة،  الضفة مواطني الثقافیة على العولمة أثر) ١(
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 .تأثر المبتعثین للتعلیم لدول الغرب باألفكار والمفاهیم الغربیة -المطلب الثالث
  

ن الخطر األعظم هو البعثات الدراسیة إن الخطر لم یكمن في المناهج الدراسیة فقط ولك  
وهم ، یرسلونهم إلى جامعات الغربثم ، فهم یختارون لها الطلبة المتفوقین دراسیاً ، إلى بالد الغرب

 ثم یعودون بعدها مستغربین، مدروسة )تغریب(وهناك یمارسون علیهم عملیة ، في مرحلة المراهقة
   )١(لیفسدوا أبناء المسلمین. یتولون المناصب القیادیة والوظائف وغیرهاحیث 

وٕاعطائهم ألقاًبا ، ثم "القیام بتربیة بعض الناس في محاضن العلمانیة في البالد الغربیة  
ثم رجوعهم بعد ذلك لیكونوا أساتذة في ، األستاذیة)( أو درجة) ةالدكتورا( علمیة مثل درجة

وٕاذا علمنا أن ، فة على أوسع نطاقلیمارسوا تحریف الدین وتزییفه في نفوس الطبقة المثق، الجامعات
هم في الغالبیة الذین بیدهم أِزمَّة األمور في ، الطبقة المثقفة من خریجي الجامعات والمعاهد العلمیة

العلمانیین في المعاهد العلمیة  أولئكعلمنا مدى الفساد الذي یحدث من جراء وجود ، بالدهم
  )٢(والجامعات".

  

لیمیة التي ذهب بموجبها طالب مسلمون إلى بالد الغرب لتلقي للبعثات التع اً "كما كان أیض  
حیث افتتن ، أنواع العلوم الحدیثة أثٌر كبیٌر في نقل الفكر العلماني ومظاهره إلى بالد المسلمین

فرجعوا إلى بالدهم محملین بكل ما رأوا من ، الطالب هناك بما رأوا من مظاهر التقدم العلمي وآثاره
في الوقت ، عاملین على نشرها والدعوة إلیها، واقتصادیة، وسیاسیة، ظم اجتماعیةون، عادات وتقالید

، المبعوثین هم حملة العلم النافع أولئكمنهم أن  اً توهم، نفسه الذي تلقاهم الناس فیه بالقبول الحسن
  )٣(" .وأصحاب المعرفة الصحیحة

 )٤(ومخابر أجنبیة عنا."، عرفهاحتى أصبحنا نرى هیاكل ن، "لقد جر االبتعاث على أمتنا الویالت
 ى) على ابتعاث الطالب الفلسطینین إلUNRWA( وفي فلسطین تعمل وكالة الغوث الدولیة األنروا

  .ص بتدریس اللغات األجنبیة وغیرهاومؤسسة (أمودیست) والتي تخت، دول الغرب وأمریكا

                                                           
مســاء  ٢:٢٩معــة الســاعة انظــر: الغــزو الفكــري والتغریــب الثقــافي، د.همــام ســعید وزمیلیــه، تــم االقتبــاس یــوم الج) ١(

 www.balagh.comم، ٢٤/٨/٢٠١٢بتاریخ 
  .١٦العلمانیة وثمارها الخبیثة، محمد شاكر الشریف، ص ) ٢(
 .٦المرجع السابق، ص ) ٣(
 .٣١فتیاتنا بین التغریب والعفاف، الشیخ ناصر بن سلیمان العمر، ص) ٤(
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 .رس والجامعات األجنبیة في بالدناوجود المدا -المطلب الرابع
  

ضــــى ثالثــــة عشــــر قرنــــًا وأقطــــار العــــالم اإلســــالمي ال تعــــرف شــــیئًا مــــن مــــدارس التعلــــیم "م  
وال یجرؤ أرباب الدیانات والنَِّحل من یهود ونصارى ومجوس وهندوس وغیرهم على افتتاح ، األجنبیة

لكــن علــى مشــارف انحــالل الدولــة العثمانیــة أواخــر القــرن الثالــث ، مراكــز للتعلــیم فــي دیــار المســلمین
وبدایة القرن الرابـع عشـر وانتعـاش الـروح االسـتعماریة التبشـیریة فـي العـالم ونشـوب االسـتعمار عشر 

في عامة أقطار العالم اإلسالمي كان التغریب األول هو (المدرسـة)؟! وهـي شـر قـوى الغـزو الفكـري 
  )١(والثقافي المسلطة على النفسیة العامة في هذه البلدان اإلسالمیة."

فمنـذ منتصـف القـرن ، كبیـرًا علـى المجتمعـات العربیـة واالسـالمیة خطـراً  المـدارس تلكتشكل   
التاسع عشر المیالدي إلى یومنا هذا نجد عشرات إن لم تكن مئات المدارس والجامعات األجنبیة قد 

، وتركیا وفلسطین نتیجة لجهود جمعیات تبشیریة مسیحیة مختلفـة اوالسیما في مصر وسوری، أنشأت
تناقضــت و  ،ًا المــدارس الفرنســیة ثــم تلتهــا المــدارس األمریكیــة واإلیطالیــة والیونانیــةوربمــا أكثرهــا عــدد

ألنـه یمثـل ، اآلراء حول أهمیة هذا التعلـیم فهنـاك مـن یعارضـه بشـدة ویـراه رجسـا مـن عمـل الشـیطان
وهــدفها التغریــب وســلخ أوالدنــا مــن ، الوجــه األخــر مــن التنصــیر واالســتعمار الثقــافي والغــزو الفكــري

وهناك من یراه ضرورة للحـاق بركـب التقـدم العلمـي والغنـي عنـه ألنـه یعمـل ، هم ولغتهم وتاریخهمدین
وهنـاك فریـق ، وهي بدیل عن التعلیم الحكومي الفاشل، على التخلص من التخلف الذي تعیشه األمة

ــــیم الحكــــومي ــــدیال للتعل ــــه ب ــــدال مــــن جعل ــــه ب ــــري ضــــرورة وضــــع ضــــوابط ل ــــث ی ــــاك بعــــض ، ثال وهن
والمعلومــات التــي تؤكــد خطــورة التعلــیم األجنبــي فــي عالمنــا العربــي واإلســالمي ومنهــا  اإلحصــائیات

  -فلسطین وهي كالتالي:

% فــي حــین تمنــع بعــض المـــدارس ٥نســبة الطالبــات المحجبــات بالمــدارس األجنبیــة ال تتعـــدي   - أ
  والجامعات دخول المحجبات إلیها.

ســالمیة تنصــیریة صــریحة ومنهــا علــى بعــض أســماء المــدارس األجنبّیــة فــي بالدنــا العربیــة واإل  - ب
 سبیل المثال ال الحصر:

الراعــــي ، راهبــــات ماریوســــف، المعمدانیــــة، مدرســــة المطــــران المارونیــــة، المدرســــة الیســــوعیة  
المدرســـــة ، میــــتم األرض المقدســــة، الكلیـــــة األهلیــــة، راهبــــات الفرنسیســــكان، المطــــران ،الصــــالح

                                                           
هــ  ١٤٢١لمدارس العالمیة األجنبیة االستعماریة تاریخها ومخاطرها، بكر بـن عبـد اهللا أبـو زیـد، الطبعـة األولـى ا) ١(

 . ٢٠ص، م، بتصرف بسیط٢٠٠٠ -
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، الكلیـــة البطریركیـــة، الســـبئیین، الصـــناعیة، یةالشـــبان المســـیح، واألرمـــن األرثـــوذكس، األمیریكـــة
، راهبـات صـهیون، الثقافـة األرثوذكیـة، راهبـات الوردیـة، اإلنجیلـي المسـیحي، الناصري، الالتینیة
، القــدیس العائلــة المقدســـة، القدســیة مــریم، المحبــة، الســالم، ســیدة البشــارة، دار الطفــل، القبطیــة

كلیــة ســانت ، كلیــة ســان مــارك الفرنســیة، توریــا اإلنجلیزیــةكلیــة فك، كلیــة الفریــر، الكلیــة الفرنســیة
  )١(.مدرسة القلب المقدس..إلخ، مدارس العازاریین، مدارس بنات اإلحسان، كاترین

، الراهبـات الوردیـةو  ،دیر الالتینو  ،وجد بعض المدارس مثل: العائلة المقدسةتوفي فلسطین   
  . وغیرها والیسوعیة، الشبان المسیحیة، والجامعة األمریكیة

، المدارس مختلطة وتشجع على االختالط تلكف، من الصف األول األساسيالمدارس  تلك أوتبد
  أنواع من المدارس الخاصة:أربعة وهناك  وتبث ثقافة االختالط من خالل أنشطتها الالمنهجیة،

  مدارس خاصة تدعمها جهات دولیة تقوم بوضع مناهجها المصبوغة بالصبغة الغربیة . -١
 خاصة تبشیریة، حرصت اإلرسالیات على إنشائها لتنصیر أبناء فلسطین .مدارس  -٢
  )٢(مدارس خاصة تشرف علیها وزارة التربیة والتعلیم. -٣
 ومنها: في غزة والضفة الغربیة مدارس خاصة تابعة لمنظمات أهلیة ومحلیة -٤
 مدرسة الراهبات الوردیة .  - أ

 مدرسة العائلة المقدسة   - ب
 المدرسة األمریكیة.  - ت
 الالتین . وغیرها. مدرسة دیر  - ث

مــدارس األفــق (و )مــدارس األفــق األمریكیــة(وبعــض المــدارس غیــرت األســماء للتمویــه مثــل:   
ـــة ـــة(و )العالمی ـــذة المســـتقبل العالمی ـــة(و، )مـــدارس ناف ـــة العالمی  )المدرســـة األمریكیـــة(و )األكادیمی

جمعیــة ، لكنســيالمجمــع ا، جمعیــة القــدس والمشــرق، )المدرســة البریطانیــة(و) المدرســة الكندیــة(و
ــــاء الفرنسیســــكان، أخــــوة المــــدارس، األســــقفیة اإلنجلیكانیــــة لكنیســــة المعمدانیــــة، المانونیــــت ، اآلب

بطریركیـة ، جمعیـة اتحـاد القـدس، مؤسسة األمریكان، االتحاد اللوثوري العالمي، الكنیسة اللوثریة
جمعیـة ، ك األرثـوذكسبطریركیـة األرمـن الكاثولیـ، وبطریركیـة الـروم األرثـوذكس، الروم الكاثولیك

                                                           
 إعــداد مجلــة البیــان، محمــد فــتح اهللا، المــدارس والجامعــات األجنبیــة غــزو ثقــافي أم ضــرورة عصــریة؟! انظــر:) ١(

   ١٧٢٠=albayan.co.uk/article.aspx?idم، ٢٤/١٢/٢٠١٢صباحا  ٣تم االقتباس األثنین س، ٢٨/٠٢/٣٣
  .٦-٤ص ،د.ابتسام أبو دحو، انظر التعلیم في فلسطین لمحة إستراتیجیة )٢(
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 )فرنســـیة(وهنـــاك مـــدارس تابعـــة للســـفارات األجنبیـــة ولهـــذا تجـــدها مـــدارس: ، التقـــارب المســـیحي
  )١(.)مدارس الجالیات(وهي مشهورة باسم ، غیرها أو )أمریكیة(و )ألمانیة(و

 ٕاثارة الشبه حولو  والترانیم، شعائر والطقوس والصلوات النصرانیةالإقامة  تم في بعض المدارست  - ت
ووصــل األمــر ، وعــرض الكتــب التــي تطعــن فــي اإلســالم، اإلســالم وتلقینهــا لهــذه النفــوس البریئــة

 إلى وجود بعض المدارس التي تدعو إلى اإللحاد أو الدیانات الوضعیة.

فیــه: " إن المـــدارس األمریكیــة فـــي الــبالد العربیـــة  قــال )٢(كتــب فــي تقریـــر لروبــرت ســـاتلوف  
لیمیـــة رفیعـــة المســـتوى بـــل هـــي ســـالحنا الســـري فـــي معركـــة واإلســـالمیة لیســـت مجـــرد صـــروح تع

مــن المــدارس  اً نوعــ) ١٨٥(ولــدینا، أمریكــا األیدیولوجیــة ألمركــة المجتمعــات العربیــة واإلســالمیة
مدرسـة كبـري لكـل منهـا فـروع كثیـرة فـي البلـدان  ٥٠مـن بینهـا ، دولة ١٣٢األمریكیة منتشرة في 

وزارة الخارجیــة األمریكیــة مــن خــالل مكتــب خــاص  العربیــة واإلســالمیة وتخضــع مباشــرة إلشــراف
ونعمل على غرس القیم األمریكیـة مثـل االخـتالط ، یسمى مكتب المدارس األمریكیة عبر البحار

  والترویج للثقافة وأسلوب الحیاة األمریكیة.، بین الذكور واإلناث في جمیع المراحل

الد العربیة واإلسالمیة هي سـالحنا :" إن المدارس األمیركیة في البقالمسئول أمیركي كبیر   
  السري في معركة أمیركا األیدیولوجیة ألمركة المجتمعات العربیة اإلسالمیة.

حذرت دراسة میدانیة من أن أكثـر مـن ربـع طـالب المـدارس األجنبیـة یتعـاطون المخـدرات بكافـة   - ث
 أشكالها.

یــــة غالبــــا مــــا یكــــون :" أن المــــدارس والجامعــــات األجنب)٣(الــــدكتور جعفــــر عبــــد الســــالم أكــــد  
ألنها تتجاهل دیننا اإلسالمي وتاریخنـا  ؛خریجوها منسلخین عن ثقافتهم ولغتهم ودینهم وتاریخهم

  وتدرس كتبا ومواد تخالف تاریخ وتقالید وعادات المجتمعات العربیة.، العربي واإلسالمي

فــي  اً ثقافیــ اً تمثــل بــؤر تغریــب واســتعمار ، وعلینــا أن نــدرك أن المــدارس والجامعــات األجنبیــة  
افتـتح المـدارس األجنبیـة التـي ، المنطقة بدلیل انه عندما دخل االستعمار التقلیـدي بالدنـا العربیـة

                                                           
المـدارس والجامعـات األجنبیـة  أنظـر:، ١٨-١٧المدارس العالمیـة األجنبیـة االسـتعماریة تاریخهـا ومخاطرهـا، ص) ١(

  .٢٨/٠٢/٣٣ ن، إعداد مجلة البیا، محمد فتح اهللا، غزو ثقافي أم ضرورة عصریة؟!
 مدیر قسم السیاسة والتخطیط في معهد واشنطن لسیاسات الشرق األدنى.) ٢(
 مصر. ،العام لرابطة الجامعات اإلسالمیة األمین) ٣(
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وعنــدما طردتــه المقاومــة عــاد إلینــا مــن جدیــد عبــر ، ثــم دخلــت القــوات والجیــوش تــدرس لغتــه أوالً 
  )١(هذه المدارس والجامعات األجنبیة. 

، مـدارس والجامعـات للـبالد التـي یكثـر فیهـا الصـراع الفكـريال تلـكوكانت األولویة لفتح مثل   
  )٢(والباكستان...، والهند، واألردن، وفلسطین، وسوریا، ومصر، مثل: لبنان، والتعداد الملي

وتــدهور التعلــیم الحكــومي فــي عالمنــا العربــي واإلســالمي متعمــد علــى ضــرب الثقافــة العربیــة   
كتـــاب الثقافــــة العامــــة فــــي إحــــدي المــــدارس  وٕان، یــــعاإلســـالمیة بمســــاعدة دعــــاة التغریــــب والتطب

األمریكیة یوضح أن األماكن الدینیة في الوطن العربي بأنها القدس وبیـت لحـم واألهرامـات دون 
أي ذكر لمكة المكرمة والمدینة المنورة. وكذلك لم تحتـوي منـاهج الدراسـات االجتماعیـة إال علـى 

لتهیئــة  ؛فــي حــین تــم التوســع فــي الهولوكوســت صــفحتین فقــط عــن الحضــارة العربیــة اإلســالمیة
  الطالب لمساندة الیهود الصهاینة.

وعنــدما ســئل أحــد الطــالب عــن عمــر بــن عبــد العزیــز؟ قــال هــذا ملــك الــراب بــالجزائر!! ولــم   
مدرسـات التربیـة اإلسـالمیة  بـل، یعرف طالب واحد أمهات المؤمنین وال العشرة المبشـرین بالجنـة

المـدارس األجنبیـة ال ترفـع علـم الدولـة الموجـودة بهـا  تلـكوكثیـر مـن  ،في بعضها غیـر مسـلمات
، لتنفیــر الطــالب منهــا، ویعتبــر المعلمــین األجانــب فیهــا أن اللغــة العربیــة أصــبحت مــن الماضــي

والعلـوم وتاریخـه ودینـه ، تكون لدى الطالب عقدة اإلحساس بقصور وضعف لغته عـن العصـرتل
  )٣(مشوب بالنقص واالحتقار.

وعلــى اتصــال دائــم ، المــدارس ومناهجهــا هــي المتبعــة فــي الــبالد الغربیــة تلــكالتعلــیم فــي  بــرامج  -  ج
 بخطط التعلیم القومي الدیني في بالدها.

المدارس االستعماریة عن المناهج الرسمیة للبلد المسـلم التـي تُفـتح فیهـا؛  تلكاالبتعاد في مناهج   -  ح
بشــیریة؛ ولهــذا تشــتد مطالبتهــا بجعــل التعلــیم ألن التقیــد بهــا یفقــدها عنصــرًا أساســًا فــي صــفتها الت

 حرًا.

اختیار المدرسین الذین على مللهم ونحلهم علمًا وتطبیقًا من القسس والرهبان وغیرهم مـن الكفـرة   -  خ
  والمالحدة.

                                                           
 إعــداد مجلــة البیــانانظــر: المــدارس والجامعــات األجنبیــة غــزو ثقــافي أم ضــرورة عصــریة؟!، محمــد فــتح اهللا، ) ١(

٢٨/٠٢/٣٣ ،،albayan.co.uk/article.aspx?id=١٧٢٠  
  .٢٤ص، مدارس العالمیة األجنبیة االستعماریة تاریخها ومخاطرها، بكر بن عبداهللا أبو زید ال) ٢(
 . ٢٨/٠٢/٣٣انظر: المدارس والجامعات األجنبیة غزو ثقافي أم ضرورة عصریة؟!، محمد فتح اهللا، ) ٣(
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أهمهـا مــا یصـرف علــى ، یـتم رصـد أضــخم میزانیـة فــي العـالم لمواجهـة اإلســالم مـن طــرق شـتى  -  ر
  )١(المدارس والجامعات وریاض األطفال.

وعلیـــه یكـــون "التعلـــیم األجنبـــي غـــزو لألمـــة وأفرادهـــا فـــي دیـــنهم وأخالقهـــم ولغـــتهم وانتمـــائهم   
السماح بإنشاء المـدارس وأن ، والواجب الدیني والمسؤولیة الوطنیة تقضي بمواجهته، ألمتهم وبالدهم

المسـلمون فـي  األجنبیة مظهر من مظـاهر التبعیـة والتقلیـد ونتیجـة للهزیمـة النفسـیة التـي یعـاني منهـا
  )٢(الوقت الحاضر."

"أن التعلـــیم وخاصـــة فـــي مراحلـــه األولـــي أحـــد المحـــاور  )٣(الـــدكتور ســـعید علـــي:قـــد وضـــح و   
ولهذا فإن خطورة هذه المدارس األجنبیـة بمناهجهـا ، صیاغة العقولو  الرئیسة في تكوین الشخصیات

ي تخــالف تقالیــدنا بعــد أن وصــل والتــي تحمــل لنــا قــیم ومعــان، التــي یــتم تدریســها فــي البلــدان العربیــة
ومــا قــاموا بــه ، األمــر فــي بعــض الــدول العربیــة لالســتعانة بأجانــب لوضــع مناهجنــا الدراســیة العربیــة

ألنها  ؛حذف بعض البطوالت العربیةو  بل  لتسهیل التطبیع؛ حذف نصوص دینیة معینة عن الیهود 
رســیخ ضـرورة فصــل الــدین عــن مثــل: الحـروب الصــلیبیة وت، تمثـل عنــف وتحــث علـى كراهیــة اآلخــر

  وأن الدولة العلمانیة هي الحل.، الدولة

وأوضــح إنــه لمــن المؤســف أن كثیــرا مــن هــذه المــدارس تعمــل فــي ظــل غیــاب رقابــة وطنیــة   
حتـى ، ولیست شكلیة لوضع الضوابط الخاصة بمدي توافقها مـع تقالیـد وأخالقیـات كـل دولـة، حقیقیة

ففـي إحـدى ، خـالف تاریخنـا وتقالیـدنا وعاداتنـا العربیـة واإلسـالمیةوصل األمر لتدریسها كتبًا ومـوادًا ت
یتحـدث عـن تـاریخ قیـام دولـة إسـرائیل ، المدارس األجنبیة تم الكشف عن كتاب تاریخ یدرس للطالب

  بعد محرقة الهولوكوست وتأكیدا لحق الیهود في دولة أجدادهم.

مــــة التعلــــیم األجنبــــي ســــیؤدي " أن اســــتمرار منظو )٤(الــــدكتور محمــــد یــــونس الحمــــالوي رأىو   
بعـد أن یـتم اختراقـه ثقافیـًا واجتماعیـًا ممـا ، مستقبًال إلى تجزئة ثقافیة وتناقض في فكر أفراد المجتمع

والبـــد أن نـــدرك أن ، یـــؤدي للتآكـــل الفكـــري والحضـــاري لكـــل مقوماتـــه الحضـــاریة والتاریخیـــة والدینیـــة
وا لبالدنــا حبــًا فینــا وٕانمــا لهــم أهــداف التــي تركــوا لــم یــأت، القــائمین علــى التعلــیم األجنبــي مــن األجانــب

حتـــى یتكــرر مشــهد الفتوحـــات اإلســالمیة مـــرة ) تغریـــب األجیــال(أوطــانهم وأســرهم مـــن أجلهــا ومنهــا 
  ولیس هناك اقوي من تغییر المناهج أو استبدالها.، أخري

                                                           
 .٢٦د، صالمدارس العالمیة األجنبیة االستعماریة تاریخها ومخاطرها، بكر بن عبداهللا أبو زی) ١(
ــــداح، الناشــــر:بدون، الطبعــــة:األولى ) ٢( ــــن أحمــــد الب ــــدالعزیز ب ــــیج واقعهــــا وآثارهــــا، عب ــــي الخل ــــة ف المــــدارس األجنبی

   ١٤٠٢٠/www.dorar.net/book_endهـ، موقع الدرر السنیة ١٤٢٩
 جمهوریة مصر العربیة.  ،أستاذ التربیة بجامعة عین شمس) ٣(
 ریب العلوم.األمین العام للجمعیة المصریة لتع) ٤(
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العربیـــة  ویطالـــب بـــالرجوع إلـــى تـــاریخ إنشـــاء تلـــك المـــدارس والجامعـــات األجنبیـــة فـــي بالدنـــا  
والنمـــاذج علـــى ذلـــك أكثـــر مـــن أن ، واإلســـالمیة حیـــث كانـــت أداة للتبشـــیر واالســـتعمار فـــي آن واحـــد

ولهذا فإن األمم التي تحرص على توحید آمالها البد أن تصب عقول ، تحصي في المشرق والمغرب
حیـث ، اآلنولیست متناقضة كما هـو الواقـع ، أبناءها في منظومة تعلیمیة وقیمیة وأخالقیة متجانسة

مما یجعـل أبنـاء الـبالد شـیعًا تتضـارب میـولهم وآمـالهم ، نجد التعلیم العام والخاص واألجنبي والدیني
  حتى أنهم في بعض األوقات یكونون أعداء.

، نقطــة خطیــرة وهــي أن التعلــیم باللغــات األجنبیــة لألطفــال دون ســن الثانیــة عشــرة ویعــرض  
نتیجــة ، ممــا یــؤدي الخــتالط الحــروف العربیــة باألجنبیــة ؛یــؤدي إلــى حــدوث التشــویش اللغــوي لــدیهم

والمخـــرج ، )فرنجـــة العقـــل (تـــؤدي إلـــى )فرنجـــة اللســـان( ومـــن المعـــروف علمیـــا أن، االزدواج اللغـــوي
ثـــم یبـــدأ فـــي تعلـــم اللغـــات األجنبیـــة بعـــد إتقـــان ، الوحیـــد لـــذلك هـــو تعلـــم الطفـــل اللغـــة العربیـــة وحـــدها

ونهــدر أموالنــا فــي ، حتــى ال یعــاني االزدواج اللغــوي، ســنة )١٢ال یكــون قبــل ســن ( ذلــكو ، العربیــة
تقـوم بتـدریس العلـوم التطبیقیـة بغیـر  وال توجـد دولـة محترمـة، العدوان علـى لغتنـا وٕاهانتهـا فـي وطنهـا

ال  كـــي، بـــل إســـرائیل تعلـــم طالبهـــا العبریـــة أوالً ، لغاتهـــا القومیـــة وأفضـــل مثـــال علـــى ذلـــك: (الیابـــان)
وألن الدراســات العلمیــة تؤكــد أن كفــاءة التعلــیم والــتعلُّم باللغــة ، اللغــات األجنبیــةیشــعروا بالدونیــة أمــام 

  الوطنیة تفوق بكثیر التعلیم والتعلم باللغة األجنبیة.

ولـیس معنـي هـذا ، الدكتور نبیل السمالوطي: " إذا فقدت الدولـة لغتهـا فقـدت هویتهـا قد أكدو   
ألن عصـــر العولمـــة  ؛ال یـــؤثر علـــى اللغـــة األمبـــل نشـــجعه بشـــرط أن ، أننـــا نعـــادي تـــدریس اللغـــات

  )١(یتطلب تعلم بمختلف اللغات ولكن بشرط االحتراس من أضرارها".

الهـدف الغربـي  ولكـن، وتنتشر المدارس األجنبیة تحت ستار تحسین التعلیم العربي وتطـویره  
كـي ، یـة والقومیـةتكوین ناشئة عربیة مسـلوبة الهویـة واالنتمـاءات الوطن، األمریكي كما یعلن بوضوح

ومـــن خـــالل التحـــدیات القدیمـــة ، نموذج الحیـــاة األمریكـــي وتـــدعم مصـــالحه وأســالیب هیمنتـــهأتــؤمن بـــ
، والمتجـــددة (التبشـــیر واالستشـــراق والتغریـــب) والتـــي تتجـــدد باســـتمرار فـــي صـــورها وأثوابهـــا ووســـائلها

مـا یشـكل تحـدیًا خطیـرًا م، المـدارس والتوسـع فـي إنشـائهما فـي ظـل التغریـب تلـكویالحظ ازدیاد قیـام 
حیث یختطف فیه أبناء المسلمین ویحولون مـن المدرسـة اإلسـالمیة إلـى المدرسـة الكـافرة فـي صـمت 

لــذلك قــرر ونفــذ الغــرب مــا ، ممــا یــؤدي إلــى تذبــذب الطــالب أو إخــراجهم مــن دیــنهم، وتشــجیع رســمي
  -یلي:

                                                           
 إعــداد مجلــة البیــان، محمــد فــتح اهللا، المــدارس والجامعــات األجنبیــة غــزو ثقــافي أم ضــرورة عصــریة؟! انظــر:) ١(

  ١٧٢٠=albayan.co.uk/article.aspx?idم، ٢٤/١٢/٢٠١٢صباحا  ٣تم االقتباس األثنین س، ٢٨/٠٢/٣٣
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لیم وأن تكون مؤهلة لاللتحاق إنشاء مدارس أمریكیة في مختلف البالد العربیة لجمیع مراحل التع -١
 بالجامعات األمریكیة.

االعتمــاد علــى الخبــراء واألكــادیمیین األمــریكیین فــي إدارتهــا مــع تطعیمهــا بــأكبر عــدد مــن خبــراء  -٢
 التعلیم العرب.

تنظـــیم دورات تدریبیـــة وتأهیلیـــة مشـــتركة للمعنیـــین بالعملیـــة التعلیمیـــة فـــي الـــبالد العربیـــة أو فـــي  -٣
 تؤكد الصورة المثلى األمریكیة. أمریكا تتضمن برامج

 لتشجیع االنخراط فیها. ؛المدارس عالیة تلكأال تكون تكالیف االلتحاق ب -٤

أال تقتصـــر المنـــاهج علـــى المقـــررات الدراســـیة وٕانمـــا ســـیتم تخصـــیص جـــزء كبیـــر منهـــا لتشـــجیع  -٥
 المشاركة السیاسیة والدیمقراطیة.

األمریكیــة لممارســة تطبیقــات الدیمقراطیــة  إنشــاء نــواٍد داخــل المــدارس یطلــق علیهــا نــوادي الحریــة -٦
 األمریكیة.

دعـــم إنشـــاء المـــدارس مـــن خـــالل سلســـلة مـــن المصـــالح والمشـــروعات والمؤسســـات االقتصـــادیة  -٧
المشـــروعات ستضـــمن فـــرص عمـــل لخریجـــي المـــدارس والجامعـــات األمریكیــــة  تلـــكاألمریكیـــة و 

 برواتب مغریة.

ط جــاهزة لتــدریب المــرأة العربیــة لقیــادة تخصــیص فقــرات حــول تشــجیع تعلــیم البنــات وهنــاك خطــ -٨
 حركة تطویر المرأة.

 )١(دعم وتقویة الالمركزیة السیاسیة وبرامج الحكم المحلي خاصة في مجاالت التعلیم. -٩

 عجـز أن بعـد، االسـتعمار الثقـافي مـن جدیـد فـي فلسـطین بمثابـة نـوع فأضـحى التعلـیم  
 أجیـاًال  تخـرج فالمـدارس األجنبیـة، ووطـنهم ذاكـرتهم عـن الفلسـطینیین سلخ عن العسكري االستعمار
 مـن تـدس التـي بسـبب المنـاهج، لفلسـطین وانتمائهـا وتاریخهـا ثقافتهـا عـن البعـد كـل بعیـدة فلسطینیة

  .خطورتها األهل أو الطلبة یدرك أن دون معینة أفكار خاللها

 سـوى یسـتل، ومنهـا فلسـطین واإلسـالمیة الـدول العربیـة فـي األجنبیـة والجامعـات فالمـدارس  
 وترسـخ ضـرورة والتحرریـة الرأسـمالیة ومبـادئ قـیم نشـر فـي تساهم فهي، أمریكيغربي سري  سالح

                                                           
 إعــداد مجلــة البیــان، محمــد فــتح اهللا، المــدارس والجامعــات األجنبیــة غــزو ثقــافي أم ضــرورة عصــریة؟! انظــر:) ١(

٢٨/٠٢/٣٣ albayan.co.uk/article.aspx?id=١٧٢٠  
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 وسـلخ تسـتهدف تغریـب فهـي لذلك .الحل هي العلمانیة الدولة فكرة وتكرس، عن الدولة الدین فصل
  )١(وتاریخهم. ولغتهم دینهم عن) األفراد(الطالب

 جنبیة:حكم الشریعة اإلسالمیة في المدارس األ

"ال یجـــوز ألهـــل اإلســـالم تمكـــین أهـــل الكفـــر والضـــالل والنحـــل الباطلـــة مـــن یهـــود ونصـــارى   
ومجــوس ومالحــدة وغیــرهم مــن الــدعوة إلــى بــاطلهم واإلذن لهــم بفــتح المكاتــب والمؤسســات مــن أجــل 

ـــى كافـــة المســـتویات، ذلـــك ـــة عل ـــال ، ومنهـــا المؤسســـات التعلیمی ـــداًء مـــن ریـــاض األطف ـــم ابت انتهـــاًء ث
وفـي ذلـك ظهـور ، والرضا بمـا یخـالف الـدین الحـق، جامعة؛ ألن في ذلك إباحة للردة عن اإلسالمبال

 )٢(یضاد مقصود الرسالة المحمدیة." ذلكو ، للكفر على اإلیمان

ومــن خــالل هــذا الجهــد المكثــف نجــح التعلــیم األجنبــي بمدارســه وجامعاتــه فــي تخــریج أجیــال   
اوت فیمــا بینهــا؛ فقـــد تخــرج فیهــا كـثـــیر مــن القیـــادات عملــت علــى خدمــة المصــالح الغربیـــة علــى تفــ

في كل من مصر ولبنـان وفلسـطین واألردن ، القومیة الفكریة والسیاسیة من بین المسلمین والنصارى
  وغیره. )٣(كان من أبرزهم: جورج حـبـش."، وسوریا والعراق والسودان

 

                                                           
  . ١٣٧- ١٣٦دیانا حاج حمد، ني الضفة الغربیة، انظر: أثر العولمة الثقافیة على مواط) ١(
  .٦١المدارس العالمیة األجنبیة االستعماریة تاریخها ومخاطرها، بكر بن عبداهللا أبو زید، ص) ٢(
  htm.٢٤/www.saaid.net/manahej التعلیم األجنبي.. مخاطر ال تنتهي!، مهیمن عبد الجبار) ٣(
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  .ها لطالبناسریترجمة العدید من كتب الفلسفة الغربیة وتد -المطلب الخامس
  

وجود برنامج منفصل للترجمة إلى العربیة مـن خـالل كتـب تعـالج االقتصـاد والتربیـة وتشـكل   
مع قصص رمزیة ، مراجع توزع على المؤسسات.وترجمت كتب مبسطة حول أنماط الحیاة األمریكیة

لیمیة وتشـرف إدخالها في صلب المناهج التعثم ، ترسخ أهدافا وقیما معینة توزع على طلبة المدارس
  )١(.علیها حركة الترجمة بوزارة الخارجیة األمریكیة

ویهـــدف إلـــى إبعـــاد الثقافـــة ، فـــي فلســـطین وفـــي كـــل المراحـــل ینحـــو نحـــو العلمانیـــة فـــالتعلیم  
اإلســالمیة كثقافــة مهیمنــة عمیقــة فالمنــاهج فــي غالبیتهــا یــراد لهــا أن تكــون مقطوعــة العالقــة بالثقافــة 

تحــت ذریعــة مرفوضــة وهــي أن یقــال مــا عالقــة التــاریخ أو ، یة اإلســالمیةاإلســالمیة والصــبغة الشــرع
  .... بالدین اإلسالمي یكفي مادة الثقافة اإلسالمیة التي تدّرس في المدارس.الجغرافیا أو العلوم

فالشریعة اإلسـالمیة یجـب أن ، فیه جنایة على اإلسالم الذي ال یفّرق بین مادة وأخرى ذلكو   
  )٢(ي كل ما یشّكل عقلیة وثقافة الجیل.تكون واضحة األثر ف

  -:ظهرت في التعلیم نذكرها باختصار أن هناك مظاهر تغریب أخرى :وترى الباحثة

 بث ثقافة االختالط في مناهج التعلیم وتطبیقها سیاستها في المدارس.  -١

 الترویج ألبطال الغرب وقیاداتهم في المنهاج الفلسطیني. -٢

 فات التربویة الغربیة ذات التوجه الالدیني والالخالقي.تضمین المناهج للنظریات والفلس -٣

 إعداد التلمیذ على الثقافة الغربیة. -٤

 الترویج للفكر الفلسفي الغربي في المنهاج. -٥

 تجاهل علماء المسلمین وعلماء العرب في النهضة الحضاریة. -٦

 زرع بعض المثقفین الذین یدینون بالفكر الغربي. -٧

 سالمي والوطني في بعض المقررات.تغیب الموضوعات ذات الطابع اإل -٨

 سیطرة الغرب على التعلیم في مختلف بیئاته ومجاالته. -٩
                                                           

  .٦٠٦-٦٠٥ص ،المدرسة وسبل مواجهتها، د. مصطفى یوسف منصورتحدیات العولمة التربویة المتعلقة ب) ١(
تمـوز  ٢٢الثقافة اإلسـالمیة والمجتمـع الفلسـطیني، الشـیخ جمـال محمـد بواطنـه، مفتـي محافظـات رام اهللا والبیـرة، ) ٢(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم األحــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، ٢٠٠٤ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االقتب مســــــــــــــــــــــــــــــــــــاًء  ١١م، الســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة ١٠/٢/٢٠١٣ت
www.passia.org/meetings/٢٠٠٤/Islamic-Culture-٢٠٠٤.htm.  
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 تركیز المناهج على التعایش وحسن الجوار بهدف التطبیع مع االحتالل الصهیوني. - ١٠

 محاربة األفكار التي تدعو إلى الفضیلة في المنهاج. - ١١

 محاربة األفكار اإلسالمیة في المقررات الدراسیة. - ١٢

 المناهج على التسامح والسالم من منظور غربي. تركیز - ١٣

وعلیـــه فـــإن التعلـــیم یكـــون فـــي الـــبالد العربیـــة واالســـالمیة ومنهـــا فلســـطین كمـــا یریـــده الغـــرب   
   .وأمریكا

 وسـائل وخطـورة أهمیـة تضـاعفت وقـد اإلعـالم ثـم إلـى، بعیـد زمـن فـالحرب قائمـة علـى التعلـیم منـذ
صـوت  إذاعـة إلـى وباإلضـافة، األمیركـي لتعبیـرا حسـب (Mass Media) ال عصـر اإلعـالم فـي

 ومضاعفة، العربیة باللغة )فضائیة محطة( إنشاء المتحدة الوالیات قررت، العالم تغطي التي أمیركا
 ومصـر ومنهـا السـعودیة اإلسـالمیة الـدول مـن عـدًدا طالبـت بـل، الثقافیـة المواد في للتدخل جهودها

 والمعاهـد فـي المـدارس اإلسـالمي التعلـیم بـرامج وتحـدیث يالـدین التـدریس منـاهج بتعـدیل، وباكستان
   )١(.والرسمیة الخاصة

وفــي المبحــث التــالي ســنتحدث عــن خطــورة وســائل اإلعــالم فــي العصــر الحــدیث ومظــاهر   
  التغریب فیه.

  

                                                           
  .٦، صعماد الغني عبد .المعولم، د األمیركي اإلعالم في والمسلم العربي انظر: صورة) ١(
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  عالمالمبحث الرابع مظاهر التغریب في وسائل اإل
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  .مظاهر التغریب في وسائل اإلعالم  - المبحث الرابع

  

فمنذ أكثر مـن ، إن من أخطر ما یواجهه األمة الیوم هي التكنولوجیا الحدیثة بجمیع أنواعها  
عســــكریًا وسیاســــیًا ، مــــائتي عــــام والمنطقــــة العربیــــة واإلســــالمیة تتعــــرض لهجــــوم مــــنظم مــــن الغــــرب

ــــاً  ألســــالیب وتعــــددت فــــي ضــــوء المتغیــــرات السیاســــیة والمكانیــــة وقــــد اختلفــــت ا، واقتصــــادیًا وٕاعالمی
وٕان ظل المضمون االستعماري واحدًا یحقق أهدافه ضمن عملیـات اختـراق حـادة لجبهـات ، والزمانیة

  .الحیاة

ضــمن مخطــط ، فــالكم الهائــل مــن طوفــان المعلومــات واإلعــالم التــي دخلــت المنطقــة العربیــة  
الختـراق العقـل العربـي وٕاشـاعة األنمـاط  ؛واألفكار والعقائدشكل جبهة عریضة من المعارف ، مبرمج

وٕاعـادة تشـكیل ، وذلك ضمن عملیات دعائیة نفسیة استهدفت غسل العقل العربي، الثقافیة المستوردة
وكـان االسـتهداف شـمولیًا لجبهـات ، وٕایجـاد اإلنسـان العربـي النمطـي المقلـد، الذاكرة العربیة من جدید

كانــت عملیــات االختــراق واســعة لجبهــات العلــم والثقافــة واالجتمــاع واالقتصــاد  مثلمــا، الحیــاة العربیــة
  . فعم الغزو اإلعالمي الدولي الوطن العربي بأكمله، واإلعالم

فــإن االتجــاه الــدولي للغــزو اإلعالمــي ولظــاهرة تــدفق المعلومــات یؤكــد احتمالیــة زیــادة فــرص   
وســــیطرة االحتكــــارات ، منــــة الدولیــــة الواحــــدةعملیــــة االختــــراق األمریكــــي لــــدول العــــالم فــــي ظــــل الهی

مما سیعمق ظـاهرة ؛ اإلعالمیة األمریكیة على تدفق المعلومات واألنباء واإلنتاج التلفازي والسینمائي
ٕاحــــالل و  الغـــزو والهیمنــــة ویكـــرس الخطــــة األمریكیـــة المتمثلــــة بإســـتراتیجیة تــــدمیر الثقافـــات الوطنیــــة

  )١(وتمهیدًا لتكریس االحتالل السیاسي واالقتصادي.، افة عالمیة(الثقافة األمریكیة) وتحویلها إلى ثق

 المهیمنـة الدوائر ترید كما التفكیر على اآلخر إجبار هدفها إعالمیة حرب الیوم العالم و"في  
 هـدفها بـأن الخبـراء بعـض لخـص والتـي العقـول وصـناعة المعلومـات حـرب إنهـا، العـالم فـي الكبـرى
   .للواقع تصوره تغییر خالل من آخر شعب إرادة تشكیل إعادة

 )تنمـیط( إلـى سـنوات منـذ والصـهیوني األمیركـيالغربـي و  اإلعـالم یعمـد الرؤیـة هـذه ووفـق  
 ومتطرفـة إرهابیـة سـلوكیات صـورة فـي محاصـرته منهـا یقصـد هـذه التنمـیط وعملیـة، والمسلم العربي
 بمقـدار إال أحـداً  یحتـرم ال ،شـهواته وراء اً منـدفع(فیهـا یبـدو بحیـث اإلنسـانیة مـن الناحیـة وسـلبیة

                                                           
مجلــــة الخلــــیج  الغــــزو االعالمــــي وتعلیــــب األفكــــار الفاســــدة للــــوطن العربــــي، د. یــــاس خضــــیر البیــــاتي،انظــــر: ) ١(

  .مساءً  ٧:٠٠م س ١٣/١/٢٠١٣االقتباس الخمیس ، تم ٤/٢٠١٢/ ٢١االلكترونیة، تاریخ النشر:السبت 
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 قـذراً ، اً مترفـ اً ثریـ أو اً معـدم اً فقیـر ، وجاهالً  متّخلًفا، هیبیحه لنفس ما اآلخرین على رمیح فهو مصلحته
  )١(.ومتخلف" عاجز لكنه وعنیفاً  غداراً ، وخائناً 

مــــن خــــالل ، فأصـــبحت التبعیــــة التكنولوجیــــة للــــدول الغربیــــة والشـــركات المتعــــددة الجنســــیات  
ثــم التبعیــة لكلیــات ومعاهــد اإلعــالم ، ة اإلعالمیــة لوكــاالت األنبــاء الغربیــة ولالعالنــات الدولیــةالتبعیــ

  أهمها وأخطرها اإلعالم.فوسائل التغریب كثیرة وخطیرة ولكن )٢(الغربیة.

واإلعـــالم عنـــد المســـلمین ومـــنهم الفلســـطیني فـــي غالبیتـــه علمـــاني وبعیـــد عـــن روح الشـــریعة   
  .تغریبیًا ومفسدًا ومضادًا للشریعة اإلسالمیة في أغلب الحاالت ویؤدي دوراً ، اإلسالمیة

وأحیانــًا بهــدف الــربح ، واإلعــالم یــنهج بخطــوات حثیثــة نهــج الغــرب بــدوافع خبیثــة ومقصــودة  
  .المادي غیر المنضبط بضوابط دینیة أو أخالقیة

وخـروج المسـلم ، ألنها غیر متوفرة في غیر المسلمین ؛واإلعالم المسلم ال یقبل منه الحیادیة  
عـن التقیــد بأحكـام دینــه وعـن الــدفاع عنـه بحجــة التجـّرد والحیادیــة قـد یأخــذ بیـده ویلقیــه خـارج الــدین. 
فالخبر الذي فیه إساءة للمسلمین ولدینهم وفیه كذب وافتـراء ال یجـوز للصـحفي المسـلم أن ینقلـه كمـا 

ومروجًا للثقافة المعادیة التي تحط ، الموٕاال كان متعاونًا على اإلثم والعدوان وموال ألعداء اإلس، هو
  )٣(.وترفع من شأن اآلخرین على حساب الدین، من قدر الدین اإلسالمي

فغــزت "المصــطلحات االعالمیــة العالمیــة التــي وضــعت قضــایا محــددة أرســت مــن خاللهــا    
یة االجتماعیـة بعض المفاهیم المحـددة كالعولمـة والسـلطویة والشـمولیة واللیبرالیـة والشـیوعیة والمسـؤول

  ، واإلعالم الحر واإلعالم الجماهیري والصحافة الصفراء وغیرها من المصطلحات

إن دخــول مصــطلحات جدیــدة لــیس هــو المشــكلة بقــدر مــا تكمــن المشــكلة فــي المفــاهیم التــي   
تعّبر عنها قد ترعرعت في مناخ فكري ذي منظور غربي ینطلق من تصورات مغایرة تحاول العربیة 

وهـــذا هـــو الحـــال بالنســـبة للمصـــطلحات فـــي اإلعـــالم العربـــي الـــذي هـــو أهـــم ســـالح فـــي ، اســـتیعابها
كــان یفــق فــي التــأثیر والفتــك عــن غیــره مــن االســلحة ولــئن  الصــراعات الدولیــة والــذي ال یقــل إن لــم

ن ســالح اإلعــالم یهــدف إذا مــا إفــ ،هــدف االســلحة التــى ابتكرهــا عقــل االنســان الحــاق األذى المــادي
ه الـى التــأثیر فـي العقــول بممارسـه الحــرب النفسـیة مــن خـالل تلفیــق االكاذیـب لغســل أسـيء اســتخدام

ـــوم  ـــًا. وهـــذا مـــا تمارســـه الی ـــائق وجعـــل الباطـــل حق االدمغـــة وتضـــلیل الـــرأي العـــام وحرفـــه بقلـــب الحق

                                                           
  .١ص ،عماد الغني عبد .المعولم، د األمیركي اإلعالم في والمسلم العربي صورة) ١(
 .٩٩، صانظر: قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة في العالم الثالث، د.عواطف عبد الرحمن) ٢(
تمـوز  ٢٢الثقافة اإلسـالمیة والمجتمـع الفلسـطیني، الشـیخ جمـال محمـد بواطنـه، مفتـي محافظـات رام اهللا والبیـرة، ) ٣(

٢٠٠٤ ،www.passia.org/meetings/٢٠٠٤/Islamic-Culture-٢٠٠٤.htm.  
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الحلـف االمیركـي) بامتالكهـا لوسـائل االعـالم الغربیـة ( الصهیونیة العالمیة في عصـر القطـب الواحـد
والمرئیـــة والمســـموعة مـــن غســل أدمغـــة مالیـــین البشـــر وجّرهـــا خلــف كـــل مـــا یقترفـــة الكیـــان  المقــروءة

  )١(الصهیوني من جرائم بحق االنسانیة في فلسطین."

تقــوم بهــا القــوى  والمحــاوالت المســتمرة التــي، ومــع التطــورات التــي یشــهدها العــالم المعاصــر  
تبـرز األدوار الجدیـدة لإلعـالم ، مـة الحضـاریةالعالمیة لتغریب الثقافـة والفكـر وسـائر مكونـات المنظو 

موقعــًا مركزیــا فحســب بــل بــدأت تشــغل  فلــم تعــد تكنولوجیــا االتصــال والمعلومــات تشــغل، واالتصــال
وبـــین القـــوى المحلیـــة ، الدولـــة والمـــواطنین موقـــع القلـــب فـــي اســـتراتیجیة إعـــادة تنظـــیم العالقـــة بـــین

  .والعالمیة

یــؤدي إلـى التغریــب الثقــافي لــذلك  ؛اد التكنولوجیـا مــن الغــرباســتیر و  الثقافـة الغربیــة إن تبّنـي  
، بهـا یجب أن تأخذ األمـة العربیـة واإلسـالمیة فـي اعتبارهـا القـیم الثقافیـة األصـیلة والمعـاني الخاصـة

حــال مــن األحــوال علــى حســاب خضــوعها للمصــالح  ویجــب أال تضــیع الذاتیــة الثقافیــة لألمــم بــأي
  األجنبیة.

االجتماعیـة  ببناء اإلنسان العربي والمسلم هـو التغیـر فـي أسـلوب الحیـاةإن أخطر ما یرتبط   
أكثـر تقـبًال للتغییـر وبإیقـاع  والقیم الحضاریة والثقافیة من االتجاه التقلیدي واإلیقاع البطيء إلـى روح

أنماط السلوك بما یتالءم مع ظـروف الحیـاة  وهنا یمكن ألجهزة اإلعالم أن تساهم في تطویر، سریع
وتقـدیم المعلومـات ، مختلفة في السـلوك الفـردي واالجتمـاعي وكذلك تعلیم الجماهیر أسالیب، یدةالجد

یتطلـب األمـر هنـا ضـرورة االسـتفادة مـن حیـث ، والتطویر االجتماعي التي تساهم في عملیة التكیف
  )٢(التصدي لمشكالت اإلنسان. قدرات وسائل اإلعالم في

م على الدول العربیة واإلسـالمیة عامـة وفلسـطین خاصـة وتتمثل بعض مظاهر التغریب في اإلعال
  -التالیة: المطالبفي 

                                                           
خضــر ماجـد، مدیریــة الدراســات والمنشــورات اللبنانیــة فــي وزارة ، ضـایا عربیــة، المصــطلحات المتداولــة بــاإلعالمق) ١(

  .١االعالم، ص
رئیس قسم اإلذاعة والتلفزیون، كلیة اإلعـالم، جامعـة  تأثیر القنوات الفضائیة على الثقافة العربیة، الكاتبانظر: ) ٢(

  ٢٠١٠/٠٤/٢٢ موقع ستار تایمز، لم یذكر الموقع أسمه، العالي،  والمستشار اإلعالمي لوزیر التعلیم ةالقاهر 
www.startimes.com/f.aspx?t=٢٣٠٧٦٥٧٩  
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  .مظاهر التغریب في الفضائیات -المطلب األول
  

أصـــبح االعـــالم العربـــي فـــي عصـــر التغریـــب والعولمـــة یأخـــذ مكانـــة المتلقـــي ال المتحـــري أو   
بــل هــو یعــاني مــن ، اضــحةفهــو ال یقــوم بأغلبــه علــى وظیفــة إعالمیــة إخباریــة ذات هویــة و ، المخبــر

وترسیخ أفكار ومفـاهیم ، وفي أغلب األحیان یتحول إلى نافذة الستالب وعي الجماهیر، خلل واضح
ومصــطلحات جدیــدة غربیــة وهــي مــا تقــوم بــه علــى األغلــب وســائل االعــالم العمالقــة؛ وتكــون أداة 

  )١(افتراس للرأي العام واغتصاب الجماهیر بالدعایة السیاسیة أو الفنیة.

 )ســي.إن.إن(هــي ظهــور محطــة ، وكانــت نقطــة االنطــالق لإلعــالم الفضــائي العــابر للحــدود  
بعـــدها حـــدثت حالـــة ثـــم ، ) م١٩٩١األمریكیـــة كـــأول فضـــائیة دولیـــة خـــالل حـــرب الخلـــیج فـــي عـــام (

حتـــى زاد عـــددها فـــي سلســـلة أقمـــار هـــوت ببرد(القدیمـــة ، انفجـــار لمحطـــات فضـــائیة غربیـــة بأنواعهـــا
علـــــــــــى    وبعد ذلك دخل االعالم العربي للمنافسة والتأثیر، ) قناة١٠٠٠عن ( وحدها، والجدیدة)

..فأنشــأت قنــوات فضــائیة دولیــة فــي الــبالد العربیــة ،.المشــاهد العربــي فــي الــبالد العربیــة واإلسالمیة
  -القنوات: تلكواإلسالمیة فكان الهدف من 

  راك.نقل بث المحطات الغربیة إلى الجماهیر العربیة وفق نظام االشت  - أ

 مأ، في مجـال األخبـارأكانت إنشاء قنوات خاصة جاءت تقلیدًا ألنماط غربیة في الغالب(سواء    - ب
 الریاضة). مأ، األغاني مأ، األفالم

كمـا هـو الحـال ، محطات ذات توجهات فكریة وسیاسیة في البلدان التـي تتمتـع بحریـات إعالمیـة  - ت
ل: (المنـار لحـزب ناة فضـائیة خاصـة مثـفي لبنان التي أصبح فیها لكل طائفة أو تیار سیاسي ق

وفضائیة األقصـى لحركـة ، وفي فلسطین: (فضائیة فلسطین لحركة فتح، والمستقبل للسنة).، اهللا
 حماس).

حتـى وصـل عـدد ، ظهور العدید من القنوات التجاریة التي تقدم األغـاني واألفـالم والفیـدیو كلیـب  - ث
ومنهــا فضــائیة فلســطین الــذي أسســها الــرئیس )٢(قنــاة. ٢٠٠القنــوات الفضــائیة العربیــة إلــى نحــو 

تلفزیــــون ( یاســــر عرفــــات بعــــد مجیــــئ الســــلطة الفلســــطینة عقــــب اتفاقیــــة (أســــلو) أو بمــــا یســــمي

                                                           
خضر ماجـد، مدیریـة الدراسـات والمنشـورات اللبنانیـة فـي ، انظر: قضایا عربیة، المصطلحات المتداولة باإلعالم) ١(

  .١وزارة االعالم، ص
انظــر: تحلیــل الرســالة اإلعالمیــة: تــأثیر الفضــائیات العربیــة علــى الشــباب العربــي، أ. د محمــد المســفر، مجلــة ) ٢(

 .٣٣-٣٢الفكر، العدد الثالث، ص
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ینشر الفساد والرذیلة من خالل بث البرامج واألفالم والمسلسالت الهابطة الغربیة  فلسطین) الذي
تـي تثیـر الغرائـز والشـهوات بـین الشـباب وبث صور التعري للمغنیات والفنانات اال، منها والعربیة

في ، واإلنحیازیة وعدم الموضوعیة وقلب الحقائق، فیعم الفساد في المجتمع الفلسطیني، والفتیات
بمـا یرضـي االحـتالل الصـهیوني ، وعنـد تقـدیم البـرامج واللقـاءات والحـوارات، بث نشرات األخبار

 .والغرب وأمریكا
   ومنها الفضائیات وذلك من خالل:، لسیطرة على اإلعالمففرض الغرب وأمریكا والصهیونیة ا

 التدفق اإلخباري الدولي (وكاالت األنباء العالمیة):  -١
وهــو التــدفق الــذي تمارســه فــي عملیــة نقــل المعلومــات دولیــًا للمنطقــة العربیــة. فســّهل انطــالء   

زي والمواجهـــة هـــذه األالعیـــب علـــى الشـــعوب وخلـــو الســـاحة وغیـــاب الجهـــد العربـــي واإلســـالمي المـــوا
القادرة على اثبـات مصـدر فاعـل فـي األدوات واالسـالیب رغـم قضـایانا العادلـة بـل واألدهـى مـن ذلـك 
فــان المصــطلحات المــزورة التــي یجــري إعــدادها فــي مراكــز االعــالم الغربیــة والصــهیونیة تســربت إلــى 

هدفًا لغزو فكري وسیاسي وتعّود المواطنون الذین أضحوا ، أجهزة إعالمنا العربیة وعبرها إلى األلسن
كل ذلك بسبب إعالمنا الذي ال یـزال وحتـى  ؛یسعى إلى تغییب وعیهم بهویتهم الحضاریة وقضایاهم

الیوم یعتمد في مادته األساسیة على وكاالت األنباء الغربیة الكبرى التي عبرها تتسـرب مصـطلحات 
(یونایتــدبرس ، )Apالسوســیتدبرس الوكــاالت وهــي تتحــدد بـــ: (ا تلــكومــن أبــرز ، ضــد ثقافتنــا وهویتنــا

، )Afpو(وكالـة الصـحافة الفرنسـیة ) Reuters(رویترز البریطانیة ، ) األمریكیتینUplانترناشیونال 
 )١(.% من األخبار التي یتم توزیعها دولیاً ٨٠الوكاالت على حوالي  تلكحیث تسیطر 

باري تتجه نحو صـیاغة الوكاالت الدولیة في مجال التدفق اإلخ تلكومن المالحظ أن: دور   
  -مفاهیم وطرق عمل تتفق مع اتجاهاتها االحتكاریة واألیدیولوجیة فهي:

وبـــذلك فإنهـــا تكـــرس االتجـــاه ، علـــى (المســـتوى الكمـــي) تهـــیمن علـــى ســـوق األخبـــار الـــدولي  - أ
على حساب دول العالم ، األحادي لسریان األخبار من خالل اهتمامها بأخبار الدول الغربیة

 الثالث. 

                                                           
انظـــر: الغــــزو االعالمــــي وتعلیــــب األفكـــار الفاســــدة للــــوطن العربــــي،، د. یـــاس خضــــیر البیــــاتي، مجلــــة الخلــــیج ) ١(

، قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة في العالم الثالث، د.عواطف عبد ٤/٢٠١٢ /٢١االلكترونیة، تاریخ النشر:السبت 
ـــة بـــاإلعالم، ٦٣الـــرحمن، ص ـــة، المصـــطلحات المتداول ـــة الدراســـات والمنشـــورات ، قضـــایا عربی خضـــر ماجـــد، مدیری

لــث، القــاهرة، ط ، تغریــب العــالم، ســیرج التـوش، ترجمــة خلیــل كلفــت، دار العــالم الثا٢اللبنانیـة فــي وزارة االعــالم، ص
 . ٢٧م، ص١٩٩٢، ١
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المســتوى الكیفـي) فإنهــا تقـوم بعملیــات تحریفیـة لمضــامین األخبـار مــن خـالل تركیزهــا ( علـى  - ب
إضافة إلى ، وٕابراز ظواهر األزمات والكوارث والقتل، على الجوانب السلبیة في العالم الثالث

تعكس وجهة النظر الغربیة فـي األحـداث والزعامـات التـي تنتمـي ، استخدامها صفات ونعوتاً 
 للدول النامیة. 

ســـیادة المعـــاییر والقـــیم األخباریـــة الغربیـــة فـــي وســـائل االتصـــال بـــدول العـــالم الثالـــث بحیـــث   - ت
الوسائل نمطًا تقلیدیًا للنموذج الغربي في ما یتعلق باألسالیب والقـیم األخباریـة  تلكأصبحت 

 )١(.التي ینظر من خاللها لألحداث

حیـث ، الوكـاالت) ،حفالصـ ،األخبـار(القنوات مصـادر كـل فـي واحـدة إعالمیـة وجبـة فرض  - ث
 .شكلیة تنویعات مع والصهیونیة األمیركیة النظر وجهة تروي

 خـالل مـن وانتفاضـتهم الفلسـطینیین تصـیب اإلرهابیـة الروایـة تجد، توجهت فحیثما    
 وموضـوعیة حیادیـة إنهـا للسـذج تبـدو والتـي، والمقارنـات والتعلیقـات التحلـیالت مـن فـیض

 الوعي یحاصر ..،.نفسه النسیج من وتلوینات تنویعات ظهری فیها التدقیق أن إال، ظاهرًیا
  )٢(.واإلدراك

 والمـزج والترمیـز والتركیـز التكبیـر الصـوت وتقنیـات ومـؤثرات الصـورة بالغـة إسـتخدام  -  ج
 التـي والمصـداقیة الثقـة ومـدى تقدیمـه وطریقـة، الخبـر نقـل فـي والسرعة واإلسقاط والتسلسل
، الخارقـة وقوتهـا الطـائرات حـامالت بریبورتاجـاتتتمثـل  وهـي .موضـوعاتهم علـى یسـبغونها
 والمسـلم العربـي أن شـك ال ...الذكیـة والصـواریخ والقنابـل ناعیةطصـاال األقمـار ویصـور

 والتعامل صورته لتنمیط بكثافة التي تستخدم، والتقنیات اآللیات تلك ضحیة هم والفلسطیني
  )٣(.مفي اإلعال رسمها تم التي الصورة أو القالب هذا وفق معه

 ومصادر متعددة جهات من وهي، األخباربعنایة في نشرات  ومنتقاة كثیفة معلومات تقدیم  -  ح
 أو المحـض شـرال یمثل إرهابي أنه على المسلم والفلسطیني أو تظهر فیها العربي، متنوعة
 الفضـائیات فـي السـاعة مـدار علـى كلـل بـدون المعلومـة بـث فتكـرار، القـادم التهدیـد مصـدر

                                                           
انظــــر: الغــــزو االعالمــــي وتعلیــــب األفكــــار الفاســــدة للــــوطن العربــــي، د. یــــاس خضــــیر البیــــاتي، مجلــــة الخلــــیج ) ١(

، قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة في العالم الثالث، د.عواطف عبد ٤/٢٠١٢/ ٢١االلكترونیة، تاریخ النشر:السبت 
  .٦٣الرحمن، ص

  .٢٧، تغریب العالم، سیرج التوتش، ص٣، صالمعولم األمیركي اإلعالم في والمسلم لعربيا صورة) ٢(
  .٤المرجع السابق، ص) ٣(



   

٣٨٤ 
 

 

 یشـبه مـا إلى الوقت مع ویحولها، بها العصبي التشبع حالة یؤدي إلى، خبارباأل صةتالمخ
 .به والمسلم منه المفروغ الواقع

 أحكـام تكوین إلى یؤدي مما ؛عداه ما یطمس جدیداً  واقعاً  یفرض التكراري فالتشبع  
 والتفكیـر التحلیـل إلـى الحاجـة دون مـن الهـدف بصـدد آلیـة وشـبه تلقائیـة مرجعیـة ومواقـف

 فـرحتهم عـن یعبـرون وهـم الفلسـطینیة المخیمـات أطفـال صـور بـث تكـرار وكمثـال:، اقـدالن
 وهـي، ٢٠١١ )سـبمتبر _أیلـول ١١ (فـي البنتـاغون ومبنـى التجـارة برجـي وبهجتهم بتـدمیر

 مـن مـأخوذة أنهـا بعـد فیمـا وتبین، تدقیق أي دون العالمیة الفضائیات في تكرر بثها صورة
 فـي أبیـب تل على العراقیة الصواریخ سقوط بعد، الفلسطیني الفعل ردود قدیم یصور شریط
)١(.القـذرة اإلعالمیـة اللعبـة تلـك یفضـح أو التصـحیحذلـك  إلـى أحـًدا یشـر لمو  ،الخلیج حرب

فبدأت مساهمة العالم العربي فـي عصـر الفضـائیات واالنترنـت مقلـدًا ومعتمـدًا علـى   
  )٢(إلعالم الغربیة.مصدر المعلومات واألخبار القادمة الیه من وسائل ا

الــــذي یتخــــذ مــــن العاصــــمة ، وفــــي التقریــــر الســــنوي التحــــاد إذاعــــات الــــدول العربیــــة  
بلـــغ عـــدد المؤسســـات ، )٢٠١٠ومـــن ضـــمن إحصـــائیاته انـــه فـــي نهایـــة (، التونســـیة مقـــرا لـــه

) مؤسســـة ٢٦منهـــا (، ) مؤسســـة٤٧٠التـــي تبـــث قنـــوات فضـــائیة نحـــو (، اإلعالمیـــة العربیـــة
بث أو تعید بث قنوات فضائیة على شبكاتها أو تعید بث مـا یزیـد ت، خاصة ٤٤٤حكومیة و

عشـر قمـرًا  ةمسـتعملة فـي ذلـك سـبع، ) قناة متعددة األهـداف واألصـناف واللغـات٧٣٣عن (
  ناعیًا. طصا

 حـوالي ٢٠١٠ عـام نهایـة فـي العربیـة الفضـائیة القنـوات عـدد بلـغ وحسـب التقریـر  
 إن حیـث، صـةتمخ قناة (٤٩٠) و ،عامة) مج(برا جامعة قناة ٢٤٣)( إلى وتنقسم) ٧٣٣(

 )إلى عددها یصل إذ، صةتالمخ القنوات مجموع في بأعلى نسبة تنفرد والمنوعات االموسیق
 مـن مرتفـع بعـدد اآلخـر هـو والمسلسـالت الـدراما والسـینما قطـاع یسـتأثر فیمـا، قنـاة (٩٠

 مجمـوع مـن قنـاة (٥٩) فیبلـغ القنـوات الریاضـیة عـدد أمـا، قنـاة) (٦١ إلـى یصـل، القنـوات
  )٣() قناة.٣٧اإلخباریة الي ( القنوات عدد یصل حین في، المتخصصة القنوات

                                                           
  .٢ص ،عماد الغني عبد .المعولم، د األمیركي اإلعالم في والمسلم العربي صورة) ١(
 .٥٧حمد المسفر، ص تحلیل الرسالة اإلعالمیة: تأثیر الفضائیات العربیة على الشباب العربي، أ. د م) ٢(
قنـــاة منوعـــات فـــى أحـــدث تقریـــر التحـــاد اذاعـــات الـــدول العربیـــة، شـــبكة  ٩٠قنـــاة إخباریـــة فـــى مقابـــل  ٣٧ انظـــر) ٣(

ــــــة الســــــبت  ــــــار العربی ــــــل  ١٦األخب ــــــاء:٢٠١١إبری ــــــاس الثالث ــــــم االقتب  صــــــباحًا. ١٠م، س ٢٠١٣/ ٢/  ٥، ت
www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=٢٢٤٨  
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المصــطلحات االوروبیــة واالمریكیــة التــي تتبنـــى الرؤیــة الصــهیونیة: "فنعمــل علــى ترویجهـــا   -  خ
، متناســین ان لإلعــالم ومصــطلحاته بعــدًا محوریــًا فــي حمــل قضــایانا والــدفاع عنهــا، بأنفســنا

أي منــذ احــتالل ، درك واقــع إعالمنــا العربــي الــذي ظــّل وعلــى مــدى ســتون عامــاً ومــع اننــا نــ
فإنــه البــد لنــا أن نــدقق فــي  ؛فلســطین تابعــًا لــبعض االنظمــة العربیــة ومصــالحها مــع الغــرب

ونضـــع ، المصـــطلحات المتداولـــة فـــي إعالمنـــا فنغربلهـــا ونســـقط منهـــا مـــا ینـــاقض مصـــالحنا
فنعیــد صــیاغة الــرأي العــام ، تجــاه قضــایانا كافــة مصــطلحاتنا التــي تعكــس موقفنــا التضــامني

ل التـي تمـارس علـى الشـعوب ، الوطني والعربي ونسهم في مواجهـة سیاسـة التالعـب بـالعقو
  )١(الغربیة بشان قضایانا وهویتنا الحضاریة العربیة واالسالمیة."

ـــة تـــردد هـــذه المصـــطلحات ومنهـــا مصـــطلحات القضـــیة    "وهكـــذا أصـــبحت وســـائلنا االعالمی
والتي تعمل على (أسرلة) المصطلحات االعالمیة السیاسیة والعسكریة واالجتماعیة وهـي  لفلسطینیةا

ومـا قبـل  ١٩٤٨عملیة ال تتوقف عن الزیادة والحذف والتغییـر والتبـدیل منـذ نشـأة اسـرائیل فـي العـام 
  ما بعد اتفاق اوسلو.ثم 

مـا یـوفر لهـا فـرص ، ا تماماً لقد كانت الیهود وال تزال تنشئ قاموس مصطلحاتها على عكسن  
قلب الحقـائق رأسـًا علـى عقـب وتزییـف التـاریخ والجغرافیـا وفـرض روایتهـا التوراتیـة الصـهیونیة؛ وهـي 

مرحلة بعد مرحلة ، تولي المصطلحات أهمیة كبرى لخدمة روایتها وتسویقها لدى الرأي العام العالمي
  كما وتسوقها لدى الرأي العام العربي وحتى الفلسطیني.

لكـــل مـــا یتعلـــق بـــالحرب والســـالم والتـــاریخ والجغرافیـــا والثقافـــة واالقتصـــاد  )األســـرلة(إّن هـــذه   
  -ومنها على سبیل المثال ال الحصر:، واألمن انتشرت بطریقة او أخرى

 نهم جزء من الشعب الفلسطیني.إ :قولت) حتى إّنا ال ٤٨مقابل (عرب الـ  :(عرب اسرائیل)  -١

) فـإن ١٩٩٤اوسـلو ( قات الموقعة بین السـلطة الفلسـطینیة واسـرائیلرغم االتفا: (حامل الملف) -٢
(الـــوزارة الفلســـطینیة) وهـــي تســـتخدم مصـــطلح و الـــوزیر الفلســـطیني)( إســـرائیل تـــرفض مصـــطلح

(ملف االقتصاد بدًال من وزارة االقتصاد)... وهكذا بالنسبة لجمیع الـوزراء الفلسـطینیین. وحتـى 
 ســـــلطة فلســـــطینیة) دون( اإلعـــــالم االســـــرائیلي مجـــــرد هـــــي فـــــي الســـــلطة الوطنیـــــة الفلســـــطینیة

                                                           
خضــر ماجـد، مدیریــة الدراســات والمنشــورات اللبنانیــة فــي وزارة ، ة، المصــطلحات المتداولــة بــاإلعالمقضـایا عربیــ) ١(

 .٢االعالم، ص
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ســـلطة ( هـــي فـــي المحصـــلة إطـــارا( لحكـــم ذاتـــي) أو) دولـــة( وطـــن) ودون( أي دون) الوطنیـــة(
   )١(اداریة)."

ووفــــق الروایــــة  وأیضـــًا الكثیــــر مــــن المصــــطلحات التــــي طالهـــا التشــــویه والتحریــــف مثــــل:     
  " president" ولیس "  Chairmanالصهیونیة فاّن رئیس السلطة الفلسطینیة هو " 

ویضــرب هــذا  anti – semitismترجمــة تابعــة للمصــطلح االنجلیــزي  :(معــاداه الســامیة)  -٣
المصــــطلح بجــــذوره فــــي الفكــــر العنصــــري الغربــــي الــــذي كــــان یرمــــي إلــــى التمییــــز الحــــاد بــــین 

 اسي.السی الحضارات واالعراف وبات یستخدم الحقًا من قبل إسرائیل وحلفائها اداة للعقاب
ومن المصطلحات التي مررت الى اإلعالم العربي (الفلسطینیون) بدًال من (الشعب  -٤

  الفلسطیني). 

مصــطلح (ازدواجیــة المعــاییر): أو الكیــل بمكیــالین وهــو مصــطلح یســتخدم فــي االعــالم العربــي  -٥
ومن قبل الدول العربیة لالشـارة الـى السیاسـة الغربیـة عامـة واالمریكیـة خاصـة فـي تعاملهـا مـع 
قضـایا المنطقــة ولـیس أدل علــى ازدواجیــة المعـاییر التــي تمارســها السیاسـات الغربیــة التغاضــي 

رأسًا نوویًا في اسرائیل وممارسة العقوبات االقتصادیة على ایران بذریعة منعها من ) ١٥٠(عن
  )٢( ".البرنامج ذلكبناء برنامج نووي عسكري في وقت تؤكد طهران على سلمیة 

بحجة امتالكه أسلحة دمار شامل  ؛میریة لالنسان والعمران في العراق"وقد خیضت حرب تد  
وهي حجة ثبت بطالنهـا الحقـًا بـاعتراف واشـنطن نفسـها. فـي حـین أن إسـرائیل تحظـى بغطـاء دولـي 

  كامل بسالحها النووي بذریعة امنها.

القضــایا والـدلیل علـى سیاســة الكیـل بمكیــالین المتبعـة مـن الغــرب اتجـاه القضــیة الفلسـطینیة و   
والشعوب العربیة فـي حـین هـي تبریریـة  العربیة االخرى وهي سیاسة عدائیة اتجاه الشعب الفلسطیني

  )٣(وحاجة للسیاسة االسرائیلیة العدوانیة ضد الفلسطینیین والعرب."

"لقد بات من الضرورة وباسـتمرار مواصـلة عملیـة تحدیـد مفـاهیم المصـطلحات التـي یتـداولها   
ي شأن كل القضایا التي تواجهها امتنا سیاسیا واجتماعیـا واقتصـادیا وثقافیـا وعلمیـًا إعالمنا العربي ف

والصــومال) إلــى تحــدیات  ،دار فــور، لبنــان، فلســطین، وأمنیــًا مــن قضــیة التــدخل واالحــتالل (العــراق
                                                           

خضــر ماجـد، مدیریــة الدراســات والمنشــورات اللبنانیــة فــي وزارة ، قضـایا عربیــة، المصــطلحات المتداولــة بــاإلعالم) ١(
 .٥االعالم، ص

ر الفاســــدة للــــوطن العربــــي، د. یــــاس خضــــیر البیــــاتي، مجلــــة الخلــــیج انظــــر: الغــــزو االعالمــــي وتعلیــــب األفكــــا) ٢(
 . ٩-٨خضر ماجد،  ص، المصطلحات المتداولة باإلعالم، ٤/٢٠١٢/ ٢١االلكترونیة، تاریخ النشر:السبت 

 .٥-٢، صالمرجع السابق) ٣(
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حتـــى یكـــون لشـــعوبنا خطابهـــا القـــومي ، ...، والعولمـــة والتنمیـــة المســـتدامة والدیموقراطیـــة والحریـــات
ما یمنع التالعـب بعقولهـا إلخضـاعها لسیاسـات التقسـیم والفـرز االثنـي والطـائفي فتكـون ، السالميوا

  .عندها أمام أكثریات وأقلیات وثقافات طائفیة

إعـادة التـدقیق فیمـا نتداولـه ثـم إذن نحن أمام تحدي صیاغة مصـطلحاتنا الخاصـة بقضـایانا   
ي تعودنـا علیهـا فـي نقـل المصـطلحات دون من مصـطلحات مسـتوردة فنخـرج مـن عملیـة اإلدمـان التـ

 إعمال فكر أو إجتهاد ودون فحص أو تمحـیص متبعـین قاعـدة أن ال حـرج فـي ظـل عصـر التغریـب
ـــة الحضـــاریة أو اإلطـــار العولمـــة فـــي اســـتخدام أي مصـــطلح ألي معنـــى بصـــرف النظـــر عـــن الو  بیئ

  )١(وشاع فیها." و المالبسات المعرفیة أو الفلسفیة والعقدیة التي ولد ونشأأالفكري 

 انتشار البرامج واألفالم الغربیة المستوردة:  -٢
تزداد مناطق االفتراق في الوطن العربي إذا ما حاولنا تقصي الكـم الهائـل والطوفـان الكبیـر    

للبـرامج واألفـالم األمریكیـة والغربیـة لتشــكل منـاطق حیویـة وخطـرة علــى األمـن القـومي العربـي بشــكل 
ز واألفــالم امازالــت تعتمــد اعتمــادًا رئیســًا علــى ظــاهرة اســتیراد البــرامج التلفــ فالمنطقــة العربیــة، خــاص

فقد ظهر فـي تحلیـل أجرتـه الیونیسـكو لمـواد ، واألمریكیة بشكل خاص، السینمائیة الغربیة بشكل عام
 تلــك%) مـن ٧٠( ز أن نصــف البـرامج فـي األقــل مسـتورد لمصـلحة األقطــار العربیـة وأنابـرامج التلفـ
  . نتج في الوالیات المتحدة األمریكیةالبرامج م

والبد من اإلشارة هنا إلى ظاهرة دور السـینما العربیـة ومـا تعرضـه مـن كـم هائـل مـن األفـالم   
الــدور الثقافیــة التــي تتنــوع بأشــكالها وتختلــف  لتلــكواختــراق األفــالم الصــهیونیة ، األمریكیــة والغربیــة

مــا یجعــل عملیــة التفریــق بینهــا وبــین ، رهــا وأهــدافهاوتنــوع األفــالم وجمهو ، بــاختالف المكــان والزمــان
فهناك اختراقات واضحة لدور السـینما ، األفالم األخرى صعبة وهي تخترق السوق السینمائي العربي

والتـــي تقـــف وراء إنتاجهـــا حلقـــات صـــهیونیة ، ومحطــات التلفـــاز العربیـــة لمجموعـــة كبیـــرة مـــن األفــالم
  .لسینمائیة والتلفازیةاستطاعت أن تخترق هولیوود والشركات ا

تعمق مفاهیم ، وتشیر معظم الدراسات والبحوث إلى أن مضامین األفالم والبرامج المستوردة  
ومـا تسـوقه ، ومعتقدات وعادات وسلوكًا تتعارض مع الثقافات الوطنیة باتجـاه هیمنـة الثقافـة األجنبیـة

نموذجــه أل المــواطن العربــي بحیــث یجهــ، مــن قــیم ومعــاییر اجتماعیــة واقتصــادیة وسیاســیة وتربویــة
وهـــذا مـــا یفســـر لنـــا بـــروز الظـــواهر الغربیـــة فـــي ، وتجیـــد معرفـــة النمـــاذج الوطنیـــة الغربیـــة، الـــوطني

وتقلیـد . والوجبـات السـریعة اوالمتعلقة بنقل الموضات الحیاتیة فـي األزیـاء والموسـیق، المجتمع العربي

                                                           
  .٩-٨صالمصطلحات المتداولة باإلعالم، خضر ماجد،  )١(
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نموذج (مایكـل جاكسـون) و(مادونـا) و(الرامبـو أالنماذج الفردیة الغربیة في مجاالت الفن والنجومیة ك
  )١(.وتسویق المودیل األمریكي في الحیاة، األمریكي) باتجاه إشاعة مبدأ الفردیة

ألفكــار الغــرب  فهــي تعمــل علــى تــرویج، فمظــاهر التغریــب واضــحة وجلیــة فــي الفضــائیات  
 تحقیق إلى األول المقام في فوالرأسمالیة التي تهد، والفردیة، التحرریة واألمریكان والصهاینة مثل:

 فـي ظهـرت لـذلك، يواإلنسـان األخالقـي البعـد عـن النظـر بصـرف، مجتمعـاتهم الـربح وتخـدم
 نتیجـة، المتنوعـة المشـكالت الكثیـر مـن - یة وغـزةالغرب الضفة -ومنها فلسطین النامیة المجتمعات

 ومبادئهـا أفكارهـا انتشـار علـى رافق التغریب والعولمة وساهم والمعرفي والتقني الذي العلمي للتطور
 االجتماعیـة والحیـاة الحدیثـة التقنیـات بـین السلیم التوازن فقدان أدى إلى مما، هائلة بسرعة وأهدافها
 مـا بكـل واالتصـالیة التقنیـة وسـائل مـن الهائـل الكـم ذلـك أمـام التكیـف قـادر علـى غیـر الفرد فأصبح
 .المختلفة المجتمع انبجو  على انعكس مما، ومبادئ غربیة أفكار من تحمله

 خـالل مـن اإلسـالمي للدین ومخالفة المجتمع في خطیرة وسلوكیات وتقالید عادات ظهرتف  
 األفـراح كطقـوس، كلیـب الفیـدیو بطریقـة واألغـاني التسـلیة وبـرامج أفـالم مـن الفضـائیات تبثـه مـا

، ....عیـد المـرأة، مـیالدال عیـد، العمـال عیـد، الحـب عیـد :ثـلم المستحدثة واألعیاد الباهظة وتكالیفها
كعـرب آیـدل الـذي شـارك فیـه الفنـان الفلسـطیني محمـد   (الفضـائیات تبثـه الـذي الواقـع وبـث بـرامج

وشـجعه رئـیس السـلطة محمـود ، الفلسـطینیینبعض عساف والذي القى رواجًا كبیرًا من قبل العرب و 
ذاع صیته  ،مه الثانيمحمد عساف هو مغني فلسطیني فائز في برنامج أراب آیدل في موس ،عباس

 سفیر( وحاز على لقب ١منذ اشتراكه في برنامج اكتشاف المواهب أراب آیدل على قناة ام بي سي 
فأصـبح بعـض الشــباب ، إقلیمـي لألونــروا للشـباب لالجئـین الفلســطینیین سـفیركــأول  )النوایـا الحسـنة

لسطیني وخصوصـًا الشـباب ویدل ذلك على حجم المؤامرة على الشعب الف، الفلسطیني یتمنون مكانه
 ســتاربرنــامج و  .مــن المحتــل الصــهیوني مــنهم ؛ إلفســاد عقیــدتهم وتحــویلهم عــن تحریــر أرضــهم

والتـي ) (لیـان بـزلمیطوالتي شاركت فیه الشابة الفلسـطینیة  )٨ News Star Academ، ٨أكادیمي
، اهتمــام ومتابعــة المالیــین، لیــان بــزلمیط، فــي برنــامج ســتار أكــادیمي الفلســطینیةأثــارت المشــتركة 

  .الفلسطینیة الوحیدة خاصة أنها

قــام ، مــع الــرئیس الفلســطیني الراحــل یاســر عرفــات فمنــذ أن نشــرت لهــا صــورة وهــي صــغیرة  
وسـط كـل ، صـورتها تلـك لكسـب مـودة الجمهـور ضدها اآلالف من الفلسطینیین معتبرین أنها تستغل

 معتبرًة بأّنها ال تمثل الشعب الفلسطیني الحر الذي ال، أصوات مضادة تبرأت من لیان خرجت ذلك
وأّن الشــهداء واألســرى هــم مــن ، تــروق لــه تصــرفاتها ومالبســها فــي األكادیمیــة وشــّنوا هجومــًا علیهــا

                                                           
ألفكـــار الفاســــدة للــــوطن العربــــي،. د. یـــاس خضــــیر البیــــاتي، مجلــــة الخلــــیج انظـــر: الغــــزو االعالمــــي وتعلیــــب ا) ١(

  .٤/٢٠١٢/ ٢١االلكترونیة، تاریخ النشر:السبت 
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 مصـالحها وطالبوهـا بعـدم المتـاجرة بقضـیة فلسـطین ألجـل، الشـعب الفلسـطیني ولـیس هـي یمّثلـون
، بلـدها اشتركت في البرنامج من أجل تحقیق حلمها وطموحها ولیس من أجـل تمثیـل قدالشخصیة. ف

  .عالیة واتهموها باستغالل القضیة من أجل أن تحظى بنسبة تصویت

التــي  )دیــاال عــودة(بعــد  )ســتار أكــادیمي(فلســطینیة تشــارك فــي ي ویــذكر أّن لیــان هــي ثــان  
  )١(شاركت في الموسم السادس.

، والتقالید العادات على التأثیر في ساهم كل ذلك، وغیرها الجمال وبرامج مسابقة ملكات  
 غیر والعالقات القیم نشر في غربیة تساهم وثقافة بمضامین عربیة ولكن بحله غربیة برامج كونها

 ةیالعرب الدول جمیع من واسعتین ومتابعة مشاهدة القت ذلك ومع، الجنسین وغیرها بین الشرعیة
، تقلیدها حتى أو فیها المشاركة على الغربیة الضفة في الشباب من شجع الكثیر مما، وفلسطین

حیث ، )شنفا تریب"(شركة قبل من فلسطین جمال مسابقة ملكة إلى إعداد األمر وصل حتى
 فتاة ٥٨ اختیار وتم، (٤٨) ال ومناطق الغربیة الضفة مدن من فتاة (٢٠٠) فیها للمشاركة تقدمت

 من )٢٦و( ،والجنوب الشمال مدن ومن اهللا رام مدینة بخاصة من الغربیة الضفة ) من٣٢( عبواق
في سن  المتقدمات أن للمسابقة المنظمة الشركة یوسف مدیرة سلوى وأشارت) ٤٨ق (مناط
ل مودی سیارة على ستحصل باللقب الفائزة وأن، قبل مختصین من ) خضعن الختبارات٢٢-١٨من(

 للعادات مخالفة المسابقة تلك وتعد، ر دوال (٢٧٠٠ ) ومبلغ، تركیا إلى أیام ةعشر  ورحلة )،٢٠٠٩(
 الفتیات ومشاركة المسابقة تنظیم في التفكیر مجرد أن كما، المحافظة الفلسطینیة وللثقافة والتقالید

 لسطینیةالف المرأة وكرامة لجسد وامتهاًنا الفلسطینیة خرًقا للمنظومة األخالقیة یعد فیها الفلسطینیات
 األرض تحریر سبیل في الرجل جانب إلى تقف وقفت وما زالت حیث، التاریخي ونضالها

وسیاسیًا واقتصادیًا واجتماعیًا  ثقافًیا وتغریبه اختراقه تم المجتمع الفلسطیني فإن لذلك، المغتصبة
 فتهوثقا اإلسالمیة هویته إفراغه من وه ذلك والهدف من، ...مختلفة وسائل عبر واعالمیاً 
  )٢(.الوطنیة

                                                           
  مساًء، ١، شبكة ومنتدیات القمة، تم اإلقتباس األثنین الساعة ٨أخبار ستار اكادیمي ) ١(
 www.kuwaitup.com/vb/t   
 فلسـطینیة ، شـركة١٣١-١٣٠صدیانـا الحـاج حمـد، ضـفة الغربیـة، انظر:أثـر العولمـة الثقافیـة علـى مـواطني ال) ٢(

  .٢٠٠٩ األول كانون ٧ فلسطین القدس جمال ملكة الختیار مسابقة عن تعلن
http://www.alquds.com/news/article/view/id/١٣٩٤٣٢  
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یكــون الحــذر والتریــث قبــل اتخــاذ القــرار الخــاص باســتیراد التكنولوجیــا المتقدمــة مــن  ك"وهنــا  
، فــال یحــق لدولــة أن تــدعي أنهــا مســتقلة إذا كانــت وســائلها اإلعالمیــة تحــت ســیطرة أجنبیــة، الغــرب

 )١(ال یكون استقالل حقیقي وشامل." لكفذ

أصـــبح المـــواطن ، ور واإلعـــالم العربـــي المتبـــع والمقلـــدوبفعـــل تـــأثیر اإلعـــالم الغربـــي المتطـــ  
یـأتي ، العربي والفلسـطیني واقعـًا تحـت تـأثیر إعـالم فضـائي متعـدد الرسـائل واالتجاهـات والتناقضـات

فـي الكثیــر مــن ، فیـه اإلعــالم العربـي والفلســطیني مرتبطــًا برسـالة اإلعــالم الغربـي واألمریكــي وأهدافــه
ثقافــــة الدولــــة الغربیــــة وغــــزو العــــرب والمســــلمین فكریــــًا وسیاســــیًا . ممــــا أدى إلــــي فــــرض ؛المجــــاالت

  )٢(.واقتصادیا واعالمیاً 

..أیضــًا ،.ومــن المالحــظ أن وكــاالت األنبــاء لیســت وحــدها المســئولة عــن التبعیــة اإلعالمیة  
علـــى القـــائمین علـــى وســـائل اإلعـــالم مـــن مـــواد وأســـالیب التغطیـــة اإلعالمیـــة وفـــي األنبـــاء والبـــرامج 

فهــم یعتمــدون اعتمــادًا كــامًال علــى وكــاالت األنبــاء العالمیــة واإلذاعــات الدولیــة ، ةیــز اة والتلفاإلذاعیــ
بصـفة  -ثم یواصـلون نفـس األسـلوب باعتمـادهم، والمجالت العالمیة للحصول على األنباء الخارجیة

قـًا فیـتم عـرض األخبـار بتحیـز طب، على المصادر الحكومیة للحصول على األنباء المحلیة -أساسیة
..وبـــذلك یؤكـــد التبعیـــة اإلعالمیـــة علـــى المســـتوى المحلـــي ،.للمفـــاهیم الغربیـــة التقلیدیـــة عـــن اإلعالم

فضـــًال عـــن ، وعـــدم كفایـــة الكـــوادر، ممـــا یســـاعد علـــى ضـــعف المـــواد األساســـیة لإلتصـــال ؛والعـــالمي
طبقـــًا  أو یـــتم، التكـــوین المهنـــي لمعظـــم الصـــحفیین واإلعالمیـــین الـــذي یـــتم فـــي الـــدول الغربیـــة ذاتهـــا

   )٣(للمناهج الغربیة في معاهد اإلعالم المحلیة.

ال یزالــون ، فــإن الفئــة الحاكمــة والمثقفة...الــذین تلقــوا تعلــیمهم فــي جامعــات ومعاهــد الغــرب  
ویمارســون حتــى اآلن الــنمط الغربــي فــي ، یواصــلون اســتخدام وســائل اإلعــالم لمصــالحهم الشخصــیة

   )٤(التعبیر اإلعالمي.

 دعایة واإلعالن الغربي: استخدام طرق ال  -٣
من الثابت أن وكاالت اإلعالن األمریكیة بالذات تشكل هي األخرى منطقة أخرى لالختـراق   

ــغ عــددها (، الحــاد ) ٢٢فاألســواق العالمیــة هــي حكــر لعــدد مــن وكــاالت اإلعــالن األمریكیــة التــي یبل
) دولـة نامیـة تعتمـد ٩١) دولـة مـن (٧١هنـاك (و  ،) وكالـة دولیـة٢٥وكالة إعالن كبرى من مجمـوع (

                                                           
  .٥٥-٥١قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة في العالم الثالث، د.عواطف عبد الرحمن، ص) ١(
 .٥٧ص  ،تحلیل الرسالة اإلعالمیة: تأثیر الفضائیات العربیة على الشباب العربي، أ. د محمد المسفرانظر: ) ٢(
  .٥٩قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة في العالم الثالث، د.عواطف عبد الرحمن، ص) ٣(
 .٢٠، صالمرجع السابقانظر: ) ٤(



   

٣٩١ 
 

 

كما أن الوكاالت األمریكیة تسیطر على ثلثي الشركات ، إذاعتها المرئیة والمسموعة على اإلعالنات
) دولـــة نامیـــة والمالحـــظ أن اإلعـــالن فـــي المنطقـــة العربیـــة ازداد حجمـــه وتطـــور ٤٦اإلعالمیـــة فـــي (

صـة اإلعالنـات األمریكیـة والغربیـة وخا، حیث أصبح تأثیره واضحًا وفعاًال فـي الحیـاة العربیـة، سریعاً 
وٕایجاد نماذج ثقافیة استهالكیة هدفها إیجاد منافذ لهـا فـي السـوق ، التي حاولت اختراق العقل العربي

وتعــد منطقــة الخلــیج العربــي أكثــر المنــاطق العربیــة رواجــًا ، نموذجهــا االســتعماريألتكــریس  ؛العربــي
ز ویسـحب لـه االتجاري األمریكي ینافس بـرامج التلفـ لهذا النوع من اإلعالنات حیث نجد أن اإلعالن

  .جمهورًا واسعًا یتابعه بشغف

لمناقشة مشـكالت االتصـال فـي العـالم تحـذر مـن اإلعـالن  )١(ما جعل لجنة (ماكبراید) ذلكو   
الــدولي الــذي قــد یقــود إلــى انحــراف فــي الســلوك االســتهالكي بحیــث یقــوم األفــراد بإنفــاق دخلهــم علــى 

ما قد یؤدي إلى إیجاد مشكالت كثیرة ، ها من خالل أنماط غربیة غریبة عن حیاتهممنتجات مروج ل
وقـــد لخصـــت إحـــدى الباحثـــات مـــن أمریكـــا ، للـــدول النامیـــة علـــى الصـــعید االقتصـــادي واالجتمـــاعي
إن أهلنــا ملزمــون بغســل أســنانهم ثــالث مــرات "الالتینیـة التــأثیر الــذي یحدثــه اإلعــالن الــدولي بقولهـا: 

  ."وٕان كانوا ال یملكون شیئًا لیأكلوا یومیًا حتى

 استیراد السلع والتجهیزات وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال من الغرب:   -٤
ـــا اإلعـــالم واالتصـــال    ـــى اســـتیراد الســـلع والتجهیـــزات وتكنولوجی ـــة إل إن لجـــوء األقطـــار العربی
، ادي واالجتمــاعيأدى فـي كثیــر مـن األحیـان إلــى تبعیـات ســلبیة كثیـرة فـي المجــال االقتصـ، والثقافـة

األقطـــار فـــي خدمـــة مصـــالح رأس المـــال العـــالمي  تلـــكأهمهـــا جعـــل اإلمكانـــات الثقافیـــة واإلعالمیـــة ل
یســاعد علــى تعزیــز الهیمنــة ، وٕایجــاد أنمــاط تنمویــة غریبــة تقــود إلــى أســلوب وعمــل وتفكیــر، وأجهزتــه

 )٢(.في العربي واإلسالميوكلها عوامل تهدد األمن الثقا، األجنبیة وتسهیل الغزو الثقافي والتغریب

                                                           
یونســكو برئاســة ماكبرایــد لدراســة نظــام اإلعــالم العــالمي، ووضــعت لجنــة دولیــة مكابرایــد دولیــة شــكلتها منظمــة ال) ١(

تقریـــرًا شـــهیرًا بعنـــوان (إعـــالم واحـــد وأصـــوات متعـــددة)، أنظـــر: "النظـــام ا إلعالمـــي الجدیـــد علـــى مفتـــرق الطریـــق" د. 
 .٣٠١، ص٨/٩/١٩٩٧-٦ ،األردن، مصطفى المصمودي دراسة مقدمة لمؤتمر "االتصال والدیبلوماسیة"عمان

عمل رئیسًا للمكتب الـدولي للسـالم ولجنـة  ١٩٨٨وتوفي في  ١٩٠٤براید هو سیاسي ایرلندي ولد في ینایر شون مكا
شـــون ، ١٩٧٤مابیـــا التابعـــة لألمـــم المتحـــدة، وتـــرأس منظمـــة العفـــو الدولیـــة، حصـــل علـــى جـــائزة نوبـــل للســـالم ســـنة 

  .ماكبراید، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة
 الغزو االعالمي وتعلیب األفكار الفاسدة للوطن العربي، مجلة الخلیج االلكترونیة.) ٢(



   

٣٩٢ 
 

 

تم بیع الرموز الثقافیة في العالم العربي واإلسـالمي لصـالح ، ومن خالل اإلعالنات التجاریة  
 )١(وذلك باستخدام نجوم المجتمع في الفن والریاضة والسیاسة والدین.، الطبقة الرأسمالیة الغربیة

ثالــث وتبعیتـه للعــالم الغربــي "وقـد أجمــع الكتـاب علــى حقیقـة محوریــة هـي: أن تخلــف العلـم ال  
  )٢(یرجع إلى خضوعه للسیطرة االستعماریة التي استمرت عدة قرون".، واألمریكي الرأسمالي المتقدم

 : استخدام صور النساء المتبرجات في اإلعالم  -٥
أصـبحت شــوارع فلســطین تعـج بالیافطــات واإلعالنــات التجاریـة بأنواعهــا وبلغاتهــا االنجلیزیــة   

حیـــث تضــع فــي إعالناتهـــا صــور نســاء متبرجـــات ، رجــة عــن عـــادات وتقالیــد المجتمــعوالعربیــة الخا
وبنـــات صـــغار شـــبه عاریـــات ویســـتخدمون المـــرأة (ســـلعة) لتـــرویج منتاجـــاتهم مثـــل: إعالنـــات شـــركة 

بنـــك ، (بنـــك فلســـطین: وٕاعالنـــات البنـــوك المصـــرفیة ومنهـــا، شـــركة االتصـــاالت الفلســـطینیة، جـــوال
والجامعــــــــات ، أبــــــــو العــــــــوف)، صــــــــابحة، ة ومنهــــــــا: (شــــــــركة بیــــــــونیروالشـــــــركات التجاریــــــــ، األردن)

ومحــالت بیــع النضــارات الطبیــة والتــي تضــع صــور النســاء ، المســتقبل)، ومنها:(بولتیكنــك فلســطین
، وبعض اإلعالنات التجاریة تجسد صورة المرأة وهي عاریة. ..الخ.متبرجات دعایة لهذه النضارات 

ویعلنـــون عـــن ، عون أفخـــاذ الفتـــاة مكشـــوفة داخـــل العجـــلویضـــ، فنـــراهم یعلنـــون عـــن (عجـــل) ســـیارة
وفـي كـل شـيء تظهـر المـرأة بطریقـة ، اتصاالت هاتفیة ونراهم یـدخلون صـورة الفتـاة الجمیلـة الكحیلـة

بعملیــة التعریــة لصــورة المــرأة وكأنَّهــا ســلعة یتــاجر ، تشــعر اآلخــرین أنَّ هنالــك وراء األكمــة مــا وراءهــا
  )٣(.بها دون أي احترام أو تقدیر

  فظهر التغریب بشكل واضح على اإلعالم العربي واإلسالمي والفلسطیني وذلك في:

ـــة تســـودها االعقالنیـــة وهـــي محاكـــاة للبـــرامج   - أ ـــة فـــي القنـــوات الخاصـــة العربی ـــرامج الحواری الب
 الحواریة الغربي.

انتشـــــار األغـــــاني المصـــــورة العربیـــــة باســـــتعارتها الشـــــكل فـــــي التصـــــویر واإلخـــــراج بـــــالغرائز   - ب
وطریقـــة ، والراقصـــات والراقصـــین، ) (modeLواســـتعارة األزیـــاء الغربیـــة وشـــكل، یةالجنســـ

 التصویر والباستیش.

والتــي یطلــق ، األفــالم والمسلســالت التــي تحــوى قــیم صــعوبة الوصــول إلــي الحقیقــة أو العــدل  - ت
 فیها العنان للتعبیر عن المشاعر والغرائز التي تتصادم مع عقائد المجتمع.

                                                           
إســماعیل، مركــز دراســات انظــر: الصــورة والجســد دراســات نقدیــة فــي اإلعــالم المعاصــر، د. محمــد حســام الــدین ) ١(

 .١٢٩، ص ٢٠٠٨ ،ینایر ،الوحدة العربیة، بیروت، الطبعة األولى، كانون ثاني
  .٤٣قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة في العالم الثالث، د.عواطف عبد الرحمن، ص) ٢(
  .٨صخباب مروان الحمد، انظر: رسالة خاصة إلى فتاة الجامعة الفلسطینیة، ) ٣(



   

٣٩٣ 
 

 

 نجلیزیة في القنوات الفضائیة العربیة.استخدام اللغة اإل  - ث

والتــي تتمركــز حــول أجســاد الفتیــات ، تحفــل األغــاني المصــورة باإلشــارات والعالقــات الفكریــة  -  ج
، یختلط فیها الشبان والفتیات على الشواطئ وفي الحفالت، تظهر اتجاهات تغریبیة واضحة

الباحثة عن حبیـب أو زوج  وبعض األغاني المصورة بالصورة التقلیدیة تصور المرأة العربیة
عینـــة ألغـــاني مصـــورة مســـجلة فـــي الفتـــرة  تلـــكف، مـــا یخـــالف عقائـــد المجتمـــع المســـلم ذلـــكو 

فكــان مجمــوع األغــاني المصــورة ) ٢٠٠٣) إلــى (آذار مــارس٢٠٠٢(تشــرین الثــاني نــوفمبر 
ناعي المصــري (نایلســات) علــى قنــوات طصــأغنیــة مصــورة ُبــث إرســالها عبــر القمــر اال ٤٥

 )١(فضًال عن(دریم وزین).، قناة (مزیكا) و(میلودي) ة مثلختصم

ـــودي فـــإن تســـمیة  ـــاة میل ـــكوأمـــا بالنســـبة لقن ـــر تل ـــه هـــدف خطی ـــاة بهـــذا االســـم ل ـــالعرب  القن ف
فمعنـى میلـودي: هــي ، الشـركة بهـذا االســم تلــكوالمسـلمین یجهلـون المقصــد مـن وراء تسـمیة 

ویـزعم الیهـود فـى ، دم المسـجد األقصـىایـذانًا بهـ البقـرة الحمـراء التـي ینتظرهـا الیهـود لـذبحها
معتقــداتهم الفاســدة المحرفــة وهــى بــالطبع مقدســة عنــدهم وفــى الیــوم التــى ســتظهر فیــه البقــرة 

وأن غالبیــة ، بنــاء هــیكلهم المزعــومثــم یســتطیعون هــدم االقصــى ) میلــودي( الحمــراء المقدســة
ون ان یـدخلوا الهیكـل!!! البقرة هى الوحیدة التى مـن خاللهـا یسـتطیع تلكالیهود یعتقدون أن 

  .بعد حرق البقرة الحمراء یأخذ رمادها ویتطهر به الیهود قبل دخول الهیكل

 أكان  والعرب والمسلمین سواء، أن الصهاینة هم وراء هذا المخطط اللعین: فیتضح من ذلك  
  . هم من یلبي لهم مآربهم، جهل منهم مبغیر قصد أ مبقصد أ

وشـــركة میلـــودي هـــي: شـــركة إعالمیـــه ترفیهیـــة ، لترفیهیـــةفهنـــاك مجموعـــة قنـــوات میلـــودي ا  
فهــى ، متكاملــة فــي الــوطن العربــي والتــي تتواصــل مــع كــل مــا هــو جدیــد فــي مجــال اإلعــالم والترفیــه

وخــدماتها: ، تمتلـك وتــدیر الخــدمات المقدمــة مـن عــدة شــركات مثــل: شـركة میلــودي إنترتینمنــت لیمتــد
شركة میلودي فیلم المحدودة ، ومیلودى دراما، ودى تیونزمیل –میلودى أرابیا  -قنوات میلودى هیتس

وخــدماتها: میلــودى اف ام وشــركات ، وشــركة رادیــو میلــودي القابضــة، قنــاة میلــودي أفــالم، وخــدماتها
شــركة میلــودي بیكتشــرز ، شــركة میلــودي أرتســت مانجیمنــت، میلــودي میــوزك لإلنتــاج الفنــي والتوزیــع

القنـوات رجـل األعمـال  تلـكویمتلـك ، باجاندا میدیا ومیلودى سینماوشركة بروبجاندا أرابیا وشركة برو 
  )٢(.جمال أشرف مروان المصري

                                                           
 .١٣٥-١٢٩صورة والجسد، د. محمد حسام الدین إسماعیل، صانظر: ال) ١(
تـــــــــم االقتبـــــــــاس ، ٢٠١٣ینـــــــــایر  ١، ویكیبیـــــــــدیا الموســـــــــوعة الحـــــــــرة، تحـــــــــدیث المقـــــــــال فـــــــــي قنـــــــــوات میلـــــــــودي) ٢(

  /ar.wikipedia.org/wikiم،  ٦/٢/٢٠١٣األربعاء:
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تلــك ف Twitter میلــودي علــى، Facebook میلــودي علــى ، YouTube ومیلــودي علــى  
  وهي من إحدى مخاطر التغریب في االعالم.، جدًا على عقیدة المسلمین المجموعة خطیرة

ن الفضـائیات والتـي تعمـل علـى تغریـب وأما بالنسبة للفضائیات في فلسطین فهناك العدید مـ  
من خالل نقل األفالم والمسلسالت الهابطة األجنبیـة الغربیـة والعربیـة وأخطرهـا ، المجتمع الفلسطیني

صــور ، والسـینما، والریاضــة، واألغــاني الماجنـة، التركیـة المدبلجـة بعــد االفـالم والمسلســالت األجنبیـة
ضــها علــى القنــوات العربیــة تقــوم الفضــائیات الفلســطینیة وعنــد عر ، الُعــري واألزیــاء والموضــة وغیرهــا

تغــرس فــي نفــس المشــاهد حیــث فهــي تخــالف الثقافــة الفلســطینیة ، بالنقــل عنهــا وتبثهــا علــى شاشــاتها
  -وتزعزع العقیدة اإلسالمیة ومن الفضائیات الفلسطینیة:، األفكار الدخیلة والقیم والسلوك الفاسدة

ودرامــــا وفنــــون ، ومنوعـــات تشــــتمل علــــى مســــابقات، هیــــةتقــــدم بــــرامج ترفیفلســــطین الیــــوم:  -١
 )١(وعلوم وصحة وغیرها.، وریاضة

 ...، وتعرض المسلسالت التركیة واألغاني الماجنة قناة الفلسطینیة: -٢

ــ -٣ وأیضــا إذاعــة الســالم وســوف نتحــدث عنــه فــي النقطــة القادمــة فــي مظــاهر ز الســالم: اتلف
 التغریب في اإلذاعات.

ز الفلسـطینیة مؤسسـة وطنیـة عامـة وقـد وردت العامـة لإلذاعـة والتلفـالهیئـة ا ز فلسـطین:اتلف -٤
عــن  ٦/٧/١٩٩٣) صـادر بتـاریخ ٤٥٦٦مشـروعیة اقامـة الهیئـة فلســطینیا بقـرار یحمـل رقــم(

كمـــا وردت مشـــروعیة الحـــق الفلســـطیني فـــي امـــتالك محطتـــي بـــث ، الـــرئیس یاســـر عرفـــات
ـــادئ  ـــة اعـــالن المب ـــود اتفاقی ـــوني فـــي احـــدى بن ـــر اذاعـــي وتلفزی ـــین منظمـــة التحری الموقعـــة ب

 .١٩٩٣ایلول  ١٣الفلسطینیة والحكومة االسرائیلیة یوم 

  -ز واإلذاعة الفلسطینیة:اأهداف التلف

  بناء االستقرار والسالم العادل والشامل لتعزیز االستقرار في منطقة الشرق االوسط.  - أ

  .احترام حقوق االنسان والحریات العامة والفردیة  - ب

  قراطیة والتنویر والتنمیة االنسانیة. ترویج الثقافة الدیم  - ت

  ونشر ثقافة الحریة والدیمقراطیة الغربیة.، تنمیة المجتمع بمضمون دیمقراطي  - ث

تعتمد الهیئة فـي تنفیـذ خـدماتها العامـة علـى الدیمقراطیـة واالنفتـاح الفكـري والتعددیـة وعمـق   -  ج
  .تراث وحضارة الشعب الفلسطیني

                                                           
 www.paltodaytv.comقناة فلسطین الیوم على الشبكة العنكبوتیة، ) ١(
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ن والمبــدعین والمفكــرین والفنــانین الــذین یســاهمون فــي الهیئــة تضــم أبــرز المثقفــین المغتــربی   -  ح
  وضع البرامج وٕاطالق الحوار.

التركیز علـى االهتمامـات االنسـانیة كمبـادئ األدیـان السـمحة والدیمقراطیـة وحقـوق االنسـان   -  خ
المواثیـــق العربیـــة والدولیـــة التـــي وافقـــت علیهـــا المؤسســـات الدســـتوریة الرســـمیة فـــي منظمـــة 

 )١(التحریر الفلسطینیة.

، المسـرحیات، المسلسـالت، وذلك بعرض األفالم العربیـة واألجنبیـة الخلیعـة ؛التسلیة والترفیه  - د
، وغیرهــا) مســابقات، الصــندوق، النجــوم، تــام تــایم( :البــرامج مثــل، الریاضــة، النجــوم، الفــن

   ...، واألزیاء، األغاني الماجنة الخلیعة
  -فلسطینیة كالتالي:ومن خالل هذه األهداف یتضح التغریب الفضائیات ال

  التطبیع مع الصهاینة.-١

نشــر فكــرة حقــوق االنســان والحریــات العامــة والفردیــة المطلقــة والتــى تنــافي الحقــوق الحریــات -٢
  في اإلسالم.

  .نشر الثقافة واألفكار الغربیة من الدیمقراطیة والتنویر والتنمیة اإلنسانیة-٣

  .االنفتاح الفكري والتعددیة-٤

مفكــــرین والفنــــانین المغتــــربین الــــذین یســــاهمون فــــي وضــــع البــــرامج وجــــود أبــــرز المثقفــــین وال-٥
  وٕاطالق الحوار.

التـي ، حریـة االدیـان والدیمقراطیـة وحقـوق االنسـان كمـا جـاءت فـي المواثیـق العربیـة والدولیـة-٦
 وافقت علیها المؤسسات الدستوریة الرسمیة في منظمة التحریر الفلسطینیة.

 تبرج مذیعات قناة فلسطین الفضائیة.-٧

، المسلسـالت، وذلك بعرض األفالم العربیة واألجنبیة الخلیعة ؛عرض فقرات التسلیة والترفیه-٨
صباح ، برنامج النجوم، تام تایم البرامج مثل، الریاضة، النجوم، الفن والفنانین، المسرحیات

لحفلـة بـث مباشـر ، هذا الصـباح والتـي تناولـت إحـدى حلقاتـه اإلحتفـال بعیـد األمو  ،فلسطین
الصـــاخبة والغنـــاء وتبـــرج المحـــتفالت واالخـــتالط بـــین  ابالموســـیق ٢٠١٢-١-١لســـنه رأس ا

الثقافـة و  المخالفة للعقیدة والشریعة، ...، واألزیاء، األغاني الماجنة، الرجال والنساء وغیرها
 فهي تعمل على نشر الفساد وٕاباحة الرذیلة والفجور. ، اإلسالمیة

                                                           
  www.pbc.psیئة إذاعة وتلفزیون فلسطین، الشبكة العنكبوتیة انظر: ه) ١(
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ز یحصــل علــى تــرخیص اأول تلفــ، -فلســطین – یبــث مــن طــولكرم )١(:ز الفجــر الجدیــداتلفــ -٥
  .١٩٩٨في فلسطین بدًال من الترخیص المؤقت الذي حصل علیه عام  يز ادائم للبث التلف

أداة تغییـــر وتطـــویر وتـــأثیر ، مؤسســـة إعالمیـــة فلســـطینیة مســـتقلة منتشـــرة محلیـــًا وٕاقلیمـــا: الرؤیـــة
  یـــة وحقـــوق اإلنســـان اآلخـــریلتـــف حولهـــا المجتمـــع ضـــمن بـــرامج ممیـــزة تعـــزز مفـــاهیم الدیمقراط

واإلسـهام فـي رفـع مكانـة المـرأة ، تطویر مفاهیم الشباب نحو الدیمقراطیـة واحتـرام اآلخـر: الرسالة
  واألسرة في المجتمع.

األهــداف: المســاهمة فــي تعزیــز دور المــرأة ومكانتهـــا مــن خــالل إعــالم محتــرم وتغییــر الصـــورة 
  النمطیة لدیها.

لهادفة الستقطاب الشباب حولها لیكونوا أداة التغییر والتطویر والنمـو االهتمام بالبرامج الشبابیة ا
  .في المجتمع

  .یبث أفالم العرض األول من السینما مباشرة إلى الشاشة الصغیرة

  .تام)( عضو في جمعیة تنمیة وٕاعالم المرأة

  .٢٠٠٥ز ُیطلق موقع إلكتروني لمحطة محلیة مطلع العام اأول تلف

  .٢٠٠٤األفالم األجنبیة منذ عام أول من ابتكر ترجمة 

الـذي ُیَبـث ) تـام تـایم( ز الفجـر الجدیـد تَُبـث علـى القنـوات الفضـائیة ومـن بینهـا برنـامجابرامج تلف
  )٢( ...، ویبث األفالم األجنبیة، على قناة فلسطین الفضائیة

خـالل یددل بوضوح على أن هذه الفضائیة تعمـل علـى تغریـب المجتمـع الفلسـطیني وذلـك مـن  ذلكو 
  -النقاط التالیة:

 تعزز مفاهیم الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان اآلخر أي:(السالم والتطبیع مع الیهود).  - أ

 من خالل بث فكرة حقوق المرأة وغیرها.، رفع مكانة المرأة واألسرة في المجتمع   - ب

ث من خالل ب، تعزیز دور المرأة ومكانتها من خالل إعالم محترم وتغییر الصورة النمطیة لدیها
 فكرة( تحریر المرأة).

                                                           
الصـــــفحة الرســـــمیة لتلفزیـــــون الفجـــــر الجدیـــــد، طـــــولكرم فلســــــطین علـــــى الشـــــبكة العنكبوتیـــــة فـــــي الفـــــیس بــــــوك ) ١(

www.alfajertv.com.  
  المرجع السابق.) ٢(
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وغیرهـــا مـــن األفكـــار المســـمومة فـــي ، التطـــور، التحـــرر، التعددیـــة، ترســـیخ فكـــرة الدیمقراطیـــة  - ت
الســـتقطابهم لیكونـــوا أداة  ؛عقـــول الشـــباب مـــن خـــالل البـــرامج التـــي تســـتهدف الفئـــة الشـــبابیة

 التغییر والتطویر والنمو في المجتمع نحو األسوء.

 .رجمةعرض األفالم األجنبیة المت   - ث

 واألغاني المصورة.، عرض األفالم الفاسدة من السینما مباشرة إلى شاشة الفضائیة  -  ج

فعنـد مشـاهدة األغـاني المصـورة والتـي تظهـر فیهـا أحـدث السـیارات والجـواالت والكمبیــوترات   
لتجـــذب الشــبان والفتیـــات فـــي  ؛تكــون عبـــارة عــن ســـلعة یروجونهــا، واألثــاث الفخـــم والمالبــس األنیقـــة

 ؛لعربي واالسالمي لتشتري وتقتنـي هـذه السـلع رغـم الفقـر وضـعف االقتصـاد فـي المجتمعـاتالوطن ا
رغـــم الظـــروف الصـــعبة التـــي ، ولتغــرق الشـــباب مـــن الجنســـین فــي أحـــالم الیقظـــة والخیـــاالت الجذابــة

، واللهــــث وراء الشــــهوات وحــــب الــــدنیا وملــــذاتها، ومــــا هــــي إال تــــرویج للفســــاد واإلنحــــالل، یعیشــــونها
  )١(لألمول.واستنزاف 

  

                                                           
 .١٣٩-١٣٨والجسد دراسات نقدیة في اإلعالم المعاصر، د. محمد حسام الدین إسماعیل، ص انظر: الصورة) ١(
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  .مظاهر التغریب في اإلنترنت -المطلب الثاني
  

 لكنها قد ُتعرض الـبعض إلـىو  ،خدمات سریعة لمستفیدیهاو  تتوفر في اإلنترنت مزایا عدیدة  
اإلنترنــت مــن  وهــذا لمــا فــي ؛الــذین یتعرضــون لســلبیات األنترنــت أكثــرهم مســلمونو  ،أخطــار فادحــة
  ب الثقافي.خاصة في ما یخص الجانو  أخطار تهددهم

حویـــه مـــن یوذلـــك بمـــا  ؛لـــدینها اإلســـالميو  اإلســـالمیة للثقافـــة كبیـــراً  ویعتبـــر األنترنـــت عـــدواً   
وكمـا ، وتزعـزع إیمـان المتصـفح، ثقافتـهو  ،ثوابـت اإلسـالم تشـكك فـيو  ،صفحات تروج أفكار متطرفـة
ّال أّنها لیست قد تظهر بمظاهر المواقع اإلسالمیة إ، الثقافة اإلسالمیة توجد أیضا صور مشوهة عن

  : ومن مظاهر التغریب، فظهرت مظاهر غربیة أمریكیة صهیونیة في األنترنت، كذلك

 وجود المواقع اإلباحیة بكثرة:   -١
ومنهـا ، ألـف موقـع جنسـي ٤٠أكثـر مـن ، اإللكترونیـة علـى األنترنـت یوجد الیوم في المواقـع  

وهـذا فـي ، مواقـع المـراهقین خاصـةال تلـكتسـتقطب و  ،ألف موقعا یشـترط الـدخول إلیـه باالشـتراك ١٦
أصحاب مقاهي األنترنیت الذین ال غرض لهم إال  أو األولیاء أو، ظل عدم الرقابة من طرف الدولة

أمـــا ، المواقـــع لیســهل علـــى زبــائنهم الـــدخول إلیهــا تلــك ومــنهم الـــذي أصــبح یجهـــزون، جلــب األمـــوال
 التـي، مسـیحیة متطرفـةو  ات یهودیـةخصـبا بإدمـاج مواقـع لمنظمـ اإلجـرام فقـد وفـر األنترنـت مكانـا

المواقـــــع اإلباحیـــــة  تلـــــكدون االنتمـــــاء الجســـــدي ، االنتمـــــاء االفتراضـــــي لهـــــاو  تســـــمح بالـــــدخول إلیهـــــا
بـل امتـدت إلـى األطفـال حیـث قـدرت نسـبة الزیـادة فـي ، تعد تقتصر على البالغین فقـط واإلجرامیة لم

التــي و  ٕانتشــارهاو  ،شــبكة اإلنترنیــت % فیهــا ممــا كانــت علیــه قبــل ظهــور ١٥٠٠: األطفــال بـــ جــرائم
  )١(استخدمت فیها صورا لألطفال في المواقع اإلباحیة.

، اإلنترنـت شـبكة عبـر مواقـع لهـا التـيو  ،خاصـة اإلسـرائیلیة اإلعـالم لوسـائل فالمتـابع كـذلك  
 سیاسة اعتماد قررت، العبریة باللغة اإللكترونیة وغیر اإللكترونیة الصحف من الكثیر أن سیكتشف

  )٢(.اإلنترنت عبر شاشاتها إلى العرب الزوار وجذب لبج

  

                                                           
، عمــار بلعقــروز، ملحــق المكتبــات الجامعیــة، بجامعــة هاألنترنــت علــى الــدین اإلســالمي وثقافتــ انظــر: ســلبیات) ١(

 ١، السـاعة ١٠/٢/٢٠١٣، تـم اإلقتبـاس األحـد alyaseer.net، ٢٠٠٨نیسان (إبریـل)  ٢٧، فرحات عباس سطیف
  مساًء.

  .٧، صعماد الغني عبد .المعولم، د األمیركي اإلعالم في والمسلم العربي صورة) ٢(
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 : أخالق غربیة غریبة عن المجتمع انتشار  -٢
 أفالمـــــاو  تحتـــــوي علـــــى صـــــور، ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك نشـــــر مئـــــات اآلالف مـــــن المواقـــــع علـــــى الشـــــبكة

 وترویجهـــا للمســـكرات، أفكـــار جنســـیة شـــاذةو  ،قصصـــًا جنســـیة إباحیـــة فاضـــحةو  دوریـــاتو  و مقـــاالت
   :أمثلتها منو  أنتشار آفات جدیدةو  ،توفیر معلومات عن بیوت الدعارة في العالمو  ،المخدراتو 

 مواقع للدردشة ن األنترنت یقدمإراجع إلى الخیانة الزوجیة حیث  ذلكو :رتفاع نسبة الطالقإ  - أ
(CHATING)ممـــا یزیـــد مـــن عـــدد اإلرتباطـــات غیـــر الشـــرعیة بـــین  ذلـــكو ، بـــین المشـــتركین
تقـع زیـادة  كوهنـا، عازبـة أو العكـس وحتـى المتـزوجین مـن الجنسـینالمـرأة الو  الرجـل المتـزوج

 .التي تنافي الثقافة والدین اإلسالمیة عدد السلوكات واألخالق

 فـي الخامسـة اً جامعیـ اً الجنوبیـة طالبـ إعتقلـت الشـرطة فـي كوریـا :كوسـیلة للقتـل اسـتخدامها   - ب
وقــع علــى األنترنــت لقتــل إدارتــه لم بســبب ذلــكو ، بتهمــة القتــل األجــور ن مــن عمــرهیالعشــر و 

وجد العدید مـن تولكنه  أغلق نهائیاو  ولكن عنوانه اإللكتروني عتمت علیه الشرطة، المأجور
  .الیهودیة مكشوفة تشجع على القتل المأجور مثل المنظمات اإلرهابیة المواقع الغیر

 :اإلنحراف الثقافي تشجیع  -٣
وتــأثر بهــا العربــي ، لثقافــة اإلســالمیةشــجع األنترنــت بمحتویاتــه الغربیــة الغریبــة علــى غــزو ا  

شـجعت كـذلك و  ،والسـلوكات، فتنوعت هذه التأثیرات في: المأكل والملـبس، والمسلم ومنهم الفلسطیني
، فــأدى ذلــك لظهــور آثــار ســلبیة، علــى حســاب الجوانــب األخــرى، واإلســتهالكیة، الجوانــب الترفیهیــة

ثقـافتهم الهدامـة فـي األوسـاط و  أفكـارهم لبـث، قیـافكریـا وأخالو  وأتیحت الفرصـة أمـام المنحـرفین ثقافیـا
فهنـاك دراسـة للقـائمین ، البلبلـة بـین المجتمعـات اإلسـالمیةو  هـذا ممـا یسـاعد علـى الفرقـةو  ،اإلسالمیة

ومــدى ، االعالنـات التجاریــة واإلنترنـت بمـداخل نفســیة وٕاجتماعیـةو ، زاباإلتصـال فـي الصــحافة والتلفـ
یالحــظ علیــه تغیــرات متســارعة ، لقنــوات العربیــة الفضــائیة واإلنترنــتتــأثیر الجمهــور العربــي المتــابع ل

 )١(لتصادم الثقافة العربیة التقلیدیة مع الثقافة الغربیة العالمیة.

 : المفاهیم والثقافة الغربیة عبر اإلعالم نشر  -٤
 أي أنها الوسیلة المبسطة للتغلب على المجتمعات )وسائل التغریب(هو إحدى  االنترنت إن  

مـع الرؤیـة  الویـب التـي تخـص الثقافـة علـى أفكـار تتنـاغم تحتوي معظـم مواقـعو  ،ر سمومها فیهانشو 
التي و  ،العالمیة للثقافة العلمانیة المفاهیم في أطروحات تلكوتشمل ، األمریكیة خاصةو  الغربیة عامة

                                                           
الصــورة والجســد، دراســات نقدیــة فــي اإلعــالم عمــار بلعقروز،ه، األنترنــت علــى الــدین اإلســالمي وثقافتــ ســلبیات) ١(

 .١٣٣-١٢٩، ص،د.محمد حسام الدین اسماعیلالمعاصر
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وبــذلك تســعى ، قیمــة الثقافــة اإلســالمیة حطــت مــنو  غــزت بالفعــل صــفوف المجتمعــات اإلســالمیة
والمتبنیات ، العلمانیة المتحررة في إطار السلوكات الفردیة ثقافتها إلى تحدید دور المفاهیمو  العلمانیة

 المجتمعات. تلكالسیاسیة لو  نسیج الحیاة اإلجتماعیة انتشارها فيو  ،الفكریة النظریة

  :محاربة المواقع والفضائیات اإلسالمیة  -٥
حریة مطلقـة لكـل شـخص  فهناكلذا ، لمعلوماتقیودا على نشر ا بما أن األنترنت ال یفرض  

 ،المعلومـات ولكن المواقع اإلسالمیة الیوم تواجه قیودا على نشر بعض، لنشر ما لدیه من معلومات
فإنهــا ســتتعرض ، ٕاذا نشــرت بعــض المعلومــات التــي ال توافــق الرؤیــة الغربیــة واألمریكیــة الصــهیونیةو 

مـن و  المعلومـات علـى األنترنـت تلكترید أن تظهر  جهات أخرى ال إلى الغلق أو التدمیر من طرف
  - :أمثلة ذلك

) مكتـب التحقیقـات FBIوذلك بعد مـا أعطـت( األنترنت: غلق موقع الرسالة الفلسطینیة على  - أ
 فیهــا أمــراً  تخذوٕاال أنهــا ســت ،الموقــع غلقــهذلك المستضــیفة لــ شــركةللأمــر  الفیدرالیــة األمریكیــة

 ى األنترنت.المستضیف عل ذلكغلق  أي، إجرائیاً 

متطرفة ترید غلق و  عنصریةو  منظمة یهودیة هيو  ):هاجاناة( تدمیر المواقع اإلسالمیة من   - ب
وتعمـل هـذه ، أو یسـمح بانتشـار الثقافـة اإلسـالمیة، ثقافتهمو  أي موقع إسالمي یعادي الیهود
اإلسـالمیة مـن أجـل تشـویهها أو تخریبهـا أو وضـعها فیمـا ال  المنظمـة علـى إختـراق المواقـع

   )١(.یلیق بها

 وذلك عن طریق: :التجسس واإلسقاط  -٦
 :)Paltalk والبال توك، Facebook غرف المحادثة اإللكترونیة (الفیس بوك

وتــزداد خطــورًة بتزایــد ثــورة المعلومــات ، تتعــدد وســائل التجســس علــى الشــعوب وعلــى الــدول  
إلـى أنهـا ) الشـرق األوسـط وخاصـًة دولَ ( ویصـل الحـال بالشـعوب والـدول، التي یشهدها عالمنا الیـوم

دون أن تدرك ذلك؛ إذ ُیْقِدم الكثیر من ، تقدم المعلومات لجهات تتجسس علیها على طبق من ذهب
، كــأن تكـون اسـَمه الكامــل، ومعلومـات أخـرى كثیـرة، الشـباب العربـي علـى تقــدیم إیمیلـه والـرقم الســري

ومعلومــات كثیــرة ، ورقــم الجــوال، أوالدهوعــدد ، وحالتــه االجتماعیــة، والمهنــة التــي یعمــل فیهــا، وعمــَره
عنــد ذاك تكشــف تلــك المواقــع الخاصــة بالمحادثــات كــل ، ومــا أن یقــدم الــرقم الســري إلیمیلــه، أخــرى

یدعوهم للمحادثـة معـه ، وتبعث لهم برسائل دعوة موجهة باسم المشترك األول، المشتركین في إیمیله
                                                           

عمــار بلعقــروز، ملحــق المكتبــات الجامعیــة، بجامعــة ه، األنترنــت علــى الــدین اإلســالمي وثقافتــ اتانظــر: ســلبی) ١(
 ١، السـاعة ١٠/٢/٢٠١٣، تـم اإلقتبـاس األحـد alyaseer.net، ٢٠٠٨نیسان (إبریـل)  ٢٧، فرحات عباس سطیف

  مساًء.
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 ذلك، رى ویأتي انضمام جدید لمشتركین جددیأتي طرح لمعلومات أخ كوهنا، من خالل ذلك الموقع
والــبعض یقــول: ربمــا إنــه ، األمــر یــنم عــن خطــورة كبیــرة؛ إذ تكشــف كثیــر مــن أســرار النــاس والــدول

، وهــذا خطــر جــد ا، وبــدواعي غیــر أخالقیــة، بــداعي التســلیة أو التعــرف علــى فتیــات مــن دول أخــرى
ملیـون دوالر مـن شـركة  ٢١.٧ت بمبلـغ عبـر األنترنـ برنـامج خـاص للتنصـتبشـراء فقامـت إسـرائیل 

ومراقبــة الرســائل اإللكترونیــة ، التنصــت علــى المجتمعــات اإلســالمیة ســتخدامه فــيال ؛میكروســوفت
  .ٕالى الدول اإلسالمیة وخاصة الفلسطینیة منهاو  الواردة منو  الصادرة

َـا﴿﴿فـي كتابـه العزیـز:  حیـث قـالن التجسـس عـ -اهللا عـز وجـل-ولقد نهى    ـاَيَأهيُّ َ ِذيَن آَمنُـوا ِذيَن آَمنُـوا الَّـالَّـ  َيَأهيُّ
ُسوا﴾  اْجَتنُِبوا َكثًِريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ اْجَتنُِبوا َكثًِريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ  سَّ ُسوا﴾إِْثٌم َوال َجتَ سَّ   ].١٢[ الحجرات:  إِْثٌم َوال َجتَ

واإلطالع على ، أیضًا نهانا عن التجسس وتتبع آثار الناس -علیه الصالة والسالم-والنبي   
، ومــن تتبــع اهللا عورتــه، ورتــهتتبــع اهللا ع، عــورة أخیــه المســلم مــن تتبــع": _ _ r قــائالً ، أســرارهم
  )١(."في جوف بیته لوو  یفضحه

والتـي ، غریبـة عـن ثقافتنـا اإلسـالمیة التي تبـدو، فهذه اآلفات وغیرها من اآلفات اإلجتماعیة  
أصـــبح حیـــث  ،أصـــبحت تشـــكل خطـــرا كبیـــرًا علـــى المجتمعـــات، یحرمهـــاو  یرفضـــها الـــدین اإلســـالمي

  )٢(.یةالتحكم فیها صعبًا جدًا في الظروف الحال

  مخاطر المحادثة مع النساء من خالل تلك الشبكات:

  صاحب كتاب "مخاطر اإلنترنت" عن مخاطر ذلك:، )٣(الدكتور جیرالد نیرو قال  

وهــي عبــارة عــن مجموعــة شــبكات ، )٢٠٠١بالتحدیــد فــي مــایو (، إن هــذه الشــبكة تــم الكشــف عنهــا
وخصوًصا المقیمین ، اب العالم الثالثمجندون الستقطاب شب، یدیرها مختصون نفسانیون إسرائیلیون

ویضیف: ربما ، إضافة إلى أمریكا الجنوبیة، في دول الصراع العربي اإلسرائیلي وبالذات الفلسطیني
، یعتبـر ضـمانة یبعـد صـاحبها، یعتقد بعض مستخدمي اإلنترنت أن الكالم مـع الجـنس اللطیـف مـثالً 

الحـوار هـو وسـیلة خطیـرة  ذلـكبینما الحقیقة أن ، أو یبعد الجنس اللطیف نفسه عن الشبهة السیاسیة
مــن الصــعب اكتشــافها فــي الحــوارات العادیــة ، وبالتــالي كشــف نقــاط ضــعف، لســبر األغــوار النفســیة

بحیــث تعتبــر الســبیل ، األخــرى؛ لهــذا یســهل تجنیــد العمــالء انطالًقــا مــن تلــك الحــوارات الخاصــة جــد ا
  رجل المخابرات إلى جعله عالم العمیل. ودمجه في عالم یسعى، األسهل لإلیقاع بالشخص

                                                           
  الراوي: أبو برزة األسلمي والبراء بن عازب، المحدث: األلباني، صحیح.) ١(
 ٣/٣/١٤٣٠ -م  ٢٨/٢/٢٠٠٩، إســراء البــدرمخــاطر غــرف المحادثــة اإللكترونیــة (الفــیس بــوك والبــال تــوك)، ) ٢(

   ./٠/٥٠٦٤/www.alukah.net/Culture، ه
 الفرنسیة.األستاذ في كلیة علم النفس بجامعة بروفانس ) ٣(



   

٤٠٢ 
 

 

وأیضــًا هنــاك مواقــع دردشــة عربیــة تعمــل علــى نشـــر ، تعمــل مواقــع الدردشــة علــى اإلســقاط  
  )١(وفقد الهویة وفرض التغریب الثقافي.، األفكار الغربیة

  :قائلةوكشفت مجلة فرنسیة لملكیة تلك المواقع وعدد مشتركیها 

الفــیس (وحســب مصــادر الموقــع نفســه ، " یتزایــد یومی ــاأن عــدد المشــتركین فــي "الفــیس بــوك  
ملیون  ٤٢الذي أصبح یستخدمه ، )الفیس بوك(ألف شخص إلى  ٢٠٠؛ إذ إن كل یوم ینضم )بوك

معـدل زیـادة ، فـي هـذا الموقـع یقـرب الملیـون شـخص، وصـار عـدد المشـتركین الجـدد شـهری ا، شخص
وفــي كــل یــوم یــتم طــرح كثیــر مــن ، % ٦٩ نســبة اســتخدام اإلنــاث للفــیس بــوك؛ عــن الــذكور بنســبة

لكـن الحقیقـة أن ، ولعل البعض یقول: أنـا أدخـل باسـم مسـتعار، المعلومات عن األشخاص وأسمائهم
حتى لـو دخـل باسـم ، المواقع مزودة بخبراء نفسیین تكشف عن كثیر من أسرار الشخص وحیاته تلك

تعــرف أن ، المســیطرة علــى هــذا األمــر وبمعرفــة الجهــة، وال یكــاد األمــر یخلــو مــن الخطــورة، مســتعار
، الموقـعذلـك عـن  اً واسـع إذ كشـفت مجلـة فرنسـیة ملفّـاً تلك المواقع الغرض من إنشائها لیس التسلیة؛ 

 مهمته تجنید العمالء والجواسیس لصالح الكیان الصهیوني.، مؤكدة بأنه موقع استخباراتي صهیوني
وفـي احتفـاالت الكیـان الصـهیوني  )فـیس بـوك(ة الـفي الوقت الذي أعلن فیه عن مشاركة فاعلة إلدار 

وتضمن الملف الذي نشرته مجلة "لوما غازین دیسراییل" معلومـات عـن ، بمناسبة اغتصاب فلسطین
تقــوم بهــا كــل مــن المخــابرات اإلســرائیلیة والمخــابرات األمریكیــة عــن طریــق ، أحـدث طــرق للجاسوســیة

  ذه المهمة الخطیرة.ال یعرفون أنهم یقومون بمثل ه، أشخاص عادیین

واللغـو فـي أمـور قـد ، یعتقـدون بـأنهم یقتلـون الوقـت أمـام صـفحات الدردشـة الفوریـة أولئكإن   
ـــا تافهـــة أیًضـــا وال قیمـــة لهـــا، تبـــدو غیـــر مهمـــة ـــرة ، وأحیاًن ولكنهـــا فـــي حقیقـــة األمـــر معلومـــات خطی

  وحساسة عن أشخاص ودول ومؤسسات.

یة؛ إذ إن مجلــة إســرائیل الیهودیــة التــي تصــدر المجلــة الفرنســ تلــكولــم یقتصــر األمــر علــى   
لمجلـة الیهودیـة بأنهـا ا تلـكمما دعا السفیر اإلسرائیلي هناك إلى أن یتهم ، بباریس أیًضا كشفت ذلك

ال یحــق لهــا كشــفها للعــدو؛ إذ یطــرح تقریــر المجلــة الیهودیــة المزیــد مــن الشــكوك حــول  اً كشــفت أســرار 
ـــان الصـــهیوني مـــن الكـــم ال ـــل مـــن المعلومـــات المتاحـــة عـــن المشـــتركین مـــن العـــرب اســـتفادة الكی هائ

یـذكر أن وزارة الـدفاع ، وتحلیلها وتكـوین صـورة اسـتخباراتیة عـن الشـباب العربـي والمسـلم، والمسلمین

                                                           
-١٢٩ص ،د. محمـــد حســـام الـــدین إســـماعیل انظــر: الصـــورة والجســـد، دراســـات نقدیـــة فـــي اإلعــالم المعاصـــر،) ١(

١٣٣. 



   

٤٠٣ 
 

 

أو تفاصیل حیاتهم علـى الموقـع؛ ألنهـا ، أو بیاناتهم، اإلسرائیلیة حظرت على جنودها وضع صورهم
  )١(شعبها في تلك المواقع.تدرك خطورة طرح أي معلومات تخص 

والـذي ال یمـانع فـي إنشـاء ، ولیس فقط التجسس فهناك االستغالل الجنسي عبر الفـیس بـوك  
كما أن هناك مواقع ، وأن هناك العدید من المجموعات العربیة ذات طابع جنسي، مجموعات جنسیة

عبــر أكانــت ســواء ، وقــععربیــة للشــاذین جنســًیا. باإلضــافة إلــى انتشــار اإلعالنــات الجنســیة علــى الم
 عبر كامیرات الویب. مأ، الممارسة الهاتفیة

ومـــا نـــتج عنهـــا مـــن ، و یوجـــد بعـــض الجوانـــب الســـیكولوجیة فـــي اإلقبـــال علـــى الفـــیس بـــوك  
ثـم یصـل المشـترك ، واإلسـقاط فـي وحـل العمالـة، والتبـاهي، والكـذب، إدمان اإلنترنتمظاهر مثـل: 

وتنوع محاوالت القـائمین علـى الموقـع إلضـافة أفكـار جدیـدة  ،بعد فتره للملل من استخدام الفیس بوك
   )٢(تجعل من الصعب تركه.

طریــق نشــر  وأیضــًا یكــون عــن، ویكــون اإلســقاط مــن خــالل الفــیس بــوك والدردشــات وغیرهــا  
سـیما فـي المواقـع الفلسـطینیة والعربیـة ، طلبات التوظیف المترامیة علـى مواقـع االنترنـت بشـكل الفـت

ویتهافـت الشـباب الفلسـطیني علـى التقـدیم للوظـائف عبـر  (بالتوظیف الوهمي)ما یسمىب، والمنتدیات
ویتســع عـــالم ، العدیــد مــن المواقــع بحثًــا عـــن فرصــة عمــل تنتشــلهم مــن الوضـــع االقتصــادي المقیــت

بمــا فــي ذلــك رجــال المخــابرات الصــهاینة الــذین ، التوظیــف لجمیــع أنــواع الوظــائف وطــالبي الوظیفــة
  من یمكنهم في العمالة. یحاولون "توظیف"

ك المعلومــات التــي تحتــاج وُیّســهل ذلــك األمــر علــى رجــال المخــابرات فــي الحصــول علــى تلــ  
 كبیرین في حال أرادوا الحصول علیها بالطریق التقلیدیة. اً وجهد اً منهم وقت

فعلــى ســبیل المثــال "أحــد مواقــع التوظیــف العربیــة الشــهیرة یفــتح المجــال للتســجیل لوظــائف   
یطلــب منــه اختیــار المكــان الــذي ینتمــي إلیــه ، ولكــن فــي حــال تســجیل أحــد الفلســطینیین فیــه، ةمختلفــ

رفــح !) كـــأن رفــح منطقـــة  –قطــاع غـــزة  –الضــفة  – ٤٨(منـــاطق : واضــعًا أمامــه الخیـــارات التالیــة
  خارج التصنیفات السابقة لها.

                                                           
األنترنـت  م، سـلبیات ٢٨/٢/٢٠٠٩، رإسـراء البـدمخاطر غرف المحادثة اإللكترونیة (الفیس بوك والبال توك)، ) ١(

نیسـان  ٢٧، فرحات عباس سطیفعمار بلعقروز، ملحق المكتبات الجامعیة، بجامعة ه، على الدین اإلسالمي وثقافت
    .alyaseer.net، ٢٠٠٨(إبریل) 

  .lahona.moheet.com/showحقیقة الفیس بوك، عدو أم صدیق؟ للكاتب والباحث الدكتور جمال مختار، ) ٢(
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كونها حدودیـة ، حویتجلى من ذلك األمر أّن مؤسسي الموقع لدیهم اهتمام خاص بمنطقة رف  
والتي تحظى باهتمام أجهزة األمن المختلفة خاصة تلك التي یـرتبط بهـا ، یكثر فیها التهریب واألنفاق

  الموقع.
وفــي تقریــر ســابق نشــرته إحــدى الموقــع المختصــة باألخبــار اإلداریــة واالقتصــادیة ُوجــد أن   

األمــر الــذي ، األوســط"هنــاك نمــو فــي عملیــات التوظیــف عــن طریــق اإلنترنــت فــي منطقــة "الشــرق 
  یستدعي رفع درجة الحذر في إعطاء المعلومات المطلوبة.

، على الفلسـطینین الحـّذر مـن التعـاطي مـع بعـض عـروض العمـل المشـبوهة، ووفق ما سبق  
لتجنــب الوقــوع فــي شــرك  ؛ وٕاذا مــا كــان عمــًال حقیقًیــا أم ال، والتأكــد جیــدًا مــن هویــة صــاحب العمــل

كما یجب علیهم انتقاء ما ، المتالعبین بعواطف الناس لمصالحهم الخاصة المخابرات الصهیونیة أو
  )١(یتم تعبئته من بیانات بحیث ال یكون فیها ما قد یضر بطالب العمل وأمنه ومستقبله.

 :CHATING)محادثات الدردشة (الشات   -٧
  ما یكون: اً المساحة العامة غالبفي  و الحوارطبیعة المشاركات 

وتبــادل األغــاني ومقــاطع الفیــدیو ، )الحــب والمــرأة(م فــي الشــات عــن یــدور الحــدیث كــل یــو   - أ
أو مراعـاة للحـالل ، دوَن أیَّة مباالة بشـيء مـن األخـالق، والصور في الحوار العام والخاص

  وهذا ما ركز علیه الغرب.، والحرام
لمنحرفـة الفئة ا تلكانتشار و  ،ویغلب علیها الطابع اللیبرالي والَعلماني المشاركات السیاسیة:  - ب

ئیســـة فـــي أكثـــَر مـــن شـــات ویصـــطادون فرائســـهم ، ِفْكری ـــا وِدینی ـــا بشـــكل كبیـــر فـــي الغـــرف الرَّ
، وهنـــاك یتناوشـــون القـــیم واألخـــالق واإلســـالم بألســـنتهم وســـهاِمهم المســـمومة، بســـهولة هنـــاك

  هم التغریبیون الذین یحملون الفكر الغربي.فأولئك 
: فالنَّْیـل مـن جانـب الـدین شـرعیة واألخـالق والقـَیمالهجوم على الدین اإلسالمي والثوابـت ال  - ت

وهــو دیــدن ُمعظــم مرتــادي تلــك الغرفــة وغیرهــا مــن الغــرف ، یكــون بمناســبة أو دوَن مناســبة
حتــى ، شــعاًرا خادًعــا لهــا -و"الحــوار" ، و"األدب"، التــي تأخــذ مــن شــعار "النقاشــات الجــادة"

اسـمهما یـتم تجاهلـه أو ومـن یـتكلم ب، ى األقـلأصبح الدیُن والشریعُة َمنبوَذین أو ُمحیَّـَدین علـ
  .ئاً فشی اً إقصاؤه شیئ

                                                           
 بتوقیت القدس،  ٠٥:٢٣، ٢٠١٢مایو،  ٢٩الثالثاء، التوظیف الوهمي وسیلة صهیونیة إلسقاط الشباب، ) ١(

   .paltimes.net، فلسطین اآلنمساًء،  ١١س  ٩/٢/٢٠١٣تم االقتباس السبت 
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وألكثــر مــن ، یتكــرر دخــول فتــاة وشــاب إلــى تلــك الغرفــة مًعــا الــدخول باألســماء المســتعارة:  - ث
، الماسـنجر مـاإمـا بالهـاتف أ، مرة؛ مما یعنـي أنهمـا متفقـان بطریقـة أخـرى علـى الـدخول مًعـا

دخــول الشــباب بأســماء ، فالعالقــة تتجــاوز الشــات، ینطبــق علــى آخــرین وأخریــات ُكثــر ذلــكو 
هذا فضًال عـن انتحـاِل الـَبْعِض ألسـماء الـبعض ، الفتیات والفتیات بأسماء الشباب المستعارة

  اآلخر ألغراض خبیثة.

انتشـار العدیـد مــن مواقـع التشــكیك فـي العقیــدة اإلسـالمیة وٕاثــارة الشـبهات واإلســاءة إلـى اإلســالم 
  -: ب المجتمعات اإلسالمیة مثلوالتي تعمل على تغری

المتصفح للإلنترنت یالحظ الكثرة المنتدیات والمواقـع الملیئـة بالبـدع مواقع البدع والخرافات:   - أ
البـدع  تلـكوقد اغتـر بهـا الكثیـر مـن النـاس وصـدقوها وضـللتهم بخرافاتهـا وقلـدوا ، والخرافات
  والخرافات.

والتــي تعمــل ، ق الضــالة علــى االنترنــتیوجــد العدیــد مــن مواقــع الفــر مواقــع الفــرق الضــالة:   - ب
، مثــل: الشـــیعة ویتعـــاون بعضــهم مــع الغـــرب علــى بــث األفكـــار الغربیــة الخبیثــة وتـــروج لهــا

  وغیرها الكثیر.، الصوفیة...، األحمدیة، البهائیة، القادیانیة
ــع التنصــیر:   - ت هنــاك أعمــال ألجــل تنصــیر الشــباب المســلم مــن خــالل غــرف المحادثــة  مواق

  )١(اإللكترونیة:

فإنهــا أیًضــا قتــل لوقــت ، إن مخــاطر تلــك المواقــع ومــا تقدمــه مــن معلومــات بیســر وببســاطة  
فـي الوقــت الــذي یســتغلُّ ، الـذي یجلــس ســاعاٍت طویلــًة بدخولـه تلــك المواقــع، الشـباب العربــي والمســلم

كانــت هــي ، ومــا یریــدون الحصــول علیــه مــن نیَّــات خبیثــة، فیــه القــائمون علــى تلــك المواقــع أفكــارهم
فقــد ، التــي تــم االســتفادة منهــا أیًضــا ألجــل التنصــیر، الســبب الــرئیس وراء إنشــاء هــذه المواقــع وغیرهــا
فقامـت بإنشـاء مـا ُیسـمَّى ، لتنصیر العالم ؛الشبكة تلكبدأت منظمات التنصیر بالتفكیر في استغالل 

لـــو اإلرســـالیات یحضـــره ممثِّ ، ســـنوی ا كـــل عـــام اً الـــذي یعقـــد مـــؤتمر ، )اتحـــاد التنصـــیر عبـــر اإلنترنـــت(
، النشــاط التنصــیري مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت آالف المواقــع التنصــیریة ذلــكوقــد أثمــر ، التنصــیریة

  التي یفوق عددها عدد المواقع اإلسالمیة بعشرات المرات.

 ١٢٠٠فاإلحصــاءات تؤكــد أن عــدد المواقــع التنصــیریة یزیــد علــى المواقــع اإلســالمیة بنســبة   
غرفًـا  أوانشافقد ، )بال توك(لهم على شبكة اإلنترنت استغالَلهم لغرف الـكما أن من أخطر وسائ، %

وقد اعترف العدید من الذین تنصروا علـى أثـر  rویطعنون عالنیة في النبي محمد ، یتحادثون فیها
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ــــیهم ــــوك عل ــــع البــــال ت ــــار القساوســــة ، غــــرف ومواق ــــات التنصــــیر فیهــــا كب والتــــي یشــــرف علــــى عملی
رین   كریا بطرس والذي یملك قناة الحیاة.من أمثال ز ، والمنصِّ

الـدخول  اً التنصیري: أنه حـاول مـرار ) محاور(ولقد أكد بطرس ذلك خالل محاورته في موقع   
، ولكـن لـم یسـتطع -اللئـیم  ذلـككمـا یقـول عنهـا  -للمملكة العربیة السعودیة و"المدینـة غیـر المنـورة" 
  عن ذلك: فقال، ولكن مع تطور وسائل التكنولوجیا أتاحت له ذلك

وقـد ، )بـال تـوك(سـعودي علـى الــ -نصـراني  –فهنـاك مسـیحي ، ولنا ناس مؤمنون في مكـة  
ألجـــل ؛ )بـــال تـــوك(الــــجلســـت أحـــاور شـــیًخا أســـتاًذا فـــي جامعـــة فیصـــل فـــي مكـــة لمـــدة یـــومین علـــى 

فهــذا عمــل إلهــي ، ونــاس تــؤمن، ویــدخل مكــة، یــدخل الســعودیة، )بــال تــوك(الـــوقــال: كــون ، تنصــیره
وغیــره مــن وســائل اإلعــالم ، ا الــرب یتــیح لنــا مجــاالت ال بــد أن نســتغلها فــي الـــ"بال تــوك"إذً ، عجیــب

  التكنولوجیة الحدیثة.

ویـتم التحـادث معهـم عـن طریـق تلـك ، وعلى أساس ذلك تم إنشاء مجموعة مسیحیي الخلـیج  
الصـالة مـن  -ة كما تقول تلك الجهات التنصـیری -والبلبلة الدینیة؛ بل ویتم ، المواقع ألجل التنصیر

دول  اً وخصوصـ، خالل غرف البال توك؛ إلدخال النور إلى تلك الـدول التـي یعـیش فیهـا المشـتركون
ـه شـبابنا إلـى مخـاطر تلـك الغـرف وأضـرارها، الخلیج انتقـاء المفیـد مـن و  ،ولعل من الضروري أن نوجِّ

أو یجعلنا ننجـرُّ إلـى ، قتونتجاهل منها ما یهدر الو ، المواقع والمؤسسات المتاحة في عالم اإلنترنت
إضــافة ، والتــي تجــرُّ علــى بلــداننا ومجتمعاتنــا الكثیــر مــن اآلهــات، مواقــع المحادثــة وانعكاســها الســیئ

مــن مخــاطر ، إلــى أن الــدخول إلــى تلــك المواقــع قــد یجــر بــالفرد إلــى المخــاطر التــي ســبق ذكرهــا آنًفــا
وال بد من تالفي ، وغیرها، التنصیر أو مخاطر، أو إعطاء معلومات هامة، الوقوع بشبكات تجسسیة

  )١(ومحاولة إلغاء االشتراك في غرف المحادثة، تلك األخطاء
والمحادثـات فـي ، ومواقع الفـرق الضـالة، ومواقع التنصیر، المواقع اإلباحیة بكثرةوبوجود(  

 الفـــیس بـــوك، hotmail ،chat ،Skype ،Twitter) والبریـــد اإللكتروني(الرســـائل، المنتـــدیات
Facebook ،والبال توك Paltalk جمیعها تعـادي حیث  وكل ما یتعلق بشبكة اإلنترنت، ها) وغیر

ولتنشـر الفسـق ، ووضعت خصیصًا لتفسد علـى المسـلمین دیـنهم وتـدمر ثقـافتهم الإلسـالمیة، اإلسالم
 وانتشـرت القـیم :ممـا أدت بالمجتمعـات اإلسـالمیة إلـى الهـالك ؛والفجور والرذیلة بین شـبابها وفتیاتهـا

وبثــوا ، فكــار والســلوك الغربــي الصــهیوني الفاســد فــي الشــبكة العنكبوتیــةواأل الفاســدة واألخــالق الرذیلــة
تـدلل ، فتغرب األفراد والمجتمعات فـأدى ذلـك إلـى ظهـور العدیـد مـن المشـاكل، فیها حقدهم وسمومهم

 -على تغریبهم مثل:
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 انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي.  - أ

 واالغتصاب بكثرة. ىانتشار ظاهرة الزن  - ب

 لسحاق.انتشار ظاهرة اللواط وا  - ت

 والدعوة إلى شرب الخمور والمسكرات.، تقلید الغرب في تقالیدهم وعاداتهم ومشاركتهم فیها  - ث

 تبرج الفتیات تقلیدًا بالغربیات والصهیونیات.  -  ج

 ...، ومعاكسة الفتیات والتحرش الجنسيو  إبتزاز  -  ح

  انتشار الحزبیة والعصبیة القبلیة والتفرقة والبغضة بین المسلمین.  -  خ

عها الطبیعي(التغریب الذاتي والشعور بالغربة في وطنه) بفعل إستخدام عزل الذات عن وض  - د
 )١(هذه الوسائل الجدیدة.

ومنهــــا ، فاإلســــتخدام الســــیئ لإلنترنــــت أدى إلــــى تفشــــي الفســــاد فــــي المجتمعــــات اإلســــالمیة  
  المجتمع الفلسطیني تطبیقًا للنموذج الغربي الصهیوني.

  

  

  

                                                           
هـــ، ١٤٣٢هـــ/ ١٤٣١اصــرة، د. أحمــد بــن عبــد العزیــز الحلیبــي، جامعــة الملــك فیصــل، عــام قضــایا ثقافیــة مع) ١( 
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  .والجرائدصحف مظاهر التغریب في ال - المطلب الثالث
  

، "والتــي كانــت تعمــل علــى تطــویر اإلســالم وٕایجــاد تفســیر جدیــد لــه یخــدم أهــداف التغــریبیین  
وهـذا التطــویر كـان خطـرا خفیـا انقــادت لـه مجتمعـات المسـلمین دون إدراك لوجــه ، ویقـوي الصـلة بهـم

َتثِبیـت الغریـب و ، الخطر فیه؛ إذ حقیقته إفسـاد لقـیم اإلسـالم ومفاهیمـه بإدخـال الزیـف علـى الصـحیح
  )١(وهو ثقافة الغرب وقیمه).( الدخیل

علــى الــرأي العــام ، "إن لوســائل اإلعــالم المختلفــة مــن مكتوبــة ومســموعة ومرئیــة أثرهــا البــالغ  
وٕاعداد من ، لذا عمد الغرب إلى توجیهها لخدمة أهدافه والسیطرة علیها ؛وتثقیف الجماهیر وتوجیههم

فنجحوا ـوما زالوا في ، ن أن یشعروا_ یستكملون ما بدأه الغرب فیهمیتولون أمرها إعداًدا یجعلهم _دو 
  تحقیق ذلك قدیًما وحدیثًا بصورة خفیة غیر محسوسة.

ـــــزي    ـــــب المســـــلمین:  اً موضـــــح )جـــــب(یقـــــول المستشـــــرق اإلنجلی ـــــة الصـــــحافة فـــــي تغری أهمی
سطحیة یجب "وللوصول إلى هذا التطور األبعد الذي تصبح األشكال الخارجیة بدونه مجرد مظاهر 

بـــل یجـــب أن یكـــون االهتمـــام األكبـــر ، أال ینحصـــر األمـــر فـــي االعتمـــاد علـــى التعلـــیم فـــي المـــدارس
  والسبیل إلى ذلك هو االعتماد على الصحافة.، منصرًفا إلى خلق رأي عام

ـــم    ـــالث ـــوًذا فـــي العـــالم ق ـــة للتغریـــب وأعظمهـــا نف : "إن الصـــحافة هـــي أقـــوى األدوات األوروبی
 اإلسالمي".

نتـــائج هـــذا الغـــزو الفكـــري عـــن طریــق اإلعـــالم المكتـــوب إلـــى جانـــب غـــزو المنـــاهج  نبـــیّ ثــم   
قـــد تـــرك فـــي ، "إن النشـــاط التعلیمـــي والثقـــافي عـــن طریـــق المـــدارس العصـــریة والصـــحافة: التعلیمیـــة

وذلــك ، المسـلمین مـن غیـر وعـي مـنهم أثـًرا جعلهـم یبــدون فـي مظهـرهم العـام ال دینیـین إلـى حـد بعیـد
، لمثمـر فـي كـل مـا تركـت محـاوالت الغـرب لحمـل العـالم اإلسـالمي علـى حضـارتهخاصة هـو اللـب ا

ولكـن اإلسـالم كقـوة مسـیطرة علـى ، ومن آثاره أن اإلسالم كعقیدة لم یفقد إال قلیًال من قوتـه وسـلطانه
وهى في كثیر من األحیان ، فهناك مؤثرات أخرى تعمل إلى جانبه، الحیاة االجتماعیة قد فقد مكانته

ولكنهــا تشــق طریقهــا بــالرغم مــن ذلــك إلــى المجتمــع ، اً صــریح اً مــع تقالیــده وتعالیمــه تعارضــ تعــارضت
وأخـذت دائـرة ، وبذلك فقد اإلسالم سیطرته على حیـاة المسـلمین االجتماعیـة، اإلسالمي في قوة وعزم

  نفوذه تضیق شیًئا فشیًئا حتى انحصرت في طقوس محدودة.
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یه عقود عدیـدة؛ لتـدرك مـا نحـن فیـه مـن الغفلـة ومـا المستشرق الذي مر عل ذلكفتأمل كالم   
  هم علیه من التخطیط والتنفیذ من وراء الستار!

أمثال جورجي زیدان الذي أنشأ ، ومعلوم أن بدء االهتمام بالصحافة كان من نصارى العرب  
 قصصـه التاریخیـة عـن ومـأل، وكان له صلة بالمبعوثین األمریكـان، ) م١٨٩٢سنة ( )الهالل(مجلة 

و(یعقــــوب وفــــؤاد ، )ألهــــرام(او(ســــلیم تقــــال) مؤســــس جریــــدة ، اإلســــالم بالتشــــویه لإلســــالم والمســــلمین
  )١(صروفي) صاحبا دار "المقتطف".

فقــد أوضــحت ، فــالمالحظ أن هنــاك تبعیــة إعالمیــة لإلعــالم الغربــي فــي دول العــالم الثالــث  
والتـي تقـع فـي الـدول الغربیـة هـي ، ةالدراسات العدیدة التي تتعلق بالتغطیة اإلخباریة لألحداث الدولیـ
على عكس ما یحدث في اإلعالم ، المستهدف األول في التغطیة اإلخباریة في صحف العالم الثالث

فتغطیتهم لما یدور في دول العالم الثالث ترتكز على األزمات واإلنقالبات والطرائق وكل ما ، الغربي
  )٢(عیة اإلعالمیة.مما یؤكد حقیقة التب، مشوهة للحقائق اً یعطي صور 

بـــل والمســتقلة بـــدور واضـــح فـــي ، ولقــد قامـــت ومـــا زالــت تقـــوم العدیـــد مـــن الصــحف الحزبیـــة  
وسـائل اإلعـالم المختلفـة  -وما تـزال تقـوم-ولقد قامت ، التغریب ونشر أفكاره في المجاالت المختلفة

والســعي ، الجریمــةواإلغــراء ب، إلـى جانــب إشــاعة الفاحشـة، بحـرب شــعواء علــى الشـباب الملتــزم بدینــه
  )٣(بالفساد.

فــي دول العــالم ، "فهنــاك شــبه إتفــاق بــین معظــم البــاحثین علــى تحدیــداإلطار العــام للصــحافة  
  -الثالث وقد قسمت إلي ثالثة أنواع:

 الصحافة الرأسمالیة المحلیة الموالیة للغرب. -١

 الصحافة األجنبیة التي تصدر داخل العالم الثالث. -٢

 )٤(دیمقراطیة."صحافة القوى الوطنیة وال -٣

  انتشار المجالت المخلة بالقیم واألخالق اإلسالمیة تقلیدًا للغرب: -٤

                                                           
، تــم االقتبــاس ٢٠٠٦-یولیــو-٢٤ هـــ١٤٢٧-جمــاد ثــاني٢٨التغریــب واإلعــالم، عــالء بكــر، صــوت الســلف، ) ١(
  ٢٠٩=www.salafvoice.com/article.php?aصباحًا،  ١٠:٣٠، س ٢٠١٣شباط،  ٠٦ألربعاء، ا
دار الفكـــر العربـــي،  ،قضـــایا التبعیـــة اإلعالمیـــة والثقافیـــة فـــي العـــالم الثالـــث، د. عواطـــف عبـــد الـــرحمن، القـــاهرة) ٢(

  .٦٥ص
  ٢٠٩=www.salafvoice.com/article.php?aالتغریب واإلعالم، عالء بكر، ) ٣(
 .١٥قضایا التبعیة اإلعالمیة والثقافیة في العالم الثالث، د. عواطف عبد الرحمن، ص) ٤(



   

٤١٠ 
 

 

إن الصــــحف الیومیــــة والمجــــالت األســــبوعیة والشــــهریة تمتلــــئ بصــــور الســــعي إلــــى تــــرویج   
إلــى جانــب صــفحات الحــوادث ، خاصــة المهتمــة منهــا بــالفنون والســینما والمســرح، المعاصــي والفســاد

  )١(ات الریاضة المبهرة فكر وعقول الشباب بما ال ینفعهم ویضیع أوقاتهم".كما تشغل صفح، المثیرة

صــدر غــالف بعــض تت تــيوصــور الفتیــات وهــن عاریــات ال، وكمــا تعــرض مســابقات الجمــال  
أو ، سواء كان في الفن كالتمثیـل والغنـاء والـرقص، وكل ذلك تقلیدًا لما علیه المرأة الغربیة، المجالت

  وفي قصص العشق والغرام وغیرها الكثیر.، زیاء الغربیةفي مالحقة الموضة واأل

المجـــالت والجرائـــد شــغل النـــاس عمــا یفعلـــه أصـــحاب  تلــك"ویــرى الكثیـــرون أن مــن أهـــداف   
إلـــى جانـــب كونهــا متـــنفس للجمـــاهیر تفــرغ مـــن خاللـــه همومهــا الیومیـــة التـــي ال ، النفــوذ مـــن أخطــاء

لنـاس عـن اإلسـالم وصـبغ حیـاتهم بمـا ال یـتالءم ولكن أخطـر جوانبهـا السـلبیة هـو: إبعادهـا ا، تنتهي
  )٢(مع آداب اإلسالم وأخالقیاته.

مــن امــتالك الصــحف أو ، "ومــن خــالل الصــحافة وعبــر الــدور الــذي قــام بــه المثقفــون فیهــا  
دخل إلى الثقافة الفلسطینیة مفـردات غربیـة غریبـة مثـل: اإلصـالح ، العمل أو الكتابة فیها بالمشاركة

االســــتقالل ، الحكــــم الــــذاتي، التحریــــر، األخــــوة الوطنیــــة، الوطنیــــة البلــــدان العربیــــة ،النهضــــة القومیــــة
، الكفـــــاح، الطورانیــــة، االســــتبداد، اضــــطهاد الشــــعوب، التمییــــز القـــــومي، القومیــــة العربیــــة، الــــوطني

الفكـر االشـتراكي حركـة ، النهضـة األوروبیـة، الرأسـمالیة، اإلقطـاع، األمـة العربیـة، المصلحة الوطنیـة
، الطبقـة، حریـة المـرأة، المطالـب االجتماعیـة، المشـاعر القومیـة، التحدیث، الحریة، والعدل، عوبالش

، الــوطن القــومي الیهــودي، االســتیطان الیهــودي، الصــهیونیة، الصــراع االجتمــاعي، الصــراع القــومي
  .. .، و المساواة.، حقوق اإلنسان، اإلخاء، الدولة الحدیثة

ینیة بمقـاالت األدبـاء والمثقفـین التـي تـدعو إلـى اإلقبـال وازدحمت صـفحات الصـحف الفلسـط  
كمـا أخـذت ، على العلم والى التغني بتاریخ األمة العربیة وأمجادهـا واالعتـزاز بهـا والمطالبـة بحقوقهـا

وقــد شــكلت تلــك المقــاالت ، الصــحف تــدعو إلــى محاربــة الجهــل والفقــر والتطلــع إلــى التقــدم والتطــور
فـي أواخـر  )الفكریـة الحدیثـة( فكریة وفنیة نشطة أطلق علیها فیمـا بعـد انطالقة تحول أسست لظاهرة

والتي انبثقـت عنهـا بعدئـذ المـدارس والمنـاهج التـي عرفتهـا ، القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین
 الثقافة الفلسطینیة ورسمتها في كل توجهات مراحلها الالحقة.

                                                           
ـــــــــو -٢٤هــــــــــ١٤٢٧-جمـــــــــاد ثـــــــــاني٢٨عـــــــــالء بكـــــــــر، صـــــــــوت الســـــــــلف، التغریـــــــــب واإلعـــــــــالم، ) ١( ، ٢٠٠٦-یولی

www.salafvoice.com/article.php?a=٢٠٩  
  .٧-٦ص ،رحمند. عواطف عبد القضایا التبعیة اإلعالمیة في العالم الثالث، ) ٢(
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التي كان قـد قـام بترجمتهـا المثقفـون مـن ، بیةونشرت الصحف األعمال األدبیة والفكریة الغر   
فتـــــوفر بـــــذلك للقـــــارئ ، لغتهـــــا األم (الروســـــیة والفرنســـــیة واأللمانیـــــة واإلنجلیزیـــــة) إلـــــى اللغـــــة العربیـــــة

وعــن األدب والثقافــة األوروبیــة وبــذلك شــّقت الطریــق ، الفلســطیني معــارف جدیــدة عــن الحیــاة الغربیــة
  فات المختلفة.أمام تأثر الثقافة الفلسطینیة بالثقا

البـد مـن االعتـراف بـأن البـواكیر الصـحافیة ، وفي ضوء المهمة التي أدتها الصحافة الثقافیـة  
فقـد اســتقطبت ، هـي حجـر األسـاس فـي بنـاء تكـوین الثقافـة وفــي تطـویر الحركـة األدبیـة فـي فلسـطین

مراكـز ومؤسســات  مـن، وتحـول انتشـار النشـاط األدبـي للمثقفـین الفلسـطینیین، كبـار األدبـاء والشـعراء
ونشـــطت ، إلـــى مراكـــز أصـــبحت قائمـــة فـــي القـــدس ویافـــا وحیفـــا، النهضـــة األدبیـــة فـــي مصـــر ولبنـــان

، األقالم تنشر على صفحات الجرائد والمجالت القصائد الشعریة التـي تـدعو إلـى اإلصـالح والتغییـر
  )١(لفلسطیني.وتتمثل المفاهیم الجدیدة وتحاول ترسیخها كقیم ثقافیة واجتماعیة في المجتمع ا

كـان لهـا الـدور ، وبناًء على ماسبق یتضح أن: الصحافة الفلسطینیة منذ نشأتها وحتى الیـوم  
مـن خـالل نشـر مقـاالت ، وٕاحالل الثقافة الغربیة محل الثقافة الإلسالمیة، الكبیر في التغریب الثقافي

وأیضـًا مـن خـالل نشـر ، دموالذین دعـوا إلـى التطـور والتقـ، األدباء والمثقفین في الصحف الفلسطینیة
فـانفتح القـارئ الفلسـطیني علـى ، ترجمتهـا إلـى العربیـةثـم ، الصحف لألعمال األدبیة والفكریة الغربیـة

وبــذلك تــأثرت الثقافــة الفلســطینیة بالثقافــات الغربیــة ، وعلــى األدب والثقافــة األوروبیــة، الحیــاة الغربیــة
   ي.مما ساعد على تغریب المجتمع الفلسطین، المختلفة

ـــوم    ، ومـــن الواضـــح ســـیطرة الـــدول الغربیـــة علـــى الصـــحف وملكیتهـــا منـــذ نشـــأتها وحتـــى الی
واالعتمــاد ، وتــدفق االعالنــات التــي تســیطر علیهــا الشــركات األجنبیــة، وخصوصــًا فــي الــدول النامیــة

بحیـث یبـدو ، كل ذلك تم في سیاق الثقافـة األجنبیـة، وتدریب الصحفیین، على التكنولوجیا المستوردة
وحتـى المـواد ذات المضـامین الوطنیـة تقـدم ، من خالل كتابتهم وكأنهم یتوجهون إلـى جمهـور أجنبـي

  )٢(في إطار سیاق أجنبي.

ـــم إن إصـــالح المجتمـــع    ـــاء إســـالمث ـــه بن ـــى إصـــالح وســـائل  اً صـــحیحیًا إعـــادة بنائ ـــاج إل یحت
ــــــأثیر، اإلعــــــالم أوالً  ــــــه والت ــــــى التوجی ــــــادر عل ــــــب وال، وٕایجــــــاد اإلعــــــالم اإلســــــالمي الق تصــــــدي للتغری
  )٣(والعلمانیة."

                                                           
) تؤســـــــــس للنهضـــــــــة األدبیـــــــــة الفلســـــــــطینیة، تـــــــــم االقتبـــــــــاس یـــــــــوم ١٩٢٢ــــــــــ ١٩٠٤نظر:صـــــــــحف البـــــــــدایات (ا) ١(

  .www.wafainfo.psمساًء،  ١١م الساعة ١١/٢/٢٠١٣األثنین
  .٧-٦، صد. عواطف عبد الرحمن قضایا التبعیة اإلعالمیة في العالم الثالث،) ٢(
  ، ٢٠٠٦-یولیو-٢٤ هـ١٤٢٧-جماد ثاني٢٨السلف، عالء بكر، صوت التغریب واإلعالم، ) ٣(

www.salafvoice.com/article.php?a=٢٠٩. 
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 ؛وخططـوا ودبـروا وحبكـوا مـآمراتهم، وقد استعمل الیهود حربهم على كل ما هو غیر یهـودي  
، المرئیـةأكانـت فامتدت أیدیهم النجسة إلى جمیع الوسائل اإلعالمیـة سـواء ، إلفساد الشعوب األخرى

فجاء في برتوكوالت حكماء صهیون ، في اإلعالم الحدیث االنترنت وغیرهأم ، المسموعة المكتوبةأم 
عــن طریــق الصــحف ، واألحــرى أن نســمیها (خبثــاء صــهیون) كیــف كــان تخطــیطهم إلفســاد الشــعوب

  یقولون في البرتوكول الثالث عشر: 
 مـن شـتى بـأنواع أیضـاً  سـنلهیها جدیـد عمـل خـط أي بأنفسـها تكتشـف أن نبعـدها "ولكـي  
  .جرا وهلم العامة والمجامع للفراغ واأللعاب ومزجیات المالهي
 فـي شـتى مباریـات فـي الـدخول إلـى النـاس داعـین الصـحف في االعالن سنبدأ ما وسرعان  

 حتمـاً  الشـعب ذهـن سـتلهي الجدیـدة المتـع هـذه. الیهمـا ومـا والریاضـة كـالفن :انـواع المشـروعات كل
 بنفسـه تقلالمسـ التفكیـر نعمـة تـدریجاً  الشـعب یفقـد وحالمـا، معـه فیهـا التـي سـنختلف المسـائل عـن

 أهـالً  یكونـون الـذین الوحیـدین المجتمـع أعضـاء سـنكون أننـا هـو :واحـد معنـا لسـبب جمیعـاً  سـیهتف
 )١(".جدیدة تفكیر خطوط لتقدیم

، الصــهاینة مخططــاتهم ومــا زالــوا ینفــذوها حتــى الیــوم علــى جمیــع شــعوب العــالم وبالفعــل نفــذ  
وكان ، بكل ما هو مفسد ومحرم في اإلسالموقضاء أوقات فراغهم ، فألهوا الناس بالمالهي واأللعاب

وعلــى صــفحات ، ذلــك عــن طریــق الصــحف ولــیس الصــحف فقــط بــل اآلن عبــر قنــوات الفضــائیات
ــئ بأخبــار الفــن والفنــانین، اإلنترنــت وغیرهــا مــن الوســائل الحدیثــة والنجــوم ، فأصــبحت الصــحف تمتل

فـــي  ًا كـــان للریاضـــة نصـــیبوأیضـــ، والتـــي تحـــث علـــى نشـــر الفســـاد والرذیلـــة، والمشـــاهیر الســـاقطین
فـي بلـدان العـالم الغربـي ، بل خصصت صـحفًا لهـا وقنـوات فـي الفضـائیات وفـي اإلنترنـت، الصحف

العــــالم العربــــي واإلســــالمي فأصــــبح الشــــباب وحتــــى الفتیــــات  -لألســــف –وقلــــدهم ، وأمریكــــا وأوروبــــا
ونســـوا ، مامـــا بالغـــاً وفـــي فلســـطین اهـــتم الكثیـــر مـــن الشـــباب بـــالكورة اهت، یعشـــقون الریاضـــة والكـــورة

 قضیتهم الفلسطینیة وهذا ما تحدثنا عنه بالتفصیل في المبحث السابق. 
وفقدت الشعوب التفكیر ، فحقًا ألهت المتع الناس عن التفكیر في القضایا األساسیة والمهمة  

وبـــاقي  -بالنســـبة لهـــم-للتخطـــیط  الصـــهاینة أهـــالً  فكـــانوا ومـــا زال، ووقعـــت فـــي المخـــالف الشـــرعیة
  بل ُجل همهم المتع والشهوات.، عوب أهًال للتنفیذ من غیر تفكیر وال وعي وال إدراكالش

فدخلت قبل أیام السعودیة فـي موسـوعة (غینـیس) فـي إعـداد أكبـر طبـق مـن اللحـم واألرّز!! 
ویمـــدون بهـــا ، وأمریكـــا والغـــرب والیابـــان والصـــین وروســـیا یصـــنعون الســـیارات والطـــائرات والصـــواریخ

، وبورمـا وغیرهـا، والعـراق، وأفغانسـتان، تهدر بها دماء العرب والمسلمین في فلسـطینالصهاینة لكي 
  ألیس التفكیر في ما وصل إلیه الغرب من التكنولوجیا الحدیثة أفضل من التفكیر في طبق األرز؟!.

                                                           
  .٩٦ص التونسي ، خلیفة محمد الخطر الیهودي بروتوكالت حكماء صهیون،) ١(
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  .مظاهر التغریب في اإلذاعات -المطلب الرابع
  

التـي تعمـل أیضـًا علـى نشـر  الإلعـالماإلذاعات المحلیة في فلسطین هي واحدة مـن وسـائل   
  :) إذاعة ومنها٣٢فهناك العدید من اإلذاعات وهي ما یقارب(، التغریب في المجتمع الفلسطیني

ــو صــوت الســالم - ١  مشــترك بــین مؤسســة بــالدي الفلســطینیة -هــو رادیــو فلســطیني إســرائیلي :رادی
الهـدف  تمعـین أحـدهما لآلخـركان الهدف منها زیادة فهم كّل من المج، المركز الیهودي العربيو 

 .المـــــــواطن االســـــــرائیليو  التفـــــــاهم بــــــین المـــــــواطن الفلســــــطینيو  االساســــــي یبقـــــــى دائــــــرة للحـــــــوار
یسـتعرض و  موسـیقّیة، إجتماعّیـة، بـرامج تربویـة، یبّث رادیو صوت السالم برامج سیاسیة متنّوعـة

على تشریب و  ،مجتمعاتهااالسرائیلیة التي تسعى لتحقیق السالم لو  فعالیات المنّظمات الفلسطینیة
، العربیــة: ویبــّث بــثالث لغــات ...غیرهــاو  ،العــدل، التعددیــة، المجتمعــات بعــض القــیم كــاالحترام

أو علــى ، یمكــن االســتماع الیــه إمــا عبــر االذاعــة علــى موجــة ال أف أمو  ،واالنجلیزیــة، العبریــة
  )١(شبكة االنترنت.

تحدیـــدًا رام اهللا و  رادیـــو أجیـــال فلســـطین یّتخـــذ، )١٩٩٩تأســـس هـــذا الرادیـــو عــام ( رادیـــو أجیـــال: - ٢
  .مصرو  لبنانو  أجزاء من سوریا، االردن، كموقع لبّثه الذي یغّطي كافة األراضي الفلسطینیة

اكثرهـــا و  فیســـتخدم رادیـــو أجیـــال أحـــدث التقنیـــات للبـــّث االذاعـــي، إخبارّیـــة، فنّیـــة، إذاعـــة ترفیهیـــة
 .تطّوراً 

بالمشـاركة مـع و  لسطین بتمویل مـن االّتحـاد األوروبـيفتحت اذاعة رادیو شباب ف: رادیو الشباب - ٣
اسـتكمال  والهـدف هـو ؛) فـي منطقـة بیـر زیـت٢٠٠٧عـام (، ) (COSPEمؤسسـة اإلیطالیـة ال

 مسیرة الدیمقراطیة في األراضي الفلسطینیة.

یتحـــّدث عـــن الشـــباب مـــن الـــذكور واإلنـــاث وعـــن دورهـــم فـــي مفهـــوم التغییـــر فـــي المجتمـــع مـــن 
   الفرص.و  ،الحقوق، التعبیر، ةالعدال، المساواة

حریــة ، تــدرب الشــبان الفلســطینیین فــي محطــة االذاعــة الفلســطینیة لبنــاء مهــاراتهم فــي (الصــحافة
 حقوق االنسان). و ، الدیمقراطیة، التعبیر

                                                           
، تــم Listen Arabicانظــر: اذاعــات فلســطینیة مباشــرة محطــات رادیــو مجانیــة فلســطینیة، رادیــو لیســن ارابیــك ) ١(

    www.listenarabic.com/ar/Radio+Palestineمساًء،.  ١٢، س٧/٢/٢٠١٣خمیس االقتباس ال



   

٤١٤ 
 

 

فــي مدینــة بیــت ) ١٩٩٦تّمــوز عــام  ١٥فــي (، ٢٠٠٠تأســس رادیــو بیــت لحــم  رادیــو بیــت لحــم: - ٤
، منـاطق مـن االردنو  قاطعة بیت لحم یغطي مقاطعة فلسـطینكان أّول رادیو خاص في م، لحم

 ... وغیرها.االموسیق، الدراما، االعالنات یبث العدید من البرامج مثل:
ن مـــن و : یبـــّث رادیـــو غـــزة بـــرامج خاّصـــة مثـــل: نجـــم االســـبوع حیـــث یـــتمّكن المســـتمعرادیـــو غـــّزة - ٥

بــث مـع ، لــى الفـوز بالجــائزةلمسـاعدته ع، المشـاركة فــي المسـابقة األســبوعیة ویصـّوتون لألفضــل
 ساعة وغیرها من البرامج. ٢٤ها على مدار ئاألغاني الماجنة وٕاهدا

مــن هــذه و  یبــّث العدیــد مــن البــرامج العربیــة المتنوّعــة، یبــّث رادیــو مــرح مــن فلســطین رادیــو مــرح: - ٦
 البرنـامج العدیـدذلـك یقـّدم  )أحلـى مـزاج مـع سـمر(، )برنامج صـباحي (، )طّلة صباح ( :البرامج

زي ( وبرنـــامج، الشـــعر العربـــي، المشـــاكل العاطفیـــة، االطفـــال، مـــن المواضـــیع المتعّلقـــة بالجمـــال
یبّث ، ذلك للتشارك باألفكارو  البرنامج على مقابالت مع العدید من االشخاص ذلكیقوم  )الهوى

ار أســع، حالــة الطقــس، واالخبــار العربیــة، الجدیــدة فــي العــالم العربــيو  القدیمــة، االغــاني العربیــة
ــــویم الهجــــريو  العمــــالت ــــر ، التق ــــى الرادیــــو مباشــــرًة عب ــــة االســــتماع ال ــــوّفر للمســــتمعین إمكانی وی
  )١(.االنترنت

یغطـي بــّث رادیـو مــوال بیــت و  )٢٠٠٦فـي عــام (و  : مــن قلـب بیــت لحــم فـي فلســطینرادیـو مــوال - ٧
ـــاطق مـــن رام اهللا، الغربیـــةو  لحـــم بجوانبهـــا الشـــرقیة ن أجـــزاء مـــو  اخـــرى مـــن الخلیـــلو  القـــدسو  من

 .االردن
، كـّل أفـراد االسـرة متشـمالً ، الرجالو  االطفالو  المرأةو  یقّدم العدید من البرامج التي تخّص الشباب

المناســبات الهامــة فــي و  ،االخبــار العاجلــةو  تقــاریر تغّطــي االحــداثو  ،كمــا یقــّدم نشــرات إخباریــة
 .مدینة بیت لحم

مـوال یبـّث أغـاني متنّوعـة مـن عربیـة الـى فرادیـو ، أقرب منه الى االغانيو  أما بعیدًا عن البرامج
  .)٢(كافة أیام االسبوع، ساعة ٢٤على مدار ، حدیثة مأجنبّیة قدیمة كانت أ

وطمــس ، اإلذاعــات نالحــظ أنهــا تعمــل علــى تغریــب المجتمــع الفلســطیني تلــكوبعــد التعــرف علــى 
  -لثقافته وهویته اإلسالمیة وذلك من خالل:

، و الصـــهیوني المحتـــل وقبولـــه واحترامـــه والتعـــایش معـــهالتـــرویج للتطبیـــع والســـالم مـــع العـــد  - أ
لألطفــال  وقــاتالً ، لألراضــي الفلســطینیة محــتالً  اً والتعامــل معــه علــى أنــه صــدیق ولــیس عــدو 

                                                           
، تــم Listen Arabicانظــر: اذاعــات فلســطینیة مباشــرة محطــات رادیــو مجانیــة فلســطینیة، رادیــو لیســن ارابیــك ) ١(

     www.listenarabic.com/ar/Radio+Palestineمساًء،.  ١٢، س٧/٢/٢٠١٣ االقتباس الخمیس
  .www.listenarabic.comانظر: المرجع السابق، ) ٢( 
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 اً وطمســـ، مـــن أبنائهـــا لـــآلالف اً ســـر آو ، للمالیـــن مـــن أهـــل فلســـطین اً والشـــیوخ والنســـاء ومشـــرد
وبــث روح الهزیمــة فــي ، بحــل الــدولتینالهویــة الفلســطینیة مــن خــالل تزویــر الحقــائق والقبــول 

 نفوس أبناء الشعب الفلسطیني. 

التـي تحـث علیهـا المواثیـق والعهـود والقـوانین الوضـعیة ، غرس القیم واألفكار الغربیة الفاسدة  - ب
 والتي تنافي القیم واألخالق والعقیدة اإلسالمیة.، الدولیة مثل:الدیمقراطیة وغیرها

والمسلســـالت ، الهابطـــة مثل:األغـــاني الماجنـــة االموســـیقمـــن خـــالل الفـــن و  إفســـاد المجتمـــع   - ت
وٕاهـداء األغــاني ، االعالنـات التجاریــة، المشـاهیر، النجــوم، الـدراما الغربیــة والعربیـة، الخلیعـة

  الماجنة بالتواصل مع الجمهور عبر اإلذاعات.

لمسلم الترویج لبعض البدع واألعیاد التى تخص الغرب وهي منافیة لإلسالم وتشوه عقیدة ا   - ث
 عید االم وغیرها.، عید شم النسیم، عید المرأة، مثل: عید الحب

 وفـي أعیـاد المـیالد وذلـك بالتواصـل معهـم بإرسـال، مشاركة الجمهور في مناسـباتهم الهامـة  -  ج
 .التهاني عبر البرامج المفتوحة

بــث العدیــد مــن البــرامج العربیــة المتنوّعــة والمسلســالت والحفــالت المختلطــة وكــل مــا یتعلــق   -  ح
المشــاكل العاطفیــة التــي تنــافي القــیم ، االطفــال، باألســرة والمــرأة والتــي تــدعو للتبــرج والســفور

 االسالمیة.
أن اإلعــــالم الغربــــي الصــــهیوني لــــه مــــؤثرات وســــلبیات كبیــــرة علــــى  ویتضــــح ممــــا ســــبق:  

وذلـــك مـــن خـــالل مشـــاهدة القنـــوات ، المجتمعـــات العربیـــة واإلســـالمیة وخصوصـــًا فئـــة الشـــباب منهـــا
وتبــث وتــروج لإلعــالم ، یة العربیــة الهابطــة التــي تتبنــى الــنمط الغربــي الصــهیوني خــالل البــثالفضــائ

ومشــاهدة المواقــع اإلباحیــة فــي اإلنترنــت ممــا ، الغربــي مــن أفــالم ومسلســالت وفیــدو كلیبــات وغیرهــا
نتمــاء وتمییــع اال، یــؤثر ســلبًا علــى العقیــدة اإلســالمیة وعلــى الثقافــة والقــیم واألخــالق والســلوك والفكــر

للمشــاهد العربــي والمســلم ومــن ضــمنه ، والــوالء للهویــة العربیــة واإلســالمیة وعلــى القضــیة الفلســطینیة
علـــى تغریـــب  العمـــلو ، یـــؤدي إلـــى تنمیـــة األنمـــاط االســـتهالكیة للمنتجـــات الغربیـــةممـــا ، الفلســـطیني

  .)١( المجتمع بأكمله

  
   

                                                           
  .٥٨ر، ص تأثیر الفضائیات العربیة على الشباب العربي، أ. د محمد المسفانظر: ) ١(
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  .ظاهر التغریب في السینما والمسرحم -المطلب الخامس
  

أفـالم فـي أحـد المالهـي اللیلیـة  في فلسطین ومن قلب مدینة رام اهللا بالتحدید تـم عـرض عـدة  
التي تهدف إلى تـدمیر و  التي تم إفتتاحها في الضفة الغربیة المحتلة تطالب بحقوق الشاذین جنسیًا!!

  ثقافة المجتمع الفلسطیني وهویته اإلسالمیة. 

هم من ، والذین تربوا في أحضان الغرب، طینیةن من بعض عناصر السلطة الفلسو فالتغریبی  
ودفـع النـاس نحـو ممارسـتها مـن خـالل ، یقوم الیوم بتشجیع الرذیلـة واإللحـاد فـي المجتمـع الفلسـطیني

التي أنشأتها السلطة الفلسطینیة أو تعیش في شراكة معها ، كم هائل من المؤسسات الغربیة والمحلیة
  د.والهدف تدمیر الجیل الفلسطیني الجدی

تـم عـرض فـیلم جدیـد ، وعلى مسرح (سینما القصـبة) فـي رام اهللا، )١٢-٣( في یوم الجمعةف  
والـذي نظمـه المركـز ، بعنوان (لعبة الحقیقة) یطالب بحقـوق الشـاذین جنسـیًا فـي المجتمـع الفلسـطیني

إبـراز أن و  حـاول الفـیلم أن یجعـل قضـیة الشـذوذ الجنسـي أمـرًا طبیعیـًا.، الثقافي الفرنسي في رام اهللا
وَســَوق لفكــرة قبــول الرذیلــة فــي المجتمــع ، هنــاك ظــاهرة فــي المجتمــع الفلســطیني تحــت هــذا المســمى

ن هــم مــن یعمــل علــى تــدمیر الثقافــة اإلســالمیة و فــالتغریبی، الفلســطیني الــذي ُیعــرف بالتزامــه وتدینــه
، بتـرخیص الخمـورمن خالل نشـر كـم كبیـر مـن الرذائـل ابتـداًء ، والروح الوطنیة للمجتمع الفلسطیني

ن و وجلب الراقصات من الكیان الصهیوني إلحیاء حفـالت یحضـرها الُمَغربـ، وٕاقامة مهرجانات الغناء
  وأخیرًا بفرض الثقافة الغربیة على المجتمع الفلسطیني.، من عناصر ورموز السلطة

ن وكما دأبت المخابرات الصـهیونیة ممارسـتها لسیاسـة اإلسـقاط بحـق المـواطن الفلسـطیني مـ  
فجــاءت الســلطة ، أجــل ضــرب الجیــل الفلســطیني والقضــاء علــى فكــرة الــدفاع عــن األرض الفلســطینیة

  من خالل إسقاط جیل كامل وذلك بتسهیل الرذیلة له. ، الفلسطینیة الیوم لتقوم بنفس الدور

 )،كمـا یسـمونه(وفي محاضرة ألقاها الجنرال (دایتون) فـي واشـنطن حـول الفلسـطیني الجدیـد   
هو خروج الشـابات الفلسـطینیات فـي مدینـة جنـین المحتلـة ، ى دایتون أن أحد أهم إنجازاتهحیث تباه

، والعــودة الســاعة الواحــدة لــیًال مــن دون أن یكــون هنــاك حــق لوالــدها بمســألتها، دون إذن ولــي أمرهــا
  حیث تتدخل ملیشیات دایتون لحمایتها من والدها.
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حیـث ، رًا جدًا على مستوى المجتمـع الفلسـطینيویعتبر ما یدور في الضفة الغربیة أمرًا خطی  
تحـت غطـاء ، مـن قبـل الُمَغـَربین، بدأ الحدیث عن اإللحاد وٕانكـار وجـود اهللا علـى صـفحات اإلنترنـت

   )١(الحریة التعددیة واحترام الرأي.
  -أن هناك مظاهر تغریب أخرى ظهرت في وسائل اإلعالم نذكرها باختصار مثل: :وترى الباحثة

 .اإلعالم الغربیة إلى وسائل الثقافة واالستماع  -١

 یوجد بعض المعجبین باإلعالم الغربي الذي یحارب اإلسالم. -٢

 تصنیف المطبوعات وفقًا للتقلید الغربي. -٣

 قراءة الكتب والجرائد والمجالت الغربیة. -٤

 الترویج للكتب الغربیة. -٥

 صور المنحرفین جنسیًا وأخالقیًا في اإلعالم. استخدام -٦

 .ر االباحیة والمنحرفة عبر وسائل اإلعالمالترویج لألفكا -٧

                                                           
، تــم ٢٠١٠/ ١٢/ ٠٩عــروض أفــالم فــي رام اهللا !! تهــدف الــى تــدمیر المجتمــع الفلســطیني ثقافــة وهویتــه،  انظــر:) ١(

  .www.alkotla.infoمساًء،  ١٢، الساعة ١٠/٢/٢٠١٣االقتباس یوم األحد 



  

 

  

  الفصل الرابعالفصل الرابع
يف فلسطني وسبل يف فلسطني وسبل   ))التغريبالتغريب((  خماطرخماطر

  مواجهتهمواجهته
  الفصل الرابع مخاطر (التغريب) في فـلسطين وسبل مواجهته

  :مباحث ةوفیه ثالث
  -وفیه مطلبان: مخاطر التغریب على العقیدة والفكر وسبل مواجهته -المبحث األول

  اطر التغریب على العقیدة والفكر.مخ المطلب األول:
    سبل مواجهته. المطلب الثاني:

    -:مخاطر التغریب على األخالق والقیم وسبل مواجهته فیه مطلبان -المبحث الثاني
  .مخاطر التغریب على األخالق والقیم المطلب األول:
    سبل مواجهته. المطلب الثاني:

    -:لسطینیة وسبل مواجهتهمخاطر التغریب على القضیة الف -المبحث الثاني
  .مخاطر التغریب على القضیة الفلسطینیة المطلب األول:
  سبل مواجهته. المطلب الثاني:
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  المبحث األول مخاطر التغریب على العقیدة والفكر وسبل مواجهته
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  .لتغریب على العقیدة والفكر وسبل مواجهتهمخاطر ا -المبحث األول

  

فهــي ، إن "لفلســطین وضــع خــاص یجعلهــا أكثــر عرضــة مــن غیرهــا لهبــوب الریــاح المتقلبــة  
ممـــا یجعلهـــا ، تعـــاني مـــن ظـــرف اســـتعماري اســـتیطاني واألطمـــاع فیهـــا كثیـــرة والصـــراع علیهـــا مریـــر

میة األصـیلة بشـكل مباشـر وغیـر عرضة للغزو من قبل ثقافات متعددة ومتنوعة تنازع الثقافـة اإلسـال
الـذي ، ومنذ هبوب ریاح التغریب وفلسطین تعـاني ومازالـت تعـاني مـن مخـاطر التغریـب، )١(مباشر."

أدى هذا الفكر إلي االنحراف عن مـنهج ، كان له األثر الكبیر علي فكر وسلوك وعقیدة الفلسطینیین
ة وخلـل العقیـدة اإلسـالمیة الصـحیحة هـذا االنحـراف أدى إلـى زعزعـ، اإلسالم وعن الطریـق الصـحیح

  مما شكل خطرًا على المجتمع الفلسطیني بأسره. ، في نفوس أبنائها وبناتها

                                                           
اإلقتبــــاس یــــوم  ، تــــم٢٠٠٤تمــــوز  ٢٢، الثقافــــة اإلســــالمیة والمجتمــــع الفلســــطیني، الشــــیخ جمــــال محمــــد بواطنــــه) ١(

-Islamic-Culture/٢٠٠٤/www.passia.org/meetingsصــــــــباحًا.  ١٠:٣٠م، س ١٦/٢/٢٠١٣الســــــــبت:
٢٠٠٤.htm 
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  .خاطر التغریب على العقیدة والفكرم -المطلب األول
  

 أدت إلــى فســاد الفكــر، المســلمین ومــنهم الفلســطینیینو  للتغریــب مخــاطر كبیــرة علــى العــرب  
  العقیدة ومن هذه المخاطر:و 

 االنحراف الفكري والعقدي:  -١
ومـا تسـود ، إن الفكر المنحرف ُیخالف عقیدة المجتمع وما یـدین ویـؤمن بـه مـن قـیم وأخـالق  

وینحرف عن الوسطیة واالعتدال ویتجه للغلو والتشدد ، وما تحكمه من أنظمة وقوانین، فیه من ثقافة
. تقصیر في القیـام بالواجبـات الشـرعیةالتفریط وال أمفي التشدد أكان باتجاه التطرف سواء ، في الدین

فاإلعجـاب ، الفكریـة وانتشـارها التشـبه بالكفـار وٕاتبـاع سـنتهم ومن العوامل المؤدیة لظهور االنحرافـات
واستحسانها وربطها بما لدیهم من تطور في ، بما عند غیر المسلمین من أفكار وقیم وعادات وتقالید

ــر فــي نفــو حیــث ، مختلــف العلــوم الدنیویــة ، ممــا حــدا بهــم إلــى مجــاراتهم والتشــبه بهــم، س الــبعضأّث
، إعجابًا بهم وتأثرًا بما وصلوا إلیه من تقدم وتطور، وأسالیب حیاتهم المختلفة، وتقلیدهم في سلوكهم

ممـا أدى إلـى االنحـراف الفكـري الـذي أثـر فـي ، واعتبار ذلك هو األسلوب الصحیح والسـلوك الحسـن
وزعــــزع قناعــــات أفرادهــــا ، الثقــــة بمــــا لــــدیها مــــن مــــوروث حضــــاريوأفقــــدها ، المجتمعــــات اإلســــالمیة

 .)١(بعقیدتهم ودینهم

وتعظــم آثــاره المــدمرة إذا تُــرجم ذلــك االنحــراف إلــى أفعــال ، "وتــزداد خطــورة االنحــراف الفكــري  
  . واإلفساد في األرض، واالعتداء، أو إلى سلوك ینتهجه ُمتمثل في الظلم، یقوم بها الفرد

النحــراف الفكــري وآثــاره الســلبیة علــى حیــاة الفــرد والمجتمــع وكیــان الدولــة مــا ومــن أهــم مخــاطر ا
   -یلي:

وُمناقضــة ، ودیــن المجتمــع بمــا یحملــه مــن أفكــار ُمخالفــة لشــریعة اإلســالم، ُیضــر بعقیــدة األمــة  - أ
  وُمنافیة لمنهجه القائم على الوسطیة واالعتدال. ، ألركانه

والمخلــة ، تشــار الســحر والشــعوذة المفســدة للعقیــدةوطریــق الن، هــو ســبیل لنشــر البــدع والشــركیات  - ب
  . بالدین

، المتمثلة في الرحمة والعدل والتسامح والشورى وغیرها، فیه تشویه لصورة اإلسالم وقیمه النبیلة   - ت
  .وهو سبب للتنفیر من الدخول فیه واعتناقه

                                                           
صــباحا،  ١٠:٣٠م، س ٢٠/٢/٢٠١٣تــم االقتبــاس االربعــاء:، جامعــة الملــك ســعود، االنحــراف الفكــري انظــر:) ١(

faculty.ksu.edu.sa ،KING SAUD UNIVERSITY. 



   

٤٢٢ 
 

 

خالل ما تنشره  وذلك من، ُیسهم في التشكیك في ثوابت األمة ویهز قناعات أفرادها في عقیدتهم  - ث
، والقومیــة، والحداثــة، ومــا تــدعو لــه التیــارات الهدامــة كالعلمانیــة والشــیوعیة، المــذاهب المنحرفــة

وُتشــكك فــي صــالحیته لهــذا ، وغیرهــا مــن أفكــار ُتخــالف اإلســالموفكــرة تحریــر المــرأة ، والوطنیــة
  . وُمناسبته ألحوال الناس وظروفهم، الزمان

، ووضــع الحــدود، ضــرورات الخمــس التــي أمــر اإلســالم بحفظهــااإلفســاد فــي األرض وتهدیــد لل   -  ج
واإلضـرار ، فهو طریق لسفك الدماء وانتهـاك األعـراض، ورّتب العقوبات على من انتهك ُحرمتها

  . باألموال والممتلكات

وُیهــدد الوحـدة الوطنیـة ویبــث ، وُیحقـق االنقسـام، وُیضـعف الصــف، والفرقـة، یـؤدي إلـى التشــرذم   -  ح
ویعــود بــالمجتمع إلــى دعــاوي الجاهلیــة مــن خــالل ، ین مختلــف طبقــات المجتمــعروح الكراهیــة بــ

   )١(تشجیعه على التعصب الطائفي والقبلي والفئوي والمنطقي."

  نزع العقیدة اإلسالمیة من نفوس المسلمین:   -٢
الصـحیحة  إلـي زعزعـة العقیـدة، مما أدى هذا االنحراف ؛أدى التغریب إلى االنحراف الفكري  

 الــذوبان فــي مــنفالعقیــدة الســلیمة تعطــي المجتمــع القــوة والثبــات والتماســك ، لمســلمینفــي نفــوس ا
 .المجتمعات األخرى

ــــي اســــتبدال الفكــــر    ــــة الفاســــدة والفكــــر الغربــــي العلمــــاني أدى إل ومــــع انتشــــار العقائــــد الغربی
اهـدًا علـى فعمل الغرب ج، لدى الكثیر من المسلمین وال سیما الفلسطینیین، االسالمي بالفكر الغربي

، فالعقیـــدة هـــي ســـبب الكـــره لهـــم، ألنهـــا تشـــكل خطـــرًا علـــیهم ؛نـــزع العقیـــدة اإلســـالمیة لـــدى المســـلمین
وســد منیــع مــن ، والعقیــدة هــي التــي تمنــع أفكــار الغــرب مــن الســیطرة علــى الفكــرة اإلســالمي األصــیل

هـي و  ،لمسـلمینوالعقیـدة هـي التـي تـرفض سیاسـتهم واسـتعبادهم ل، تسرب أفكارهم إلى الشباب المسـلم
هـي و  ،هي التي تحبب المسلمین في الجهاد واالستشـهادو  ،التي تقف أمامهم أثناء الحروب العسكریة
والعقیـدة هـي التــي ، تــرفض والیـة الكـافرین علـى المــؤمنینو  ،التـي تجمـع آصـرة األخــوة بـین المسـلمین

  )٢(ترفض أي والء في اإلسالم إال هللا ورسوله وللمؤمنین.

فانصــــهرت  ؛ومــــا بثــــه مــــن أفكــــار مســــمومةلغربــــي علــــى عقــــول المســــلمین فســــیطر الفكــــر ا  
  مما أدى إلى الكفر واإللحاد. ؛المجتمعات اإلسالمیة في بوتقة الغرب

  
                                                           

 .KING SAUD UNIVERSITY، ، جامعة الملك سعوداالنحراف الفكري )١(
م،  ١١/٦/٢٠١٢، صــــــفا مصــــــطفى عبــــــدالفتاحالغــــــزو الفكــــــري فــــــي المجــــــاالت التربویــــــة والتعلیمیــــــة، انظــــــر: ) ٢(

 http://www.alukah.netم، صباحًا، ٢٠١٣/ ٢١/٢الخمیس، ه، تم االقتباس ٢١/٧/١٤٣٣
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 : انتشار ظاهرة الكفر واإللحاد  -٣
ـــى الكفـــر واإللحـــاد عنـــد بعـــض العـــرب والمســـلمین ومـــنهم بعـــض    أدى التغریـــب العلمـــاني إل

  الفلسطینیین.

 رة الكفر واإللحاد: نشأة ظاه -أوالً 
حینما بدأ العالُم اإلسالميُّ والعربي ، الظاهرة بعَد منتصِف القرن التاسَع عشر تلكنشئت   

وتسّبَب ذلَك في رجوع مجموعٍة من ، أو التدریبِ ، یّتصُل بالعالم الغربي عن طریِق إرسالیاِت الدراسةِ 
 .الطّالِب متأّثریَن بالفكر األوربيِّ الماديِّ 

وٕاّنمـــا كانـــْت هنـــاَك دعـــواٌت ، یـــِة األمـــِر لـــم یكـــن ثـــمَّ دعـــوٌة صــریحٌة لإللحـــاِد أو الـــّردةِ وفــي بدا  
باســـِم الحرّیـــِة ، ظهـــرْت بعـــُض الـــدعواِت الصـــریحِة لإللحـــاِد وفـــتِح بـــاِب الـــّردةِ ثـــم  ،التغریـــبِ و  ،للتحـــّرر
  الفردّیِة.

، ُحلُّ محلَّ الرابطِة ااإلسالمیةت، ودعوا إلى إقامِة قومّیٍة تركّیةٍ ، وحینما نشَط الیهوُد في تركیا  
ومــع مــروِر ، وتظهــُر العــداَء لــبعض شــعائرهِ ، تــدعو إلــى نبــِذ الــدین، ظهــرْت مظــاهُر عــّدة فــي الواقــع

وأنشـأ الدولـةَ  ، قـاَم بإلغـاِء الخالفـةِ ف، حتى جاَء مصطفى كمال أتـاتورك، الحركةتلك تطّورْت ، الوقتِ 
وظهرْت عّدُة ، وراَج على أثَر ذلَك الكفُر واإللحادُ ، علماِء وسجنهموحارَب جمیَع ال، التركّیةَ  العلمانّیة

لكاتـٍب اسـمُه ، ومنهـا كتـاٌب بعنـوان: (مصـطفى كمـال)، وتطعُن فـي األدیـان، كتٍب تدعو إلى اإللحادِ 
  (قابیل آدم).

ِة الجرأة في تركیا قابلها جرأة مماثلة في مصر سّمیْت ظلًما وزوًرا عصَر النهضِة األدبّیـ تلك  
والتخلّـق ، تهـدُف إلـى إلحـاقِ  مصـَر بالعـالمِ  الغربـيِّ ، بینما هـي فـي حقیقتهـا حركـٌة تغریبّیـة، والفكرّیةِ 
وصـبغْت حیاتهـا بطـابعِ  ، التي خلعْت جلباِب الحیـاِء والـدین، واحتذائها في ذلَك حذَو تركّیا، بأخالقهِ 

  )١(العلمانّیِة والسفوِر والتمّرِد."

ـــِة فـــي"   ـــَك الحقب ـــریَن واألدبـــاءِ ، مصـــر فـــي تل ـــُد مـــن المفّك ـــِب ، ظهـــَر العدی ـــدعوَن إلـــى التغری ی
ومـّرة باسـم الحّریـاِت ، وباسم النهضِة األدبّیِة تارًة أخـرى، باسم التنویر تارة، وفتح باِب الّردةِ ، واإللحادِ 
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وكــذلَك ، يِّ جمیــَع أمــراِض المجتمــِع األوروبــ، دوَن تمییــز -فــي تلــَك الفتــرِة  –وتلّقفــْت مصــُر ، الفكرّیــةِ 
  )١(."ومن فرنسا تحدیًدا، وأصبحْت قطعة من أوروبا، أخالقُه المنحّلة

حذر المجمع الفقهي في رابطة العالم اإلسالمي في ختـام اجتماعاتـه فـي مكـة المكرمـة  لذلك  
وزیــــادة ظــــاهرة التشــــكیك فــــي الــــدین ، مـــن بــــوادر إلحــــاد فــــي بعــــض المجتمعــــات العربیـــة واإلســــالمیة

ووجـوب المسـارعة ، المجمع في بیان له إلـى خطـورة هـذا األمـر علـى عقیـدة األمـة وأشار، اإلسالمي
  .! إلى الوقوف في وجه هذه الظاهرة المشینة وضرورة تنبیه المسلمین إلى فداحة أمرها

، كمــا حــذر بیــان المجمــع الفقهــي مــن تنــامى موجــات اإللحــاد والتطــاول علــى الــذات اإللهیــة  
) الفــیس بــوك(ة عبــر مواقــع االنترنــت وصــفحات التواصــل االجتمــاعى واألنبیــاء والرســاالت الســماوی

ودعــا البیــان الحكومــات ، والتــى تســتهدف الشــباب فــى الــدول العربیــة واإلســالمیة )الیوتیــوب(ومقــاطع 
، إلــى القیــام بمســئولیاتها والتصــدى لبــودار تلــك الموجــات اإللحادیــة والوقــوف أمــام ذرائعــه، اإلســالمیة

، وتقــف وراءهــا أیــاد مشــبوهة، التــى تثیــر الفتنــة فــى الــدول العربیــة، هــذه األمــة ووســائل اســتنباته فــى
وقیمهــا ، وتســتهدف عقیــدة األمــة rولــزوم عبادتــه ومقــام خــاتم األنبیــاء محمــد ، تشــكك فــى وجــود اهللا

حمایــة ، ومنــع قنواتــه وطرائقــه ورمــوزه مــن الــتمكُّن مــن وســائل التوجیــه والمخاطبــة لألجیــال، وثوابتهــا
نَّـاُهْم ِيف اْألَْرِض قال تعـالى: ، وحفظًا الستقرار المجتمعات المسلمة، والمقدساتللدین  نَّـاُهْم ِيف اْألَْرِض ﴿الَِّذيَن إِْن َمكَّ ﴿الَِّذيَن إِْن َمكَّ

َكاَة َوَأَمُروا بِاملَْْعُروِف َوَهنَْوا َعِن املُْنَْكِر َوهللاَِِّ َعاقَِبُة اْألُُموِر﴾ َالَة َوآَتُوا الزَّ َكاَة َوَأَمُروا بِاملَْْعُروِف َوَهنَْوا َعِن املُْنَْكِر َوهللاَِِّ َعاقَِبُة اْألُُموِر﴾َأَقاُموا الصَّ َالَة َوآَتُوا الزَّ   .]٤١[سورة الحج: َأَقاُموا الصَّ

، وتبنــى خطــاب دینــى جدیــد بــین العلمــاء، لمجمــع الفقهــي بالتوجیــه واإلرشــادوأوصــى بیــان ا  
وتفهُّــــم همــــومهم واهتمــــامهم ، وبــــین األجیــــال الناشــــئة المســــلمة فــــى كــــل موقــــع وأى مســــتوى تعلیمــــي

، وحلها والوقوف معهم فـى إزالـة الشـبهات عـنهم، واإلصغاء إلى مشكالتهم الفكریة والنفسیة والروحیة
، واالحتواء والتعامل الكریم، وملء فراغهم بالنشاطات والمنتدیات والملتقیات، الدینوتحبیبهم فى هذا 

  والحوار الراقي. ، وبناء الجسور

فســلك طریــق الشــهوات والشــبهات ، وحــث البیــان كــل مــن ضــل ســواء الســبیل وانحــرف فكــره  
ــا :﴿ َوُتوُبــ:﴿ َوُتوُبــأن یتــوب إلــى اهللا توبــة نصــوحًا قــال تعــالى، انقیــادًا للهــوى والشــیطان َ ــا وا إىل اهللاِ َمجِيًعــا َأهيُّ َ وا إىل اهللاِ َمجِيًعــا َأهيُّ
ُكْم ُتْفلُِحون ُكْم ُتْفلُِحوناملُْْؤِمنُوَن َلَعلَّ   . ] ٣١ : النور [ ﴾ املُْْؤِمنُوَن َلَعلَّ
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﴿ َوَال َتتَّبُِعـوا ﴿ َوَال َتتَّبُِعـوا وأن یرجع إلـى الطریـق المسـتقیم متمسـكًا بكتـاب اهللا وسـنة رسـوله قـال تعـالى:   
َق بُِكْم َعْن َسبِيلِه﴾ ُبَل َفَتَفرَّ َق بُِكْم َعْن َسبِيلِه﴾السُّ ُبَل َفَتَفرَّ   )١(].١٥٣[األنعام:  السُّ

تعزیــــز مكانــــة القضــــاء الشــــرعى بإحالــــة أمــــور مســــاءلة األشــــخاص والجهــــات "كمــــا طــــالبوا ب  
وحثــه ، المشــككین فــى مقدســاتها، المســتخفِّین بثوابتهــا وقیمهــا، المتجــرئین علــى دیــن األمــة، المشــبوهة

وجنایتهم علـى مجتمعـاتهم وأمـتهم ودعـوة وزارات التعلـیم ، على الحكم علیهم بمقدار جرمهم وٕافسادهم
ت المختصــة فــى مختلــف البلــدان اإلســالمیة إلــى التوســع فــى إقامــة المعاهــد والكلیــات والجهــا، العــالي

، یعلمــون شــریعة اهللا تعــالي، ودعــم وتعزیــز مكانــة القــائم منهــا حتــى یــتم تخــریج مختصــین، الشــرعیة
  ویحسنون تربیة الناس علیها. 

بتـذكر مسـؤلیاتها ، فیـةوالمنتدیات والمواقـع الفكریـة والثقا، وسائل اإلعالم :وطالب البیانكما   
والخلقیـــة وأن تحـــرص علـــى منـــع كـــل مـــا ُیســـبب اإللحـــاد أو التشـــكیك أو یشـــیع االســـتخفاف ، الدینیـــة

  وحثها على تحمل مسؤلیاتها فى ذلك. ، بالمقدسات فى المجتمعات اإلسالمیة
 ؛ودعــــا رابطــــة العـــــالم اإلســــالمى للســـــعى إلــــى التعـــــاون مــــع الهیئـــــات اإلســــالمیة والعالمیـــــة  
والتطاول على المقدسات وٕاسراع المجمع الفقهي اإلسالمي ، دار قانون عالمي یجرم االعتداءالستص

، یـــدعى لهـــا المختصـــون، وطـــرق عالجهـــا، فـــى الرابطـــة بعقـــد مـــؤتمر لدراســـة هـــذه الظـــاهرة وأســـبابها
 وتشارك فیه الجهات المعنیة. ، والمهتمون
فـى الوقـت الحـالى بسـبب اإلنترنـت  ولكنهـا انتشـرت، فهذه الموجات موجودة منذ قدیم الزمـان  

وهنـاك خـوف علـى ، وال ینبغى ان یتصدى للرد على هؤالء من هـو غیـر مؤهَّـل، وانتشار الفضائیات
ألنـــه یمكـــن أن یـــدخل للمنـــاظرة فیخـــرج مشـــبعًا بـــبعض هـــذه  ؛المســـلم الغیـــر ملتـــزم مـــن هـــذه األفكـــار

بــالطبع ســیكون عرضــة ، لتــزمفكیــف بشــباب المســلمین غیــر المحصــن وغیــر الم، الشــبهات والشــكوك
أن التحــــاور مــــع و  ،ألن یـــنهش وألن ُیلــــّبس علیــــه وتتســــلل إلــــى قلبــــه بعـــض هــــذه األفكــــار والشــــبهات

وٕان كـانوا مـروجین وأصـحاب أجنـدات ووراءهـم َمـْن یناصـرهم فنتجـاهلهم ، كون لـه ضـوابطتالمالحدة 
دوء وبحــوار هــادف بنــاء كــي أمــا إن كــانوا أفــراًدا عنــدهم شــبهات فلنناقشــهم بهــ، كــى ال یــذیع صــیتهم

  )٢(نأخذ بأیدیهم ونصحح لهم ما وصل إلى عقولهم من مغالطات."
                                                           

 ظاهرة اإللحاد ما حقیقتها في مجتمعاتنا العربیة واإلسالمیة؟) ١(
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ولكــن البــد مــن التنویــه علــى أن ظــاهرة اإللحــاد ظهــرت بقــوة فــي العــالم العربــي واإلســالمي   
فلمـا سـقط ، بدایة األمر نظرًا لوجود قوة كبیـرة تـدعمها مثـل: اإلتحـاد السـوفیتي والمنظومـة االشـتراكیة

  .التحاد السوفیتي وسقطت األنظمة الشیوعیة تراجع اإللحاد في العالم العربي واإلسالميا

وأما اآلن فهذه الظاهرة توجد بدرجة قلیلة في مجتمعاتنا والسیما مع انتشار وسائل االتصال   
كان ال بد من التعرف على ، وغیرهما، وتویتر، الحدیثة كصفحات التواصل االجتماعي: الفیس بوك

  حتى نتجنبها ونحاول الحد منها بقدر اإلمكان.، اب انتشار هذه الظاهرةأسب

  أسباب انتشار ظاهرة الكفر واإللحاد: -ثانیاً  

ال یســمع فیــه الناشــئ مــا یدلــه علــى ، النشــأة فــي بیــت ال یعــرف آداب اإلســالم وال یهتــدي بهــداه  - أ
  وال یتعلم حب دینه.، دینه

  فاظ منمقة.قراءة كتب في اإللحاد ُدس فیها السم بأل  - ب

فتریــه المصــلحة فــي إباحتهــا وأن تحــریم الشــرع لهــا خــال عــن  ؛تغلــب الشــهوات علــى قلــب المــرء  - ت
  فیؤدي به ذلك إلى اإلباحیة والجحود.، الحكمة

ومـا ُیبـث فیهمـا  )القنـوات واالنترنـت( ومما استجد في هـذا العصـر انفتـاح العـالم الفضـائي بشـقیه  - ث
بنصـیبها مـن شـبابنا مـع عـدم وجـود حملـة تحصـین  من شهوات وشبهات تأخـذ كـل واحـدة منهمـا

  مضادة آلثارها.

ـــیم ، أنظمـــة الحكـــم الفاســـدة ومـــا ســـببته للنـــاس مـــن فـــتن فـــي دیـــنهم   -  ج فبعضـــها یـــروج اإللحـــاد ویق
، وأخــــرى تــــدعي أنهــــا تعتنــــي بالــــدین، المؤسســــات التعلیمیــــة واألنشــــطة التــــي تبثــــه بــــین الناشــــئة

ممــا یتســبب فــي ردة فعــل عكســیة مــن الــدین ممثــل ســیئ للــدین  -عــن غیــر قصــد -ومؤسســاتها
إذا كان هذا حال حملة الـدین مـن الظلـم واالنكبـاب "والمتدینین ولسان حال هؤالء الشباب یقول: 

  !"على الدنیا فكوننا بال دین أفضل

وحینمـا ، عدم عنایة اإلعالم ووسائله الرسمیة بإبراز القدوات الصالحة التي تتسم بـالعلم والعمـل   -  ح
عن بـروز أدعیـاء العلـم والتقـوى الـذین تحتفـل بهـم وسـائل اإلعـالم  أردتؤالء فقل ما یخبو أثر ه

  الرسمیة وغیر الرسمیة.

عدم قیام مؤسسات التربیـة مـن تعلـیم ومعاهـد وجامعـات بأنشـطة تـذكر للوقـوف فـي وجـه موجـة    -  خ
، يوبـــطء اســـتجابتها للمســـتجدات العالمیـــة والحـــراك االجتمـــاعي بشـــكل مؤسســـ، اإللحـــاد الجدیـــدة

وغیــاب كثیــر مــن أســاتذة الجامعــات والمــربین عــن المشــهد الثقــافي وعــدم تمكیــنهم مــن المشــاركة 
  االجتماعیة له أثره.



   

٤٢٧ 
 

 

وتجـارب منحرفـة وكتـب فكریـة وفلسـفیة تصـادم ثوابـت ، دور النشر وما تبثه مـن روایـات إلحادیـة  - د
 عاصر.تسببت في نشر غثاء اإللحاد وشكوكهم وأثرها واضح على الجیل الم، اإلسالم

  المقاهي الثقافیة التي تروج للثقافة اإللحادیة وعدم وجود ضابط قانوني لها.  - ذ

المواقــع المشــبوهة التــي یــدعمها كبــار المالحــدة علــى اإلنترنــت وتــدعي نصــرة المظلــومین وتبــث   -  ر
  من أفكار إلحادیة. رغبتضمن ذلك ما 

لمحاضـن التربویـة المقنعـة إشكالیات الحضارة وأزمة الهویة السائدة بین الشـباب مـع عـدم وجـود ا  -  ز
  )١(التي تحوي الفكر واإلیمان إضافة إلى السلوك.

، تُــداُر بیــِد الیهــودِ ، حــرب جدیــدة مــن نــوع آخــر، و"لــنعلم أّن انتشــاَر اإللحــاِد والــّردِة ورواجهمــا  
وضـّد ، لیصـبح هـؤالء الشـباب المنحـرف قنابـل موقوتـة ضـّد شـعوبهم، ویستغّلها الیهـوُد لصـالحهم

إال مثـُل انتشـار ، وما انتشـاُر اإللحـاِد والـّردةِ ، یقفوا بعد ذلك في صفِّ الغازي والُمحتلِّ ل ؛أوطانهم
، وتعشـُق التمـّردَ ، والّناُس تهـوى التحـّررَ ، كالهما سوٌء وشرٌّ انتشر، السرقِة والزنى والخنا والفجورَ 

مــا ُیفّســُر لنــا ســبَب  وهــذا هــو، كــاَن فــي األفكــار مأ، كــاَن فــي األخــالقأســواًء ، وُتحــبُّ االنفــالتَ 
ومانعٌة لهم ، والدعوة إلى إقامتها؛ ذلَك أّن الحدوَد حائلة بیَن الّناس وبین انفالتهم، تشریِع الحدودِ 

ورادعٌة لهم عن كـلِّ مـا یسـّبُب لهـم الحیـرة واالضـطراَب ولـو بـدأ ، من التمّرِد على القیم والفضائل
رسة التي یقودها هؤالء الالدینیون اآلن على ولهذا ندرك سر الحرب الش، في منظر حسٍن وبهيٍّ 

ورمیـه ، وبـذل كـل مـا لـدیهم مـن وسـائل وٕامكانـات لتشـویه صـفاء هـذا الـدین، كل ما هـو إسـالمي
ألنهـم یعلمـون یقیًنـا أن زیـف بـاطلهم ال یصـمد  ؛بكل نقیصة؛ وٕابعـاده عـن قیـادة األمـة مـن جدیـد
   )٢(أمام شمس اإلسالم التي بدأت تشرق من جدید."

ــِرَه ال تعــالى:قــ   ــْو َك ــوَرُه َوَل ــتِمَّ ُن ــْأَبى اهللاَُّ إِالَّ َأْن ُي ــَأْفَواِهِهْم َوَي ــوَر اهللاَِّ بِ ــوا ُن ــُدوَن َأْن ُيْطِفُئ ــِرَه ﴿ ُيِري ــْو َك ــوَرُه َوَل ــتِمَّ ُن ــْأَبى اهللاَُّ إِالَّ َأْن ُي ــَأْفَواِهِهْم َوَي ــوَر اهللاَِّ بِ ــوا ُن ــُدوَن َأْن ُيْطِفُئ ﴿ ُيِري
  ].٣٢[التوبة:اْلَكافُِروَن﴾ اْلَكافُِروَن﴾ 

 فرض والیة الكافرین على المؤمنین:  -٤
فــیهم وتــدخل بكــل  وتحكــم، فــرض الغــرب الیــوم والیتــه علــى األمــة العربیــة واإلســالمیة بــالقوة  

وكل ذلك بسـبب تبعیـتهم ، ن والئهم للغربو العرب والمسلم ىفأعط، صغیرة وكبیرة في شؤون حیاتهم
ونســوا خطــر هــذا ، وبســبب تفــوق الغــرب علــى المســلمین بالصــناعة والتكنولوجیــا، وتقلیــدیهم للغــرب

                                                           
ـــة واإلســـالمیة؟انظـــر: ) ١( ـــا العربی ـــة ، ٤-٣ص  ظـــاهرة اإللحـــاد مـــا حقیقتهـــا فـــي مجتمعاتن ـــر الفتن ـــة تثی أصـــابع خفی

  .م ٢٠١٠، األهرام الیومى، مؤسسة األهرام، جمال عبدالناصر، والشباب غیر مؤهل للرد على الشبهات
  .المرجع السابق) ٢(



   

٤٢٨ 
 

 

 وانتمائه للمسلم المسلم ءأن یكون وال وأنه "وجب علیهم، وأن اهللا ورسوله حذر من ذلك الوالء، الوالء
 فالمسلم، وغیرها وعالمیة وعرقیة ووطنیة قومیة من الجاهلیة الوالءات وخلع، فقط المؤمنین إلخوانه

 .أنحاء األرض جمیع في مسلم كل دار هي اإلسالم دار، كانت بقعة أي في المسلم أخو

 األرض قـاعب مـن بقعـة كـل فـي فلسـطین وفـي المضـطهدین المسـلمین نصـرة فـإن هنـا ومـن  
 ومناصرتهم المسلمین هؤالء محبة – حینئذ – المؤمن ویكون واجبة. العقید هذه تفرضه واجب أمر
  .ومناسبة موطن كل في والنصرة والمال واللسان بالید

 والمشـركین منهم الكفار اهللا أعداء من والبراءة المعاداة قضیة ویجب على المسلمین تعمیق  
  )١("للكفر وأهله. حب مع قلبي ف إیمان یجتمع ال وٕانه، والمرتدین والمنافقین

"ولقد غّر بعض هؤالء المتحدثین كـونهم یتعـاملون مـع بعـض األفـراد مـن الیهـود والنصـارى    
ولكنـه ال یمكـن أبـدًا أن یكـون قاضـیًا ، فال یجدون منهم إال تعامًال جیدًا _كما یقولون _ وهذا قد یقـع

أو تكــون ، ذلـك أن العالقـة الفردیـة قـد یشـوبها مـن المصـالح، علـى هـذا الخبـر المحكـم مـن كـالم ربنـا
ومـن لـه أدنـى بصـر أو بصـیرة أدرك ، ظهرت أخالقهـم علـى الحقیقـة، حاالت استثنائیة فإذا جّد الجدّ 

بعــد صــالح الــدین! ومــا فعلــه إخــوانهم ثــم مــا فعلتــه الحــروب الصــلیبیة التــي غــزت بــالد الشــام قبــل 
وال ینكــره إال مــن ، ومــا حــرب غــزة األخیــرة إال أكبــر شــاهد، والعــراقوأبنـاؤهم فــي فلســطین وأفغانســتان 

  )٢(طمس اهللا بصیرته ـ"
   -:منها عدیدة عوامل عن ناجم والبراء الوالء عقیدة في المسلمین من كثیر لدى ضعف و"هناك

 .اهللا أنزل بما الحكم تعطیل  - أ

 .الجاهلیة والعصبیات، والتبشیر، واالستشراق، التغریب  - ب

 .اإلسالم أعداء قبل من والتشویه والتجهیل كیكالتش سیاسة   - ت

 .اإلسالمیة البالد في التربیة وضعف، الجهل  - ث

 اإلیمانیـة المجـاالت فـي، عظیمـة تربویـة لـه أبعـاد والبـراء فاإلهتمـام فـي عقیـدة الـوالء  
 .)٣("ومجتمعاً  فرداً  اإلنسان سلوك تصقل التي واالجتماعیة والعقلیة والنفسیة واألخالقیة

                                                           
، بتصـرف ٢الوالء والبراء في اإلسـالم، محمـد بـن سـعید القحطـاني، تقـدیم فضـیلة الشـیخ عبـد الـرازق عفیفـي، ط ) ١(

 .٢٥٩صبسیط، 
ى َتتَّبِـَع ِملَّـَتُهْم)، د.عمـر بـ) ٢( ن عبـد اهللا المقبـل، القاعدة الرابعة والثالثون (َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَیُهوُد َوَال النََّصـاَرى َحتـَّ

  هـ. ١٧/١/١٤٣١موقع المسلم، 
 الصـوفي، رسـالة الـدكتور حمـدان مسـعود، إشـراف محمد اإلسالم، زیاد األبعاد التربویة لمفهوم الوالء والبراء في) ٣(

  .١م، ص ٢٠٠٣ – ه ١٤٢٣غزة، – اإلسالمیة الجامعة التربیة، في أصول قسم ماجستیر، في



   

٤٢٩ 
 

 

عنــد بعــض حكــام ، مشــاهد الیــوم فــي عصــرنا الحــالي هــو والء كامــل للغــرب وألمریكــا والیهــودولكــن ال
وفــــي فلســــطین فهنــــاك مــــواالة للغــــرب والیهــــود مــــن جهــــة الســــلطة الفلســــطینیة ، المســــلمین وبطــــانتهم

  وأتباعها.
  )١( ا:منه كثیرة الكفار مواالة ومن مظاهر

 .والمشرب والملبس المأكل في بهم التشبه -١
 بالدین. الفرار أجل من المسلمین بلد إلى منها االنتقال وعدم بالدهم في اإلقامة -٢
 .ومدحهم المسلمین على وٕاظهارهم إعانتهم -٣
 بطانـة واتخـاذهم، المسـلمین أسـرار فیهـا التـي المناصـب وتـولیتهم بهـم والثقـة بهـم االسـتعانة -٤

 .ومستشارین
 إقامتها. حضور أو ناسبتهابم تهنئتهم أو إقامتها في مساعدتهم أو أعیادهم في مشاركتهم -٥

  -:مثل الكافرین مواالة راءج سلبیة سیئة اجتماعیة آثار وكل ذلك أدى إلى ظهور
 وضیاع الهویة اإلسالمیة.، االنتماء وضعف الكلمة تشتت -١
 المعروف. عن والنهي بالمنكر واألمر، والعدوان اإلثم على والتعاون، االجتماعي التناحر -٢
 األرض. في ةالفتن وحدوث الفساد انتشار -٣
 القومیة والحزبیة. والنعرات الجاهلیة العصبیات إثارة -٤
 وآالمهم. المسلمین جراحات حساب على األعداء ومواساتهم مجاملة -٥
 والظلم االجتماعي. والخذالن البین ذات إفساد -٦
 حقـوق مراعـاة وعـدم الجیـران إلـى واإلسـاءة، األرحـام وقطـع، إلیهمـا واإلسـاءة الوالـدین عقوق -٧

 .وهذا أیضًا من آثار الموالة على الفرد المسلم، وغیرهاة الضیاف
 )٢("والتشرذم. واالنقسام الشقاق -٨

ومــد ، بسـبب مـواالة طائفـة مـن أبنــاء فلسـطین للغـرب والیهـود ؛وهـذا مـا یحصـل فـي فلســطین  
علــى حســاب إخــوانهم الــذین یتجرعــون العــذابات والــویالت لیــل ، إلــیهم أیــدیهم للســالم والتحــالف معهــم

ووقـوف الغـرب ، والحروب والدمار الذي یطول البشر والشجر والحجر جـراء بطـش الصـیهانیة، نهار
  .مع الصهاینة معاونتهم لهم

  

 

                                                           
 .٩ص ،مسعود محمد اإلسالم، زیاد ء فياألبعاد التربویة لمفهوم الوالء والبرا )١(
  .٢٢٦انظر: المرجع السابق، ص) ٢(



   

٤٣٠ 
 

 

  الدعوة إلى حوار األدیان:  -٥
، اهللا إلـى بالـدعوة اهللا أرض فجـاج فـي شـتى المسـلمین علمـاءالـذي یجاهـد فیـه  الوقـت "ففـي  
ة: والمعاصـر  القدیمـة الجاهلیـة دعـاوى ورد، زندقـةاإللحـاد وال موجـات ومواجهـة، الـدین فـي والتبصـر
 والغـزو واالنحـراف، التغریـب عادیـات وصـد ...الحداثـة، العلمانیـة، الماركسـیة ...البعثیـة .القومیـة
 المعادیـة الظـواهر أبشـع هي ظاهرة في أخرى محنة بدت، وأشكاله، وضروبه أنواعه بجمیع المعنوي
 يفـ اً وطعنـ، للمسـلمین اً كیـد وفراهـة؛، بوقاحـة عنیفـاً  نزعـاً  جهـةالموا في إذ نزعت والمسلمین؛ لإلسالم

معتـرك  فـي شخصـیته وتـذویب، فیـه والـدخول، باإلسـالم التـدین نزعـة إلفسـاد ؛بألسـنتهم ولیـاً ، الـدین
 )١(."ردة شاملة إلى عنه أهله وسحب، المؤمنة طالئعه وكبت، اإلسالمي التیار ومطاردة، الدیانات

حـوار الحضـارات كلهـا جمعیـًا دعـوات ، التقریـب بـین األدیـان، د األدیانتوحی، فحوار األدیان  
ویجب أْن نفّرق بین الدعوة إلى حوار األدیان وبین ، س الدین اإلسالميملط ؛خبیثة وماكرة ومحاولة

يَن ِعنَْد وقد قال تعـالى، والمعلوم أنه ال دین بحق إّال اإلسالم، الدعوة إلى وحدة األدیان يَن ِعنَْد :﴿ إِنَّ الدِّ اهللاَِّ اهللاَِّ :﴿ إِنَّ الدِّ
ــَالُم﴾ ْس ــَالُم﴾اْإلِ ْس ــُه﴾] وقــال تعــالى: ١٩[آل عمــران: اْإلِ ــَل ِمنْ ــْن ُيْقَب ــا َفَل ــَالِم ِدينً ْس ــْريَ اْإلِ ــِغ َغ ــْن َيْبَت ــُه﴾﴿ َوَم ــَل ِمنْ ــْن ُيْقَب ــا َفَل ــَالِم ِدينً ْس ــْريَ اْإلِ ــِغ َغ ــْن َيْبَت [آل  ﴿ َوَم

  . ]٨٥:عمران

یعنـــي ، "فوحــدة األدیــان مصــطلح مــن المصــطلحات الغازیــة الدخیلــة علــى األمــة اإلســالمیة  
وٕاسـاءة ، المبـادئ والقـیم والثوابـت عنـد المسـلمین وٕاماتـة، بالدرجة األولى تذویب الشخصیة اإلسـالمیة

ولـه آ ثـار خطیـرة علـى الفـرد ، وتـذویب لـه فـي األدیـان المحرفـة والوضـیعة، لإلسالم وتضییع لمبادئه
  والمجتمع. 

وصراع فكري بین دعـاة ، أّما حوار األدیان ؛ فهو حوار وجدال بین أهل الحق وأهل الباطل  
  )٢(وراء اإلقناع واإللزام بالحجة والبرهان." سعیاً ، اإلسالم وُعباد األصنام

لـه غایـات ومقاصــد ، واتجـاه علمــاني معاصـر، شـعار سیاســي ودینـي غربـي ووحـدة األدیـان  
  :وهذه الدعوة لها آثار وثمرات خطیرة على عقیدة المسلم أهمها، كثیرة

                                                           
زیـد، إدارة البحـوث العلمیـة  أبـو اهللا عبـد بـن األدیـان، بكـر مـن اإلسـالم وغیـره دیـن بـین الخلـط اإلبطـال لنظریـة) ١(

  .٧، ص١٤٢١ األولى جمادى ٢٠واإلفتاء، الطبعة الثانیة، 
عبـد اهللا الزبیـر عبـد الـرحمن صـالح، مجلـة الشـریعة والدراسـات العصـر، د.  تطویر وسائل الدعوة وفـق معطیـات) ٢(

، أنظـــر: المصـــطلح اإلســـالمي فـــي مواجهـــة المصـــطلحات ١٢١م، ص٢٠٠٣هــــ، ١٤٢٣اإلســـالمیة، العـــدد األول، 
الغازیــة، د. ســعد عبــداهللا عاشــور، أ. حســن ســلیمان حلــس، بحــث مقــدم إلــى مؤتمر"اإلســالم والتحــدیات المعاصــرة"، 

 .٢١١صم، ٣/٤/٢٠٠٧-٢نعقد بكلیة أصول الدین في الجامعة اإلسالمیة، في الفترة: الم



   

٤٣١ 
 

 

 تقـة الحضـارةلتـذوب فـي بو ؛ واألمـة اإلسـالمیة بخاصـة) ( محاولة ترویض األمـم ذات الـدیانات  - أ
 التي تقوم أسسها على الوثنیة والمادیة والعلمنة.، الغربیة المعاصرة المتهاویة

الصــدام  لتفــادي؛ بالیهودیــة والنصــرانیة (المنحــرفتین) ) دیــن اهللا الحــق( محاولــة دمــج اإلســالم  - ب
الیهــود  ولتــرویض المســلمین لالنصــیاع ألهــداف ؛العقــدي الحتمــي بــین اإلســالم وأهــل الكتــاب

 .ارىوالنص

وذلـك بـإلزام ، اإلسـالم فتح الطریـق لمـا یسـمى بالعولمـة التغریبیـة التـي كثیـر مـن أصـولها یصـادم  - ت
تسـیر علـى الـنهج الغربـي ، وغیرهـا أخالقیـة، اقتصـادیة، ثقافیـة، فكریـة، المسلمین بمبـادئ عقدیـة

وحــوار الحضــارات ونحــو ، األدیــان وتنــافي الــدین الحــق تحــت شــعار التقریــب بــین، المعاصــر
 ك...ذل

ومحاولــة غربیــة مدروســة ومقننــة تهــدف إلــى هــدم ، هــدام محــاولتهم المســماة وحــدة األدیــان مبــدأ  - ث
والعمل على إذابة الفوارق بـین المسـلمین ، وتمیع العقیدة اإلسالمیة الصافیة، عقیدة الوالء والبراء

 وغیرهم من أصحاب الدیانات الباطلة المحرفة.

، ونهــى عــن التســویة بــین الفــریقین، الكفــار فــي الــدنیا واآلخــرة"وقــد وضــع اهللا فــوارق بــین المــؤمنین و 
، كـالمؤمن والكـافر، ووضـع لكـلِّ فریـق اسـمًا ُممّیـزاً ، وجعل لكلِّ فریق جزاًء وأحكامًا في الـدنیا واآلخـرة

ــْم كَ فقــال ســبحانه: ، والَبــرِّ والفــاجر ْجَعَلُه َئاِت ّأن نَّ ــيِّ ــوا السَّ ُح ــِذيَن اْجَرتَ ــَب الَّ ــْم كَ ﴿ ًأْم َحِس ْجَعَلُه َئاِت ّأن نَّ ــيِّ ــوا السَّ ُح ــِذيَن اْجَرتَ ــَب الَّ ــوا ﴿ ًأْم َحِس ــِذيَن آَمنُ ــوا الَّ ــِذيَن آَمنُ الَّ
ْم َساء َما َحيُْكُموَن﴾ َْياُهم َوَممَاُهتُ اِت َسَواء حمَّ اِحلَ ْم َساء َما َحيُْكُموَن﴾َوَعِمُلوا الصَّ َْياُهم َوَممَاُهتُ اِت َسَواء حمَّ اِحلَ   ].٢١[الجاثیة: َوَعِمُلوا الصَّ

وتقریــب المســلمین أو ، ووســمه باإلرهــاب، وٕالغــاء ذروة ســنام اإلســالم وهــو الجهــاد فــي ســبیل اهللا  -  ج
دیثة وهي مـن أهـداف أهـل الكتـاب الح دمجهم في بوتقة المدنیة والحضارة الغربیة المادیة الوثنیة

َتُهْم﴾ كما قال سبحانه: َتُهْم﴾ ﴿َوَلْن َتْرَىض َعنَْك اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملَّ  ].١٢٠[البقرة: ﴿َوَلْن َتْرَىض َعنَْك اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملَّ

ولكـن ، المسلمین في ملـتهم أو بعضـها... فهي محاولة متكررة من الیهود والنصارى إلدخال  
ولعـل محـاولتهم هـذه تمثـل اسـتفزازًا للمسـلمین وهـم ، تعـالىهیهات فلن یتحقق لهم ذلك بحول اهللا 

  ولهدم عقیدة المسلمین وتغریبهم. )١(.ال یشعرون

لیعـــیش المســـلُم مهمومـــًا  ؛وشـــحنهم بســـیل مـــن الشـــبهات والشـــهوات، تشـــكیك المســـلمین بعقائـــدهم  -  ح
  ال یعرف الحق وال ینكر المنكر.، مغمومًا متحیرا

                                                           
وحدة ، ٢٦-٢٣ص ،زید أبو اهللا عبد بن األدیان، بكر من اإلسالم وغیره دین بین الخلط انظر: اإلبطال لنظریة) ١(

تشــرین األول (أكتــوبر)  ٣١، الملتقــى العلمــي لدراســة العقیــدة، هومهــا، ملتقــى العقیــدة والمــذاهب المعاصــرةاألدیــان: مف
٢٠٠٦ ،www.alagidah.com. 
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دیــن  بجعـل، وتمیـزه وظهــوره، ئهواسـتعال، جـوهره قاطوٕاسـ، ئــهواحتوا، اإلسـالمي المـد حصـر  -  خ
دیـن  كـل مـن غیـره مـع متسـاویة مرتبـة فـي، والتبـدیل التحریـف مـن المحفـوظ المحكـم اإلسـالم
  .األخرى الوثنیة العقائد مع بل، منسوخ محرف

 وٕاخمـاد، المسـلمین الحـواجز لـدى بكسـر لـذلك والتقـدیم، ر) و(التغریـب)بالتنصی للتبشیر: (ترمي  - د
  .والتبلد، باالسترخاء تعبئتهم لسبق المسلمین؛ من المقاومة اتتوقع

 العالم وتفسیخ، األدیان وحوار األدیان وحدة ثوب في للدین العداء بروح الفكر صیاغة تستهدف  - ذ
 فـي تسـریحه یسـهل حینئـذ، الحیـاة عـن والسـنة القـرآن فـي شـریعته وعـزل، دیانتـه مـن اإلسـالمي

 وجعل، سیادة أو لقیادة یترشح فال، مقوماته كل من مفرغا، مةالهدا واألخالقیات، الفكر مجاهل
 دینه. وأعداء، أعدائه من علیه یملى ِلما التلقي محطة في المسلم

، والتهامـه، بأسـره العـالم علـى وغیـرهم، والشـیوعیین، والنصـارى، الیهـود مـن الكفـرة جنـاح بسـط  -  ر
 مـن وتتحـرك الكفـر أمـم فیـه بتتكالـ أقـوى مخطـط فـي، بخاصـة العربي واإلسـالمي العالم وعلى

، واالقتصـادي، والثقافي، الفكري :النفوذ أنواع اإلسالم والمسلمین بشتى ضد شامل خالله؛ لغزو
 والسیاسي.

 وكفـرهم، اهللا ممـن كفـرهم، وغیـرهم والنصـارى الیهـود تكفیـر عـن وألسـنتهم، المسـلمین أقـالم كف  -  ز
 .rرسوله 

، إلحـالل التعصـب الجـاهلي ؛مي في شـتَّى بقاعـهتفتیت الرابطة اإلسالمیة بین العالم اإلسال  -  س
ـَام املُْْؤِمنُـوَن إِْخـَوةٌ ((ل: قـاواهللا تعـالى -والنصـارى الیهـود أخـوة -البدیلة اللعینـة األخوة وٕاحالل ـَام املُْْؤِمنُـوَن إِْخـَوةٌ إِنَّ  ))إِنَّ

 )١( ]."١٠[الحجرات:

لجهلهـم بحقیقتهــا بــل  ؛"فلـذلك روَّج لهــا المنـافقون علــى علـم وقبلهــا كثیـر مــن جهـل المســلمین  
دعــوة ( بـــ "النصــرانیة أو: بحقیقــة دیــن اإلســالم وهــذه الطریقــة المــاكرة الخبیثــة هــي مــا یســمى وجهلهــم

ـــان الثالثـــة) أو ـــان) أو (توحیـــد األدی ـــان) أو (وحـــدة األدی ـــة( التقریـــب بـــین األدی أو (الملـــة ) اإلبراهیمی
هــذه الــدعوة  ومــن عبــاراتهم عــن، اإلبراهیمیــة) أو (الوحــدة اإلبراهیمیــة) أو (وحــدة الكتــب الســماویة )

(الصــداقة اإلســالمیة المســیحیة) و(التضــامن اإلســالمي و (نبــذ التعصــب الــدیني)و ،(اإلخــاء الــدیني)

                                                           
وحدة ، ٢٦-٢٣صن عبد اهللا أبو زید، بكر باألدیان،  من اإلسالم وغیره دین بین الخلط انظر: اإلبطال لنظریة) ١(

 .www.alagidah.com، الملتقى العلمي لدراسة العقیدة، األدیان: مفهومها، ملتقى العقیدة والمذاهب المعاصرة

http://www.alagidah.com
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مـــا یعبـــر عنـــه بعضـــهم بــــ (التعـــایش و  احتـــرام األدیـــانو  المســـیحي ضـــد الشـــیوعیة) أو (ضـــد اإللحـــاد)
  .)١(السلمي بین أهل الملل الثالث)

 فكـرة إلـى الشـعار هـذا أثـر امتـد ثـم ). اویةالسـم الكتـب وحـدة( هـو، آخـر شـعار لحقهـا "ثـم  
 )٢(".واحد غالف في " واإلنجیل، والتوراة، الكریم القرآن " :طبع

وكما نسمع ونالحظ الیوم ما یحدث بین السلطة الوطنیة الفلسطینیة والصهاینة من اتفاقیات   
الصــواریخ هــذا مــا جعــل الــرئیس محمــود عبــاس یســتهجن ویســتنكر ضــرب ، باســم (التعــایش الســلمي)

ألنـه یریـد المفاوضـات والعـیش بسـالم مـع  ؛صواریخ عبثیة) (:على االحتالل الصهیوني ویقول بأنها
  وال یرید المقاومة التي تقاوم لطرد االحتالل عن األراضي الفلسطینیة.، االحتالل

"فتحـــول التعـــایش مـــن تعـــایش مـــادي عـــن طریـــق المفاوضـــات بـــین الـــدول إلـــى تقـــارب دینـــي   
یتضــمن إنكــار أمــور معلومــة فــي دیــن اإلســالم وواضــحة فیــه مثــل: ، الــدول والشــعوبوحضــاري بــین 

والســـماح للكـــافر بنشـــر كفـــره فـــي المجتمعـــات ، وحكـــم المرتـــد، والـــوالء والبـــراء، قضـــیة إنكـــار الجهـــاد
ألنه تكذیب للنصـوص  ؛وكل هذا یعتبر إنكاره كفٌر مخرج من الملة، اإلسالمیة باسم حقوق األقلیات

ل بعض النصوص للوصول إلى قوله هذا فهو بحسب طریقتـه فـي ، دالة علیهالشرعیة ال وأما من تأوَّ
ویصــبح مثــل عامـــة ، التــأول إن كانــت شـــبهة وٕاشــكاًال لهــا مســـوِّغ فــي اللغــة فهـــو ینفــي عنــه التكفیـــر

الـــذین تــأولوا وصـــاروا إلــى مقـــاالت مناقضــة لصـــریح الكتــاب والســـنة ولــم یكفـــرهم العلمـــاء ، المبتدعــة
فهـذا ال حجـة فـي تأولـه ، أما إن كان تأوًال بعیدًا ال شبهة له في اللغة أو قول لـبعض العلمـاءو ، بذلك

  بالجملة فهذا النوع من الحوار یعود إلى حوار التقارب. و  ،وغیر معذور فیه

وقـد ، ومن زخرف القول لتزیین الباطل، وكل هذه األسماء والعبارات من لبس الحق بالباطل  
ـــ یمعنــون فــي الخــداع   )حــوار األدیــان( أو )حــوار الحضــارات(والتلبــیس فیعبــرون عــن هــذه الــدعوة ب

   -:والغایة من هذه الدعوة أحد أمرین

احتـرام األدیـان الباطلــة أو احتـرام مـا یســمى باألدیـان السـماویة كالیهودیــة والنصـرانیة الطعــن  -١
ذا ما یعبر عنه وه، وبترك الجهر ببطالنها وترك إطالق اسم الكفر على من یدین بها، فیها

  بعضهم بـ " التعایش السلمي بین أهل الملل الثالث".

ومعنــــى هــــذا أن كــــًال مــــن الیهــــود ، وبأنهــــا طریــــق إلــــى اهللا كاإلســــالم، االعتــــراف بصــــحتها -٢
فهـــذه حقیقـــة الوحـــدة ، والنصـــارى والمســـلمین ال فـــرق بیـــنهم إذ كـــل مـــنهم علـــى دیـــن صـــحیح

                                                           
، أنظـــر: ٢٢انظـــر: الحـــوار بـــین األدیـــان حقیقتـــه وأنواعـــه وضـــوابطه، د. عبـــد الـــرحیم بـــن صـــمایل الســـلمي، ص) ١(

  .٢١٤-٢١٢صالمصطلح اإلسالمي في مواجهة المصطلحات الغازیة، د. سعد عبداهللا عاشور، 
 .١٥صد اهللا أبو زید، بكر بن عباألدیان،  من اإلسالم وغیره دین بین الخلط اإلبطال لنظریة) ٢(



   

٤٣٤ 
 

 

والقــول بهــذه ، بغضــاء؛ بــل ال دعــوة وال جهــاد وبهــذا یكونــون إخــوة فــال عــداوة وال، المزعومــة
  )١(وهو معدود في نواقض اإلسالم."، الوحدة كفر بواح

 وال، رسـوال اإلسـتجابة لهـا rوبمحمـد، دینـا وباإلسـالم، ربا باهللا یؤمن لمسلم یجوز ال: "لهذا  
، نبـذها یجـب بـل ،محافلها إلى االنتماء وال، وجمعیاتها، واجتماعتها، وندواتها، مؤتمراتها في الدخول

 وٕاظهـار، منهـا والتنفیـر، فیهـا الطعـن واحتسـاب، عواقبهـا مـن والتحـذیر، منهـا والحـذر، ومنابـذتها
، ونفیهـا، علیهـا والقضـاء ومشـاعرهم، شـعورهم عـن وعزلها، المسلمین دیار عن وطردها، لها الرفض

 علـى الـردة حـد إقامة المسلم الوالي یجب علىكما و ، قائلها صدر في وحجرها، غربها إلى وتغریبها
، للعـابثین وردعـا، للـدین المطهـر للشـرع حمایـة وٕاقامـة، موانعها وانتفاء، أسبابها وجود بعد، أصحابها
  )٢(". rولرسوله، هللا وطاعة

  : التطاول على الدین اإلسالمي  -٦
 وهـو، بـاهللا والعیـاذ اإلسـالم دیـن عـن االرتداد الدنیا هو في المسلم له یتعرض ما أخطر إن  

 یتلفظونهـا؛ النـاس بـین ألفـاظ بانتشـار المسـلمین بـالد بعـض ابتلیت وقد، الكفر وأفحش أنواع رأخط
 حضـرت أو األحیـاء مجـالس فـي أو األسـواق فـي مـررت فـإذا، تعـالى اهللا بقـدر وجهـالً  بـدینهم جهـالً 

 هلهول ُتدك وما، !قلبك له ینفطر ما تسمع ؛ الشیطان علیها وسیطر األصوات فیها تعالت مخاصمة
 مجالس حضرت وٕاذا، غریماً  أو عدواً  یسبون وكأنهم !للدین شتمٍ  أو، !اإللهیة للذات سبٍ  من الجبال
، للكفـر تـؤدي وهـي !المتـزنّ  المسـلم أو اإللهیـة بالـذات تلیـق ال ألفاظـاً  سـمعت والضحك واللعب اللهو
َام ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقـْل َأبِـاهللاَِّ َوآَياتِـِه َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِ َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِ   ﴿﴿قال تعـالى: ذلك یعلم ال قائلها ولكن َام ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقـْل َأبِـاهللاَِّ َوآَياتِـِه نَّ نَّ

  ].٦٥[التوبة: َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن﴾ َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن﴾ 

 بخطورتهـا لجهلهـم ؛حسـنة وموعظـة بحكمـة الجالسـین مـن الظـاهرة هـذه ینكـر من تجد وقلما  
 یقلـدون أطفـال مـن فظیعـةال األلفـاظ هـذه مثـل تسـمع ألن األمـر وتعـدى، علیهـا المترتبـة واألحكـام

 علـى وتردادهـا الكبـار من السبات لهذه األطفال سماع كثرة ولوال، سناً  منهم أكبر هم من أو آباءهم
 .(٣) بها تلفظوا مال أسماعهم

، ومنــذ زمــن بعیــد وحتــى الیــوم تطــاول الغــرب واألمریكــان والصــهاینة علــى الــدین اإلســالمي  
، حتى المغربیین من أبنـاء المسـلمین یتطـاولون علـى دیـنهمو ، ومازال یتطاولون rوعلى نبي اإلسالم
  : والتطاول یكون بـ

                                                           
 .٦-٥، مرجع سابق، صعبد الرحمن بن ناصر البراك الدعوة إلى وحدة األدیان من نواقض اإلسالم) ١(
 .٢٢ص بكر بن عبد اهللا أبو زید،  األدیان، من اإلسالم وغیره دین بین الخلط اإلبطال لنظریة) ٢(
 .١٠، صإجابة عن أسئلة ظاهرة سب الذات اإللهیةانظر: ) ٣(



   

٤٣٥ 
 

 

  التطاول على الذات اإللهیة.  - أ

صـلى اهللا -الرسـول  قـال، )١(والتطاول على اهللا سبحانه وتعالى تنزه وتقدس عمـا یقولـه المفتـرون
ألمر أقلـب اللیـل یؤذیني بن آدم یسب الدهر وأنا الدهر بیدي ا"فیما یرویه عن ربه: -علیه وسلم

 )٢(." والنهار

 .rالتطاول على النبي محمد   - ب

 التطاول على الصحابة رضوان اهللا علیهم أجمعین وأمهات المؤمنین ومنهم (الشیعة).  - ت

 التطاول على علماء المسلمین.  - ث

 التطاول على المؤمنین.  -  ج

نبغـــي أن علـــى اإلســـالم وقالـــت: إن المبـــادئ األمریكیـــة ی )٣(تطاولـــت (كونـــدالیزا رایـــز) وقـــد"  
بمعنــى أن المبــادئ األمریكیــة ینبغــي أن تحــل ، تشــمل اإلســالم وال تقــف عنــد حــدود الــدول اإلســالمیة

  )٤(محل تعالیم اإلسالم وقیمه."

بــل جنــدوا مــن أبنــاء المســلمین  ولـم یكتفــي أهــل الكفــر بتطــاولهم علــى اإلســالم ونبـي اإلســالم  
  لیتطاولوا على اإلسالم وأهله. ؛من خالل تغریبهم

وعلـى الصـحابة ، rوالتطاول على رسول اهللا ، هي دعوة إلى نسف السنة النبویة الشریفةو"  
ومعاونــة األعــداء فــي الــدس واالفتــراء ، واالســتهزاء بالعلمــاء والمشــایخ، والتــابعین رضــوان اهللا علــیهم

ـــاب واألدبـــاء، علـــى اإلســـالم  الـــذین یســـتترون بســـتار اإلبـــداع، وأكثـــر مـــن یقـــوم بهـــذا الفعـــل هـــم الكّت
ـــر ـــة التعبی ـــة وحری ـــاء والعفـــة ؛والحداث ـــى المقدســـات اإلســـالمیة ویهـــدموا قـــالع الحی ، كـــي یتهجمـــوا عل

ـْم متناسین قول اهللا عز وجل:  ْنَيا َواآلِخـَرِة َوَأَعـدَّ َهلُ ـْم ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُيـْؤُذوَن اهللاََّ َوَرُسـوَلُه َلَعـنَُهُم اهللاَُّ ِيف الـدُّ ْنَيا َواآلِخـَرِة َوَأَعـدَّ َهلُ ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُيـْؤُذوَن اهللاََّ َوَرُسـوَلُه َلَعـنَُهُم اهللاَُّ ِيف الـدُّ
ِهينًا * َوالَِّذيَن يُ  ِهينًا * َوالَِّذيَن يُ َعَذاًبا مُّ بِينًـا﴾َعَذاًبا مُّ َتاًنـا َوإِْثـًام مُّ بِينًـا﴾ْؤُذوَن املُْـْؤِمنَِني َواملُْْؤِمنَـاِت بَِغـْريِ َمـا اْكَتَسـُبوا َفَقـِد اْحَتَمُلـوا ُهبْ َتاًنـا َوإِْثـًام مُّ  ْؤُذوَن املُْـْؤِمنَِني َواملُْْؤِمنَـاِت بَِغـْريِ َمـا اْكَتَسـُبوا َفَقـِد اْحَتَمُلـوا ُهبْ

  )٥( ]. ٥٨، ٥٧[األحزاب: 

                                                           
 .٩هـ، ص٢٥/٧/١٤٢٩بن صالح السحیم، الریاض، ، د. محمد بن عبداهللا rالتطاول على الرسول ) ١(
  .٤/١٧٦٢، وصحیح مسلم٢٧٢٢/ ٦متفق علیه، صحیح البخاري) ٢(
  وزیرة الخارجیة األمریكیة.) ٣(
  .٨أسرار الهجوم على اإلسالم ونبي اإلسالم، د. عادل بن علي الشندي، دار الوطن، ص) ٤(
 . نهى قاطرجي، موقع صید الفوائد.صفحة من قاموس األمراض االجتماعیة واألخالقیة، د) ٥(



   

٤٣٦ 
 

 

بالســب والشــتم وغیــر ذلــك مــن التطــاول بــین  )عزوجــل(وانتشــرت ظــاهرة التطــاول علــى اهللا   
  )١(".أبناء المسلمین ومنهم الفلسطینیین

 المباركـة بالدنـا هـي، والـرب الـدین سـب لظـاهرة انتشـاراً  الـبالد أكثـر أن لـه یؤسـف وممـا  
 بـالداً  تفـوق بالدنـا فـي التـدین نسـبة أن مـن وبـالرغم، بـه نعتـرف أن علینـا، ُمـر واقـع وهـذا، المقدسـة
 بلـد أي مـن أكثـر بالدنـا فـي األسـف مـع منتشـرة والـرب الـدین سـب عـادة أن إال، أخـرى إسـالمیة

  .! الميإس

، اإللهیـة الـذات َنسـبُ  فلسـطین فـي بأننـا یعیروننـا األخـرى األقطـار فـي المسـلمین وبعـض  
 .یصیبنا بما یشمتون ذلك أجل ومن، العظیم اإلسالم وَنسبُ 

 آخر شخص دین سب شخصاً  أن فلو، انقلبت الموازین أن مجتمعنا في عملیاً  المالحظ إن  
 ویبـرز ویغضـب یثـور فإنـه عائلتـه أو أبـوه سـب إذا أمـا، هانـةإ یعتبرهـا وال یتحـرك وال یتـأثر ال فإنـه
 ظاهرة وهذه، والجنازیر الهراوات ونشاهد المخزیة والحماقات المزیفة العنتریات وتظهر، الرجال أشباه
 یغضـب كـان الـذي _ r_  األكـرم رسـولنا ألخـالق تمامـاً  معاكسـة األولى هـي الجاهلیة ظواهر من

 )٢(لنفسه. یغضب یكن ولم، اهللا حرمات من حرمة تنتهك حینما

ما قام به أمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة یاسر عبد : ومثاًال على ذلك  
وذلــك اثنــاء المقابلــة التــي ، أمــام المشــاهدین وعلــى الهــواء مباشــرة، بشــتم الــذات االلهیــة علنــاً  )٣(ربــه

فهـو . ١٢/١/٢٠٠٩نصـف مـن مسـاء یـوم االثنـین ز فلسطین في الساعة العاشـرة والاأجراها معه تلف
  خارج عن الدین واالخالق والقیم الفلسطینیة.

یاســـر عبـــد ربـــه الـــذي كـــان یتحـــدث وبعـــد أن صـــب هجومـــه كعادتـــه علـــى المقاومـــة وعلـــى   
بــل مــن ترویجــه ، وهــذا ال ینبــع مــن اتجاهــه الیســاري العلمــاني، قــام بســب الــذات اإللهیــة، الصــواریخ

                                                           
  .، مرجع سابقصفحة من قاموس األمراض االجتماعیة واألخالقیة، د. نهى قاطرجي )١(
 .١٠انظر: إجابة عن أسئلة ظاهرة سب الذات اإللهیة، ص) ٢(
  ، حاصــــــل علــــــى ماجســــــتیر االقتصــــــاد والعلــــــوم السیاســــــیة مــــــن جامعــــــة القــــــاهرة. ١٩٤٤ولــــــد عبــــــد ربــــــه عــــــام ) ٣(

، وكــان شخصــیة بــارزة فــي الجبهــة ١٩٦٧ى حركــة القــومیین العــرب والجبهــة الشــعبیة لتحریــر فلســطین عــام انضــم إلــ
 عنـــدما أصـــبح نائـــب األمـــین العـــام للجبهـــة وممثلهـــا فـــي المجلـــس ١٩٦٨الدیمقراطیـــة الشـــعبیة لتحریـــر فلســـطین عـــام 

ة اإلعـالم والثقافـة فـي الفتـرة مـن عـام إلـى جانـب رئاسـة إدار  ١٩٧٣االقتصادي لمنظمة التحریـر الفلسـطینیة منـذ عـام 
  .saraya newsموقع سرایا ، ١٩٩٤-١٩٧٧



   

٤٣٧ 
 

 

وأیضًا المدعو عزام األحمد وغیـرهم الكثیـر  )١("مام مماطالت االحتالل الصهیوني.للتطبیع والركوع أ
  .من رموز السلطة الوطنیة الفلسطینیة

   -:منها فكثیرة هذه الظاهرة أسباب أما

 .والشتم واللعن بالسب سبحانه علیه یتجرؤون الذین العباد قلوب الرب في توقیر عدم -١

 یلعنـون حارتـه أبنـاء أو الـرب یسـب والـده سـماع علـى فـلالط یتربـى فحینمـا ...السـیئة السـنة -٢
 بالصـورة لـیس فهـو اً إنكـار  هنـاك كـان لـو حتـى !!منكـر فـال اعتیـادي األمـر یصـبح ...الـدین

 هذه وسط في الطفل یتربى فحینما، الجرم هذا من أكبر وال أعلى فال الحدث جرم مع المطلوبة
 جـل لخالقـه ولعنـه سـبه فـي واسـتمر الكفـر هویكبر معـ، ویكبر لسانه على الكفر یجري الخبائث

 .اهللا إلى یتب ولم بلغ إذا حتى قلبه على إال ُطبع وعال

 حیث، باالتفاق الملة من المخرجة الكبیرة بهذه االهتمام يف والعلماء والمشایخ الخطباء تقصیر  -٣
 نـةلج لهـا تكـون أن ینبغـي، عظیمـة جدیـة بصـورة األمـر أخـذ وعـدم !! الـرب سـب فـي تأویـل ال

 .علینا اهللا سخط وٕاال لمحقها جداً  كبیر وتعاون خاصة

 الواردة األسئلة - كثرة نقول - كثرة نسمع ال بل عنها یتحدثون مشائخ أو خطباء نسمع فلم  
 بلـد عـن سـألتني لـو حتـى العربـي الـوطن فـي مخزیـة بكثـرة انتشـارها رغـم الجانب بهذا المشایخ على

 وسـبب، اهللا تعـالى ! الـدین أو اهللا یشـتمون نصـفهم لـك قلـت لـو أبـالغ ال فالنـي أو فالنـي أو فالنـي
 وقع طالق كأنه أو عابرة غلطة وكأنها المسلم العربي الشارع لدى بسهولة األمر أخذ إلى یعود ذلك
 .المفرط الغضب وقت
 فاآلراء، حرام بأنه معرفته من الرغم على اإللهیة الذات لسب الشخص تدفع التي الدوافع عن أما

 :هو ذلك وراء الرئیسي السبب أن یقول من فمنهم، ینةمتبا

  بالفرد. المحیطة االجتماعیة والبیئة الطفولة منذ التنشئة   - أ

 الرئیسي. السبب هو الدیني عز الوا غیاب  - ب

 وهو سبب رئیسي أیضًا.  االستعمار مخلفات  - ت

، مــع بكثــرةوفــي فلســطین قــام األحــتالل الصــهیوني بتعزیــز هــذه الظــاهرة ونشــرها بــین أبنــاء المجت
  مایسموهم بـ (عمال إسرائیل).، والذي عزز هذه الظاهرة اإلحتكاك بالصهاینة والعمل معهم

                                                           
تــاریخ النشــر: یاســر عبــد ربــه یشــتم الــذات االلهیــة فــي بــث مباشــر علــى تلفزیــون فلســطین، عمــر شــاهین، ســرایا، ) ١(

م، صــــــــــــــــــــــباحًا، ٢٠١٣/ ٢٢/٢، تـــــــــــــــــــــم االقتبــــــــــــــــــــــاس الجمعـــــــــــــــــــــة: p.m ٧:٢٨م، الســـــــــــــــــــــاعة:  ٢٠٠٩/ ١/ ١٣
http://sarayanews.com 



   

٤٣٨ 
 

 

 والمثقفـین المتعلمـین مـن كبیـرة نسـبة هنـاكو  اآلخـر عـن یختلـف رأي واحـد ولكـل، الجهـل  - ث
 تـدفعهم وهي التي، الزائدة العصبیة وعذرهم في ذلك هي اإللهیة الذات بسب أیضاً  یقومون

 !!(١) حقیقي عقدي خلل یوجد أنه على مؤشر تعطي وكلها، واألعذار كثیرة واألسباب، لهذا
حكــم ســب "فتــوى شــرعیة فــي(، م٢٧/٢/٢٠١٣لــذلك صــدرت فــي غــزة یــوم األربعــاء بتــاریخ   

، یتجــرأون علــى الــذات اإللهیــة ســبًا وشــتماً ، ) تقــول: كثیــر مــن الحمقــى ال خــالق لهــمالــذات اإللهیــة
فمـــا حكـــم حیـــاتهم الزوجیـــة؟ ، بأوصـــاف ال یرتضـــیها شـــذاذ البشـــر ألنفســـهمویصـــفون الـــذات اإللهیـــة 

  وكیف التعامل معهم؟

أو ســـب الصـــحابة فـــي جملـــتهم ، أو األنبیـــاء، أو اإلســـالم، أو القـــرآن، الجـــواب: ســـب الـــذات اإللهیـــة
ولـو مـات علـى هـذه الحالـة ال یـورث ولـو ، وینفسخ عقد الزوجیة إن كانت له زوجة، یعتبر كفرًا وردة

فــإن تــاب وحســنت توبتــه نرجــو اهللا أن یتــوب ، والمرتــد یســتتاب، مــات بعــض أقاربــه ولــه مــنهم میــراث
فإنـه  ؛مـات علـى هـذه الحالـةثـم وٕان غلبه الشیطان وأدمن على هذا الخلق كمـا یفعلـه الحمقـى ، علیه

ال وٕان كانــت لــه أعمــال صــالحة ، ال یغســل وال یكفــن وال یصــلى علیــه وال یــدفن فــي مقــابر المســلمین
ـْم ِيف لقوله تعـالى ؛یثاب علیها ـْم ِيف : ﴿ َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأْوَلــئَِك َحبَِطـْت َأْعَامُهلُ : ﴿ َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأْوَلــئَِك َحبَِطـْت َأْعَامُهلُ

ْنَيا َواآلِخَرِة َوُأْوَلـئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾ ْنَيا َواآلِخَرِة َوُأْوَلـئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدوَن﴾الدُّ   )٢(. واهللا أعلم."]٢١٧: [البقرة الدُّ

 واعٍ  وهـو r الرسـول یسـب أو، اإللهیـة الـذات یسب الذي أن على اتفقوا قد یدالتوح وعلماء  
 ویعلـن یسـتتاب أن إمـا المرتـد إن" :الفقهـاء ویقـول، اإلسالم ربقة من ویخرج، مرتداً  یعتبر ؛یقول لما

  . ة"رد یقتل أن وٕاما، ویتشهد ویغتسل اإلسالم ویدخل، جدید من توبته

 في یماثل اللفظ فهو إكمال دون األولى الحروف بنطق ینوالد اإللهیة الذات یسب والبعض  
 وقـع مـن علـى ویجـب، اإلسـالم دیـن عن مرتد كافر أنه وهو – كامالً  اإللهیة الذات سب من الحكم

 - علیه اهللا تاب ؛ً نصوحا توبة تاب فإذا، الحسنات من واإلكثار واالستغفار بالتوبة المبادرة ذلك منه
 فالعقیـدة، وعمـالً  وقـوالً  اعتقـاداً ، وباطنـاً  ظـاهراً  تبـارك اهللا تعظـیم المسـلم علـى الواجـب أن وذلـك

 لـم الحقیقـة فـي هـو ذلـك یفعـل الـذي فالشـخص، وتعـالى تبـارك الخـالق تعظـیم علـى تقـوم اإلسـالمیة
 ویجـب أقوالـه فـي اهللا یتقـي وأن، یحـذر أن وعلیـه، قـدره حـق یقـدره ولم وتعالى تبارك اهللا قدر یعرف
 . به یتلفظ ما یعرف أن علیه

                                                           
م، الســاعة ١٢/٣/٢٠١٣، تــم اإلقتبــاس یــوم الثالثــاء بتــاریخ إجابــة عــن أســئلة ظــاهرة ســب الــذات اإللهیــةانظــر: ) ١(

 pdf.٢٠١٠/٠٢/١١/site.iugaza.edu.ps/sashoor/files. ٤-٣مساًء، ص١١
انظــر ملحــق رقــم  ،فتــوى شــریعة للشــیخ عبــد الكــریم الكحلــوت مفتــي محافظــة غــزة، والشــیخ حســن إســماعیل اللحــام) ٢(
)١١(.  



   

٤٣٩ 
 

 

أو  الـدین أو اهللا سـب فمـن، اإلیمـان نـواقض مـن نـاقض الـدین أو اإللهیـة الـذات سـب وٕان  
 محمـد على أنزل بما وكفر تعالى؛ باهللا الكفر أنواع أبشع وهو من الدین عن ارتد فقد ؛اإللهیة لذاتا
، اطعتـهمق ووجبـت، زوجتـه علیـه وحرمـت ....وعبادتـه وزكاتـه وصـیامه وصـالته إیمانـه انـتقضو 

ن مـ اإلسـالم ویـدخل یتـوب أن إلـى، والجلـد بالحبس النكراء جریمته عن یزجره أن األمر ولي وواجب
  .الشرعي القضاء بواسطة قتله األمر ولي على وجب ؛یتب لم وٕان، اإلسالم الكافر یدخل كما دیدج

 وهـذه ،بأسـره المجتمـع إلـى یتعـداه الفـرد مـن المعاصـي أثـر بـأن نـذكرهم األمـور فعلـى والة  
 یطعنون فالعصاة تعالى؛ اهللا رحمة وبین بیننا حجاب فهي وأحزاننا آالمنا أسباب من سبب المعصیة
 لوضع الجمیع یتحرك أن یجب ودیننا لربنا فانتصاراً ، تعالى اهللا نصر ویؤخرون، ظهره في المجتمع

 شـعبنا أبنـاء مـن فرد كلو  واألحزاب والهیئات والمؤسسات األمر والة :من، النكراء الجریمة لهذه حد
 هـذا تنـاول والخطباء وعلى الوعاظ.الجریمة هذه إنهاء على للعمل وٕامكاناته وقدرته سلطته وفق كلٌ 

، البیئة من تعلم لقد، فالطفل الذي لم یتجاوز عمره ثالث سنوات یسب، منه الناس لتحذیر الموضوع
 فـاإلثم، جیرانـه مـن أو أمـه مـن أو أبیـه مـن المسـبات هـذه یسـمع مـا وغالبـاً ، سـناً  منـه أكبر هم وممن

 بعـد حتـى، جیرانـه إلـى وأوصـلها، بیتـه إلـى المسـبات هـذه أدخـل الـذي الشـخص یالحـقوالـوزر 
 )١(وفاته".

                                                           
 ١٠-٤، صة ظـــــــــــــــــــاهرة ســـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــذات اإللهیـــــــــــــــــــةإجابـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــئلانظـــــــــــــــــــر: ) ١(

site.iugaza.edu.ps/sashoor/files/٢٠١٠/٠٢/١١.pdf  
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  .سبل مواجهة هذه المخاطر -  الثاني المطلب
  

  -سبل مواجهة مخاطر التغریب على العقیدة والفكر وهي على النحو التالي:

  )١(:العقديو  النحراف الفكريسبل مواجهة ظاهرة ا -أوالً 

، ثـم االنتشـار، تبـدأ االنحرافـات الفكریـة بـالظهور ؛عندما یتزعـزع األمـن الفكـري فـي المجتمـع  
حتــــى إذا تقبلهــــا النــــاس ، ویكــــون ظهورهــــا تــــدریجیًا بحیــــث تظهــــر االنحرافــــات الفكریــــة البســــیطة أوالً 

حتى یعـم المجتمـع ، ریة األكبر وهكذاظهرت االنحرافات الفك، واستحسنتها عقولهم، وتشربتها أفئدتهم
ویصــــعب إصــــالح ، ویصــــبح المعــــروف منكــــراً ، وینقلــــب المنكــــر معروفــــاً ، وینتشــــر الفســــاد، الخــــراب
  .المجتمع

وذلك من خالل ، ال بد من التصدي لالنحراف الفكريأنه فكر أبنائه  ؛ولكي ُیحفظ المجتمع وُیصان
   -:الوسائل التالیة

وهمــا طــوق النجــاة ، ففیهمــا العصــمة مــن كــل انحــراف؛  rبیــه وســنة ن، التمســك بكتــاب اهللا  -١
وربط أفراد المجتمع بهذین المصدرین هو السبیل األمثل لحفظ األفراد مـن كـل ، من كل فتنة

  ، وهو صمام األمان لحفظ المجتمع من الزیغ والضالل، انحراف

ن الشـوائب التـي قـد وتنقیتهـا مـ، غرس العقیدة اإلسالمیة في نفـوس األفـراد وتعهـدها بالرعایـة -٢
 .تخل بها

باعتبارهــــا انحرافــــات فكریــــة  ؛والســــحر، والشــــعوذة، والخرافــــات، والبــــدع، محاربــــة الشــــركیات -٣
  .وسلوكیة

باعتبارهــا خــط دفــاع ضــد االنحرافــات الفكریــة  ؛ترســیخ أركــان اإلســالم والواجبــات الشــرعیة  -٤
  .المختلفة

 المجتمع في جمیع مجاالت الحیاةضرورة تطبیق شریعة اإلسالم في حیاة الفرد والجماعة و   -٥
  ...االجتماعیة، االقتصادیة، السیاسیة

ووقایتـه ، تفعیل شعیرة األمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر لحفـظ المجتمـع مـن كـل انحـراف -٦
  .من الفساد
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وتطبیقـه فـي جمیـع المجـاالت علـى مسـتوى األفـراد ، اتخاذ الوسطیة واالعتـدال منهجـًا للحیـاة -٧
  .واألسر والمجتمع

، واالحتكــام إلیهمــا، والســنة، الكتــاب: الرجــوع عنــد التنــازع واالخــتالف إلــى مصــدري الــوحي  -٨
  .والرضى بهما

وٕاتاحــة العلــم الشــرعي بجمیــع ، والســعي لنشــره بــین أفــراد المجتمــع، الحــث علــى طلــب العلــم  -٩
" فـنقص العلـم الشـرعي عنـد أصـحاب ، لجمیع فئات المجتمـع اختصاصاتهومختلف ، فروعه

 حرف من أول المسببات في تفشي األفكار المنحرفة بینهم.الفكر المن

 وٕاغالق الطرق الموصلة له، سد المنافذ التي یتسلل من خاللها الفكر المنحرف - ١٠

وتقویة مناعتهم الذاتیة ضد مختلف التیارات الفكریـة ، تحصین األفراد من األفكار المنحرفة  - ١١
 )١(الضالة.

وطرق تغییر القناعات والمفاهیم ، واألفكار الغربیة تحذیر األجیال من وسائل فرض اإلرادة  - ١٢
بالحصــــانة التربویــــة االزمــــة  وتزویــــدهم، التــــي توجــــه ضــــد أبنــــاء العــــالم اإلســــالمي لتغــــریبهم

  )٢(لذلك.

  )٣(سبل مواجهة ظاهرة اإللحاد والكفر: -ثانیاً 
وجعــل ، ودالــدعوة إلــى توحیــد اهللا ســبحانه واإلیمــان بــه واإلقــرار بأنــه إلــه الكــون وخــالق الوجــ -١

الهدف األول واألخیر للرساالت السماویة جمیًعا هو إقرار هذه القضـیة العظیمـة مـن قضـایا 
ــاُغوَت قــال تعــالى: ، الــدین ــوا الطَّ ــُدوا اهللاََّ َواْجَتنُِب ــوًال َأِن ُاْعُب ــٍة َرُس ــلِّ ُأمَّ ــا ِيف ُك ــْد َبَعْثنَ ــاُغوَت ﴿ َوَلَق ــوا الطَّ ــُدوا اهللاََّ َواْجَتنُِب ــوًال َأِن ُاْعُب ــٍة َرُس ــلِّ ُأمَّ ــا ِيف ُك ــْد َبَعْثنَ ﴿ َوَلَق

  .]٣٦[النحل:   واجتنبوا الطاغوت﴾واجتنبوا الطاغوت﴾

ـــة ا -٢ ـــة بالتربی ـــل ذالعنای ـــة حتـــى ینشـــأ جی ـــي اهللا، أخـــالق عالیـــة ولُخُلقی ـــدعو إل ـــال تعـــالى:، ی  ق
ـْريِ َوَيـْأُمُروَن بِـاملَْْعُروِف َوَينَْهـْوَن َعـِن املُْنَْكـِر َوُأوَلئِـَك ﴿ ـٌة َيـْدُعوَن إَِىل اْخلَ ـْريِ َوَيـْأُمُروَن بِـاملَْْعُروِف َوَينَْهـْوَن َعـِن املُْنَْكـِر َوُأوَلئِـَك َوْلَتُكْن ِمـنُْكْم ُأمَّ ـٌة َيـْدُعوَن إَِىل اْخلَ ُهـُم ُهـُم َوْلَتُكْن ِمـنُْكْم ُأمَّ

 ى الخیر.أي لتكونوا جمیعًا أمة داعیة إل .]١٠٤[آل عمران:املُْْفلُِحوَن﴾املُْْفلُِحوَن﴾
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صـة فـى تعـن طریـق إعـادة تقیـیم وتطـویر مواقـع اإلنترنـت المخ التصدي لشـبهات المالحـدة: -٣
مــــع ضــــرورة اإلشــــراف علــــى ســــلوك المناقشــــین وطــــرائقهم واالهتمــــام بقضــــایا ، رد الشــــبهات

 .وتكمیلها بأبحاث مواجهة اإللحاد، اإلعجاز العلمى فى القرآن والسنة

على فنون المناظرة وأصول الجدل ، تهیئتهم علمی ا وعقلی اإعداد فریق من الشباب وتدریبهم و  -٤
وتحصینهم وتجهیزهم بكل ما یحتاجون مـن دعـم ، فى المنتدیات التى تبث مثل هذه األفكار

مــن المتمكنــین فــى  أولئــكوحبــذا لــو كــان ، نفســى وعلمــى وفكــرى لمواجهــة مثــل هــذه األفكــار
  العلم الشرعى والمختصین فى باب العقائد. 

وأن ، بــالعلم ونشــر الفكــر اإلســالمى الصــحیح وحمــل لــواء هــذا الــدین الشــباب المســلم تســلح -٥
وفــن الحــوار بحیــث یســتطیعون تفنیــد شــبهاتهم ، یكونــوا علــى مســتوى عــاٍل مــن الثقافــة والعلــم

 الدعاوى صدى لها. تلكوأباطیلهم حتى ال تجد 

والمصـلحین المسـلمین  وعلى الشـباب المسـلم أن ینشـر جهـود المفكـرین، توعیة الناس بدینهم -٦
 ٕاظهار أفكارهم ونشر كتبهم وتعریف أبناء األمة بهم.و ، العظماء الذین حملوا رایة اإلصالح

 ومعالجتهــا مــن، رصــد األفكــار التــى تبــث فــى مواقــع اإلنترنــت والفضــائیات وكتابــات الُكتــاب -٧
 ش بها. فى المجاالت الشرعیة والفكریة والعلمیة وتعمیق النقا، صینتخالل اجتماع المخ

ومــا ، لتكــون متوافقــة مــع متغیــرات العصــر وأفكــاره، وتجدیــد منــاهج التلقــین للعلــوم اإلســالمیة
  .یطرأ فیه من قیم علمیة وفكریة وفلسفیة جدیدة

مـن مقـاطع  )الیوتیـوب(توجیه الشباب لعدم االنسیاق وراء ما تروجه تلـك الصـفحات ومواقـع  -٨
أو الـدخول فـى حـوارات ، اول علـى أنبیـاء اهللاوالتطـ، تستهدف التشكیك فـى األدیـان السـماویة

عبــر االنترنــت حــول مــا یثــار مــن شــبهات مــن قبــل بعــض األشــخاص الــذین یتحــدثون اللغــة 
فى محاولة منهم لتأسیس موجه الحادیة جدیـدة وٕاثـارة الفـتن ، العربیة بلهجات عدد من الدول

 الطائفیة داخل مصر وفلسطین وغیرها من الدول العربیة.

  )١(ثه تلك األطراف الخفیة من خلخلة للقیم االجتماعیة.وما ُتحد
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  سبل مواجهة والیة الكافرین على المؤمنین: -ثالثاً 
، الــوالء والبــراء مــن مســائل العقیــدة التــي إهــتم بهــا القــرآن الكــریم والســنة النبویــة اهتمامــا بالغــاً   

، المشــركینو  لبــراء مــن الكفــاروا، لــذلك یجــب علــى المســلم أن یكــون والءه كلــه هللا ورســوله وللمــؤمنین
فســبل ، فهــو مــن لــوازم التوحیــد، ســواٌء أكــان مــن جهــة االعتقــاد أم كــان مــن جهــة األقــوال أو األفعــال

  -مواجهة هذا المعتقد الخطیر كما یلي:

ضـــرورة االهتمـــام بتوجیـــه الناشـــئة وٕارشـــادهم إلـــى حســـن االقتـــداء والتأســـي بأحســـن خلـــق اهللا  -١
ثـم مـن سـار علـى نهجهـم متبعـًا غیـر مبتـدع حتـى نصـل إلـى مـا تعالى وهم األنبیاء والرسـل 

 بالغرب في جمیع االمور الحیاتیة. ولیس التشبه .وصلوا إلیه من الفوز برضوان اهللا تعالى

حضـور  أو بمناسـبتها تهنئـتهم أو إقامتهـا فـي مساعدتهم أو أعیادهم في عدم مشاركة الكفار -٢
 إقامتها.

، المسـلمین أسـرار فیهـا التـي المناصـب وتـولیتهم بهـم لثقـةوا بـالغرب والیهـود عـدم االسـتعانة -٣
  وحبهم ومدحهم والتودد إلیهم. المسلمین على وٕاظهارهم، ومستشارین واتخاذهم بطانة

 .بالدهم في توعیة الشباب من مخاطر الهجرة إلى الغرب واإلقامة -٤

واالطمئنــان  وعــدم شــهود مــا ســواه مــع الركــون، حســن االلتجــاء إلــى اهللا تعــالى والتوكــل علیــه -٥
 التام إلى ما عند اهللا تعالى وأنه خیر من الدنیا وما فیها.

وتمحــیٌص ألهــل اإلیمــان ، الیقـین بــأن الظهــور العــابر والمؤقـت للكفــار إنمــا هــو اسـتدراٌج لهــم -٦
ط بما هداه اهللا تعالى إلیه من الحق. ؛فال یغتر أحد بما هم علیه من الباطل  فیفرِّ

 .التعامل مع الكفارمراعاة الضوابط الشرعیة في  -٧

فهــم أعـــداء اهللا الـــذین غضـــب علـــیهم  ؛عــدم االغتـــرار والطمـــع بمـــا عنــد الكفـــار والتشـــبه بهـــم -٨
 وا بخسارة الدارین وحرموا من نعیم اآلخرة فمواالتهم غایة الخسران.ءفبا

التنبه والحـذر مـن خـرق عقـد الـوالء والبـراء إذ أنـه مظنـة المـروق مـن الـدین ومزلـة العبـد إلـى  -٩
ومالحظـــة أن ذلـــك الخـــرق قـــد یكـــون بالقلـــب أواللســـان أوالجـــوارح أو ، النفـــاق والكفـــردركـــات 

 )١(جمیعها معًا.

 خـالل مـن أبنـاء المسـلمین یدرسـها التـي المنـاهج فـي والبـراء الـوالء مفهـوم تفعیـل ضـرورة - ١٠
 المَضَللین. لدى الغمة وٕازالة، الشباب لدى وصقلها الناشئة لدى غرسها
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  العظیم. المفهوم حقیقة هذا تبیان في جهودهم ضرورة مضاعفةوالتربویین  على الدعاة - ١١

 فـي المهـم العقـدي المفهـوم هـذا فـي برمجـة دورهـم التربویـون المسـئولون یأخـذ أن ضـرورة  - ١٢
 ودینـه نفسـه فریـد یخـدم ربـاني جیـل صـیاغة أجـل مـن؛ جمیعهـا التعلیمیـة المنـاهج

  .(١)ومجتمعه

 والسیاسـیة واالجتماعیـة التربویـة الحیـاة فـي جمیـع شـئون والبـراء لـه الـوالء دور تفعیـل - ١٣
  واالقتصادیة. والعسكریة

 المفهوم هذا وتنمیة الناشئة لدى والبراء الوالء مفهوم غرس على المعلمین قبل من التركیز - ١٤
 ومن خالل ؛ لذلك المواتیة الفرص اغتنام خالل من وذلك المراحل جمیع في الطلبة لدى
 األجیـال تشـكك التـي الشـبهات وٕازالـة، والحضـاري فيالثقـا المسـلمین بتـراث المنـاهج ربـط

 .الصالح وسلفها وتاریخها عقیدتها في الناشئة

 وعقـول قلـوب فـي اهللا لـدین الـوالء وتنمیـة بغـرس األمـور أولیـاء الحـرص الشـدید مـن جهـة - ١٥
 الملـبس فـي المتنوعـة المواقـف خـالل مـن، واللحظیـة الیومیـة التربیـة أثنـاء عملیـة أبنـائهم

 من وذلك، والسلوك واألخالق، والسكنات الحركات وفي، والمشرب وفي المأكل، والمظهر
 قرآنیـةات الآلیـا هموتحفـیظ، rالنبـي األعظـم جمیعهـا بـالمربي المواقـف هـذه ربـط خـالل

 الصحابة وأسماء الشریفة الصحابة قصص خالل من وكذلك، النبویة واألحادیث، الكریمة
  والمغنیات وغیرهم. والمغنیین والممثالت مثلینألسماء الم تحفیظهم من بدالً ، العظام

العلماء  وكذلك، األوقاف وزارات في واإلرشاد الوعظ مجال في المسئولین قبل من االهتمام - ١٦
ربـط مع ، الصحیح بالشكل الخطیر العقدي المفهوم هذا حقیقة بتوضیح عاظو وال والخطباء
 أجـل مـن ؛األصـیل المفهـوم بهـذا والثقافیـة والسیاسـیة االجتماعیـة المختلفـة الحیـاة مظـاهر

ن الـدی تفصـل التـي الوضـعیة للمجتمعـات التبعیـة مـن وتخلیصـه المسـلم الصـف تحقیـق قـوة
 . األخرى شؤون الحیاة عن

لـدى  وتنمیتـه الناشـئة قلـوب فـي العظیم المفهوم هذا غرس في المساجد دور تفعیل ضرورة - ١٧
لدعاة  وكذلك التحفیظ مراكز على للقائمین الفرصة إتاحة خالل من وذلك، الناشئ الشباب

 والمعنویة.  المادیة االمكانات وتوفیر الفعال التربوي دورهم لممارسة المخلصین

 المفـاهیم تصـحیح عملیـة لتبنـي والریاضـة الشـباب وزارة قبـل مـن الریاضـیة الكـوادر دعـوة - ١٨
 عمـ یتعـارض ال وأنـه اإلسـالم حقیقـة توضـیح خـالل مـن وذلـك، دیـنهم عـن لـدیهم الخاطئـة

                                                           
  .١ص، زیاد محمد مسعوداإلسالم،  األبعاد التربویة لمفهوم الوالء والبراء في) ١(



   

٤٤٥ 
 

 

 لـدین الـوالء وأن والعقلیـة الجسـمیة القـوة إلـى یـدعو إنـه ذلـك مـن العكس على بل، الریاضة
 األذان كـاحترام وذلـك اهللا شـعائر احتـرام مـن بـد ال أنـه بیـد، وینمیهـا القـوة هـذه یـورث اهللا

 تسـود أن مـن بـد ال وكذلك، العبادة هذه ألداء ؛اللعب إیقاف یتم بأن الصالة موعد واحترام
 ،والعـدل والحلـم والصـبر الشـریفة والمنافسـة واألخـوة كالصـدق العالیـة الریاضـیة قاألخـال

 )١(.والبراء الوالء آثار من كان ذلك وكل

لمـا لهـا األثـر الخطیـر فـي حیـاة  ؛لذلك البد من اإلهتمام الكبیر لعقیدة الوالء والبـراء  
یحــاول أن یفــرض  ألنــه ؛وعلىهــم أن یتصــدوا للغــرب بكــل مــا اســتطاعوا مــن قــوة، المســلمین

لیكـون  ؛والؤه على المسلمین بالقوة لتغریبهم من خالل فرض ثقافته وفكره وعقیدته المحرفـة
  والء المسلمین لهم ولیس هللا ورسوله وللمؤمنین.

 وكشـف، اإلسـالم فـي والبـراء الـوالء أبعـاد توضـیح فـي اإلعـالم وسـائل اسـتعمال تفعیـل - ١٩
 هـذه تلعبـه لمـا، لـدینهم المسـلمین والء زعنـ إلـى تسـعى التـي الغربیـة وفضـح المـؤامرات

، والمـذیاع، الصـحف: ومنهـا، القـیم وبنـاء المفـاهیم غـرس فـي فاعـل مـن دور الوسـائل
 فـي وتمییعـه الوالء هذا هدم في األمة أعداء التي یستخدمها الفضائیات وخاصة، والتلفاز
 المسلمین. نفوس

 الشـیقة البـرامج خـالل مـن وذلـك  (Internet)الدولیـة االتصـال دور شبكة تفعیل وكذلك  - ٢٠
 شخصـیة علـى المحافظـة یخـدم بمـا، لـه ومخطـط ومـدروس جیـد بشـكل والمعـدة والممتعـة
 فردًا ومجتمعًا. المسلم اإلنسان

 نخبـة إعـداد خـالل من، حالصحی بالشكل والبراء الوالء غرس في اإلسالمي الفن استخدام - ٢١
 التكنولوجیـة الطـرق باسـتخدام، المهـم المفهـوم هـذا غـرس علـى القـادرین مـن المـربین

 التـي، الكرتونیة والرسوم المرئیة البرمجة منها والتي، العظیم الهدف هذا لخدمة ؛المتطورة
 الهادفة اإلسالمیة والمسرحیات، الكاریكاتوریة والرسوم، المسلمین أطفال إلیها انتباه تجذب

 اإلسـالمیة األناشـید كوكـذل، والبـراء الـوالء آثـار بوضـوح تظهـر التـي واألفـالم الدینیـة
 )٢(الهادفة.

  

 

                                                           
 .٢٢٨-٢٢٦صزیاد محمد مسعود، اإلسالم،  األبعاد التربویة لمفهوم الوالء والبراء في) ١(
  .المرجع السابق) ٢(
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  سبل مواجهة الدعوة إلي تقریب األدیان: -رابعاً 
 ؛یجــب التصــدي لــدعوة حــوار األدیــان أو تقریــب األدیــان وغیرهــا مــن المصــطلحات الدخیلــة  

وصراع فكري بین دعاة اإلسالم وُعباد ، فهي دعوة خبیثة وماكرة وجدال بین أهل الحق وأهل الباطل
   -:لك من خاللوذ، الصلیب

 على بالغیرة النفوس وشحن، جمیعاً  األمة طبقات في الصحیح الدیني الوعي بث -١

 .ومقدساته وحرماته الدین

 وبـرامج التربیـة التعلـیم منـاهج خـالل مـن المسـلمین نفـوس فـي اإلسـالمیة العقیـدة ترسـیخ -٢
ر ودو  المـدارس فـي، خاصـة الناشـئة قلـوب فـي ترسـیخها علـى التركیـز مـع، عامـة بصـفة
 .واألهلیة الرسمیة التعلیم

بیان الفرق بین العقیدة الصحیحة وبین المعتقدات الباطلة في الدیانات الیهودیة والنصرانیة  -٣
 .وٕاظهار التحریف فیها وفي كتبهم ألبناء األمة اإلسالمیة

 .نشرها بین أبناء األمةثم عقد الدراسات المقارنة بین الدیانات  -٤

 أو كعـالج  شـدیدة لحاجـة إال، الكفـار بـالد إلـى السـفر نمـ وأسـرة فـرد كـل قبـل مـن الحـذر -٥
 الدین في والفتنة  الشبهات لدفع االستعداد مع، اإلسالمیة البالد في یوجد ال ضروري علم

 .)١(ما أمكن . وتشجیع أبناء األمة للدراسة في بلدانهمللمسلمین الموجهة

  سبل مواجهة التطاول على الدین اإلسالمي: -خامساً 
 وأن، باسـتنكار الشـنیع الفعل هذا یرمقوا أن - الناس وعامة بل - والعقالء علماءال واجب -١

 ینفـع ال الـذي الفعـل هـذا ومخـاطر، الحـق طریـق النـابي السـلوك ذوي لتعلیم جهدهم یبذلوا
  .اعتذار وال تمحلٌ  معه

 میعج في األوقاف وزارات مع وبالتعاون، تعالى اهللا إلى والدعاة والوعاظ الخطباء یقوم أن -٢
 بـل، الفعـل ذلـك شـناعة بیـان هـدفها مباركـة بحمـالت، ومنهـا الفلسـطینیة اإلسـالمیة الـبالد
، لـه َشـتّامون ونحـن اهللا نعبـد أن النقـائض فمـن، منها العاجلة التوبة ووجوب، الخطیئةتلك 
 .ألسمائه معّظمین غیر، لجالله هیابین غیر ونحن، والزلفى والتوكل المحبة ندعي وأن

                                                           
 األولـى زیـد، جمـادى أبـو اهللا عبـد بـن األدیـان، بكـر مـن وغیـره اإلسـالم دیـن بـین الخلـط لنظریـة انظر: اإلبطال) ١(

  .٨٨-٨٧، ص١٤٢١
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 فـي المعلـم ...الحملـة تلـك فـي یشـارك أن، إیمـان مـن  بقیـة مسـكةٌ  عنـده مـن كـل وعلـى
، مسـجده فـي والخطیـب، نادیـه فـي والفتـى، سـوقه فـي والرجـل، بیتهـا فـي والمـرأة، مدرسـته

 .حقله في واإلعالمي

 تعـالج التـي المناسـبة والكتیبـات، الجذابـة والملصـقات، المبسـطة العلمیـة النشـرات تـوفیر -٣
 .الصریح اإلثم ذلك یرتكب من لحكم واضح بیان مع، ومتطلباته كانهوأر  اإلیمان قضایا

 كانأ سواء، الحملة تلك في الملحوظ النشاط أصحاب مكافأة أي، التعزیز سیاسة اعتماد  -٤
 .امرأة مأ رجالً ، شیخاً  مأ شاباً ، متعلماً  مأ عالماً 

 العامـة مـاكناأل فـي ُتعلـق، سـوداء فـي قائمـة اهللا علـى تطـاول مـن كل اسم بوضع التهدید -٥
 تـرك علـى وتـدریبهم، العقیـدة معنـى تعلـیمهم خاللهـا یـتم زمنیـة فتـرة إمهـالهم بعد البلدة من
 .الخطیئة تلك

  لهـم المضـروب الـزمن انقضـاء بعـد، الفعـل ذلـك علـى وارتكـب تجاسـر مـن كل مخاصمة -٦
 .صلة به لهم من وكل وأصدقائه ذویه ِقبل من

 .الستتابته الشرعیة المحكمة أمام العمل ذلك یرتكب شخص كل ضد قضائیة دعوى رفع -٧

 األمـور تصـل أن وآیاتـه بـاهللا المسـتهزئین هـؤالء عـن الطـرف بغـض ألخشـى وٕانـي
 :الشاعر قول حد إلى في هذا العصر بالحكومات

ـــــن ـــــزعیم وم ـــــن ســـــب ال ـــــاد للســـــجن م   یق

ـــــــاس أحـــــــرار    ـــــــإن الن ـــــــه ف   ســـــــب اإلل

    
   .طورها عن وخروجها راألمو  وتفلت الفساد ظل في بالعیش تفرح فال وحینئذٍ 

بـل األدهــى مــن ذلــك مـن الزعمــاء أنفســهم مــن ، مــا حــدث بالفعـل مــن بعــض الزعمــاء ذلـكو 
  تطاول على الدین وسب الذات اإللهیة علنًا.

 سـب أو الـدین سب حول مركز بشكل تدور والتي، العلماء لبعض الكاسیت أشرطة توزیع -٨
إلیمـان ومایترتـب علیـه مـن عقـاب با بالغـة أضـرار مـن علیـه یترتـب ومـا، اإللهیـة الـذات
 ١رباني.

 خاللـه الحدیث یتم الذنب؛ ذلك في یقعون الذین هؤالء مع اً مباشر  تواصالً  هناك یكون أن -٩
 بدقـة المهمـة تلـكب یقـوم مـن وانتقـاء اختیـار مراعـاة مع .الموضوع هذا حول مباشر بشكل

                                                           
، ٤، صإجابة عن أسئلة ظاهرة سب الذات اإللهیةانظر:  ١

site.iugaza.edu.ps/sashoor/files/٢٠١٠/٠٢/١١.pdf.  
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 الطیبـة الكلمـة یلتزم وأن، ود وسابق نفسي قبول الناس هؤالء عند له یكون بحیث، شدیدة
 .معهم الحدیث أثناء النصح آداب وكل...والرفق واللین

 خشـیتهم مـن وانعـدام، تعـالى بـاهللا إلسـتهانتهم ؛وعدم مجالستهم وتجنـبهم التصدي لهؤالء - ١٠
 فسواهم فعدلهم. خلقهم الذي

 واالسـتغفار نصـحهم بالتوبـةو ، فـي نفوسـهم وهیبتـهقلـوبهم  فـي الـدین العمـل علـى تقویـة - ١١
  لمثلها. الرجوع عدم على اهللا دةومعاه

 اهتمام العلماء والمشایخ بهذه الظاهرة وتوعیة الناس لخطورتها على عقیدة المسلم.  - ١٢

  اهللا سخط نتجنب كيا ئهوٕانها لمحقها جداً  كبیر وتعاون خاصة تخصیص لجنة - ١٣

 )١(.علینا

                                                           
ـــــــــــــــــــذات اإللهیـــــــــــــــــــةإجابـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن انظـــــــــــــــــــر: ) ١(  ،٦-٥، صأســـــــــــــــــــئلة ظـــــــــــــــــــاهرة ســـــــــــــــــــب ال

site.iugaza.edu.ps/sashoor/files/٢٠١٠/٠٢/١١.pdf  
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  المبحث الثاني مخاطر (التغریب) على األخالق والقیم وسبل مواجهته
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  .مخاطر التغریب على األخالق والقیم - األول المطلب
  

للسـلوك  الـرئیس الموجـه فهـي، األمـم حیـاة فـي األساسـیة الركیـزةهـى األخـالق والقـیم  تعتبـر  
 rبعـث النبـي فقـد، ورقیـه وتقدمـه واسـتقراره المجتمـع سـالمة عـن الحـدیث یمكـن بـدونها ال، اإلنسـاني

 وعلى دینه على غیور مسلم كلّ  على وجب لذا ؛"األخالق مكارم تممأل بعثت إنما" إتمامها أجل من
، ومحبـة، رحمـة مـن إلیهـا اإلسـالم دعـا التـي والمبـادئ األخالقیة القیم لتعزیز یسعى أن أمته مستقبل
األخــالق الفاســدة التــي فرضــها الغــرب علــى وفضــیلة وغیرهــا. والبعــد عــن ، وعفــة، وتكــاتف، وتســامح

  )١(المسلمین.

 والبعث بالوحي تتصل التي المسلمات وعلى، واألخالق والقیم العقائد على ُتشن حرباً لذلك "  
 وٕاقامة الروح وتجاوز، المطلق التطور وٕاقامة الثوابت القیم إلغاء إلى ترمي مطروحة فلسفات وهناك

، الشـباب عـن الوصـایة رفـع إلـى ودعـوة، الفردیة والمسئولیة ألخالقیةا الضوابط وٕالغاء، المادة وحدها
 هـذه وراء ومـن الـدین إطـارات مـن والمسـلمین العـرب بـإخراج خطتها أعلنت صریحة دعوة هناك بل

  (٢)"ة)والصهیونی، والتغریب، (االستعمار: الدعوات

، یــة ومســخهاالشخصــیة المســلمة فــي الشخصــیة الغرب التغریــب هــو تــذویب وكــان الهــدف مــن  
  المعتقـدات فـي واالنحـراف األخالقـي وضـیاع قسـم كبیـر مـن أبنـاء األمـة. والتشـكیك، وفقـدان الهویـة

 وٕاحـالل، الالدینـي الغربـي المـادي الفكـر لصـالح المسـلمة الشـعوب لـدى المقدسـات لدینیـة وطمـسا
 (اإلسـتراتیجیة ةالمسـماالوثیقـة  إلـى اإلشـارة ویمكـن .اإلسـالمیة العقیـدة محـل الغربیـة المادیـة الفلسـفة

فـي  االتحـاد األوروبـي قمـة مـؤتمر أصـدرها والتـي، )المتوسـط البحـر فـي األوروبـي لالتحـاد المشتركة
 القـیم بعـض تغییـر إلـى االتحـاد سـعي إلـى صـراحة الوثیقـة حیـث اشـارت، م (٢٠٠٠) سـنة یونیـو
  )٣(األوروبیة. لقیما مع تتوافق بحیث المتوسط البحر على المطلة في الدول العربیة الدینیة

  

                                                           
مـرادي  مـدحم معالجتهـا، زهـراء وسـبل المعاصـرة المجتمعـات اإلسـالمیة في المنتشرة األخالقیة انظر: المشكالت) ١(

 .٣-٢ص
تـــم االقتبـــاس یـــوم الجمعـــة ، تیـــارات الغـــزو الفكـــري، المكتبـــة اإلســـالمیة، تقـــدیم عمـــر عبیـــد حســـنه، إســـالم ویـــب) ٢(
 www.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang .مساء ١٠س  ١/٣/٢٠١٣
 فـي ألول، التربیـةا التربـوي مـؤتمر إلـى مقـدم الرقـب، بحـث صـالح والعولمـة، د. اإلسـالم عالمیـة انظـر: بـین) ٣(

م، ٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣مـن  الفتـرة اإلسـالمیة، فـي الجامعـة فـي التربیـة بكلیـة العصـر، المنعقـد وتغیـرات فلسـطین
 .٩٩٦ص
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  عن التغریب مخاطر كبیرة على األخالق والقیم ومنها: تلذلك نتج

  تذویب الشخصیة المسلمة في الشخصیة الغربیة ومسخها:  -أوالً 
وال تعتنق من األفكار والمنـاهج إال مـا هـو مسـتورد مـن ، بحیث ال ترى إال بالمنظور الغربي  
تعتنــق هــذه الدیانــة ثــم قهــا المســتمدة مــن شــریعة اإلســالم وتبتعــد عــن قیمهــا وعقائــدها وأخال، الغــرب
  )١(.الجدیدة

 ویشـكك، غیـره علـى یعتمـد بنفسـه واثـق غیر شاب جیل إلى الوصول إلى یهدف بذلك وهو  
 ال، حاسـمة مواقـف على اتخاذ قادر غیر، والتقدم والتنمیة والدفاع البناء على وقابلیتها أمته بقدرات
 مبـالٍ  غیـر، واالتكالیـة والخمـول الكسـل بـروح مشـبع مسـؤول غیـر متسـرع، یقولهـا وال الحقیقـة یـدرك

 فـي النهایـة یقـود والتطـویر والتقـدم التنمیـة إلـى للمبـادرة مسـتعد وغیـر، العلمـي والتحصـیل باالجتهـاد
 واإلسالمیة ومنها الفلسطینیة العربیة األمة قلب إلى الكلي والنفوذ، التامة السیطرة إلى حتًماالتغریب 

 حركتهـا وشـل واحتوائهـا العربیـة الشخصـیة تحطـیمیهـدف إلـي  ؛ومـنظم مخطـط وبشـكل أبنائهـا رعبـ
 وتناقضه واضطرابه المجتمع تخلف في تسهم سلبیة سمات إلى وتحویلها، اإلیجابیة سماتها وتغییر
 دوتعم، الناصعة هویتها وتزویر العربیة للشخصیة الحقیقیة الصورة تشویه عن فضالً ، استقراره وعدم

 ومسـتلبة مزدوجة شخصیة تكون لكي ؛فیها السلبیة السمات تكریس أجل من العمل مع لها اإلساءة
 نهوضه عملیة في والمشاركة المجتمع تغییر على تقوى ال وضعیفة وتابعة هامشیة، والهویة اإلرادة
  )٢(. وتحریر أرضه ووطنه من العدو الصهیوني لینال حریته واستقالله.االجتماعي وتقدمه

، فترك التغریب مظاهرًا وآثـارًا سـیئة فـي المجتمعـات العربیـة واالسـالمیة وال سـیما الفلسـطینیة  
، وممارسـاتهم، فظهـرت هـذه اآلثـار علـى شخصـیتهم، وكان األكثر تأثیرًا هم فئة الشـباب ذكـورًا وٕاناثـاً 

دیــد مــن حســب الدراســات الكثیــرة التــي كشــفت عــن مــدى ظهــور الع، ومعتقــداتهم، وأخالقهــم، وقــیمهم
ـــة الخطیـــرة ـــة والقیمی ـــة واألخالقی ـــة والعقدی ـــان ، االنحرافـــات الفكری ـــة وذوب ـــدان الهوی ـــى فق والتـــي أدت إل

 قنـواتمـن خـالل ، ممـا أدى إلـى ضـیاع قسـم كبیـر مـن أبنـاء األمـة ؛الشخصـیة اإلسـالمیة ومسـخها
، واألجانـب خبـراءال، البعثـات طلبـة، والسـفر السـیاحة، اإلعـالم وسـائل مثـل: المعادیة التغریب تیارات

   -ومن هذه اآلثار:، األجنبیة وغیرها والمؤسسات السفارات، التبشیریة البعثات

  

                                                           
 www.fin٣go.com، مؤتمرات عالمیة ترسم خطوط التغریب) ١(
كنعـان،  علـي أحمـد الـدكتور األسـتاذ، المعادیـة ضـد التیـارات العربـي الشباب لتحصین المقترحة انظر: األسالیب) ٢(

، ٢٤ دمشـق، المجلـد جامعـة مجلـة، دمشـق بجامعـة التربیـة فـي كلیـة التربـوي التأهیـل دبلـوم طلبـة علـى میدانیة دراسة
 .٢٧٤-٢٧٣، ص٢٠٠٨ الثانيو  األول العدد
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   آثار التغریب التي ظهرت على الشخصیة هي: -١

 انعزالهـاو ، الشخصـیة ضـعف، بـالنفس الثقـة فقدان، الشخصیة استالب، االتكالیة، الشخصیة ازدواج
  وتقوقعها. 

  هي:و ممارسات والسلوك آثار التغریب التي ظهرت في ال  -٢

 فـي ولغتـه الغـرب ألفـاظ اسـتعمال، والمأكـل الملـبس فـي الغـرب تقلیـد، األخالقـي السـلوك انحـراف
 العالقـات ضـعف، التصـرفات فـي والالمسـؤولیة الالمبـاالة، ومبادئـه الـدین قـیم تجاهـل، الحـدیث

، حـب الظهـور، لخمـولوا الكسـل، الكبـار احتـرام عـدم، والغـش الكـذب، والتهـور التسـرع، اإلنسـانیة
  علیهم. واالعتداء اآلخرین رفضو 

   هي:و آثار التغریب التي ظهرت على القیم والـأخالق والمعتقدات   -٣

التطـاول علـى ، والغـرور التعـالي، الـذات وحـب األنانیـة، والطبقیـة والحزبیـة الطائفیـة، والریـاء الكـذب
  )١(وغیرها. السخط وعدم الرضا، والیة الكافرین، الكفر واإللحاد، الدین

  .ینذر بالطامة روفساد خطی، یهدد أمن واستقرار المجتمع يمما نتج عن ذلك إنحراف أخالق

  االنحراف األخالقي: -ثانیاً 
 أدى تغریــب المجتمــع إلــى ظهــور العدیــد مــن االنحرافــات األخالقیــة نتجــت عنهــا مشــكالت  
 فو خـو  لـقوتسـببت بق، اةالحیـ منـاحي كافـة علـى بظاللهـا ألقـت مقلقـة ظـواهر إلـى بعضـها تحولـت
 )٢(وٕاصالحه. المجتمع یحمل هم من لكلّ  شدیدین

 االجتماعیـة القـیم فـي الخلـل وهـو :والبیئـي واألخالقـي االجتمـاعي "الفسـادوكمـا أدى إلـى   
 للرذیلـة وتفـش، أخالقـي وتحلـل تفكـك مـن عموًمـا المجتمعیـة العالقـات علـى ممـا یـنعكس واألسـریة
  .تحدثنا عنه بالتفصیل في الفصل السابق من مظاهر التغریبوهو ما . االجتماعیة واآلفات

  -:یلي ما أهمها كثیرة واألخالقي االجتماعي الفساد وأنواع

 .الطالق وتفشي، األسري التفكك -١

 ونبذ الحجاب.، والتبرج الخالعة -٢

                                                           
كنعـان،  علـي أحمـد الـدكتور اذاألسـت، المعادیـة ضـد التیـارات العربـي الشباب لتحصین المقترحة انظر: األسالیب) ١(

 .٢٨٧-٢٨٤ص
مـرادي  مـدحم معالجتهـا، زهـراء وسـبل المعاصـرة المجتمعـات اإلسـالمیة في المنتشرة األخالقیة انظر: المشكالت) ٢(

  .٢ص
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 .بأنواعه الظلم -٣

 .والمسكرات المخدرات -٤

 ...)ىاألبیض(الزن الرقیق تجارة -٥

  .واألوبئة األمراض انتشار -٦

 وغیرها من األخالق الفاسدة. )١(".البیئة تلوث -٧

أصــبح ف ؛فقــد المســلم هویتــه وانتمائــه ألمتــه العربیــة واإلســالمیة ؛وتحــت طائلــة األخــالق الفاســدة
 یعیش غریبًا في مجتمعه اإلسالمي.

  فقدان الهویة:  -ثالثاً 
التـي فرضـت و  لـةة الدخیالقیم االسالمیة األصیلة مـع القـیم الغربیـ فیه تتضارب عصراً  نعیش  

 والشـك، منهـا وتصـادم الكثیـر، سـلوكیة موحـدة معـاییر علـى اإلجماع فیه یصعبمما ، نفسها بالقوة
 بـدوره وهذا، وتماسكها الهویة عن وحدة الحدیث العسیر من یجعل الحیاة أسالیب في التنوع هذا أن

 فتتنامى، معها التكیف وصعوبة القیم الدخیلة بفعل تعدد الشباب فئة داخل الصراع من حاالت یولد
 إحسـاس عنهـا یتولد الحضاریة للذات باالنتماء فقدان اإلحساس من حاالت وتنمو، االغتراب موجة

 فـي الشـابة األجیـال لـدى الهویـة أزمـة مـن تعمـق الـذات مـع مسـتوى العالقـة فـي والتفكـك بالضـیاع
  )٢(مجتمعاتنا.

، الحضـاریة اإلنسـان لذاتـه وعطـاء مـاءانت لعملیـة والثقـافي االجتمـاعي التعبیـر هـي: والهویة  
 والثقافیـة السیاسـیة : المختلفـة جوانـب الحیـاة فـي الیـوم عـالم یعیشـها الـذي التغیـرات تسـارع ظـل وفـي

 ألنو  ،یـوم بعـد یومـاً  تأثیرهـا العالمیـة والتـي یـزداد االتصـال لتـأثیر شـبكة ،واالجتماعیـة واالقتصـادیة
  .له معنى ال هویة غیر من نساناإلو ، لبشریةا طبیعة النفس في متأصلة حاجة االنتماء

) والتـي تعبـر Identityكلمـة ( معنـى ألداء المعاصـرة األدبیـات فـي كلمـة (هویـة) وتسـتعمل  
 ال فإنهـا، المعـاجم الحدیثـة وفـى، لمثیلـه مطابقـة أو، لنفسـه الشـيء مطابقـة :المطابقـة خاصـیة عـن

 علـى المشـتملة، الشخصـیة المطلقـة وأ الشـيء حقیقـة تعنـي: فالهویـة، المضـمون هـذا عـن تخـرج
  .وحدة الذات أیًضا وتسمى، غیره عن تمیزه والتي، الجوهریة صفاته

                                                           
المـؤتمر العربـي الـدولي لمكافحـة الفسـاد، مركـز مكافحة الفساد مـن منظـور إسـالمي:د:عبد الحـق أحمـد حمـیش، ) ١(

 .٧م)، ص٨/١٠/٢٠٠٣-٦هـ الموافق(١٢/٨/١٤٢٤-١٠وث، الریاض، الدراسات والبح
 خـاص اإلنسـانیة واالجتماعیـة، عـدد العلـوم بلغیـث، مجلـة سـلطان:الشباب، أ لدى الهویة أزمة انظر: تمظهرات) ٢(

 .٣٤٨الجزائري، ص المجتمع في التحوالت السوسیوثقافیة في ظل اإلجتماعیة والمجاالت الهویة
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 ال واحـد المعنـى فـإن الفلسـفي الحـدیث المفهـوم أو هویـة لكلمـة اللغـوي المفهـوم فـإن ولـذلك  
أو  ردالفـ یمیـز ومـا، الـذات خصوصـیة أي، والمطابقـة للـنفس، الغیـر عن االمتیاز یشمل وهو، یتغیر

، رمزیـة، ثقافیـة، أخالقیـة، عقدیـة، ومقومـات قـیم ومـن خصائص وممیـزات من األغیار عن مجتمعال
 .األمم من وأمة الشعوب من شعب بها ینفرد والتي

، القـدر الثابـت هـي، األمـم مـن ألمـة والحضـاریة الثقافیـة الهویـة فـإن اإلجمـال وجـه وعلـى  
ن مـ غیرهـا عـن األمـة تلـك حضـارة تمیـز التـي، مـةالعا والقسـمات السـمات مـن والمشـترك والجـوهري

   (١) .األخرى الشخصیات عن به تتمیز طابعاً  للشخصیة تجعل والتي، لحضاراتا

إال أنه كغیـره مـن المجتمعـات غزتـه ، المجتمعات فالمجتمع الفلسطیني متمیز عن غیره من   
  نبیلة.فتعارضت مع قیمه وأخالقه اإلسالمیة ال، تلك القیم الغربیة الفاسدة

وأصــبحت مجـرد تـابع للغــرب یـدور فــي ، فقـدت أمتنــا هویتهـا ؛ومـن خـالل التغریــب ونجاحـه   
ولـیس أدل علـى ذلـك ، وهذا خطر حقیقي یهدد أمتنا ما لم تستدرك ذلك بزیادة عوامـل مناعتهـا، فلكه

  )٢(.من قّلة حجم اإلبداع الثقافي المساهم في الحضارة اإلنسانیة بالمقارنة مع دول وشعوب أخرى
ل معـه تقبـ تتعـایش اآلخـر علـى منفتحـة هویـة إلـى بحاجـة الـراهن فـالواقع ذلـك مـع ولكـن  
 المجتمعـات أن طبیعـة اآلخـر وذلـك فـي تـذوب أو، جـذورها مـن تقتلـع أو تنجـرف أن دون، التجدیـد
 ونتعـایش فیـه نعـیش العالم هذا جزء من فنحن، والكوكبي المحلي بین متداخال تكوینها تجعل الراهنة

نـا ثقافت یقـوي بمـا األخـرى الحضـارات مـن منتجـات واالسـتفادة، األصـیلة بقیمنـا االحتفـاظ مـع همعـ
ز الكنــ مـن وتعتبــر القــیم واألخـالق نوعــا، حیاتنــا وتطویرهــا تجدیــد فــي ویســاهم هویتنـا ویجـذر

وتثبیتـه ، علیـه والحفـاظ الحمایـةإلـى یحتـاج  ولكنـه المحلیـة الجماعـات تمتلكـه الـذي، الجتمـاعيا
حتــى ، لــذلك یجــب علینــا غــرس القــیم واألخــالق فــي األبنــاء منــذ نعومــة أظــافرهم، قیــدة الصــحیحةبالع

   .یثبتوا أمام السیل الجارف من القیم واألخالق الغربیة
ظهـرت مظـاهر عـدة تـدلل علـى فقـدان ، الفیضـان مثـل، العـالم التغریـب اكتسـح أن وبعـد   

  )٣(:الهویة وفقدانها أزمة ومن مظاهر، غربيالمسلمین لهویتهم اإلسالمیة وتتطبعهم بالطابع ال

                                                           
  .٣٥٠-٣٤٩بلغیث، ص سلطان:الشباب، أ لدى الهویة أزمة انظر: تمظهرات) ١(
، ٢٠٠٨أكتـوبر  ٢٤الموافـق ١٤٢٩شـوال  ٢٤الجمعـة ، د. غـازي التوبـة تغریب األمـة: آفاقـه وكیفیـة مواجهتـه، ) ٢(

-٤٠-islamtoday.net/nawafeth/artshowمســـــــــــاء،  ١٠س  ١/٣/٢٠١٣تـــــــــــم االقتبـــــــــــاس یـــــــــــوم الجمعـــــــــــة 
١٤٥١٢.htm  

  .٣٥٢بلغیث، ص سلطان: الشباب، أ لدى الهویة أزمة تمظهرات) ٣(
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، مالبسـهم ومظهـرهم وأنمـاط ولغـتهم وقـیمهم واتجاهـاتهم سـلوكیاتهم فـي الشـباب ثقافـة ظهـور -١
 عوامـل فـي مجموعهـا تشـكل آلیـات جملـة إلـى الشـباب ثقافـة تطـال التي التغیرات البعض ویرجع
 أسـواق، الهجـرة، االنترنـت، : الفضـائیاتالعالیـة الدقـة فـي التقنیـة مثـل: التغریبیـة العولمـة انتشـار
 هـذه فـي بـل فـي االنغمـاس، اآلخـر ثقافـة علـى االنفتـاح فـي تكمـن ال الخطـورة أن غیـر، المـال
  مـن لفئـاتا تلـك تسـتحیل وهكـذا، مجتمعـه ثقافـة علـى تفضـیلها درجـة إلـى بهـا واالنبهـار الثقافـة

 اآلخـر ثقافـة فـي بالـذوبان ویهـدده فيالنسـیج الثقـا یسـتهدف ثقـافي الختراق آلیات إلى لمنبهرینا
  .المغایر

 العولمة أهداف أهم أحد هو هذا أن والشك، والمجتمع ثقافة الشباب وثقافة بین االنسجام ضعف -٢
  المختلفة. بمنظوماتهاالتغریبیة 

 نمـوذجاأل لمتطلبـات بمـا یسـتجیب، أفكـاره وقولبـة عاداتـه وتغییـر اإلنسـان سـلوك تشـكیل -٣
 الغربي. االجتماعي

 .الحضاریة أصالته من واستالبه الثقافیة ذاته عن المسلم والفلسطیني العربي تراب اإلنساناغ -٤

 الوضـعیة هـذه انعكسـت، المجتمعـات العربیـة علـى األزمـات تـوالي مـع واسـتدامتها التناقضـات -٥
 والمجتمع. الذات عن االغتراب بحاالت من یشعر بات الذي العربي الشباب على المأزومة

وتـذوقهم  حـبهم بـل، آبـائهم بتـراث جهلهـم فقـط لـیس ذلـك علـى دلیـل أبسـط ولعـل...ضـیاع ثقـافي -٦
 وفـي مقهاعنـأ فـي أمریكـا علـم وتعلیـق، الحـالي الثقـافي والتسـطیح الهـابط الغنـاء مـن لموجـة
  .مسیارته

 مقومـات أبـرز بأحـد الخطـر المحـدق ممـا ینـذر بحجـم ؛فـي حیاتنـا العامیـة أمـام الفصـحى تراجـع -٧
، اللغـات مـن لغـة أیـة فـي أصـل أي لهـا لـیس لفظـات علـى تنطـوي غریبـة لغـة وظهـور، هویتنـا

 علـىو  واألغـرب، العامـة صـفوف فـي واسع نطاق على متداولة صارت اللفظات هذه أن والغریب
 المصـریة السـینمائیة األفـالم حـوارات بهـا تمتلـئ كمـا، الجیـل الجدیـد مـن زاالتلفـ مـذیعي ألسـنة

 الفضـائیات طریـق عـن تبـث التـي، التجاریـة اإلعالنـات يفـ أنهـا تسـتخدم جانـب إلـى، المعاصـرة
 قواعد لكل المدمرة الدعایات تلك محتوى على رقابة أیة دون الحكومیة وحتى، الخاصة والصحف

 )١(.معا اللغة والذوق

وعلى صعید المجتمع الفلسطیني عندما یتكلم أحد األشخاص باللغة العربیة الفصـحى یسـخر منـه 
وبسبب تفشي لغة العامیة بینهم والتى عمل الغرب ، لهم بلغة القرآن الكریموذلك بسبب جه ؛الناس

                                                           
ع دعوتهـا مـع الـدكتورة ، حـوار موقـ٣٥٦-٣٥٢بلغیث، ص سلطان:الشباب، أ لدى الهویة أزمة انظر: تمظهرات) ١(

 عفاف مختار حول الهویة اإلسالمیة، أجرت الحوار: سامیة العمري، موقع صید الفوائد، بدون ذكر تاریخ الحوار.
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ّلَســـاُن اّلـــِذي ّلَســـاُن اّلـــِذي ﴿﴿قـــال تعالـــى:  بـــدًال مــن اللغـــة العربیــة األصـــیلة.، والمتغربــون علـــى تأصــیلها فـــیهم
 ]. ١٠٣: [النحل ـََذا لَِساٌن َعَرِيبّ ّمبٌِني﴾ـََذا لَِساٌن َعَرِيبّ ّمبٌِني﴾ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِمّي َوهَ ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِمّي َوهَ 

 مـن التـدین المظهـري تقلیعـات وسـیادة الشـباب مـن الكثیر لسلوكیات كمرجعیة الدین دور تراجع -٨
 سـلوكیات ومعـامالت واإلیهـام صـورة فـي حقیقـي كـالتزام الـدین جـوهر عـن بعیـداً ، األجـوف
 القـیم، التقالیـد، العـادات، األخـالق، الـدین متصـادمًا مـع كان ولو شيء كل في الحریة بممارسة

 الفضائیات مشاهدة تأثیر انخفاض إلى بعض الدراسات توصلت وقد ،اجتماعیاً  علیها المتواضع
 لالنحـالل صـراحة تـروج التـي الفضـائیات كثرة مع السیما، التمسك بالدین زیادة على واإلنترنت

 بفعـل الصـالة عـن ینشـغلون أصـبحوا أنهـم یعترفـون الشـباب مـن أن الكثیـر عـن فضـال، والفساد
 في سبباً  كانت الوسائل تلك متابعة أن عن ناهیك.إلنترنتا أمام الجلوس الفضائیات أو متابعة

 الـدیني االلتـزام خـوارم مـن جمعـاء كلهـا وهـي، والجـنس المخـدرات على واإلدمان، معاقرة الخمرة
 .لدى الشباب

، والرفاهیـة الثـروة یـؤمن الـذي المكـان هـو فـالوطن، الشـباب لـدى الـوطن حـب قیمـة انحسـار -٩
 .عالمیة ىبأخر  الوطنیة الرموز واستبدال

 اإلسالمي الواقع العربي یشهد حیث، بالمادیات المفرط والتعلق باألخالقیات االهتمام تراجع -١٠
 صـلة، واألمانـة الصـدق، الشـرف، اإلخـالص، العفـة :مثـل المعنویـة القـیم مـن الكثیـر ضـمور
 على نشأ الشباب جیل ألن ؛إكرام الضیف و الجار إلى اإلحسان، الوالدین بر اإلحسان، الرحم

 عمـق ممـا اآلبـاء جیـل علیهـا التـي نشـأ غیـر -التغریبیة العولمة عصر مفردات-جدیدة مفردات
 )١(.بینهما المنتج التواصل من مهمة األحیان من كثیر في وصعب الجیلین بین الهوة

التـي تربـوا علیهـا ، فكثرت المشاكل بین اآلباء المتمسكین بعقیـدتهم وقـیمهم اإلسـالمیة الصـحیحة
نـتج ، الذین تفتحـت أعیـنهم علـى حضـارة غربیـة أمریكیـة ضـخمة، ء من كال الجنسینوبین األبنا

وعنــد محاولــة اآلبــاء لُنصــحهم ، عنهــا انبهــار وٕاعجــاب شــدیدین وتمســك بهــا بــدون وعــي وٕادراك
 .اً ورجعی اً فأصبح المتمسك بدینه وعقیدته متخلف -بالتخلف والرجعیة -یتهمونهم 

 عـن یعرفـه مـا بین إلى التناقض والمسلم العربي الشباب عیةواالجتما تقود التغیرات الثقافیة - ١١
 علیها عالة نفسه یجد التي العالمیة أمام الثقافة باالنهزام فیشعر حاضره في یشاهده وما ماضیه

 االنحـراف إلـى ذلـك قـاده وربمـا، وقیمیـا ثقافیـا الشخصـیة المتناقضـة یخلـق مما، فیها مساهما ال
  .المتواصلة والنفسیة االجتماعیة التمن المشك والمعاناة واإلجرام

                                                           
  .٣٥٦-٣٥٢بلغیث، ص سلطان: الشباب، أ لدى الهویة أزمة انظر: تمظهرات) ١(
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 حیـث تعمـل، عـالمي نطـاق علـى الكبـرى الشـركات لـه تـروج الـذي االسـتهالك نمـط غلبـة - ١٢
 العـالم شـباب أنمـاط السـلوك وحیـد وتغیـر الفكـر وقولبـة الـذوق امـتالك علـى االسـتهالكیة الثقافة
، الشـعر قصـات، ماألفـال، األغـاني، الشخصـیات، األلبسـة، ن المـأكوالتمـ معینـة أصـناف حـول

 منمطـة واحـدة عالمیـة بوتقـة فـي ثقافي دمج صورة في(الحدیث في المفردات األجنبیة استخدامو 
 وقتـل روح اإلنتـاج عملیـة وتعطیـل العالمیـة للشـركات الربحیـة التجاریـة المصـالح باتجـاه خدمـة

 .التنمیـة فیهـا مشـاریع تقـدم یعیـق ممـا ؛واإلسـالمي العربـي العـالم بلـدان فـي لدى الشـباب اإلبداع
 وأسـالیب قـیم مقابـل انحسـار فـي الغربیـة الحیـاة وأسـالیب قـیم انتشـار إلـى یـودي شـأنه من ذلكو 

  .الكبیرة تتحمله العقول تعد لم، درجة كبیرة التغریب بلغ لقدو ، اإلسالمیة الحیاة

 ومخاطبـة، روح الجماعـة خفتحیث  األسریة بالمشاكل االهتمام وتراجع الفردیة قیم ترسیخ - ١٣
 شـأن مـن تعلـي محتویـات خـالل بـث مـن العنـف زراعـة صوب والنزوع، العقل وتخدیر، الغرائز

  .السلوك ذلك صانعي

 آلیـات مـع التعـاطي جـراء مـن واإلسالمي والسیما الفلسطیني العربي الشباب قیم في التغیر - ١٤
 خـالل مـن ومظـاهرهم الشـباب سـلوكیات خـالل مـن ذلـك ویتجلـى، بیـة وتقنیاتهـاالتغری العولمـة

 )١(.عالقاتهم وغیرها الكثیر

انصــهرت الحضــارة و  ضــاعت الهویــة اإلسـالمیة ؛أنـه بضــیاع األخــالق والقـیم ویتضــح ممــا ســبق:
 .أدى إلي ضیاع البعض من أبناء األمة العربیة واإلسالمیةمما  ؛اإلسالمیة بالحضارة الغربیة

  ضیاع قسم من أبناء األمة:  -رابعاً 
الوافدة والقیم الموروثة التى أدىت بدورها إلى ضیاع قسم كبیـر  "أدى التغریب إلى اصطراع القیم

ولعــدم تالؤمهــم مــع ، مـن أبنــاء األمــة؛ لعــدم اســتطاعتهم حــل هــذه اإلشـكالیة بشــكل صــحیح مــن جهــة
شك بأن  وال، ولعدم استطاعتهم االحتفاظ بقیمهم الموروثة من جهة ثالثة، القیم الوافدة من جهة ثانیة

  )٢(ألمة خسارة لنا في كل الموازین."ضیاع قسم من أبناء ا

  

                                                           
  .٣٥٩-٣٥٢بلغیث، ص سلطان:الشباب، أ لدى الهویة أزمة انظر: تمظهرات) ١(
  .islamtoday.netتغریب األمة: آفاقه وكیفیة مواجهته، ) ٢(
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  .خاطر التغریب على األخالق والقیمسبل مواجهة م -المطلب الثاني
  

  سبل مواجهة تذویب الشخصیة المسلمة في الشخصیة الغربیة ومسخها: -أوالً 
 وقیمـه العربـي الشـباب شخصـیة علـى التغریـب تركهـا التـي التـأثیرات خطـر مـن "انطالقًـا  
 البـد كـان ؛والتحـدیات المخـاطر هـذه مـن المسـتهدفة الفئة تلك حمایة ضرورة على اوتأكیدً ، وسلوكه

 وتحمـیهم، الشـباب هـؤالء تحصـن التـي واألسـالیب واالسـتراتیجیات اآللیـات عنـد الوقـوف مـن لنـا
  - وهي كالتالي: )١(والمواجهة" والثبات الصمود على وتساعدهم

والتخلي عـن ، الرحبة العلمیة العقلیة صیلة لبناءوثقافتهم االسالمیة األ الشباب وعي مستوى رفع -١
  .الثقافة الغربیة الدخیلة

 وأمركتـه وذوبـان العـالم علـى الهیمنـة ومحـاوالت التغریـب المعـولم ألخطـار الشـباب توعیـة -٢
 مواكبـة فـي إیجابیاتهـا مـن واإلفـادة، لألمـة واالنتمـاء الثقافیـة الهویة وذوبان، الشخصیة المسلمة

 .واإلبداع لتكنولوجيا والتقدم العلم

 منطلـق مـن، والسیاسـات البـرامج وضـع فـي الشـباب واشـراكهم االنتمـاء لـدى مسـتوى ترسـیخ -٣
 والتقوقـع االنعزالوالبعد عن ، التنظیمیة مؤسساتهم عبر وذلك، وحاجاتهم وطموحاتهم تطلعاتهم
 والتطـویر یـرالتغی أداة لیصـبحوا ؛مجتمعـاتهم فـي الفعـال انـدماجهم لتحقیـق الـداخل نحو والتوجه

  .فیها

 لتحصـین ؛السـبیل هـو كافـة واالجتماعیة والدینیة واإلعالمیة التربویة المؤسسات جهود تضامن -٤
 التغریب. ضد الشباب

 مـن بهـا ومناقشـتهم وقناعـاتهم وآرائهـم أفكـارهم عـن للتعبیـر، الشـباب لغـة الحـوار أسـلوب جعـل -٥
 . ولیس التغریبیة اإلسالمیة الشبابیة والمنظمات، التربویة المؤسسات خالل

 أصـالة حضـارتنا علـى والتأكیـد، العربیـة لغتنـا علـى المدرسـیة مناهجنـا فـي التركیـز ضـرورة -٦
 غیرها مع والحوار التفاعل على الحضارة هذه وقدرة، المعاصرة الغربیة الحضارة في وٕاسهاماتها

 .اإلسالمیة وهویتنا خصوصیتنا خالل من الحضارات من

                                                           
كنعـان  علـي أحمـد الـدكتور األسـتاذ، المعادیـة ضـد التیـارات العربـي الشـباب لتحصـین المقترحـة األسـالیب) ١(

  .٢٧٤ص
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 الفكریـة والنـدوات الشـبابیة األنشـطة خـالل مـن وینفـع یفیـد بمـا شـبابال لـدى الفـراغ أوقـات مـلء -٧
 وتهیئـتهم، واإلبداعیـة والثقافیـة العلمیـة المجـاالت نحـو قـدراتهم وتوجیـه، الثقافیـة والمنـاظرات

 عالم في وجودها إثبات على قادرة متفتحة علمیة بعقلیة التكنولوجیة الثورة معطیات مع للتعامل
 .بالتحدیات مليءٍ 

 عبر البدیل إیجاد محاولة مع، الغربیة اإلعالم وسائل عبر لهم یبث ما لخطر الشباب وعیةت -٨
 أبنائها بین القومیة الروح تبث موحدة عربیة قناة إقامة على العملمع ، المحلیة اإلعالم وسائل

 )١(.وحضارتهم ولغتهم بتراثهم للتمسك وتدفعهم

  سبل مواجهة اإلنحراف األخالقي: - ثانیاً 
 المتمیز اإلسالم منهج وفق واجتماعیاً ، ونفسیاً  وخلقیاً  عقدیاً  وتنشئتهم المجتمع أفراد یة"ترب -١

 الخدمات إسهام مع، والسالم الصالة رسوله علیه وسنة تعالى اهللا كتاب من المستمد
  )٢(التوجیه واإلرشاد." على المبنیة االجتماعیة

 والسعي، بها المجتمع إصابة قبل قیةاألخال المشكالت لعالج ؛الوقائي الجانب على "التركیز -٢
 .االمشكالت تلك بدایات رصد هدفها یكون رصد وحدات وتكوین مؤشرات إلیجاد

 االنحرافات تظهر ال لكي لها؛ والتصّدي اإلسالمي المجتمع في االجتماعیة األمراض معالجة -٣
 والفوضى الفساد فیها ویتفّشى، استقرارها وتهّدد البالد أمن تزعزع التي الخطرة االجتماعیة
 )٣(والدمار." الهالك إلى بها تؤدي التي االجتماعیة

 نعاني التي المشكالت ضوء وفي والوطنیة الدینیة أولویاتنا حسب لمجتمعاتنا قیمي ّسلم "تحدید -٤
 .فعلًیا منها

 ختصاصاال أهل بوضعها یقوم والوسائل األهداف واضحة وخطط استراتیجیات وفق العمل  -٥
 .وأخالق وٕادارة جتماعوا نفس علماء من

 

                                                           
 عـانكن علـي أحمـد الـدكتور األسـتاذ ،المعادیـة ضـد التیـارات العربـي الشـباب لتحصـین المقترحـة انظر: األسـالیب) ١(

  .٢٨٩-٢٨٧ص
الصـمد،  عبـد محمـد .، د)إسـالمیة رؤیـة( ومعالجتهـا اإلسـالمي المجتمـع فـي االجتمـاعي االنحـراف ظـواهر) ٢(

  .١٦٨-١٤٥، صم ٢٠٠٧ الرابع، دیسمبر شیتاغونغ، المجلد، العالمیة اإلسالمیة الجامعة
 .١٦٨-١٤٥صالمرجع السابق، ) ٣(
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 والتربیـة واالجتماع النفس وعلم في الدین االختصاصیین خیرة تضم بحثیة دراسات مراكز إنشاء -٦
 )١(عالجها." آلیات واقتراح األخالقي التدهور أسباب بتحدید میاتهاسبم األشیاء تسمیة مهمتها

، وٕاعالمیة تربویة سساتمؤ  من الجمیع علىلعالج االنحراف األخالقي ف الجهود تكاتف من البد -٧
 حملة عن یعلنوا أن والمثقفین والمفكرین واألدباء والخطباء والوعاظ، المدني المجتمع ومؤسسات

ألن الغــرب وأمریكــا اســتخدموا جمیــع الوســائل لتــدمیر  ؛واضــحة ورســالة رؤیــة أخالقیــة ذات
   فسادها.إل األخالق والقیم لدى المجتمعات العربیة واإلسالمیة والمجتمع الفلسطیني

 فـرص وخلـق، االجتمـاعي الضـمان قـانون عبـر، لألفـراد المادیـة األوضـاع العمـل علـى تحسـین -٨
 مـن وغیرهـا المحتاجـة األسـر ودعـم، والغـالء التضـخم ومحاربـة، العمـل عـن للعـاطلین وظیفیـة

 النـاس نفسیات على لها األثر المعیشیة األوضاعألن  ؛المواطنین كرامة تحفظ التي المعالجات
 .القیاتهموأخ

ولــیس مـــن  المســـتمد مــن الشـــرع اإلســالمي علــى المنحـــرفین أخالقیــاً ، تطبیــق قــانون العقوبـــات -٩
حتـى یكونـوا  ...، ووالقتـل والعنـف االغتصـاب جـرائم فـي تورطـه لمـن ثبـت، القـوانین الوضـعیة

  الناس. حقوق ولحمایة، عبرة لغیرهم

 وٕانشـاء، الـزواج علـى المقبلـین بتثقیـف وذلـك، سـلیمة بصـورة بـدورها للقیـام األسـرة مسـاعدة - ١٠
 التـي القنـوات ومنـع، زیـةاالتلف البـرامج علـى والرقابة، النفسي واإلرشاد األسري لإلصالح مكاتب
 الروحیة. القیم تدمیر تهدف

 القـائم الـدین لهـذا والسـمح الحقیقي الوجه تبین والتي، الدینیة واألنشطة البرامج من التكثیف - ١١
  )٢( ..."، ووالرحمة ةوالمحب، العدل واالحسان على

 وتضبطه المسلم سلوك تحكم التي ضمائرهم وٕایقاظ األفراد نفوس في الدیني الشعور "تنمیة - ١٢
ومـن ، جهـةٍ  مـن المثـالي المجتمـع بنـاء فـي المـؤثرة التربیـة وسـائل بتحقیـق وذلـك، الشرع بضوابط

 األعمـال دون عـنویبتعـ، المنكـرات وتـرك الخیـرات فعـل یمارسـون وجیـلٍ  أفرادٍ  تنشئة أخرى جهة
 ونفسـیاً  علمیـاً  ویتكّونـون، وخلقیـاً ، عقـدیاً  المثـالي نمـوذجاأل علـى ویترّبـون، وظواهرهـا المنحرفـة
 )٣(."واجتماعیاً 

                                                           
ص زهـراء محمـد مـرادي، معالجتهـا،  وسـبل المعاصـرة اإلسـالمیة عـاتالمجتم فـي المنتشـرة األخالقیـة المشـكالت) ١(

١٤.  
  .١٢-٩ص  المرجع السابق،) ٢(
الصـمد،  عبـد محمـد .د، )إسـالمیة رؤیـة( ومعالجتهـا اإلسـالمي المجتمـع فـي االجتمـاعي االنحـراف ظـواهر) ٣(

 .١٦٨-١٤٥ص
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  سبل مواجهة أزمة فقدان الهویة: -ثالثا
  .وعدم استبداله بالحضارة الغربیة، تقویة االعتزاز بالتراث اإلسالمي واالستفادة منه -١

وتكـوین روح ، هـائة في النفـوس فـي امكـان اسـترجاع الحضـارة اإلسـالمیة وبناالسعي لتكوین الثق -٢
 )١(لتتفوق على الحضارة الغربیة الدخیلة. ؛التضحیة من أجلها

 بمقتضـاها، وأمتـه الفـرد بـین ضـمیریة روحیـة رابطـة فهـي، اإلسـالمیة بالهویـة "ضـرورة التمسـك -٣
أن  الفـرد على الرابطة هذه تحتم كما، ماألم بین مكانتها ورفع األمة هذه شأن إلى إعالء یسعى
 األمم. غیرها من تمیزها عن التي أمته ذاتیة لمقومات مدرًكا یعیش

التحلـل  الـذي أدى إلـى، التغریـب مواجهـة فـي األمة اإلسالمیة على مقومات الحفاظ إلى السعي -٤
، والسـاللة، واللغـة، الـدین فـي األمـة هویـة مقومـات أبـرز تتمثـلو  ،واالنهیـار األخالقـي والقیمـي

  والتاریخ. 

  )٢(بعد اهللا ورسوله."لهذه األمة المؤمنة  والوالء، واحترامها وٕاجاللها أمته برموز الفرد اعتزاز -٥

التكامـل فیمـا  وتحقیـق، وتعمیق التضـامن اإلسـالمي، "تقویة التعاون بین الدول العالم اإلسالمي -٦
التي وضعتها المنتظمة  ستراتیجیاتفي إطار تنفیذ اال، وتعزیز العمل اإلسالمي المشترك، بینها

ــــة ــــوم والثقاف ــــة والعل ــــم ، اإلســــالمیة للتربی ــــه  صــــادق علیهــــا مــــؤتمر القمــــةث ــــي دورات اإلســــالمي ف
 )٣("المتعاقبة.

 سبل مواجهة ضیاع قسم من أبناء األمة: -رابعاً 
قبیلــة أو وتربیــة الــوالء لألمــة ولــیس لل، تقویــة روابــط العالقــة بــین أبنــاء األمــة الإلســالمیة الواحــدة -١

  للذات.

تربیـــة األجیـــال علـــى المـــنهج القرآنـــي فـــي بنـــاء الحضـــارة اإلســـالمیة ومعرفـــة مقوماتهـــا وعوامـــل  -٢
 بقاءها.

 حث المتعلمین على إعادة أمجاد الحضارة اإلسالمیة وزرع الثقة في نفوسهم بالقدرة على ذلك. -٣

 بویة وللحضارة الحقة.المساهمة في البناء العقدي والقیمي والفهم الصحیح للقرآن والسنة الن -٤
                                                           

 ،٧.-٦٨، صمـــــــــــــنهج التربیـــــــــــــة اإلســـــــــــــالمیة فــــــــــــى اســـــــــــــتثمار اإلتصـــــــــــــال الحضـــــــــــــاري انظــــــــــــر: ) ١(

uqu.edu.sa/files٢/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../٢/f٢.pdf  
  .٣٥١بلغیث، ص سلطان:الشباب، أ لدى الهویة أزمة تمظهرات) ٢(
التـویجري، مـؤتمر  الرؤیـة المتكاملـة، د. عبـدالعزیز بـن عثمـان فـي إطـار الحفـاظ علـى الهویـة والثقافـة اإلسـالمیة) ٣(

 .islamtoday.netم، ٢٠٠٣ -٢٠٠١عالم متغیر، اإلسالم والغرب في 
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المســاهمة فـــي بنـــاء اإلنســـان المتحضـــر الـــذي یبنــي الحضـــارة ویشـــیدها علـــى أســـس راســـخة مـــن  -٥
 اإلیمان والتقوى.

تربیــة أبنــاء األمــة علــى عــدم الفصــل بــین مطالــب الــدنیا ومطالــب اآلخــرة والعمــل كلیهمــا بتــوازن  -٦
 دقیق.

 سها في شتى مجاالت الحیاة.دفع المتربین إلى تحقیق اعتماد الدول اإلسالمیة على نف -٧

ـــة وتـــرك سفاســـف  -٨ ـــدؤوب والهمـــة العالی ـــى مواجهـــة الواقـــع المتخلـــف بالعمـــل ال ـــال عل ـــة األجی تربی
 األمور.

تعلیم األبناء كیفیة األخذ عـن الحضـارات األخـرى بمـا یصـلح لحضـارتنا وال یختلـف مـع شـریعتنا  -٩
 اإلسالمیة.

فــي حــین رصــد خطــط وأســرار التقنیــة  ،المســاهمة فــي إیجــاد الحــس الجهــادي لــدى أفــراد األمــة - ١٠
واالســــتفادة مــــن ، وضــــع الســــبل المناســــبة فــــي اســــتیعابهامــــع ، الموجــــودة لــــدى الــــدول المتقدمــــة

 التكنولوجیا الحدیثة التي غزت العالم.

 تدریب األجیال على ممارسة بناء الحضارة في المراحل التعلیمیة. - ١١

بنــاء المتعلقــة بــالرزق والمــال والثــروة التأكیــد علــى توضــیح التصــورات والمفــاهیم اإلســالمیة لأل - ١٢
 والرفاهیة وغیرها.

العمل الجاد لتخلیص أبناء األمة وٕانقاذ العالم ممن یعانیه مـن ویـالت وشـرور بسـبب المنـاهج  - ١٣
 الفاسدة التي تسیر حضارتهم وُأممهم.

 .)١( تحقیق مقاصد الشریعة ومن ضمنها توفیر حاجات األمة لهذا العصر - ١٤

 

  

  

  

                                                           
 .٧٠-٦٨انظــــــــــــر: مــــــــــــنهج التربیــــــــــــة اإلســــــــــــالمیة فــــــــــــى اســــــــــــتثمار اإلتصــــــــــــال الحضــــــــــــاري، ص) ١(

uqu.edu.sa/files٢/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../٢/f٢.pdf  
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  .مخاطر التغریب على القضیة الفلسطینیة وسبل مواجهته -المبحث الثالث

  

رى علـى كثیـر مـن "قد عظمت محنة اإلسـالم والمسـلمین فـي العصـور المتـأخرة بغلبـة النصـا  
فلمـــا زال عـــن بـــالد المســـلمین ، بـــالد المســـلمین ثـــم باســـتیالء المـــوالین لهـــم مـــن المنتســـبین لإلســـالم

االستعمار العسكري بقي االستعمار الفكري في التعلیم واإلعـالم وسـائر نظـم الحیـاة ینفـذه مـن ربطـوا 
وبعــدهم عــن القیــام ، إلســالموذلــك بســبب جهلهــم بحقیقــة دیــن ا ؛أنفســهم بالتبعیــة لــدول الغــرب الكــافر
عن حمل شعوبهم على ذلك؛ فأذلهم اهللا وسلط علیهم دول الكفر  بشرائعه وأحكامه في أنفسهم فضالً 

وجعلـت لنفسـها الوصـایة علـى بالدهـم والتـدخل ، والطغیان ودولة األمریكان تعدهم وتوعـدهم وتمنـیهم
مریكان هي المتحكمة في الحقیقة فجعلوها ودولة األ، )هیئة األمم المتحدة(في شؤونها الداخلیة باسم 

وأبـرز مثـال لـذلك القضـیة الفلسـطینیة التـي لـم تسـتطع الـدول ، مرجعهم یتحاكمون إلیها في قضـایاهم
فهــذا وعـد مــن اهللا  ،وال حـل لهـا إال بجهــاد دولـة الیهـود مــن خـارج فلسـطین، العربیـة واإلسـالمیة حلهــا

َا الَِّذيَن آَمنُوا إِن  إال بشرطه المذكور في قوله تعـالى:وال ینتظر النصر ، واهللا ال یخلف المیعاد َا الَِّذيَن آَمنُوا إِن ﴿ َيَأهيُّ ﴿ َيَأهيُّ
ْم﴾ ْم َوَأَضلَّ َأْعَامَهلُ ْت َأْقَداَمُكْم * َوالَِّذيَن َكَفُروا َفَتْعًسا هلَُّ ُكْم َوُيَثبِّ وا اهللاََّ َينُرصْ ْم﴾َتنُرصُ ْم َوَأَضلَّ َأْعَامَهلُ ْت َأْقَداَمُكْم * َوالَِّذيَن َكَفُروا َفَتْعًسا هلَُّ ُكْم َوُيَثبِّ وا اهللاََّ َينُرصْ   ].٨-٧[محمد:  َتنُرصُ

وتنفیــذ مخططــاتهم علــى ، ســابقفــي ال ومــن آثــار احــتالل النصــارى لــبالد المســلمین عســكریاً   
لــم یكتــف األعــداء وأولیــاؤهم مــن المنتســبین لإلســالم بمــا ، أیــدي المغــربین المتــولین لهــم فــي الحاضــر

  )١(نشروه في مجتمعات المسلمین من أنواع الفساد واالنحرافات."
 عـدواني اسـتیطاني اغتصـاب قضـیة، وشـعب أرض قضـیة هـي :الفلسـطینیة "القضـیةو  
، الباقي وقتل واعتقال واضطهاد، سكانها نصف من أكثر وتشرید، وتهویدها طینفلس ألرض توسعي

  )٢(".بأسرها المنطقة صعید على بل، فقط فلسطین لشعب لیس مصیریة قضیة فهي

نتج عنه مخاطر عدة كان ، و فلسطین تعرضت للتغریب مثل باقي الدول العربیة اإلسالمیة  
  ینیة على ید ثلة من أبنائها الذین شكل فكرهم الغرب.وما زال أخطرها هو تغریب القضیة الفلسط

                                                           
  .٦-٥، صعبد الرحمن بن ناصر البراك الدعوة إلى وحدة األدیان من نواقض اإلسالم) ١(
 والدارسـات للبحـوث القـدس جمعیـة هربیـد، مـؤتمر أبـو عـاطف .شـرعیة، أ الفلسـطینیة رؤیـة القضـیة ثوابـت) ٢(

ه،  ١٤٢٧ /شـعبان ٢٧م،  ٢٠٠٦ /سـبتمبر ٢٠، والتحـدیات، غـزة الواقـع الفلسـطینیة القضـیة ثوابـت" اإلسـالمیة
 .٧ص
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  .فلسطینیةمخاطر التغریب على القضیة ال -المطلب األول
  

فــرض الغــرب وأمریكــا ســیطرته علــى العــالم العربــي واإلســالمي ومــنهم الفلســطیني منــذ القــدم   
لغـرب فـي جمیـع لجعلهـم تـابعین ل ؛وذلـك بـالغزو العسـكري ومـن ثـم بـالغزو الفكـري، وحتى یومنـا هـذا

ولتفتیـــت الوحـــدة العربیـــة ، غیـــرهأم الفكـــر أم ، السیاســـةأم ، كـــان فـــي االقتصـــادأشـــؤون حیـــاتهم ســـواء 
و" فـي ، مراعـاًة لمصـالحهم، ولزرع الكیان الصیهیوني في قلب العالم العربـي (فلسـطین)، واإلسالمیة

ســــالمي بتوقیــــع المقابــــل حــــرص العــــدو الصــــهیوني علــــى إحــــداث اختراقــــات فــــي الجســــم العربــــي واإل
، تضمن لـه االعتـراف والسـیادة علـى األرض المحتلـة، معاهدات تفتح المجال أمامه لعالقات طبیعیة

ولتحقیـق األمـن الـذي هـو بـأمس ، وتنهي المقاطعة العربیة له وتفتح المجال أمـام صـناعاته المتطـورة
لیهـود العـالم للهجـرة الـى فلسـطین  وایجـاد البیئـة الجاذبـة، الحاجة إلیـه لتعزیـز اسـتقراره والتفـرغ للتنمیـة

ولكســر العزلــة الدولیــة الناشــئة عـــن جــرائم االحــتالل واســتهانة العــدو الصــهیوني بـــالقرارات ، المحتلــة
  )١(وفي هذه األجواء كانت االندفاعة نحو المفاوضات مع العدو الصهیوني".، والمواثیق الدولیة

العربیــــة واإلســــالمیة وخصوصــــًا  أمریكــــي علــــى تغریــــب أبنــــاء األمــــة عــــدو الصــــهیوالفعمــــل   
وال یفكـر بحقوقـه ، مستقلة وطنیة لیس له شخصیة، إلخراج جیل منزوع الهویة واإلنتماء ؛الفلسطینیة

ــدنیا وملــذاتها غارقــًا فــي ، ال یــؤمن بالجهــاد والمقاومــة، وال یطالــب بهــا بــل یصــبح ُجــل تفكیــره فــي ال
یبیـع األرض مقابـل حفنـة ، بالثوابت الفلسطینیةیفرط ، ینادي بالتطبیع مع الكیان الصهیوني، شهواته

یقبـل بفكـرة ، )دولـة إسـرائیل( یعتـرف بمـا یسـمى بــ، یرضخ للسـالم مـع المحتـل الصـهیوني، من المال
علــى الســاحة الفلســطینیة  تفظهــر ، ویتعــاون مــع المحتــل الصــهیوني (العمالــة)، التعــایش مــع إســرائیل

ممـن تربـوا فـي أحضـان الغـرب ، اء الشعب الفلسطینينخب وقیادات سیاسیة فلسطینیة مغربة من أبن
ووضـعوهم فـي مناصـب مرموقـة فـي ، شكل الغرب عقولهم وتفكیرهم، أفكارًا غربیة صهیونیة ونیحمل
وتعمـل لصـالح الیهـود والصـهیونیة التـي زرعهـا الغـرب وأمریكـا ، تعمل لصالح الغرب وأمریكـا، الدولة

  قضیة الفلسطینیة.مما شكل خطرًا كبیرًا على ال، في فلسطین

                                                           
منصــور، ورقــة مقدمــة ورشــة العمــل التــي التطبیــع السیاســي، مفهومــه ودوافعــه وأخطــاره وســبل مواجهتــه، أ.حمــزة ) ١(

  . ٤، ص١٢/٢٠١٠/  ١٢هـ، ١٤٣٢محرم  ٦أقامها اتحاد المهندسین العرب في عمان، 
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   -:ومن مخاطر التغریب على القضیة الفلسطینیة ما یلي

  التطبیع:  -أوالً 
، مهـوى أفئـدة الغـزاة علـى مـر العصـور، والـوطن العربـي بشـكل عـام، "ظلت فلسطین خاصـة  

ولكـن كـل الحمـالت التـي اسـتهدفت هـذه الـدیار ، من روم وفرس ویونـان ومغـول وفرنجـة ومسـتعمرین
ألن المحتلـین عجـزوا عـن حمـل أهـل  ؛عـادت الـبالد الـى أهلهـا وهویتهـا وثقافتهـاثـم ، ةانكفأت مدحور 

لـم ، فكل احتالل قابلتـه مقاومـة، واالستسالم لسیاسة األمر الواقع، والتعاون معهم، البالد على تقبلهم
فالضــربة ، وأكثـر مـن ذلـك شـكلت الغـزوات عامـل قـوة ونهـوض فـي األمـة، تتوقـف اال بانـدحار الغـزاة

 التي ال تمیت تكسب صاحبها مناعة.

فهــو لــم ، وجــاء الغــزو الصــهیوني لفلســطین فــي العصــر الحــدیث مســتوعبًا لــدروس الماضــي  
وٕانمــا عمــل مــدعومًا بقــوى االســتكبار العــالمي علــى محاولــة إســباغ ، یكتــف بــاالحتالل وٕاقامــة الدولــة

شــراكة مــع بعــض مكونــات وبنــاء عالقــات ، واالعتــراف بســیادته علــى األرض، الشــرعیة علــى وجــوده
 –وقد أخذ التطبیع الذي أقامه العدو مع أطراف عربیة ، وهذا ما نطلق علیه تطبیع العالقات، األمة

ولــه دوافعــه ، والتطبیــع لــه عــدة مســارات سیاســیة واقتصــادیة وثقافیــة وغیرهــا –ومــا زال یســعى للمزیــد 
ولكــن ، واألمــة العربیــة واإلســالمیةوأخطــاره علــى القضــیة الفلســطینیة ، وتطبیقاتــه علــى أرض الواقــع
  )١(أخطره هو التطبیع السیاسي."

  : ولكي نفهم حقیقة التطبیع وأخطاره البد من تعریفه لغًة واصطالحاً 

 ) مـــــن الكلمـــــة اإلنكلیزیـــــةNormalizaion( اشـــــتق لفـــــظ التطبیـــــع: تعریـــــف التطبیـــــع لغـــــةً  - ١
)Normal) هو  :الطبع"تار الصحاح وفي مخ، بمعنى العادي أو المعتاد أو المتعارف علیه

وطّبعـه علـى ، تخّلق به: أي .تطبع بكذا" وفي المعجم الوسیط، "السجیة جبل علیها اإلنسان
فـــالمعنى ، ألنهـــا محدثـــة ؛فـــي المعـــاجم العربیـــة وال توجـــد مـــادة تطبیـــع، "كـــذا أي عـــّوده إیـــاه 

صـــًة بعـــد مـــأخوذ مـــن ترجمـــة هـــذه الكلمـــة عـــن لفظـــة إنكلیزیـــة تـــم تـــداولها أخیـــرًا خا الحـــالي
لكن یمكن تصور المعنى من كلمة التطبیع من حیث المبـدأ أنـه هـو: ، اتفاقیات كامب دیفید

 )٢( العودة باألشیاء إلى سابق عهدها وطبیعتها.
هـو كـل فكـر أو قـول أو فعـل اختیـاري أو صـمت عـن أو قبـول : تعریف التطبیع "اصـطالحاً  - ٢

لــة العــداء مــع المحتــل الصــهیوني لفكــر أو قــول أو فعــل یــؤدي إلــى أو یعمــل علــى إزالــة حا
                                                           

  .١صأ.حمزة منصور، التطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواجهته، ) ١(
م، ٤/٥/٢٠٠٦وائــــــد، التطبیــــــع، أیصــــــبح العــــــدو اللــــــدود صــــــدیقًا حمیمــــــًا!، عــــــادل الراجحــــــي، مكتبــــــة صــــــید الف) ٢(
 .١صهـ، ٦/٤/١٤٢٧
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أو ، أو اقتناعــًا بهــا، خضــوعًا لسیاســة األمــر الواقــع، الــدخیل بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة
ویضـــفي علـــى وجـــود هـــذا العـــدو أي شـــكل مـــن أشـــكال الشـــرعیة علـــى . ألیـــة أســـباب أخـــرى

ئنـًا مـن حیـث ال یملـك أحـد كا. ویكرس له ملكیتهـا أو السـیادة علیهـا، األرض التي اغتصبها
أو مــن فرصــة العمــل ، وحرمــان أجیــال المســتقبل منهــا، كــان الصــالحیة للتنــازل عــن الــوطن

  )١( على استعادته من االحتالل واالغتصاب."
ــع مــع الیهــود:  - ٣ یشــمل كــل اتفــاق رســمي أو غیــر رســمي أو تبــادل تجــاري أو حقیقــة التطبی

  .ثقافي أو تعاون اقتصادي مع إسرائیلیین رسمیین أو غیر رسمیین

إعادة صیاغة العقل والوعي العربي واإلسالمي ومنه الفلسطیني بحیث  الهدف من التطبیع: - ٤
إعادة صیاغتها ثم ، یتم تجریده من عقیدته وتاریخه ومحو ذاكرته خاصة فیما یتعلق بالیهود

  بشكل یقبل ویرضى بما یفرضه الكیان اإلسرائیلي.
عتـــراف بالكیـــان الصـــهیوني الغاصـــب االستســـالم غیـــر المشـــروط لألمـــر الواقـــع واال ومآلـــه: - ٥

وتحویل عالقات الصراع بینها وبین البلدان العربیـة واإلسـالمیة ، لألرض كدولة ذات شرعیة
  )٢(.إلى عالقات طبیعیة وتحویل آلیات الصراع إلى آلیات تطبیع

ن وهناك أنواع عدة من التطبیع ولكن أهمها وأخطرها على األمة العربیة واإلسالمیة ومنها فلسـطی
 -هو التطبیع السیاسي ویمكن تعریف التطبیع السیاسي على النحو التالي:

ــع السیاســي  - أ ففــي ظــل مقاطعــة ، هــو الــذي یشــكل البوابــة لكــل أشــكال التطبیــع األخــرى: "التطبی
یغــدو التطبیــع عمــًال مجرمــًا تحــت ، وســن قــوانین تحظــر التعامــل معــه، النظــام السیاســي للعــدو

سـنت مـن القـوانین مـا ، عربیة التي كانت فـي حالـة عـداء مـع العـدوفاألقطار ال. طائلة المسؤولیة
وحین وقعـت االتفاقیـات معـه عمـدت الـى الغـاء ، یرتب أشد العقوبات على من یتعامل مع العدو

بــــل مارســــت التضــــییق علــــى كــــل مــــن یتصــــدى ، وروجــــت للتعامــــل مــــع العــــدو، هــــذه العقوبــــات
 )٣(للتطبیع."

                                                           
 .٢ص،أ.حمزة منصور،  ،التطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواجهته) ١(
 .٢-١ص، التطبیع، أیصبح العدو اللدود صدیقًا حمیمًا!، عادل الراجحي) ٢(
  .٢ص أ.حمزة منصور،  لتطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواجهته) ٣(
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تنفیــذ خطــط التطبیـــع التــي یســـعى إلیهــا الكیـــان  م فـــيوال ننســى أن هنــاك دور كبیـــر لإلعــال  
ــــه یمكــــن القــــول ، اإلســــرائیلي ــــى أن ــــة إحت ــــع وثقاف ــــة الّرئیســــیة لنشــــر التطبی ن اإلعــــالم هــــو البّواب

  )١(التطبیع.
أدت ، هـو نتیجـة اتفاقیـات ومعاهـدات مـع الكیـان الصـهیونيتعریف الباحثة للتطبیع السیاسـي:   - ب

رًا كبیـــرًا علـــى مصـــیر األمـــة العربیـــة واإلســـالمیة الســـیما ممـــا شـــكل خطـــ ؛إلــى التطبیـــع السیاســـي
تقدیم التنازالت عن الثوابت و  الفلسطینیة أدى إلي تخلي العرب والمسلمین عن القضیة الفلسطینة

  الفلسطینیة ومنها:

  : معاهدة كامب دیفید - ١

حیـث ، شكلت معاهدة كامب دیفید أول اختراق سیاسـي للعـدو الصـهیوني فـي الجسـم العربـي  
وأفقـدت القضـیة الفلسـطینیة والعـرب عمومـًا ، خرجت مصر مـن دائـرة الصـراع مـع العـدو الصـهیونيأ

 .أكبر سند لها

ثـــــــم فـــــــي ، ) ذهـــــــب أنـــــــور الســـــــادات الـــــــى القـــــــدس١٩٧٧تشـــــــرین الثـــــــاني عـــــــام  ١٩فـــــــي (  
، وقع اتفاقیة سالم مع الكیان الصهیوني والحكومة المصریة أنهت الصراع بینهمـا، )١٧/٩/١٩٧٨(

عنــد إتمــام ": حیــث نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة األولــى علــى، القــات تطبیعیــة كاملــةوأسســت لع
، "رفان عالقات طبیعیة وودیة بینهمااالنسحاب المرحلي المنصوص علیه في الملحق األول یقیم الط

م یتفق الطرفان على أن العالقات التطبیعیة التي ستقا": من المادة الثالثة على) ٣( كما نصت الفقرة
تقــــیم العالقــــات الدبلوماســــیة واالقتصــــادیة و  بینهمــــا ستضــــمن االعتــــراف الكامــــل بالمســــماة بإســــرائیل

وٕانهاء المقاطعـة االقتصـادیة والحـواجز ذات الطـابع التمییـزي المفروضـة ضـد حریـة انتقـال ، والثقافیة
 أدل على ذلك المعاهدة تحكم سیاسة النظام المصري على الدوام وال تلكوقد ظلت ، "األفراد والسلع 

وممارســـة الضـــغوط علـــى قـــوى ، واســـتهداف رجـــال المقاومـــة، مـــن إحكـــام الحصـــار علـــى قطـــاع غـــزة
  .المقاومة للقبول بشروط الرباعیة الدولیة

  )٢(:اتفاقیة أوسلو - ٢

فان اتفاقیـة ، االختراق األول في جدار الصمود العربي تاذا كانت معاهدة كامب دیفید شكل  
الفصل األخطـر علـى  تشكل، واي بالنتیشنثم ، واي ریفرثم ، یات القاهرةأوسلو وما تالها من اتفاق

ودورهــا فــي الصــراع مــع العــدو ، علــى الــرغم مــن ثقــل مصــر التــاریخي والبشــري، القضــیة الفلســطینیة
                                                           

عـــد انخـــراط الـــبعض فـــي عملیـــة التطبیـــع، اعالمنـــا المقـــاوم فـــي مواجهـــة اعالمهـــم المهـــادن للعـــدو الصـــهیوني، ب) ١(
 .١الوطن، ص-نورالدین المباركي، تونس

 .٥-٤ص ، أ. حمزة منصور، التطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواجهته) ٢(
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ولكــن اتفاقیــة أوســلو فتحــت البــاب واســعًا أمــام كــل المتطلعــین إلنهــاء الصــراع مــع العــدو ، الصــهیوني
تحریــر الفلســطینیة هــي الممثــل الشــرعي والوحیــد للشــعب الفلســطیني بموجــب فمنظمــة ال، الصــهیوني

ممـا أدى إلـى خـروج النظـام  ؛أنهت صراعها مع العدو وقبولها التطبیع والسـالم، قرارات القمة العربیة
ــــه مــــن القضــــیة، العربــــي الرســــمي مــــن المعركــــة ــــة عــــن القضــــیة . ونفــــض یدی ــــدول العربی ــــت ال فتخل

 الفلسطینیة.

ات متواصـــــلة ســـــریة وعلنیـــــة تـــــم التوقیـــــع بـــــاألحرف األولـــــى فـــــي أوســـــلو فـــــي فبعـــــد مفاوضـــــ  
وقــع علیــه ثــم ، بشــأن ترتیبــات الحكــم الــذاتي الفلســطیني علــى اتفــاق إعــالن المبــادئ ١٩/٨/١٩٩٣

مالحـــق ومحضـــر ) ٤(و مـــادة) ١٧( وقـــد جـــاء االتفـــاق فـــي. م)١٣/٩/٩٣رســـمیًا فـــي واشـــنطن فـــي(
ومـن ، مـن اتفاقیـات تحالفـًا بـین المنظمـة والكیـان الصـهیوني االتفاق ومـا تـاله ذلكوقد شكل  اجتماع

لقاء حكم ذاتي فلسطیني ، ومحاربة ما یسمى باالرهاب وأعداء السالم، أولى أولویاته التعاون األمني
، الحــدود، حــق العــودة، القــدس: بینمــا تــم تأجیــل القضــایا الرئیســیة، داخــل الدولــة العبریــة ذات الســیادة

  .لم تأت على الرغم من مرور سبعة عشر عامًا على االتفاقیة الى مرحلة، المیاه
  : معاهدة وادي عربة - ٣

جـــاء توقیـــع المعاهـــدة بـــین حكومـــة المملكـــة األردنیـــة الهاشـــمیة والكیـــان الصـــهیوني محصـــلة   
بموجـــب إعـــالن  ٢٦/١٠/١٩٩٤وتـــم توقیعهـــا رســـمیًا فـــي ، لمفاوضـــات تواصـــلت بعـــد مـــؤتمر مدریـــد

وقــد نصـــت . مالحــق) ٥(و ) مـــادة٣٠( م وجــاءت المعاهــدة فــي٩٤ تمـــوز ٢٥واشــنطن الموقــع فــي 
 . واشتملت على عدة عناوین تغطي كافة مناحي الحیاة، المعاهدة على إنهاء حالة العداء

وفـتح سـفارة ، وحقها في السیادة والعیش بحدود آمنة، كما نصت على االعتراف بدولة العدو  
  ورفع علمها في عمان.، في األردن

وثَّبـت رؤیتـه فیمـا یتعلـق بالقـدس ، العدو االعتـراف واألمـن والتعـاون والمشـاركة وهكذا ضمن  
وحظرت على األردن عقد أیة اتفاقیة ، وقّوى موقفه التفاوضي مع سوریا ولبنان، والالجئین والنازحین

  .االتفاقیة تلكتتعارض مع 

وعلـى المنطقـة ، ینیةالمعاهدة خطرًا كبیـرًا علـى األردن وعلـى القضـیة الفلسـط تلكلقد شكلت   
  )١( فعلى الصعید األردني سددت ضربة قویة للقیم التي تربى علیها الشعب األردني. عموماً 

                                                           
، أنظر: القضیة ٦- ٤ص ، أ.حمزة منصور،سبل مواجهتهنظر: التطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره و ا )١(

-٢٧، صحیفة السجل، نعم في بیروت، خلیل الخطیب ٢٢الفلسطینیة في القمم العربیة من الءات الخرطوم إلى 
Mar-١٩د العداألردن،  –، شركة المدى للصحافة والنشر عمان ٢٠٠٨ .  
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المعاهدة مع اتفاقیة أوسلو في االعتـراف  تلكفقد تساوقت ، وعلى صعید القضیة الفلسطینیة  
وفـي مقـدمتها القـدس ، والتفـریط بـالحقوق الثابتـة، وٕاسـباغ الشـرعیة علیـه، بكیان قام علـى االغتصـاب

ـــًا فـــي مواجهـــة المقاومـــة التـــي ، وحـــق العـــودة وحـــق الشـــعب الفلســـطیني فـــي المقاومـــة وأقامـــت تحالف
  .أصبحت بموجب المعاهدة تعتبر إرهاباً 

وتوقف عـن حضـور ، وعلى الصعید العربي أخرجت المعاهدة األردن من دوره في المقاطعة  
  إضعاف الموقف العربي عمومًا.وأسهمت في ، اجتماعات مكتب المقاطعة العربیة

 : المبادرة العربیة للسالم - ٤

أقرهــا مــؤتمر القمــة العربیــة الرابعــة عشــرة وتعتبــر إجماعــًا عربیــًا رســمیًا علــى إنهــاء القضــیة    
. ففي تلـك القمـة طرحـت المملكـة العربیـة السـعودیة (المبـادرة العربیـة ٢٠٠٢بیروت عام  ؛الفلسطینیة

 . "السالم هو خیار استراتیجي عربي"ة على أن التي نصت ألول مر ، للسالم)

مــا یعنــي أن (الءات)الخرطــوم ، وقــرار طــرح (المبــادرة العربیــة للســالم) حظــي بإجمــاع عربــي  
 )١(بینما تشیح إسرائیل بوجهها.، الثالث تحولت إلى اثنتین وعشرین (نعم)

عاهـدات علـى عـدد "لقد نجح العدو الصهیوني بتعاون تـام مـع اإلدارة األمریكیـة فـي فـرض م  
وفي الدخول فـي مفاوضـات مـع دول أخـرى لـم تكلـل بالنجـاح حتـى تاریخـه فـي ، من األقطار العربیة

وفــي اســتدراج ، وفــي فــتح مكاتــب فــي أقطــار تقــع علــى أطــراف الــوطن العربــي، توقیــع اتفاقیــات ســالم
نسـحاب الـى حـدود مقابـل اال، الجامعة العربیة الى تنازالت سیاسیة تؤدي الى تطبیع كامل مع العـدو

وأقام عالقات ودیة وتعاونیة مع بعض الحكام والمسؤولین في السر . م١٩٦٧الرابع من حزیران عام 
  )٢(والعلن".

  : مخاطر التطبیع  -  ت

"یســـتهدف الحصـــول علـــى االعتـــراف الفلســـطیني والعربـــي واإلســـالمي بحـــق الصـــهاینة فـــي   
، ضـمن حـدود آمنـة ومعتـرف بهـا، السـیادةالوجود على أرض فلسطین التاریخیة كدولـة للیهـود كاملـة 

یشـــكل خطـــورة بالغــــة علـــى الشـــعب الفلســــطیني ، وٕاقامـــة عالقـــات كاملــــة وطبیعیـــة مـــع دول الجــــوار
لصالح حكم ، فهو یلغي من الخریطة دولة اسمها فلسطین، وعلى األمة العربیة واإلسالمیة، وقضیته

ر حـق الشـعب الفلسـطیني فـي العـیش ویصـاد، تحت هیمنة الدولة العبریة، ذاتي بصالحیات محدودة
لصـالح أقـوام ، الذي أقام فیه آبـاؤه وأجـداده إقامـة دائمـة متصـلة منـذ آالف السـنین، على أرض وطنه

                                                           
 .  ٦-٤ص، أ.حمزة منصور انظر: التطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواجهته) ١( 
نعــم فــي  ٢٢، أنظــر: القضــیة الفلســطینیة فــي القمــم العربیــة مــن الءات الخرطــوم إلــى ٣-٢، صالمرجــع الســابق )٢(

  .بیروت
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وظــف األســاطیر ، لتحقیــق مشــروع اســتعماري اســتیطاني غربــي، تــداعوا مــن ســائر أرجــاء المعمــورة
أخرجـوا بفعـل ، یـین الجـئ فلسـطینيكما یصـادر الحـق فـي العـودة لسـتة مال، الیهودیة لتحقیق أهدافه

ویورثـون هـذا الحلـم ، ومـا زالـوا یحلمـون بـالعودة الـى دیـارهم، اإلرهاب الصهیوني خارج حـدود وطـنهم
وینشــئ حضـــارة عنصــریة قائمـــة علـــى األســاطیر علـــى حســاب حضـــارة إنســـانیة ، ألبنــائهم وأحفـــادهم

، ة للغربـاء علـى حسـاب أهـل الـبالدوینهب خیرات الـبالد ویقـدمها لقمـة سـائغ، عمرها ستة آالف سنة
  .ویضرب أي مشروع للمقاومة والتحرر الوطني للشعب الفلسطیني

ولكنـــه یتجــاوزه الـــى ، وال یقتصــر خطــر التطبیـــع فــي آثـــاره المــدمرة علــى الشـــعب الفلســطیني  
وهذه النزعة العنصریة لیسـت وقفـًا علـى مؤسسـي ، واألمة اإلسالمیة من ورائه، الوطن العربي الكبیر

مسـتندة الـى تلمـودهم ، ولكنها نزعة متأصلة لـدیهم، أو بناة الدولة العبریة، الحركة الصهیونیة األوائل
واإلجراءات التي تتم علـى ، والذي یتابع التشریعات المقدمة للكنیست، والى أساطیرهم الدینیة، الحاقد

الــى ، الــوالء للدولــةفمــن قــانون ، یــدرك مــدى تأصــل النزعــة العنصــریة فــي الــذات الصــهیونیة، األرض
الــى تهجیــر ، الــى هــدم المنــازل والمســاجد، الــى قــانون القــدس عاصــمة الیهــود، قــانون یهودیــة الدولــة

وهـو كیـان توسـعي . الـى التنكیـل باألسـرى والمعتقلـین، الى استخدام األسلحة المحرمـة دولیـاً ، السكان
وال بمــا وضــع ، مســاحة فلســطینالــذي یمنحــه القــدر األكبــر مــن ) ١٨١( لــم یكتــف بقــرار التقســیم رقــم

فأطماعـــه فــي األردن غیـــر ، %) مــن مســـاحة فلســطین٧٨) والــذي یشـــكل( ٤٨الیــد علیـــه فــي عـــام (
وممـــا یزیـــد مـــن ، وضـــم الجـــوالن وٕاصـــدار قــانون ال یجیـــز االنســـحاب منـــه إال بعــد االســـتفتاء، خافیــة

فهــو ، ومــن الغــرب عمومــاً خطــورة هــذا الكیــان الــدعم غیــر المحــدود الــذي یلقــاه مــن اإلدارة األمریكیــة 
، كمـا یمتلــك دعمـًا سیاســیًا واقتصـادیًا غیــر محــدود، )النوویــة(یمتلـك ترســانة عسـكریة هائلــة بمـا فیهــا 

مـن أجـل إحـداث مزیـد  ؛ویستخدم كل إمكاناتـه ومواهبـه، وهو یتطلع الى فرض هیمنته على المنطقة
  )١(رقیة والمذهبیة والطائفیة."وٕاثارة النعرات الع، من التشرذم في المحیط العربي واإلسالمي

 الصهیوني بالكیان الخاصة الظروف -الضمیر – األنظار وعن عن یخفي التطبیع أن "إذ  
 واعتمـاده وٕاحاللیتـه الصـهیوني الكیـان اسـتیطانیة أن حقیقـة یخفـي كمـا، إحاللـي اسـتیطاني ككیـان
 الماضـي فـي مسـارهو  دینامیتـه یحكـم الـذي األساسـي القـانون هـو الغربـي الـدعم علـى الكامـل

  )٢(والحاضر."

ممــا یــدلل ، فــي فلســطین والــدول العربیــة واإلســالمیة مــن تطبیــع، وهــو ماحصــل بالفعــل اآلن  
  على أن الصهاینة قاموا بتنفیذ مخططاتهم الخبیثة بمكر ودهاء وبمساعدة الغرب وأمریكا لهم. 

                                                           
 .٧-٦، صأ.حمزة منصور ،هتهالتطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواج) ١(
 المسیري، المجلـد الوهاب عبد والیهودیة والصهیونیة، الدكتور الیهود الصهیوني، موسوعة المستوطن ..إسرائیل) ٢(

  .٥السابع، ص
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مانـــه مـــن مـــوارده بهـــدف حر  ؛"كمـــا یســـعى لعقـــد شـــراكة مـــع الـــدول المجـــاورة للـــوطن العربـــي   
كما یعمل جاهـدًا علـى ضـرب قـوى النهـوض ، وٕاثارة النزاعات معه إلشغاله واستنزاف موارده، المائیة
مســـتعینًا فـــي ذلـــك بقـــدرة اإلدارة األمریكیـــة علـــى الضـــغط علـــى ، باســـتعداء األنظمـــة علیهـــا، العربیـــة

، ان والعـرق وأفغانسـتانیفسر الحملة الشرسة علـى قـوى المقاومـة فـي فلسـطین ولبنـذلك و ، الحكومات
وغـــض النظـــر عـــن إرهـــاب الدولـــة الـــذي تمارســـه األنظمـــة الدكتاتوریـــة بحـــق دعـــاة اإلصـــالح وقـــوى 

، كمــا یفســر الجهــود المحمومــة لتألیــب الــرأي العــام العــالمي علــى البرنــامج النــووي اإلیرانــي، الممانعــة
  خیرة.ومحاولة بناء تحالفات جدیدة ضد تركیا بسبب توجهاتها في اآلونة األ

كمــا یفســر التراجعــات الدیمقراطیــة والســیما فــي األقطــار التــي وقعــت اتفاقیــات معــه كمصــر   
  .واألردن

فهـو ال یتــورع ، جمعـاءكلهـا وهكـذا یتضـح أن هـذا الكیـان لعنــة علـى المنطقـة وعلـى البشــریة   
مـــا یســـتدعي وقفـــة جـــادة للعـــرب والمســـلمین لوقـــف ، وٕاقامـــة شـــبكات التجســـس، عـــن إشـــعال الحـــروب

  )١("لتسونامي الذي یهددهم جمیعًا.ا

  التفریط في الثوابت الفلسطینیة: -ثانیاً 
 الفلسـطیني للشـعب المشـروعة والتاریخیـة الدینیـة الحقـوق :هـي الفلسـطینیة القضـیة "ثوابـت  

 یملـك وال، بالتقـادم تسـقط وال، التغییـر أو التبـدیل تقبـل ال التـي فلسـطین أرض في ولألمة اإلسالمیة
 )٢(."منها جزء أي عن أو عنها زلیتنا أن أحد

والثوابت الفلسطینیة هي التي یجب التمسك بها وال یحق ألحد مهما كان التنازل عنها أو التفریط 
  -بها وهي:

والتعویض عن السنوات التي أمضاها خارج أرضه التـي خـرج ، قضیة الالجئین (حق العوة) -١
   ن.یلكل الفلسطینی، م هي حق ثابت٤٨منها عام 

 ریر المصیر.حق تق  -٢

 .مستقبل القدس عاصمة فلسطین (الشرقیة والغربیة)  -٣

 مستقبل قضیة األسرى.  -٤

 استرجاع األرض الفلسطینیة: وكل فلسطین هي أرض للمسلمین. -٥

                                                           
  .٨ص، المسیري الوهاب عبد والیهودیة والصهیونیة، الدكتور الیهود الصهیوني، موسوعة المستوطن ..سرائیلإ )١(
 .٢١هربید، ص أبو محمد عاطف .شرعیة، أ الفلسطینیة رؤیة یةالقض ثوابت) ٢(
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 .البعد االستراتیجي وهو العربي واإلسالمي -٦

 المقاومة لطرد االحتالل الغاصب. -٧

عمة للمشروع الصهیوني على القضـیة تحالفت وتكالبت جمیع القوى الغربیة واألمریكیة الداو   
ـــى الثوابـــت الفلســـطینیة، الفلســـطینیة ـــدول العربیـــة واإلســـالمیة وبعـــض ، وعل وتحـــالف معهـــا بعـــض ال

 فطرحوا المشاریع والمبادرات والمعاهدات وغیرها.، القیادات الفلسطینیة

لركض نقــوم بــا، ضــي الفلسـطینیةار ة خـروج الصــهاینة مـن كــل األفبـدًال مــن البحـث فــي كیفیــ   
وبـــدل أن نفكـــر فـــي كیفیـــة اعـــداد الثـــورة ، وراء ســـراب الدولـــة المســـتقلة إلـــى جانـــب الدولـــة الصـــهیونیة

ثــم نــدخل فــي ، نــركض وراء المشــاریع والمبــادرات االستســالمیة هنــا وهنــاك، الالزمــة إلخــراج المحتــل
جنــا عــن التفكیــر نكـون قــد خر عمـق الثانویــات المعقــدة التــي تسـتتبع المبــادرات االنهزامیــة عــادة وبهــذا 

  ي الصحیح.نالعقال

وأضفت على ، ولقد جرت المشاریع التي طرحت لحل القضیة الفلسطینیة كثیرا من التنازالت  
بینما كان من الواجب رفض كل هذه المشاریع التي تـدعو للتعـایش ، القضیة مجموعة من التعقیدات
بـل یجـب فـي نفـس الوقـت إعـداد ، سـبلیس هذا فحو  )دولة بإسرائیل(أو التي تقبل ببقاء ما تسمي بـ 

ال أن نجري وراء مبادرة تلـو ، سیاسیا) لتدمیر هذه الدولة اللقیطةو ، ـ اقتصادیا،العدة الكافیة (عسكریا
  األخرى وننتظر مبادرة أوروبیة وأخرى أمیركیة وثالثة عربیة وهكذا. 

التـي قــدمها ، فلسـطینیةال تمـن التنـازالت والتفـریط فـي الثوابـفنـتج عـن هـذه المبـادرات العدیـد   
  )١(كثیر من الساسة العرب والقادة الفلسطینیین.

، اإلسـرائیلیة الثوابـت مـن مـنهج وفق السیر إلى كرهاً  أو طوعاً ، سوقاً  الجمیع سوق یراد فهو"  
ن أ ذلـك مـن واألعجـب .!"الدولیـة الشـرعیة" مجموعهـا علـى یطلـق غربیـة ورؤى بمصـالح المسـنود
 المقدسـة األرض داخـل فـي بألسـنتنا ویتكلمـون جلـدتنا بني من أقوام االتجاه هذا في الدفع إلى ینتدب

 الشـرعیة علـى الصـهیونیة الغربیـة الدولیـة الشـرعیة لتلـك النهایـة فـي السـیادة لتكـون، وخارجهـا
 األطماع والننسى ؛القضیة هذه في العادلة الحقة الحلول ومنطلق األسس أساس هي التي اإلسالمیة

 إلغراق والمعلنة المبطنة والتهدیدات، العراق حصار بعد الشام لحصار المنظم لمیةالعا والمخططات
  )٢(".البلدان من غیرها في الخالَّقة الفوضى وٕاطالق، ولبنان إیران وحرق، السودان وخنق مصر

                                                           
م، ١٩٨٢ -هـــ١٤٠٢نظــر: المســألة الفلســطینیة فــي المنظــار الســعودي، عبــد الــرحمن الشــیخ، الطبعــة األولــى ا) ١(

  .٢ص
  .١، ص٤/٢٤/ ه ١٤٢٨األحمد،  محمد بن ناصر :الشیخ، والعلمانیین اإلسالمیین ثوابت بین فلسطین) ٢(
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فان ، الذي یصدق على األفراد والهیئات والحكومات التطبیع بمفهومه العامهذا ما یسمى بو    
فهــي التــي تملــك االعتــراف الدبلوماســي والقــانوني وٕاقامــة ، سیاســي تخــتص بــه الحكومــاتالتطبیــع ال

ویمكن أن یصدق في بعض جوانبه على الهیئـات واألحـزاب ، عالقات دبلوماسیة وسیاسیة مع العدو
التــــي تقــــیم عالقــــات مــــع نظرائهــــا فــــي الكیــــان الصــــهیوني أو تتبنــــى برامجهــــا مثــــل هــــذه ، السیاســــیة

  )١(ر."األفكا
 المتحـدة الوالیـاتو  علیهـا الغـرب أشـرف التـي مـن خـالل المفاوضـات والمحادثـات والمعاهـداتو 

الفلسطیني واإلسرائیلي قدمت السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة العدیـد  الطرفین بین األمریكیة الموقعة
  :بـ بدًءامن التنازالت والتفریط بالثوابت الفلسطینیة 

 ّوقع والذي السالم عملیة إطار ضمن وٕاسرائیل العرب بین مفاوضات شمل الذي :مدرید مؤتمر  - أ
 -أوسـلو باتفـاق یعـرف الـذي- المبـادئ إعـالن باتفـاق مـروًرا، )م ١٩٩١ الثـاني تشـرین(٣ فـي

 أساس وعلى، السالم األرض مقابل معادلة أساس على قام والذي) ١٩٩٣م أیلول٩ في( المّوقع
  .الفلسطیني للشعب ممثلة التحریر مةومنظ، الوجود( االعتراف بإسرائیل) في إسرائیل حق

 العالقـات لتحدیـد، )م ١٩٩٤ نیسـان ٢٩ (بـاریس فـي المّوقعـة :االقتصـادیة بـاریس اتفاقیـة  - ب
  .واإلسرائیلي الفلسطیني الجانب بین االقتصادیة

 القـاهرة فـي واإلسـرائیلیون ّوقـع الفلسـطینیون حیـث م) ١٩٩٤ أیـار ٤ (فـي أریحـا: غـزة اتفاقیـة  - ت
  .وأریحا غزة في الذاتي لحكما تطبیق اتفاق

 وجـرت .ع والقطـا الضـفة حـول أوسـلو لتنفیـذ مرحلیـة اتفاقیـة :وهـي٢): طابا(أوسـلو اتفاقیـة  - ث
 االتفـاق وقسـم، )م ١٩٩٥ أیلـول( ٢٨ یـوم واشـنطن فـي اً رسـمی وقعـتثـم  فـي طابـا مباحثاتهـا
 خاضـعةال والمنـاطق السـلطة حكـم منـاطق تحـدد( ج(و )ب(و )أ(إلـى الفلسـطینیة المنـاطق
 مـن معتقلـین عـن واإلفـراج، الفلسـطینیة االنتخابـات بنـد إجـراء أیًضـا االتفـاق وشـمل، إلسـرائیل
  .اإلسرائیلیة السجون

 كـل میثاقهـا مـن الفلسـطینیة التحریـر منظمـة ألغـت حیـث :الفلسـطیني الـوطني المیثـاق تعـدیل  -  ج
 .غزة في) م ١٩٩٦ نیسان ٢٤ یوم(، الكفاح إلى تدعو أو بإسرائیل تعترف ال التي البنود

 ثوابـت ولكنهـا، الثوابـت عـن حـدیثاً  األطـراف أكثـر هـي والفلسـطینیة العربیـة العلمانیـة "إن  
 فمـن، لهـا وتجـاوزاً  فیهـا تفریطـاً  األكثـر تـزال وال كانـت فإنهـا هـذا ومع، اإلسالمیة ثوابتنا عن تختلف

                                                           
 .٢ص ،أ.حمزة منصور، ع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواجهتهالتطبی) ١(
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 واحتجاجـات، اتعرفـ ومحرمـات، )١(السـادات والءات، الناصـر عبـد ممنوعـات یـذكر ال الـذي
 التـي ومقرراتهـا بمؤتمراتهـا العربیـة والجامعـة، العربـي والبعث، والتصدي الصمود جبهات وتحفظات

 تتشبث التي الممانعة أشكال بعض إال اآلن منها یبق لم الثوابت تلك إن الریاح؟ أدراج تباعاً  تذهب
 علیهـا یراودهـا األكثـرون هـذا ومـع، وغیرهمـا اإلسـالمي والجهـاد حمـاس مثـل، المقاومـة فصـائل بهـا

 والمزایـدة العنـاد ازدیـاد مـع طرفنـا مـن التراجـع هـذا كل إلى أوصل الذي ما، عنها إبعادها ویحاولون
 )٢(."!أعدائنا؟ أطراف من

 مدریـد مـن واإلسـرائیلي الفلسـطیني الطـرفین بـین والمفاوضـات الموقعـة االتفاقیـات جمیـع "إن  
 الحیویـة مصـالحها خدمـة بهـدف وذلـك ؛األمریكیـة المتحـدة یاتالوال علیها تشرف اللحظة هذه ولغایة

 الوالیـات فـإن، إسـرائیل واسـتقرار أمـن ولضـمان -العـالم علـى الوحیـدة المسـیطرة لتكـون -المنطقة في
، نالعشـری القـرن تسـعینیات فـي السـوفییتي االتحـاد انهیـار بعـد، دائًمـا تسـعى األمریكیـة المتحـدة

 نبضـما معنیـة فهـي لـذلك، بهـا المرتبطة الجزئیة المصالح تلك أو یةالحیو  مصالحها على للمحافظة
ك ذلـ فـي لمـا، شـاملة إقلیمیـة حـرب إلـى صـهیوني عربـي نـزاع أي یتحـول ال بحیث، المنطقة ستقرارا
ت وتكتیكـا سیاسـیة مبـادرات بإعـداد فتقـوم، المنطقـة المتحـدة فـي للوالیـات الحیویـة المصـالح یهـدد امـ

ع جمیـ وتـدیر وتشـرف، الفلسـطینیة القضـیة وخاصـة، األوسـط الشـرق فـي یاالقضـا بمختلـف تفاوضـیة
ة جهـ ألي تسـمح وال، األمریكیـة) (الرعایـة مسـمى تحت واإلسرائیلي الفلسطیني الجانبین بین القضایا
 )٣(.واإلسرائیلي" الفلسطیني الجانبین بین الصراع إدارة تتبنى أخرى

 الجهـات عـن منبثقـة لجنـة األخیـرة السـنوات فـي ُكونـت الدولیـة) ؟ مسمى(الشـرعیة و"تحـت  
ویمكـن تعریـف اللجنـة الرباعیـة ، علیهـا اللجنـة الرباعیـة ُأطلـق التـي هـي، الشـرعیة تلـك فـي المتحكمة

 هي:

                                                           
، عقــد مــؤتمر الخرطــوم، أهــم المــؤتمرات المفصــلیة فیمــا یتعلــق بالقضــیة الفلســطینیة والصــراع ١٩٦٧بعــد هزیمــة ) ١(

فأصـبح یعـرف  العربي اإلسرائیلي. اشتهر مـؤتمر الخرطـوم بقراراتـه التاریخیـة: "ال صـلح، ال مفاوضـات، ال اعتـراف"،
، القضیة الفلسطینیة في القمـم العربیـة مـن الءات الخرطـوم )الالءات الثالث(في الذاكرة الشعبیة العربیة باسم مؤتمر 

، شركة المدى للصحافة والنشر عمان ٢٠٠٨-Mar-٢٧، صحیفة السجل، نعم في بیروت، خلیل الخطیب ٢٢إلى 
 . ١٩د العداألردن،  –
. أنظر:إتفـاق أسـلو ٤األحمـد، ص محمـد بـن ناصـر :الشـیخ، والعلمـانیین اإلسـالمیین ثوابـت بـین فلسـطین) ٢(

  .١وتداعیاته، منیر شفیق، المركز الفلسطیني لإلعالم، ص
 العولمـة أثـرم، ٢٥/٣/٢٠٠٩، "المسار السیاسي بـین العـرب وٕاسـرائیل بعـد اتفاقیـة كامـب دیفیـد، الجزیـرةانظر: ) ٣(

-www.aljazeera.net/.../pages/ad٧f٢٥٢b-d٥cf .٧٩-٧٧الغربیـة، ص الضـفة مـواطني الثقافیـة علـى
٩-٤٧٦٨a٥a-٨٢٣٩ea٢٦fd٣ htm ، ١أسلو وتداعیاته، صأنظر:إتفاق. 
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، المتحـدة واألمـم، المتحـدة الوالیـات :وهـم الیـوم العالم طواغیت وهي التي تضم: الرباعیة اللجنة  -  ح
 فیمـا ثوابـت علـى توافقـت قـد المتحـدة األطـراف هـذه وكـل !الروسي واالتحاد، األوروبي واالتحاد
   .تجمعنا التي الُفرقة ظل في الفلسطینیة القضیة یخص
 :في تتمثل )الرباعیة مطالب( اإلعالم في علیها یطلق التي وهذه

 فـي الیهـود دولـة بحـق بـاالعتراف، ورائهـم مـن والمسلمون والعرب الفلسطینیون یلتزم أن ضرورة -١
 مـن تغتصـبه تـزال وال اغتصـبته مـا كـل فـي أحقیتهـا بمعنـى أي، فلسـطین ضأر  علـى الوجـود
  .أوالً  هذا، هناك ومقدسات ومقدرات أراضٍ 

 جـرائم ضد ساكن تحریك عدم أي، العنف بنبذ معهم والمسلمون والعرب الفلسطینیون یلتزم أن  -٢
 خـالل مـن، اإلجرامـي الـدموي العنـف مـن مسلسـل علـى آلخرهـا أولهـا مـن كلهـا القائمـة الیهـود

   عقود. ستة في حروب لست اآلن وصلت والتي المتتابعة والمعارك الحروب

 والعقائـدیین العـرب العلمـانیین بـین السـابقة االتفاقـات كـل التـزام أوثوابتهـا الرباعیـة مطالـب مـن  -٣
 (خارطـة إلـى ووصـوالً  )أوسـلو (باتفاقیـة ومـروراً ، اتفاقـات (كامـب دیفیـد) مـن إبتـداءً ، الیهـود
  .ضدها مقاومة أي وتجریم، الیهود بدولة االعتراف :ثابتین على تركز كلها وهي، )الطریق

 مرحلة یمثل، واألقصى القدس ضد التآمر من جدیدة فصول من مؤخراً  جرى ما أن شك ال  
 األقصـى إن حیـث، نهـائي بشـكل علیهمـا الیهـود سـیطرة إحكـام إلـى الهـادف المشـروع مـن متقدمـة
 أشـار التـي الیهودیـة الدولـة معـالم تكتمـل حتـى، نهائیـاً  ضـمها یتوجـب دسوالقـ، جـذریاً  هدمه یتوجب

 ومـنهم العـرب الزعمـاء مـن العدیـد حضـور فـي، اسـتكمالها علـى الجمیـع توافـق ضـرورة إلـى بـوش
  )١(".م ٢٠٠٣عام العقبة خلیج مؤتمر في عباس محمود

غم كـل التنـازالت التـي ور ، ورغم كل المفاوضات بین السلطة الفلسطینیة وأمریكا والصهاینة   
 في إلسرائیل مساند أكبر المتحدة الوالیات كانت التسویة ثم، الصراع سنوات قدمتها السلطة. وطوال

 األمـر تعلـقأ سـواء، عـام بشـكل الدولیـة وللشـرعیة، الـدولي للقـانون المنتهكـة العدوانیـة سیاسـتها
 مأ، دولیة تحقیق لجان حضور فضر  أم، الحصار مأ، الفصل جدار مأ، االعتقاالت مأ، باالستیطان

فتخـوض إسـرائیل الحـروب ضـد الفلسـطینیین وترتكـب المجـازر وبـدعم  )٢( أم... للمراقبـة دولیـة قـوات
  من أمریكا وروسیا التي تمدها باألسلحة والطیران

                                                           
  .٢-١األحمد، ص محمد بن ناصر  :الشیخ، والعلمانیین اإلسالمیین ثوابت بین فلسطین) ١(
 الموقعـة لالتفاقـات تجـاوز الصـراع لحـل الدولیـة الشـرعیة الفلسـطینیة، اسـقاط الثوابـت تنسف انظر: مبادرة بوش) ٢(

 فبرایر شباط ١٤ عشرة، الخمیس التاسعة ، السنة٥٨١٥ ددوٕاسرائیل د. ابراهیم أبراش، جریدة القس، الع السلطة بین
 ه. ١٤٢٩ صفر ٧
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  على أرض فلسطین:) دولة إسرائیل( قبول ما تسمى بـ -ثالثاً 
أصـبحت إسـرائیل .مفاوضات التي تسـمى (السـلمیة)المعاهدات واالتفاقیات وال تلكو"بعد كل   
 العزلـة مـن حالـة تعـیش كانـت بعـدما، عربیـًا وفلسـطینیاً  بهـا معتـرف، العربیـة المنطقـة جـزءًا مـن
 الصـهیوني الكیـان مـع االتفاقیـات تلـك وبتوقیـع، مقدسـة عربیـة أرضـاً  تغتصـب كونهـا، اإلقلیمیـة

، الوجـود فـي حقهـا إسـرائیل ضـمنت، نو الفلسـطینین ومـنهم و والتنـازالت التـي قـدمها العـرب والملسـم
 القنصـلیات خالل من، أخرى عالقات وتعزیز العربیة الدول مع طبیعیة عالقات إقامة في فسارعت

  )١(."حضاري ثقافي تغیر إحداث في ساهم مما، التجاریة والمكاتب والسفارات
لـإلرادة الصـهیونیة والغربیـة  التي تصل حد االستسـالم، وهناك عدة أسباب أدت الى هذه التنازالت

   -:نجملها فیما یلي، األمریكیة

فقــد اســتطاع العــدو أن یبنــي ، تعــاظم قــوة العــدو الصــهیوني العســكریة واالقتصــادیة والتكنولوجیــة -١
جعلتـــه فـــي مقدمـــة دول العـــالم فـــي امـــتالك ، وبـــدعم مـــن الغـــرب وأمریكـــا، قـــدرات عســـكریة هائلـــة

مـا ، كسب الحـروب التـي خاضـها ضـد الجیـوش العربیـة ومكنته من، السالح وتصنیعه وتصدیره
  .أوجد حالة من الیأس لدى النظام الرسمي العربي من إمكانیة تحقیق نصر حاسم علیه

وفــي ، الــذي لــم یفلــح فــي بنــاء أي مســتوى مــن مســتویات الوحــدة، ضــعف النظــام الرســمي العربــي -٢
فشــل علــى المســتویین حیــث ، نكثیــر مــن األحیــان افتقــر الــى الحــد األدنــى مــن التنســیق والتعــاو 

ویتمثـل هـذا الضــعف فـي القـدرات العســكریة ، القطـري والقـومي فـي بنــاء قـوة مكافئـة لقــوات العـدو
 .ما جعله على الدوام تحت رحمة ممن یمتلكون القوة، واالقتصادیة والتكنولوجیة

حیــث ، لعــدم امــتالك النظــام الرســمي العربــي فــي معظمــه للحــدود الــدنیا مــن الســیادة واالســتقال -٣
وفي مقدمتها الوالیـات المتحـدة األمریكیـة ، ارتهنت إرادته وقراراته لصالح دول االستكبار العالمي

وعدم االستناد الى قاعدة شـعبیة ، فالشعور بالعجز، وهذا نابع من العامل السابق. رغبة أو رهبة
ــــدول  جعــــل الــــدول العربیــــة فــــي معظمهــــا خاضــــعة إلرادة، والخــــوف مــــن دول الجــــوار، متینــــة ال

 .العظمى

وذلك نظرًا لطبیعة النظام القطري الذي یغیب فیـه ، غیاب األولویات لدى النظام الرسمي العربي -٤
وســیطرة ، واالنكفــاء علــى الــذات، وعــدم امــتالك االرادة السیاســیة، التكامــل بــین األقطــار العربیــة

بـا فـي بنـاء االتحـاد فقد نجحت أورو  ،وغیاب المشاركة الشعبیة في صنع القرار، الفساد السیاسي

                                                           
العـرب  المسـار السیاسـي بـین، ٧٩-٧٧ص دیانا الحاج حمـد، الغربیة، الضفة مواطني الثقافیة على العولمة أثر) ١(

  م.٢٥/٣/٢٠٠٩، "الجزیرة ،وٕاسرائیل بعد اتفاقیة كامب دیفید
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ونهضــة علمیــة ، كمــا نجحــت الصــین والیابــان والهنــد وكوریــا فــي بنــاء اقتصــاد متــین، األوروبــي
 .بینما ظل العرب یراوحون في مكانهم، زاهرة

حیــث أكـــد ، الضــغوط الخارجیـــة والســیما مـــن االدارة األمریكیــة علـــى كثیــر مـــن األنظمــة العربیـــة -٥
فالتحـالف االسـتراتیجي بـین أمریكــا ، ى مـؤتمر مدریـد جلبـاً بعـض المسـئولین العـرب أنهـم جلبـوا الـ

وقابلیــة النظــام الرســمي العربــي لالســتجابة ، وعظــم تــأثیر اللــوبي الصــهیوني، والكیــان الصــهیوني
 واألمثلة على ذلك كثیرة.، للضغوط جعلته منقادًا للمطالب األمریكیة سرًا وعالنیة

وارتهــان بعضــها ، بســبب تناقضــات فصــائلها ؛یةالفشــل الــذي منیــت بــه منظمــة التحریــر الفلســطین -٦
وشـعورها ، وصـراعاتها مـع عـدد مـن األنظمـة العربیـة، وفقـدانها القـرار المسـتقل، لألنظمة العربیـة

، والجنـوح إلـى التفـاوض مـع العـدو، والتخلي عـن میثاقهـا، دفعها الى التنازل عن ثوابتها، بالیأس
حیــث اســتغل العــدو هــذه الحالــة فــي ، فاوضــاتوالــدخول فــي ســباق مــع األنظمــة العربیــة فــي الم

 )١(انتزاع تنازالت لصالحه من مختلف األطراف.

 تسـعى، وبعد التفاوض واالعتراف بإسرائیل وقبولها في فلسطین من قبل السـلطة الفلسـطینیة  
، المنطقـة فـي جدیـدة اسـتراتیجیة عـن اإلعـالن ظـل فـي أهـدافها لتحقیـق مریكیـةالوالیـات المتحـدة األ

 والتـي الطـوارئ حكومـة جانـب إلـى ووقوفهـا، آخـر فریـق حسـاب علـى فریـق لـدعم دائمـا سـعىت حیـث
 العبریـة اإلذاعـة ذكـرت الصـدد هـذا وفـي، بحتة فلسطینیة ولیست أمریكیة ومقاسات بمواصفات هي

 المنـوي الفلسـطینیة القـوة إمـداد علـى صـادق )أولمـرت أیهـود (اإلسـرائیلي الـوزراء رئـیس ان الرسـمیة
 الفلسـطینیة األمـن ألجهـزة فرصـة إلعطـاء وذلك ؛الصنع روسیة مصفحة بخمسین نابلس يف نشرها
 البـدء علـى اهللا رام فـي السـلطة قـدرة رفـع أجـل مـن وكـذلك ؛الضـفة الغربیـة علـى سـیطرتها إحكـام

 علـى یهـدف والـذي منهـا األمنـي الشـق تعتبـر والتـي، الطریـق خارطـة مـن األولـى المرحلـة بتطبیـق
 الموقـف مـع منسـجم األمریكـي الموقـف أن ویبـدو، وأطیافهـا أشـكالها بكـل قاومـةالم علـى القضـاء

 األمني الشق وتطبیق، غزة وقطاع الغربیة الضفة بین الفصل تعزیز إلى ضرورة المتطلع اإلسرائیلي
 سیاسـة یعتمـد وهـو غزة قطاع من انسحب أن منذ اإلسرائیلي الطرف نإحیث ، الطریق خارطة من

 أي إتاحـة عـدم أجـل مـن ؛اإلنفصـال تعزیـزو  ،الغربیـة والضفة غزة قطاع بین، لالفص على التریكز
 بـین والتنقــل المــرور حریـةالفلســطینین  إسـرائیل منعـت إذ، (المصـالحة الفلســطینیة)لـــ  فرصـة

 الضـفة یجعـل الـذي النحـو (فـتح) علـى وحركـة عباس بدعم ترغب األمریكیة اإلدارة أنو  ،المنطقتین
 المزیـد فـرض فـي وٕاسـرائیل األمریكیـة اإلدارة ترغـب الـذيو ، غـزة قطـاع عـن بذاته اً قائم كیاناً  الغربیة

 .العربیة الدول بعض مع بالتعاون علیه والعزلة الحصار من

                                                           
  . ٤-٣أ.حمزة منصور ، ص ،التطبیع السیاسي، مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواجهته انظر:) ١(
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 ألن الغربیة الضفة في األوضاع إلستقرار ُمَعد انابولس مؤتمر نأ:")١(دیختر) أكد (افي فقد  
  ."أصالً  ضاعت قد غزة

 نتـائج وتحقیـق، اإلرهـاب ومحاربـة األمنیـة بالتزامـاتهم اإلیفـاء مـن الفلسـطینیون ویجب علـى  
 أمریكـا مـن كـل ورائهـا مـن تسـعى التـي الخبیثـة األهـداف مـدى الواضـح ومـن، مرضـیة إلسـرائیل

 لتوجیه للتحضیر الباب تفتح أن ترید فأمریكا، وتنفیذ خارطة الطریق، أنابلوس اجتماع من وٕاسرائیل
 العربیة الجبهة الختراق تسعى وٕاسرائیل، الفلسطینیة الساحة تهدئة الى تحتاج فهي إیران ضد ضربة

 )٢(...التطبیع عملیات من المزید خالل من

  فكرة التعایش مع إسرائیل (السالم): -رابعاً 
 بـین تعـاون قیـام یعني: الذي السلمي) التعایش( مصـطلح، الدولیة السیاسة في ُعرف لقد  

 هـذا ظهـر وقـد .والتجاریـة االقتصـادیة المصـالح وتبـادل التفـاهم مـن أسـاس علـى العـالم دول
 أسـاس علـى یتنـاحران راحـا معسـكرین إلـى العـالم وانقسـام الثانیـة العالمیـة الحـرب بعـد المصـطلح

 أصـبحت أن بعـد الـذَّري عز الفـ السـلمي) سیاسة(التعایش إلى الدعوة إبراز على ومما ساعد .عقائدي
 وهـي الثالثـة الجبهـة قیام وبعد .المعسكرین دول بین مشاعةً ، لشاملا الدمار أداة هي، النوویة القنبلة

 هـو ميالسـل التعـایش یكـون أن فـي الرغبـة أكـدت، االنحیـاز عـدم أو، اإلیجـابي الحیـاد دول مجموعـة
 الهاویـة حافـة وسیاسـة البـاردة الحـرب نبـذ وٕالـى، العـالم فـي الدولیـة العالقـات تنسـیق إلـى السـبیل
 )٣(.لالشام الدمار داتمع باستخدام والتلویح

قامــت منظمــة التحریــر الفلســطینیة والســلطة الوطنیــة مــن فقــد وأمــا علــى الصــعید الفلســطیني   
وبنــاًء ، بتقــدیم التنــازالت واالعتــراف بدولــة إســرائیل، خــالل االتفاقیــات المبرمــة بینهــا وبــین اإلســرائلیین

ن العنـف الـذي یهـدد عملیـة السـالم خـال مـ علیه سیتم التعـایش السـلمي بـین الـدولتین وٕاحـالل السـالم
 یاسـر، الفلسـطینیة التحریـر منظمـة رئـیس -المخلـص–وهـذا خطـاب  -حسـب زعمهـم–فـي المنطقـة 
فیه:" تعترف منظمة التحریر قال ) حول اإلعتراف بالمسماة بإسرائیل ١٩٩٣ سبتمبر ٩عرفات في (

، یـة السـالم فـي الشـرق األوسـطبحق دولة إسرائیل في العیش في سالم وأن المنظمة تلزم نفسـها بعمل
وتعلـن أن كـل القضـایا األساسـیة المتعلقـة باألوضـاع الدائمـة ، وبالحل السلمي للصـراع بـین الجـانبین

ســــوف یــــتم حلهــــا مــــن خــــالل المفاوضــــات...وحدثًا تاریخیــــًا للتعــــایش الســــلمي واالســــتقرار... وتــــدین 
                                                           

  اإلسرائیلي. الداخلي األمن وزیر) ١(
، جریـدة كامـل إبـراهیم د.یوسـف، الغربیـة الضـفة أجـل مـن الفصـل مـؤتمر أنـابولیس تعزیـز أجـل انظـر: مـن) ٢(

 .٢٠٠٧الثاني  نوفمبر، تشرین  ٢٥ه،  ١٤٢٨ القعدة ذي ١٥ األحدفلسطین، 
التـویجري،  عثمـان بـن العزیـز عبـد الـدكتور، والعشـرین الحـادي القـرن أفـق فـي األدیـان بـین والتعـایش اإلسـالم) ٣(

  .٤-٣ص
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نظمــة بــذلك...وٕان منظمــة التحریــر اســتخدام اإلرهــاب وأعمــال العنــف األخــرى وٕالــزام كــل عناصــر الم
تؤكــد أن بنــود المیثــاق الــوطني الفلســطیني التــي تنكــر حــق إســرائیل فــي الوجــود وبنــود المیثــاق التــي 

أصــبحت اآلن غیـر ذات موضــوع ولـم تعــد ســاریة ، تتنـاقض مــع اإللتزامـات الــواردة فـي هــذا الخطـاب
  )١(سطیني بأسره.المفعول." ویعتبر هذا الخطاب خیانة عظمى في حق الشعب الفل

واالعتــراف بإســرائیل بــین المنظمــة  وبنــاًء علیــه تمــت المفاوضــات والتنــازالت وعملیــة الســالم  
واالحـــتالل اإلســـرائیلي. وردًا علـــى خطـــاب الـــرئیس اعترفـــت إســـرائیل بمنظمـــة التحریـــر یقـــول إســـحق 

) فـإنني ١٩٩٣ لأیلـو سـبتمبر  ٩:" إلى الرئیس یاسـر عرفـات ردًا علـى خطـابكم المـؤرخ فـي ()٢(رابین
فـإن حكومـة إسـرائیل ، في ضوء التزامـات منظمـة التحریـر المتظمنـة فـي خطـابكم، أحب أن أؤكد لكم

وســتبدأ مفاوضــات ، قــررت االعتــراف بمنظمــة التحریــر باعتبارهــا الممثــل الشــرعي للشــعب الفلســطیني
  )٣(في إطار عملیة السالم في الشرق األوسط".، مع منظمة التحریر

 قیـادة تولـت التـي )الفلسـطیني الفـدائي والعمـل، ف.ت.م( المعاصـرة الفلسـطینیة المقاومـة إن  
 اعتـراف ولقیـت، الفلسـطینیة الوطنیـة الهویـة وكرسـت، كبیـرة تضـحیات قـدمت قد، الفلسطینیة الساحة
 ومـن، أهـدافها تحقیـق علـى وقـدرتها أداءهـا أضـعفت جوانـب مـن عانـت أنهـا غیر، العالم دول معظم
 -:ذلك

 والقومیـة الوطنیـة دوائـر بـین راوح، علمـاني خـط بأنـه خطهـا تمیـز حیـث :المـنهج إشـكالیة -١
 وتوحیـدها األمـة طاقـات اسـتنهاض علـى القـادر اإلسـالمي المـنهج إلـى یسـتند ولـم، والیسـاریة
 للضـغوط لإلسـتجابة دائمـا ینـزع .ف.ت.م مـنهج ظـلو ، وحلفائهـا الصـهیونیة ضـد وتجنیـدها

 المبـادئ حسـاب علـى ولـو حتـى، الضـوء دائـرة فـي للبقـاء دائمالـ والسـعي، المرحلـة) و(متطلبـات
 السیاسـیة المطالـب) تقـزیم (إلـى أدى ممـا ؛الفلسـطیني للشـعب السیاسـیة والحقـوق والثوابـت

 التـي الدیمقراطیـة الدولـة إلـى، الغاصـبین وٕاخـراج فلسـطین تحریـر فمـن الـزمن... مـع الفلسطینیة
، فلسطین أرض من) ٧٧٪ (في الصهاینة )بحق (بولالق إلى، المعتدین والصهاینة العرب تشمل

 )٤(.والقطاع الضفة في ذاتي حكم على الموافقة إلى

                                                           
الفلسـطینیة،  التحریـر منظمـة رئـیس، عرفـات بإسـرائیل، یاسـر الفلسـطینیة التحریـر منظمـة اعتراف انظر: خطاب) ١(
  .١، فلسطین بالعربیة، ص١٩٩٣ سبتمبر ٩
  إسرائیل. وزراء رئیس) ٢(
  م.١٩٩٣، سبتمبر١٠، رابین انظر: المرجع السابق، رد إسحق) ٣(
 مـایو الـولى الطبعـة، صـالح محمـد محسـن .الفلسـطینیة، د القضـیة فـي منهجیـة دراسـات سلسـلة فلسطینانظر: ) ٤(

  .٣٠٤-٣٠١مالیزیا، بتصرف، ص -كواللمبور ،٢٠٠٢
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الفلســـطیني وجــــاءت المنظمــــة باســــم  وبعـــد المفاوضــــات تــــم إعطـــاء المنظمــــة الحكــــم الــــذاتي  
مالحقـة  توبنـاًء علـى الخطـاب أیضـًا تمـ، وجلبت معهـا جمیـع أنـواع الفسـاد، السلطة الفلسطینیة

وحتى ، یین وزجهم وتعذیبهم في السجون من أبناء الفصائل ومنعهم من مقاومة االحتاللالمقاوم
فبــدًال مــن مقاومــة ، !! فحرمــوا مــن الصــالة فــي المســاجداً أصــبح مــن یصــلي فــي المســجد إرهابیــ

نعتــرف بــه ونتفــاوض معــه علــى حقوقنــا ونتنــازل ، المحتــل المغتصــب لــألرض الفلســطینیة وطــرده
  .م من هذه؟!!فأي خیانة أعظ، عنها

، أهـدافها تبـاین مـن وعانـت، التجـانس الفلسـطینیة السیاسـیة القیـادة افتقـدت :القیـادة إشـكالیة -٢
المؤسسـي  العمـل القیـادة تحتـرم ولم، القضیة أولویات حساب على ودولیة عربیة أطراف ومراعاة
ار ر القـ بعصـبیة وأمسـك، بیـده الممكنـة الصـالحیات كـل جمـع مـن والمنظمـة فـتح زعـیم وتمكـن

م أسـه وقـد، وقـراره بمبـادرة (الـزعیم) مرتبطـا الفلسـطیني العمل جعل مما، المالي والنفاق السیاسي
ة وفسـاد األجهـز ، للثـورة الفلسـطینیة الـداخلي البنـاء وتفكیـك والمحسـوبیات الشـلل نمـو فـي ذلـك

 .وتحییدها والقیادات الكفاءات من الكثیر وخروج، والعسكریة األمنیة

 فـرغ فقـد، الفلسـطیني المؤسسـي العمـل الفلسـطینیة القیـادة أداء أضـعف :تالمؤسسـا إشـكالیة -٣
  .والمحاسبة المراقبة في دوره أداء من یتمكن ولم، محتواه من الفلسطیني الوطني المجلس

، ومركـز األبحـاث القـومي كالصـندوق: هامـة مؤسسـات أدوار انـدثرت أو ضـعفت كمـا  
 العمــل دائــرة انحصــرت الــزمن ومــع ...تخطــیطال ودائــرة، وصــامد، الشــهداء رعایــة ومؤسســات
 تواجـه قضـیة أخطـر هـي قضـیة مصـیر تقریـر حـق لنفسـهم جعلـوا، النـاس مـن حفنـة فـي الفلسطیني

  )١(.المعاصر الواقع في واإلسالمي العربي العالم

 ،وبعــــد كــــل ذلــــك قامــــت الســــلطة الوطنیــــة الفلســــطینیة بــــاالعتراف بالمســــماة بدولــــة إســــرائیل  
 الـوطني المجلـس - االسـتقالل اعـالن وثیقـة مـننـص  ذلكفـ تعـایش معهـا بسـالماالتفـاق علـى الو 

  فیه: قیلفي الجزائر  – الفلسطیني

 فإنهـا، السـلمي التعـایش بمبـادئ ملتزمـة للسـالم محبـة دولـة أنهـا فلسـطین دولـة تعلـن "إذ  
 تتفتح، وقالحق واحترام العدل على قائم دائم سالم تحقیق أجل من والشعوب الدول جمیع مع ستعمل

، الغـد مـن الخـوف وعـدم الحیـاة إبـداع علـى التنـافس فیـه ویجـري، البنـاء علـى البشـر طاقات ظله في

                                                           
  .٣٠٤-٣٠١صالح، ص محمد محسن .الفلسطینیة، د القضیة في منهجیة دراسات سلسلة فلسطین )١(
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 تـؤمن أنهـا، المجـال هـذا فـي تعلـم كمـا ...العـدل إلى ثابوا أو عدلوا لمن األمان غیر یحمل ال فالغد
  )١(..".وقراراتها لمتحدةا األمم لمیثاق وفقاً  السلمیة بالطرق واإلقلیمیة الدولیة المشاكل بتسویة

 فـي تعمـل والتـي المغربـة النخـب والقیـادات فـي السـلطة الفلسـطینیة أن بعـض وجـدنا لـذلك  
 الجامعـات وبعض أساتذة والمثقفینرؤساء ووزراء  تشمل والتي حكومیة الغیرو  الحكومیة المنظمات

 تلك أخذت حیث، اطن الفلسطینيالمو  على كبیًرا تأثیًرالهم ، الفلسطینیین واألدباء والمفكرین والكتاب
 واألبحـاث الجامعاتو  خالل الخطابات من، والقیادات المغربة النخب تنشرها التي والمبادئ األفكار

 الكثیـر وتغیـر الفلسـطیني المـواطن وثقافـة وتفكیر عقل إلى الوصول في طریقها، والندوات والدورات
 بخاصـة الغربیـة والضـفة غزة قطاع في یرتتغ التي المواقف من الكثیر مالحظة تم حیث، آرائه من

 الفصـائل بهـا تقـوم التـي االحـتالل ضـد المقاومـة قضـیة :مثـل الفلسـطینیة الثوابـت مـن تعـد والتـي
 وٕاطـالق االستشـهادیة العملیـات أن الفلسطینیین المواطنین ضعب لدى ثقافة نشأت فهنا، الفلسطینیة
 تلـك وأن، الفلسـطینیین على الصهیوني الهجوم رتبر  استفزازیة عملیات تعد إسرائیل على الصواریخ
 ثقافـة نشأت لذلك، التفاوض عملیة تؤید التي الفلسطینیة الوطنیة المصلحة مع تتماشى ال األعمال
 المقاومـة علـى اللـوم یضـعون مـن مـثالً  فكثیـرون، موقفـه وتؤیـد اإلسـرائیلیة الروایـة مـع تتماشـى

 فهـم، صـهیونیة أهـداف ضـد بهـا تقـوم...الصـواریخ قإطـال أوة استشـهادی عملیـة كـل في الفلسطینیة
 المـرء ویسـمع كمـا .المجاهـدین للمقـاومین مبـرًرا یجـدون وال العسـكریة عملیاتهـا إلسـرائیل یبـررون
 قـدموا الـذین الفـدائیین لالستشـهادیین والشـتائم الـتهم یكیلـون وهـم الغربیـة الضـفة أبنـاء مـن الكثیـر

بـأن صـواریخ "رئـیس السـلطة محمـود عبـاس الـذي قـال:  بلهمومـن قـ .فلسـطین ءفـدا رخیصـة أرواحهم
  مالحقة ُمطلقي الصواریخ وزجهم في السجون وتعذیبهم.أمر بو ، "المقاومة هي صواریخ عبثیة

 خطبـاء بمنـع، الفلسـطینیة السـلطة الیهودیـة السـلطات ومـن أجـل التعـایش والسـالم. "طالبـت  
 تسـيء التـي النبویـة واألحادیـث القرآنیـة اآلیـات اسـتخدام مـن غـزة وقطاع الغربیة الضفة في الجمعة
  )٢(".)األوسط الشرق جریدة في الخبر (نشرو فوراً  الطلب الفلسطینیة السلطة فلبت، للیهود

 یعـد لـم أنـه یـرون المـواطنین مـن الكثیـر أن نـرى، فلسـطین إلـى الالجئـین عـودة حـقوفـي  
 یالقـي أن السـهل فمـن .السـالم یـةعمل ضـد األسـاس فـي ألنـه ؛العـودة حـق عـن الحـدیث باإلمكـان
 یریـد ال بأنـه واالتهـام واالسـتهزاء الزجـر آخـرین ومـن العـودة فـي الالجئـین حـق عـن یـدافع شـخص

                                                           
 التـابع المفاوضـات مكتـب أعـدها التـي ، الورقـة١٩٨٨.١٥الثـاني تشـرین - مـن فلسـطین دولة قیام اعالن وثیقة) ١(

 ، باإلضـافة١٩٦٧ یونیـو /حزیـران من الرابع حدود على فلسطین بدولة افاالعتر  الفلسطینیة، حول التحریر لمنظمة
 قبـولثـم ، ١٩٦٧ العـام حـدود علـى فلسـطین دولـة بإقامـة فا واالعتـر ، .المتحـدة األمم في كامال اً  عضو قبولها إلى

  .٢٠١١یولیو المتحدة األمم في العضویة كاملة كدولة فلسطین انضمام
 .١٥م، ص٢٠٠٦هدافهم، إبراهیم البابللي، دار ناشري، أسالیب الیهود في تحقیق أ) ٢(



   

٤٨٣ 
 

 

 وفق ال واألمریكیة اإلسرائیلیة الشرعیة وفق عنه ویدافعون اإلسرائیلي الموقف یتبنون أولئكف، السالم
وال وفـق ، الالجئـین عـودة علـى یـنص والذي) ١٩٤( المتحدة األمم قرار في والممثلة الدولیة الشرعیة

  )١(الثوابت الفلسطینیة التي تتمسك به وال تتنازل عنه أبدًا.

  إضعاف البعد اإلسالمي وحصر القضیة في البعد الفلسطیني: -خامساً 
 العربیــة العلمانیـة مـن والحصــانات "الضـمانات أدى االعتـراف بإسـرائیل إلــى اكتسـاب  

 المسلمین قلوب في التأثیر فاقد، العقیدة منزوع، جاف بارد بخطاب القضیة عتمی التي والفلسطینیة
  .وعقولهم

، وطنیـة أو قومیة، المائعة والشعارات الرایات تلك تحت العرب خاض عندما حدث ما ذلكو   
 لتظـل العـرب؛ غیـر المسلمین متجاهلین، اإلسالم مستبعدین، الكبرى الهزائم حروب لیبرالیة أو ثوریة
ة فلسـطینی وطنیـة قضـیة إلـى تحولـت أن تلبـث لـم، علمانیـة عربیـة قومیة قضیة فلسطین القضیة هذه

س حمـا یـد علـى فلسـطین في اإلسالمیة التوجهات ظهرت ندماع تغیرت الرؤیة لكنو ، أیضاً  علمانیة
ر للتطـو  قابـل وهـو، الفلسـطینیة السـاحة علـى طـرأ تغیـر هنـاك أن واضـحاً  وكـان، اإلسـالمي والجهـاد

ت كانـ ولهـذا !ال :قـبلهم واألمریكیـون اإلسـرائیلیون وقـال العلمـانیون قالك وهنا، القضیة أسلمة اهباتج
 .الطریق خارطة كانتثم  أوسلو كانتثم  مدرید

 أن بعـد المغتصـبین الیهـود مـع بالصـراع المتعلقـة الثوابـت بـأهم وأخواتها أوسلو أطاحت لقد  
 علمانیـة بزعامـة الفلسـطینیة الدولـة مسـألة إال منهـا قِ تُبـ ولـم، الفلسـطینیة الثوابـت ملـف فـتح أغلقـت
 ال التـي الفلسـطینیة الثوابـت عـن غیـرهم مـن أكثـر یتحـدثون أصـحابها ظل ذلك ومع، للیهود صدیقة
 تصریح ذلك آخر وكان، الرباعیة اللجنة عنها تنافح التي اإلسرائیلیة الثوابت عن كثیراً  اآلن تختلف
: قـال حیـث، حمـاس حركـة مـع الوطنیـة حكومة الوحـدة تشكیل عن عباس محمود الفلسطیني الرئیس

، منهـا واءجـا التـي الجهـة بـإمالءات یلتزمـوا ولن، الرباعیة بثوابت سیلتزمون الحكومة في الوزراء كل
 )٢( ".بالطبع حماس یقصد

مـا سـّمي بالمبـادرة أمـا ، ووادي عربة اتفاقیـات منفـردة، وأوسلو، فكانت "اتفاقیات كامب دیفید  
یًا علـى إنهـاء عتبر إجماعـًا عربیـًا رسـمفالتي أقرها مؤتمر القمة العربیة الرابعة عشرة ، العربیة للسالم

متجاهلـة األهـداف ، ٦٧ولقاء دولة فلسطینیة على حدود الرابع من حزیران عـام ، القضیة الفلسطینیة
ن دمــاء أبنـــائهم ودفعـــوا أغلــى األثمــان فــي ســـبیلها مــ، التــي ضــحى الفلســطینیون والعـــرب مــن أجلهــا

بما فـي ذلـك حـق العـودة الـذي ، المبادرة وتفریطها بأربعة أخماس فلسطین تلكومع هوان ، ومقدراتهم
                                                           

  .١٠٠-٩٩ص،  حمد حاج راشد أیمن انظر: أثر العولمة الثقافیة على مواطني الضفة الغربیة، دیانا) ١(
  .٥-٤، صاألحمد محمد بن ناصر :الشیخ، والعلمانیین اإلسالمیین ثوابت بین فلسطین) ٢(



   

٤٨٤ 
 

 

فإنهـــا قوبلـــت  "حـــل عـــادل لقضـــیة الالجئـــین فـــي ضـــوء القـــرارات الدولیـــة" صـــیغت لـــه عبـــارة خادعـــة
، ربـــي الرســـميوهـــزال النظـــام الع، الـــذي أغرتـــه قوتـــه، بـــالرفض واالســـتخفاف مـــن الكیـــان الصـــهیوني

فكـل . والمضـي قـدمًا فـي تحقیـق أهدافـه، وحملـت العـدو علـى مزیـد مـن التشـدد، وتهافته على الحلول
التنـــازالت العربیـــة والحـــوافز األمریكیـــة لـــم تحملـــه علـــى مجـــرد القبـــول بوقـــف االســـتیطان مـــدة تســـعین 

ف علـــى المصـــالح والخـــو ، والخـــوف مـــن الغـــرب وأمریكـــا وٕاســـرائیل، التنـــازالت تلـــكومـــع كـــل )١(یومـــًا."
  .)فلسطین( تخلت الدول العربیة عن واجبها اتجاه القضیة العربیة اإلسالمیة

  تخلي الدول العربیة عن واجبهم اتجاه القضیة الفلسطینیة: -سادساً 
 هائلـة، وجهوداً  دماء واستنزفت، العرب (األلداء) أشقائها من بشدة الفلسطینیة الثورة "عانت  

 ...فوقهـا القفـز أو باسـمها التحـدث أو وضـبطها، حاولت(ترویضـها) تـيال األنظمـة مع صراعها في
، الخـارج مـن المسـلح العمـل ومنعهـا مـن، طاقاتهـا وتبدیـد الثـورة هـذه إضـعاف فـي ذلـك أسـهم وقـد

  )٢(."السیاسي الممكن" دائرة في نشاطها حصر وبالتالي

جاه ما یحدث في فلسطین ت، والیوم ال تزال الدول العربیة واإلسالمیة نائمة في سبات عمیق  
فإلى متـى سـتفیق هـذه ، من حروب ومجازر وتهوید للمقدسات اإلسالمیة (القدس والمسجد األقصى)

األمــةّ؟! عنــدما یهــدم المســجد األقصــى؟!!. وحینمــا ال نســمع منهــا غیــر الشــجب واالســتنكار!! وٕالــى 
ي فـ واإلسـالمي العربـي لعـالما تـاریخف، متى ستتجمع الدول وتتوحد لحل القضیة العربیـة اإلسـالمیة؟!

فـي الـبالد العربیـة  والـدمار القتـل ومشـاهد، والهزیمـة الفرقـة أنبـاء إال یحمـلال  الحـدیث العصـر
قــد هزمــت فــي مطلــع القــرن ، فخالفــة المســلمین التــي كانــت تــنظم شــؤون بــالد المســلمین، واإلســالمیة

یـد جـاءت لتأك، نو البریطانیإنشـائهاالتـي سـاعد علـى  العربیة الدول جامعةت ئبعدها أنشثم ، العشرین
د البال تنشغل أن البدهي من وأصبح، العرب غیر من المسلمین وٕاخوانهم ودینهم العرب بین القطیعة

م ینقسـ وأن، خالفتهـا مزقـت التـي القـوى بـین وحیـدة نفسـها وجـدت أن بعـد شـئونها بتـدبیر اإلسـالمیة
ي الـذ العربیـة القومیـة شـعار یصـمد لـم حیـث، وحـدتهم أسـباب أهـم فقـدوا أن بعـد أنفسـهم علـى العرب
ت شـعارا ببریـق انبهـارهم دون یحـل ولـم، الغـرب أو للشـرق التبعیـة مـن تخلیصـهم فـي رفعـوه

ث حیـ، الشـعار هـذا تحـت توحیـدهم فـي العربیـة الـدول جامعـة تفلـح لـم كمـا، المتباینـة األیـدلوجیات
و أ، یمنـي أو، مغربـي فـالعربي ،عربیـة شـعوًبا العـرب وأضـحى، للقومیـة بـدالً  الجنسـیة أصـبحت
ن مـ العربیـة الشـعوب تخلـص وأضـحى، سـعودي أو، عراقـي أو، سـوري أو، فلسـطیني أو، مصـري
  .االحتالل من التخلص من صعوبة أكثر الحكام أولئك

                                                           
 .٦ص  ،أ.حمزة منصور ،أخطاره وسبل مواجهتهالتطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه و ) ١(
  .٣٠٤-٣٠١ص، صالح  محمد محسن .الفلسطینیة، د القضیة في منهجیة دراسات سلسلة فلسطین) ٢(



   

٤٨٥ 
 

 

 فصـول بـدأت واسـتبدادهم حكـامهم وتبعیـة، بأنفسـهم والعـرب المسـلمین انشـغال خضـم وفـي  
 مشـاهد إخـراج البریطـانیون بـدأثـم ، فلسـطین إلـى الیهودیـة الهجـرة موجـات فبـدأت، بلفـور وعـد تنفیـذ
 .الحدیث البشري التاریخ في دمویة المسلسالتر أكث

ن وأعلـ، م٥/١٩٤٨/ ٩ الهدنـة شـروط العـرب زعمـاء وقبـل، ٤٨)( فلسـطین نكبـة وقعـتثـم   
 سـطین أرسـلتفل عـن حكامهـا بـالتخلي العربیـة الشـعوب تـتهم ال ولكـي، إسـرائیل دولـة قیـام الصـهاینة

الوالیـات  فیـه اعترفـت الـذي الیـوم فـي فلسـطین الفـرق تلـك ودخلـت، قواتهـا مـن فرقًـا الـدول بعـض
 وتحول، المجاورة البالد في وتشتتوا الفلسطینیون جراوه، م١٥/٥/١٩٤٨الصهیونیة بالدولة المتحدة
، الشـتاتل دو  فـي وأحـوالهم، الالجئـین حقـوق عـن الحـدیث إلى واإلعالمي السیاسي العربي الخطاب

 المواجهـةل دو  جیـوش فیهـا ُهزمـت، حربیـة مهزلـة بعـد، فلسـطین أرض مـن ومـا تبقـى، العـودة وحـق
 مـن بلـدل كـ وانشـغل، أراضـیها بعـض االحـتالل قبضـة فـي وسـقطت، ولبنـان وسـوریا واألردن مصر

  )١(الصلیبیین. أو الصهاینة مع بالتعایش سواء، الخاصة بقضیته البلدان تلك
عایش الهزیمة العربیة الكبرى المسماة بالنكبة  -رحمه اهللا  – )٢(أحمد یاسینهد الشیخ المجا

وخرج منها بدرس أثر في حیاته الفكریة ، عاماً  )١٢( وكان یبلغ من العمر آنذاك م)١٩٤٨(عام 
والسیاسیة فیما بعد مؤداه أن االعتماد على سواعد الفلسطینیین أنفسهم عن طریق تسلیح الشعب 

المجتمع الدولي.  مالغیر الدول العربیة المجاورة أذلك كان أعتماد على الغیر سواء أجدى من اال
 :قائالً عن تلك الحقبة  -قبل استشهاده  -حدث أحمد یاسین تو 

"لقد نزعت الجیوش العربیة التي جاءت تحارب الكیان الصهیوني السالح من أیدینا بحجة 
فارتبط مصیرنا بها، ولما هزمت هزمنا وراحت  أنه ال ینبغي وجود قوة أخرى غیر قوة الجیوش،

العصابات الصهیونیة ترتكب المجازر والمذابح لترویع اآلمنین، ولو كانت أسلحتنا بأیدینا لتغیرت 
 )٣(مجریات األحداث."

 تتعلق وطنیة قضیة وأخیًرا، قومیة قضیة إلى، إسالمیة قضیة من فلسطین قضیة وتحولت  
 شـجب عـن أحیاًنـا عـاجًزا أضـحى حتـى تـدریجًیا العربـي الخطـاب روانحـد، وحـدهم بالفلسـطینیین

 یتصـدوا أن الفلسـطینیین علـى وأصـبح، الفلسـطیني الشـعب لهـا یتعـرض التـي المجـازر واسـتنكار
 علـى وانتفضـوا سـالًحا. الحجـارة مـن فاتخـذوا، العاریـة بصـدورهم االسـتیطاني الصـهیوني للسـرطان

 الجیـوش عجـزت مـا الحجـارة حققـت النضـال مـن نواتسـ سـبع وبعـد، (1987) الصـهیوني الجـالد
                                                           

انظر: عصر وٕامام، أ. د نبیل أبو علي، كتاب مـؤتمر اإلمـام الشـهید أحمـد یاسـین، الجـزء الثـاني، اعـداد اللجنـة ) ١(
  .٧٧١ -٧٦٩م، ص ٢٠٠٤امعة اإلسالمیة، غزة، الطبعة األولى التحضیریة في كلیة اآلداب، الج

 تم التعریف بالشیخ الشهید في الفصل الثاني في المبحث األول بعنوان العلمانیة . )٢(
   ar.wikipedia.org ،سوعة الحرة، ویكیبیدیا، الموأحمد یاسین  )٣(
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 عشـیة إال هـي ومـا الوطنیـة السـلطة وعـودة أوسـلو اتفاقیـة فـي ذلـك تجلـى، تحقیقـه عـن العربیـة
 االغتیـال لسیاسـة وعـادوا، باتفاقیـاتهم الصـهاینة ونكـث، الصـلیبي المـد أمـواج علـت حتـى وضـحاها

 زال ومـا، الفلسـطینیین عـیش بأسـباب والعبـث ةالتحتیـ البنیـة وتـدمیر البیـوت وهـدم األبریـاء وقتـل
 أدوات مـن لهـم تیسـر وبمـا بحجـارتهم الشرسـة الصـهیونیة الهجمـة لهـذه یتصـدون الفلسـطینیون

 )١(.العالمیة الصهیونیة الصلیبیة الهجمة أمام یتراجعون والمسلمون العرب زال وما، المقاومة

ه هدفـ فلسـطیني :األول، متناقضـین مفهـومین ضمن منظمة التحریر الفلسطینیة نشأت و"لقد  
 والثاني، )األردني النظام (قرارها وذوبانها ومصادرة تغییبها البعض أراد التي الفلسطینیة الهویة إبراز
 لتعفـين للفلسـطینیی شـأنها وتـرك، الفلسـطینیة القضیة من للتخلص العربیة األنظمة بعض به دفعت
 وتلـك !عنـه غنـى فـي هي ثقیالً  عبئاً  تتطلب والتي، رالتحری في القومیة المسؤولیة تحمل من نفسها

ت والتسـهیال المسـاعدات تقـدیم دونمـا المشـروع حمـل عـن، الفلسـطینیین عجـز تمامـاً  تعلـم األنظمـة
 إبقـاء علـى عملـت لـذلك، .)..العصـابات حـرب أمـام المفتوحـة والحـدود، التـدریب، السـالح، (المـال

 محتواهـا مـن القضـیة فتفـرغ، الـداخل مـن لتفسـدها ؛بـاألموال وأغرقتهـا فلكهـا فـي دائرة المنظمةة قیاد
الفلسـطینیة  المنظمـة قیـادة وربطـت، الفلسـطیني الـوطني التـراب كامـل تحریـر علـى المصـري الـوطن
 وحتـى، صـهیونیة أحادیـة بعـین القضـیة إلـى تنظـر التي، األمریكیة لإلمبریالیة التابعة رؤیتهاة بعجل

 خطـورة یشـكل قـد ممـا، لهـا المعارضـة الوطنیـة القومیـة القوى ینيالفلسط المشروع أال یحرك تضمن
 فلسـطیني صـراع إلـى، صـهیوني عربـي صـراع مـن الصـراع حولـتو ، وبقائهـا أمنهـا وعلـى علیهـا

 )٢("!صهیوني

 القضـیة فـي واإلسـالمي العربـي الخطـاب سـقف انخفـض كلمـا :تقـول معادلـة أمـام "إننـا  
 أو إسـرائیلیًا كـان، المعـادي الجانـب علـى والتراجعـات ازالتالتنـ فـي الطمـع سـقف ارتفـع، الفلسطینیة

  .وغیرها حماس في الفلسطینیین اإلسالمیین یواجه الذي الكبیر التحدي هو وهذا، أوروبیاً و أ أمریكیاً 

ا أرخنـ وٕاذا، عامـاً  سـتون م ١٩٤٨ عـام لفلسـطین الیهـودي االحـتالل اآلن علـى وقـد مضـى  
ن یكو  اإلسرائیلي االحتالل حتى تواصل والذي، م ١٩١٨ عام لها اإلنجلیز باحتالل فلسطین لضیاع

ن التسـعی أو عامـاً  السـتین خـالل. !عامـاً  تسـعون الفلسـطینیة القضـیة علـى القـادم العـام فـي مضـى قـد
ب بسـب إال ذلـك ومـا، فلسـطین لتحریـر الفـرص مـن والكثیـر الكثیـر والمسـلمون العـرب أضـاع عامـاً 

، المغصـوبة المقدسـة األرض ألویتهـا تحت حررستُ  التي، الرایات ختیارا في والتخلیط والتردد التخبط
، بالشـرق تـارة مسـتعینین، والوطنیـة والقومیـة واالشـتراكیة اللیبرالیـة بـین تتنقـل ساسـتنا أكثـر حیـث

                                                           
 .٧٧١ -٧٦٩انظر: انظر: عصر وٕامام، أ. د نبیل أبو علي، ص) ١(
 الممارسـة، جمیـل فـي المصـداقیة بالمبـادئ، عـدم االلتـزام والهیمنة، عدم الفلسطینیة، الفردیة التحریر منظمة وأد) ٢(

  .٦، الیوجد تاریخ، صpdfملف خرطبیل، 



   

٤٨٧ 
 

 

 علـى تثبـت تكـاد ال الفلسـطینیة القضـیة ثوابـت جعـل مـا وهـو، الغـرب أحضـان فـي تـارة ومـرتمین
 )١(".حال

، الفـدائي كقواعـد للعمـل أراضـیها اسـتخدام منـع علـى عملـتقـد و  الیـوم العربیـة الـدول وتعمـل  
  .جهتها من "اإلسرائیلیة" الحدود حمایة وعلى، عبرها فدائیة عملیات أي ومنع

 والسـیاحة السـفارات غطـاء تحـت العربیـة الـبالد فـي التجسسي(اإلسـرائیلي) النشـاط وتسـهیل  
 .وغیرها والوفود

واتبعــــوا الصــــهاینة والغــــرب بــــالتطبیع ، ن عــــن القضــــیة الفلســــطینیةو فتخلــــى العــــرب والمســــلم  
 تطویر من العربیة الدول تومنع، المنطقة في اإلسرائیلیة العسكریة الهیمنة وتحققت، والسالم معهم

  )٢( .بأسره لیبقى الغرب والصهیونیة هي المسیطرة على العالم ؛العسكریة قدراتها

  : یوني (ظاهرة العمالء)التعاون مع االحتالل الصه -سابعاً 
 الخیانـة حـاالت وضـعف الـوازع الـدیني الـوطني االنتمـاء ضـعف مؤشـرات أخطـر إن مـن  
 هـو كمـا، أخـرى دولـة مـع نـزاع أو حـرب فـي واقعـة الدولـة كانـت إذا العـدو مسـاعدة وهـي، العظمـي

 سـاعدت كثیـرة حـاالت اكتشـاف تـم حیث، االحتالل تحت یقع الذي، الفلسطیني الیوم المجتمع حال
 خانـة فـي یصـنفون والـذین، (بـالعمالء) بــ علـیهم یطلـق مـا وهـم، أهدافـه بعـض تحقیـق فـي العـدو

 .األعداء

 مـن الفاسـد ألن ؛الظـاهرة لهـذه مهادنـة بیئة یشكل والفساد األخالقي وضعف الوازع الدیني.  
 أي لفعل داداالستع لدیه یتولدحیث ، الخاصة مصالحه على احفاظً ، العمالة وحل في یقع أن السهل
، أهدافـه لتحقیـق العـدو مسـاعدة الفعـل هـذا كـان لـو حتـى، الـوطني االنتمـاء لمقتضـیات منـافي شـيء

 االجتماعیـة القـیم منظومـة تـدمیر أجـل مـن ؛االحـتالل یزرعهم العمالء من الكثیر هناك وأن خاصة
 مـن وبـالرغم، دوالعـ یمارسـها التـي االختـراق عملیـات تسهل بالفساد متخمة بیئة ظل فيو  ،والوطنیة

 هـذه نمـو تسـهیل فـي تسـهم عوامـل یشـكالن وبیئتـه الفسـاد أن إال، كثیـرة أسـباب العمالـة لظـاهرة أن
 والـوالء للـوطن اإلنتمـاء یضـعف، االجتماعیـة العدالة وتغیب، ویستشري الفساد یعم فحینما، الظاهرة

 القـیم تراجـع نتیجـة، ووطنـه لمجتمعـه المعادیـة للقـوى فریسـة الفـرد وقـوع حینهـا السـهل مـن یصبح، له
 جدیدة قیم لصالح، سبیله في والتضحیة، إلیه االنتماء وتمجد، الوطن قیمة من التي ُتعلي، والوطنیة
 والالمبـاالة، والمناصـب المراكـز وحـب، الطـرق بأقصـر السـریع الكسـب كقـیم، الفسـاد وجـود یكرسـها

                                                           
 .٥، صاألحمد محمد بن ناصر  :الشیخ، والعلمانیین اإلسالمیین ثوابت بین فلسطین) ١(
 .٢٩٣صالح، ص محمد محسن .الفلسطینیة، د القضیة في منهجیة دراسات سلسلة انظر: فلسطین) ٢(



   

٤٨٨ 
 

 

 بـراثن فـي األفـراد سـقوط یسـهل القـیم من نوعال بهذا متخمة بیئة ظل في، والفهلوة واألنانیة، والسلبیة
 .وطنه أعداء

 تخلـى إذا أمـا، هویتـه منـه ویسـتمد، الـوطن حـق علـى تمامـاً  یحـرص وطنیـاً  لمنتمـيا وأن  
 بوطنـه المـواطن ُیلقـي أن الُمسـتغّرب مـن لـیس فإنـه، للهویـة عنواًنـا یعـد ولـم، الـوطن عـن واطنمـال

 .للعابثین هوطن تارًكا الذاتیة معركته لیخوض، بعیًدا

 ویعـزز، المـواطن نفـس فـي یغرسـان وهمـا، فرًضـا یفرضـان وال یكتسـبان واالنتمـاء فـالوالء  
 الفسـاد ووجـود، علیهـا تجـاوز أو نقـص بـدون، المشـروعة لحقوقـه المـواطن ممارسـة فـي غرسـهما
 القـیم ویضـعف، األفـراد لـدى الـوطني االنتمـاء إضـعاف فـي یسـهم ؛مجتمـع أي فـي أشـكاله بمختلـف

 )١(الوطني. االنتماء لمقتضیات المناقضة القیم تكریس في ویسهم، واالجتماعیة طنیةالو 

، جر لـه المصـائب والـویالتحیث ، كان التفاق أسلو األثر السیئ على الشعب الفلسطینيو   
 معلــــى الصــــعید السیاســــي أأكــــان ســــواء ، ونشــــر الفســــاد الــــذي أدى للعمالــــة مــــع العــــدو الصــــهیوني

 الصهیوني االحتالل محاوالت فشلت أن وبعد االجتماعي الصعید وأما على ،األمني ماالقتصادي أ
 خـالل مـن علیـه والهیمنـة شخصـیته وتمییـع، الفلسـطیني الشـعب إفسـاد من عاماً  ثالثینار مد وعلى
 معدودة سنوات وفي الفلسطینیة السلطة جاءت ..،.ورغم محاوالت التغریب، والمخدراتة الرذیل نشر
ت الحفـال تقـیم حیث، في الضفة الغربیة وغزة، لتغریب الشعب الفلسطیني، منظم ادإفس برنامجذ لتنفی

ت بمســابقا یســمى ومــا، األزیــاء وعــروض، )بكـازینو أریحــا(ال یخفــى علــى أحــد مــا یســمى و  الماجنـة
  الضریبة. ودافع المیزانیة حساب على، الغربیة األجنبیة الفرق وتستقدم، الجمال

 التي، مخابراته وأجهزة الصهیوني العدو خدمت التي األسالیب بهذه السلطة تلك تكتف ولم  
 الحیـاء خـدش مـن بـه سـاهمت ومـا الحفـالت تلـك رواد مـن وجواسیسـها عمالئهـا تجنیـد علـى دأبـت

 مستشـاره وعبر السلطة رئیس أقدم بل، الفلسطیني الشباب لدى واألخالقي التربوي الجانب وتخریب
 أكبـر بإقامـة جهـاراً  اإلسـالم مبـادئ علـى الحـرب إعـالن لـىع )رشـید محمـد( سـالم خالد االقتصادي

 ورغـمك. لـذل واإلسـالمیة الشـعبیة المعارضـة رغـم أریحـا مدینـة فـي كلهـا المنطقـة فـي للقمـار نـادي
 إن إالّ ، الفلسـطیني المجتمـع داخـل الفقـر معدالت وارتفاع البطالة وازدیاد السلطة میزانیة في العجز
 وتورید صناعة في صةتالمخ العالمیة الشركات كبرى مع لالتفاق لالزمةا األموال وفر السلطة رئیس

 قَبـل مـن الموضوعة الخطة حسب المفترض من الذي، الرذیلة مشروع إلنجاز القمار نوادي معدات

                                                           
الفلسـطیني  للفـرد الـوطني االنتمـاء فـي تعزیـز محاربتـه وأثـر الفلسـطینیة الوطنیـة السـلطة فـي انظـر: الفسـاد) ١(
والتنمیـة السیاسـیة،  التخطـیط فـي الماجسـتیر المصـري، أطروحـة خـري) فزهیـر محمـد( ، أشـرف٢٠٠٦) -١٩٩٤(

  .٥٠-٤٩، صم ٢٠١٠، نابلس، فلسطین الوطنیة النجاح جامعة



   

٤٨٩ 
 

 

 لیلیـة ونـوادٍ  وحـدائق مطعـم إلـى إضـافة، للقمـار آلـة )٢٢٠(و قمـار طاولـة (٣٥) یحـوي أن السـلطة
 إقامة عن امتنعت الصهیونیة الحكومة وكانت .غرفة ٢٢٠) (یتسع لـ قوفند سباحة وأحواض ماجنة
 في ترى التي الدینیة األحزاب ضغوط بسبب) ١٩٤٨) عام منذ تحتلها التي األراضي داخل النادي
  )١(!!.الیهودیة الدیانة تعالیم حسب حراماً  القمار

 مـع المتعـاونین مالحقـة مبعـد الفلسـطینیة السلطة ألزمت التي طابا اتفاقیات اومعه و"أوسلو  
 المناضـلین أي، إسـرائیل أمـن یهـددون الـذین بمالحقـة أیضـا وألـزمتهم، محـاكمتهم أو إسـرائیل

 في المناضلین زج تم بینما السلطة ظل في ویمرحون ویفرحون یرتعون الجواسیس أخذ .والمجاهدین
  )٢(ضدهم". موجهة تهم أو محاكمات دون طویلة لفترات المعتقالت

وتـردي األوضـاع اإلقتصـادیة بـین أبنـاء  ُجله إلى الفساد األخالقي وانتشـار الرذیلـة كذلأدى   
فسـقط ، زیـادة ظـاهرة العمـالء والتعـاون مـع االحـتالل بشـكل كبیـرممـا أدى إلـى ، المجتمع الفلسطیني

البعض في وحل العمالة والتي أدت بدورها إلي إستشهاد الكثیر مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطیني وقادتـه 
وخدمـــة للعـــدو المحتـــل وتحقیـــق أهدافـــه وبمعاونـــة ، وتـــدمیر البیـــوت علـــى رؤوس أصـــحابها، لعظـــاما

  بعض الساقطین أخالقیًا وأمنیًا.

فقـد نجحـت ، لذلك باتت إسرائیل فخـًا إلسـقاط العمـالء مـن أبنـاء قطـاع غـزة والضـفة المحتلـة  
م بات جهاز(الشاباك) عاجزًا ولكن الیو ، بذلك في تجنید عدد من العمالء لصالح الموساد الصهیوني

علـــى عكـــس الضـــفة الغربیـــة التـــي ، عـــن تجنیـــد وٕاســـقاط الشـــباب فـــي شـــرك التعـــاون معهـــم فـــي غـــزة
  ).(٢٠٠٦تضخمت فیها أعداد العمالء عام 

سـتهدف ضـعفاء النفـوس حیـث یـتم إسـقاط الشـباب تومن المعهود أن سیاسـة الكیـان المحتـل   
) عــــام مراحــــل أشــــبه بالمراهقــــة والتغیــــرات النفســــیة ٣٥-١٥والفتیــــات فــــي مراحــــل عمریــــة مــــا بــــین (
  .والفسیولوجیة والسیكولوجیة للنفس البشریة

فـي المعـابر الواصـلة بــین ، ویقـوم االحـتالل الصـهیوني بــابتزاز النـاس عبـر حاجـاتهم المادیــة  
إال أن أســالیبها باتــت غیــر مجدیــة بعـــد ، الضــفة وغــزة وتســتغل مرضــهم وحــاجتهم للعــالج أو للمــال

  تابعة األمنیة الحثیثة لعملیات تجنید العمالء في غزة.الم
وأیضـَا هنـاك تجنیـد للعمـالء عـن طریـق الشـبكة العنكبوتیـة التـي أضـحت الیـوم أكثـر انفتاحـا   

ومواقــع ، والتــوتیر، علــى العــالم وبعــد دخــول ثــورة اإلعــالم الجدیــد مــن مواقــع اإلنترنــت كــالفیس بــوك

                                                           
توقیعه،  من أعوام خمسة بعد أوسلو اتفاق ، بشأن)حماس(اإلسالمیة المقاومة حركة مذكرةانظر: ) ١(

  .٢٠١ ، ص١٩٩٨ خریف ٣٦ ، العدد٩ المجلد، الفلسطینیة الدراسات مجلة، فلسطینیة ، وثائق١٩٩٨/٨/١٧

  .٢ه، ص  ١٤٢١محرم ٧قاسم،  الستار عبد .خبیث، د سرطان الجواسیس) ٢(



   

٤٩٠ 
 

 

وســط غیــاب ، الشــباب والفتیــات فــي التخــابر مــع المحتــلفــي اســتدراج بعــض ، التواصــل االجتمــاعي
  .الثقافة الفكریة واالجتماعیة والعلمیة

  ن هناك عمالء باتوا یعتقدون بحق وجود إسرائیل والصهیونیة.أإلى درجة   
فــي  نن عــدم ردع العمــالء مــن البدایــة یجعلهــم یتمــادو إ: )١(قــالالمهنــدس إیهــاب الغصــین    

فیجـب علـى الجهـات الرسـمیة العمـل علـى ، رة أن یأخـذ العمیـل عقابـهوحل العمالة مؤكدا على ضـرو 
الفئــة  تلــكوأن ، لمحاربــة هــذه الظــاهرة ة؛األمنیــأم االجتمــاعي أم  ةالدینیــأكانــت كافــة األصــعدة ســواء 

وأن مـن أولویـات الـوزارة محاربـة ، والشریحة ینقصها الـوعي الثقـافي واإلرشـادي فـي مرحلـة عمریـة مـا
فقد حققت العدید من الحمالت وبعد خمس سـنوات مـن العمـل ، لعمالة مع االحتاللظاهرة التخابر وا

بسبب حمالت التوعیـة التـي تقـوم بهـا الـوزارة  ؛واألعداد تتناقص، نجحت فى التقلیل من تلك الظاهرة
، هم مـن عقوبـة اإلعـدامئعفـاإلتسلیم أنفسهم مقابـل ، التى اطلقتها الوزارة مسبقا) التوبةوآخرها حملة (

وأن ، وأشــاد بجهــود الجمیــع فــى إنجاحهــا، فســجل األمــن الــداخلي نجاحــات كبیــرة مــن خــالل حمالتــه
األیام القریبة المقبلة ستشهد حملة إلظهار إنجازات الجهاز فـى التوعیـة األمنیـة بـین شـرائح المجتمـع 

رة الداخلیة وأن هناك جهود من وزا، وهي الوسیلة األنجح للتصدي للمحاوالت اإلسرائیلیة، الفلسطیني
للتوصل إلى اتفاق مع وزارة التربیة والتعلیم إلضافة مناهج أمنیة جدیدة تدرس للطالب فـي المـدارس 

  .والجامعات
هكذا هي سیاسة المحتل في ابتزاز أبناء شعبنا بطرقه الخبیثة وتحقیق مأربه فلنعمل لحمایة   

  .أمن وأمانالوطن وفلسطین من أنیاب المحتل وأعوانه لتغدو فلسطینینا في 
  ولكــــن فــــي اآلونــــة األخیــــرة تغیــــرت المــــوازیین فــــي منظومــــة التوعیــــة والثقافــــة األمنیــــة لــــدى المــــواطن 
فیمــا تحــدثت حركــة حمــاس أن الجانــب اإلســرائیلي قــد اســتوعب جیــدًا أن حركــة حمــاس لــم تلــین فــي 

 )٢(مواقفها وخصوصًا في عملیة التخابر مع االحتالل.

  : ریكي في رعایة عملیة التفاوض مع إسرائیلالتدخل الغربي واألم -ثامناً 
 فـي مّعلقـة القضـیة زالـت وال، قـرن نصـف مـن أكثـر الفلسـطینیة القضـیة عمـر لقـد تجـاوز  
 الـدول أن ویبـدو الدولیـة السـاحة علـى مهمشـة الفلسـطینیة القضـیة وبقیـت، الدولیـة السیاسـیة الساحة
 بالحق معرفتها رغم جذورها من بحلها معنیة تلیس، كیةاألمری المتحدة الوالیات رأسها وعلى الغربیة

                                                           
 المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلیة واألمن الوطني في غزة.) ١(
، ١٦-٠٦-٢٠١٢تـاریخ النشـر: ، غـزة، دنیا الـوطن، ، فاطمة جبرانظر: طرق إسقاط العمالء فى وحل العمالة) ٢(

مساًء، أنظر: االحـتالل یعـاني مـن أزمـة اسـتخباراتیة فیمـا یتعلـق بتجنیـد العمـالء،  ١٢م اإلقتباس یوم األحد، الساعة 
م. ٢٠١٢ابریــــــــــــــل نیســــــــــــــان ٢٤ه، ١٤٣٣جمــــــــــــــادي اآلخــــــــــــــرة ٣هــــــــــــــدى بــــــــــــــارود، جریــــــــــــــة فلســــــــــــــطین، الثالثــــــــــــــاء

www.alwatanvoice.com/arabic/news/٢٠٠٣/٠٩/١٤/٦٠.html  
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 اإلسـتراتیجیة وتـداخل األوسـط الشـرق فـي المصـالح األمریكیـة بحكـم وذلـك، بـاألرض الفلسـطیني
 .العربیة المنطقة في واإلسرائیلیة األمریكیة
وأمــا التــدخل الغربــي وبــاألخص األمریكــي فــي رعایــة التفــاوض والتســویة بــین الــدول العربیــة   
وذلك مـن أجـل الحـرص علـى مصـالحها وسـیطرتها علـى ، یة وخصوصًا القضیة الفلسطینیةواإلسالم

، علیهـا یمكـن االعتمـاد، عسـكریة قاعـدة تشـكل تـزال ال ألن إسـرائیل؛ ووقوفها بجانب إسرائیل، العالم
سـاهمت الـدول الغربیـة  لقـدو  االسـتراتیجیة األمریكیـة المصـالح لخدمـة العـرب ضـد موجهـة وقـوة

 أن كمـا، اآلن حتـىو  م) ١٩٤٨( العـام منـذ ومعنوًیـا مادًیـا الصـهیوني الكیـان دعـم فـي واألمریكیـة
  )١( .واإلسالمي العربي الوطن في األمریكیة والمصالح، األولویات سلم رأس على تقع إسرائیل

وسقوط األنظمة ، سوریا، الیمن، مصر، لیبیا، و مع اندالع ثورات الربیع العربي: في تونس  
، اســتبدالها بأنظمــة دیمقراطیــة منتخبــة یخلــع عــن إســرائیل مزاعمهــا المتكــررةثــم ، ة الســابقةالدیكتاتوریــ

التـي تعـیش وسـط غابـة ، بأنها هي الدولة الدیمقراطیة الوحیـدة فـي المنطقـة، والتي ُتسوقها في الغرب
ة النوویـة امـتالك القـوة العسـكریة واألسـلح ذلـكومـن ثـم یبـرر لهـا ، من الدیكتاتوریات التي تهدد أمنهـا

وبالتــالي لــم یعــد هنــاك مبــرر فــي الغــرب خاصــة أوروبــا وأمریكــا فــي ، تحــت زعــم الــدفاع عــن الــنفس
ومن ناحیـة ثانیـة فـإن وصـول أنظمـة دیمقراطیـة فـي هـذه الـدول ، استمرار االنحیاز األعمى إلسرائیل

ـــة إســـالمیة، خاصـــة مصـــر ـــاك تغیـــر، وذات مرجعی یة مـــع كبیرافـــي العالقـــات اإلســـرائیل یعنـــى ان هن
والـذى كـان یمثـل ، حیث فقدت إسرائیل كنزها االستراتیجي المتمثل في الرئیس السابق مبـارك، مصر

لـن تكـون ، ورغـم العثـرات االقتصـادیة الداخلیـة، ومن ثـم فـإن النظـام المصـري الجدیـد، لها حلیفًا قویاً 
ئیلي علـى الحقـوق ولـن یرضـى عـن اسـتمرار العـدوان اإلسـرا، عالقته بإسرائیل كما كانـت فـي السـابق

ـــدخل المصـــري لوقـــف ، الفلســـطینیة ـــككمـــا حـــدث إبـــان العـــدوان األخیـــر علـــى غـــزة والت ، العـــدوان ذل
واســـــتمرار العالقـــــات المصـــــریة اإلســـــرائیلیة والحفـــــاظ علـــــى معاهـــــدة الســـــالم مرهـــــون بحـــــل القضـــــیة 

جـــــاه یـــــدفع إســـــرائیل إلـــــى إعـــــادة مراجعـــــة مواقفهـــــا تجـــــاه عملیـــــة الســـــالم وت ذلـــــكوكـــــل ، الفلســـــطینیة
ومــن ناحیــة ثالثــة فــإن األنظمــة العربیــة الجدیــدة ســتدفع للضــغط علــى الوالیــات المتحــدة ، الفلســطینیین

ألن ، والضــغط علــى حلیفتهــا إســرائیل لتســویة القضــیة الفلســطینیة، لتفعیــل دورهــا فــي عملیــة الســالم
أن األنظمـة  كمـا ،السالم سیحمي مصـالح الوالیـات المتحـدة فـي المنطقـة فـي ظـل المتغیـرات الجدیـدة

العربیـة ســوف تشـكل درعــًا داعمــة للموقـف الفلســطیني وتقویــة الـدور العربــي الــذي تراجـع فــي الســابق 
  )٢(.بسبب االنقسام والتفتت بین المواقف العربیة

                                                           
  .١٠٠-٩٩ص ، حمد حاج راشد أیمن العولمة الثقافیة وأثرها على مواطني الضفة الغربیة، دیاناانظر: ) ١(
  جریدة عماُن، ، ٢٠١٣ فبرایر ١٩أحمد سید أحمد، الثالثاء، انظر: فرص وشروط نجاح عملیة السالم، ) ٢(

main.omandaily.om/node/١٢٥٨٧٦.  
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 التـي الصـراعات وأخطـر أكبـر مـن وسـیبقى ومـازال اإلسـرائیلي – العربـي الصـراع كـان "لقـد  
 الحـادي القـرن وربمـا، العشـرین القـرن امتـداد علـى عامـة موالعـال، بخاصـة العربـي الـوطن عاشـها

 الدعایة أجهزة أبواق خالل من اإلیحاء من وبالرغم .حضاریاو  وجودیا صراعا كونه ذلك ؛والعشرین
، السـالم وٕاحـالل، الصـراع وٕانهـاء، سـلمیة تسـویة إنجـاز بقرب العالم في األمریكیةو  األوربیة واإلعالم

 فإنـه كـذلك، الصراع لهذا بنهایة یوحي ما هناك ولیس، ذلك عكس تؤكد ةالموضوعی الوقائع أن إال
 الصراع هذا من جزءا تعتبر أخرى أطراف هناك أن إال، إسرائیلي – عربي صراع أنه إلى باإلضافة

 القـوى بـین المصالح تضارب بسبب هو الصراع هذا استمرار أن سرا ولیس، الكبرى القوى وهي أال
 .العظمى

 علیـه یطلقـون مـا أو – الفلسـطینیة المشـكلة تسـویة – التسـویة عملیـة أن یـهف الشـك وممـا  
 .المنطقة إلى بنفوذها العظمى القوى لوصول المبرر كانت ط"األوس الشرق أزمة"

 الحركـة أكـدت وقـد، المنطقـة فـي االسـتعماریة األوروبیـة المصـالح ولیـدة هـي إسـرائیل وأن  
 األمـین والحـارس المصـالح تلـك عـن تعبیـرا سـیكون فلسطین في الیهودیة الدولة إنشاء أن الصهیونیة

 .لها

ى إل الصهیوني الوالء انتقل، المتحدة الوالیات إلى بریطانیا من العالمي القوى مركز وبانتقال  
د أكـ قـد، الفلسـطینیة المشـكلة ظهـور علـى كامـل قـرن علـى یزیـد مـا مـرور ولعـل، المتحـدة الوالیـات

 تقـوم سیاسـیة تسـویة، الفلسـطینیة القضـیة تسـویة فـي الجدیـة عـن ریكیـةاألم المشاریع أصحاب ابتعاد
 المسـتقلة دولتـه وٕاقامـة، أرضـه وتحریـر، مصـیره تقریـر فـي الفلسـطیني الشـعب بحـق االعتـراف على

 .الشریف القدس وعاصمتها

 الوالیـات تمكنـت حیـث، اإلسـرائیلي – العربـي الصـراع تسـویة عملیـة فـي اتضـحت قـدو    
 بعـد وذلـك، االتحادیـة روسـیا إبعـاد بعـد، بیـدها التسـویة خیوط بكافة اإلمساك من یكیةاألمر  المتحدة
 مشاركة أیة عن والصین والیابان أوروبا إبعاد على عازمة الزالت وأمریكا .السوفیتي االتحاد انهیار
  )١(."التسویة هذه في فعلیة

 مـن الكثیـر تحقـق أن أمریكـا تسـتطیع العربـي الـوطن قلـب فـي إسـرائیل غـرس طریـق وعـن  
   :-وهي العربیة المنطقة في اإلسرائیلیة االستراتیجیة األمریكیة األهداف

                                                           
دراســة تاریخیــة تحلیلــة، ســمیر سیســالم، رســالة  ١٩٧٧ -١٩٤٧المشــاریع األمریكیــة لتســویة القضــیة الفلســطینیة ) ١(

  ، ص المقدمة.٢٠٠٥ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
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، التجربة العراقیة وجلیًا في واضحاً  ذلك وكان، السطح على تظهر أن عربیة قومیة قوة أي "منع -١
 وةبق العربیة الدول من دولة أي تسلیح منع على جاهًدة األمریكیة المتحدة الوالیات عملت لذلك

 .إلسرائیل العسكریة القوة زیادة على العمل الوقت وفي نفس، متطورة عسكریة

 كـونت أن دون، لمنتجاتهـا اسـتهالكًیا سـوًقا بجعلهـا وذلـك، العربیـة المنطقـة داخـل التنمیـة إعاقـة -٢
 یقدمها التي القروض خالل من الخارجیة بالدیون ربطتها أنها كما، ذاتیة إنتاجیة مشاریع هناك
 أن كمـا االقتصـادیة اإلصـالحات إجـراء أجـل مـن، الـدولي النقـد وصـندوق دوليالـ البنـك

 المشـاریع لـیسو  والخدماتیـة االسـتهالكیة المشـاریع تـدعم الغربیـة الـدول مـن المقدمة المساعدات
 بهـدف، الصـناعیة المشـاریع وٕاهمـال األساسـیة والبنیـة الزراعـة مشـاریع مثـل: دعـم اإلنتاجیـة
 )١(."المنطقة اقتصادیات على السیطرة

 األمن ومفاهیم مقومات كل تبنى وبالتالي المنطقة في هامة حلیفة إقلیمیة كقوة إسرائیل "اعتماد -٣
 .اإلسرائیلي

 وتعمیـق األمریكیـة المصـالح یهـدد خطـراً  باعتبارهـا، عربیـة تحـرر حركـة أیـة مـع التعامـل رفـض -٤
 التجزئة. حدود وتأصیل

، المنطقـة فـي أمریكـا منافسـة إلـى أدى مـا إذا ،كـان نـوع أي مـن أخـر وجـود أي ومقاومـة رفـض -٥
 یعنـي األمریكـي القـومي األمـن مفهـوم بـأن علمـا، أمریكـي قـومي أمـن المنطقـة أن حیـث أعلنـت

 .وعسكریا واقتصادیا سیاسیا المطلقة الهیمنة

 تحـول أمریكـا فـإن، المنطقـة هـذه فـي األمریكـي القـومي األمـن تحقیـق لألمریكـان یـتم وحتـى  
 تهدیـد یمكنهـا، كبـرى قـوة أیـة سـیطرة أو نفـوذ تحـت المنطقـة وقـوع دون قـوة مـن أوتیـت مـا بكـل

  .والعسكریة واالقتصادیة السیاسیة األمریكیة المصالح

 بالكمیـات األوسـط الشـرق نفـط تـدفق اسـتمرار ضـمان علـى المتحـدة الوالیـات وتحـرص  
 وكـذلك، العربیـة واتللثـر  األمریكیـة الشـركات اسـتغالل ودعـم، واشـنطن تحـددها التـي واألسـعار

 فـي األمریكیـة العسـكریة القواعـد زیـادة خـالل مـن المنطقـة في األمریكي العسكري التواجد تكثیف
 التـدخل لقـوات تسـهیالت علـى بالحصـول األمریكـي التحـرك حریـة وضـمان، العربیـة البلـدان
 )٢(".السریع

 سـواء تحالفـات أو تتكـتال شـكل علـى مشـاریع أي ومنـع، العربیـة المنطقـة داخـل الوحـدة إعاقـة -٦
 مناقشـة أجـل مـن وجـدت التـي یـةالعرب فالجامعـة، السیاسـي مأ االقتصـادي المسـتوى علـى أكانـت

                                                           
  .١٠٠-٩٩ص، حمد  حاج راشد أیمن العولمة الثقافیة وأثرها على مواطني الضفة الغربیة، دیانا) ١(
  صفحة المقدمة.،  سمیر سیسالم المشاریع األمریكیة لتسویة القضیة الفلسطینیة،) ٢(
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 حـالً  تجـد لـم فهـي، الدولیـة السـاحة علـى فعالـة وغیـر مغیبـة العربیـة الـدول تواجـه التـي المشـاكل
 تهدف والتي ائیلیةواإلسر  األمریكیة وخاصة الخارجیة اإلمالءات بفعل وذلك، الفلسطینیة للقضیة

 .فیها الفوضى وٕاشاعة المنطقة استقرار زعزعة إلى

 مسمى تحت الفلسطیني واإلسرائیلي فهي تشرف وتدیر جمیع عملیات السالم بین الجانبین  
 )١(أخرى بالتدخل. جهة ألي تسمح وال األمریكیة) الرعایة(

 الفلسـطینیة القضـیة وجـوهره اإلسـرائیلي – العربـي الصـراع احتـواء فـي المتحـدة الوالیـات "رغبـة -٧
 لتحقیـق الدولیـة اإلقلیمیـة الصـراعات مـع للتعامـل األمریكیـة االحتـواء سیاسـة مـع تمشـیاً  وذلـك

  : التالیة األمریكیة األهداف

 .للخطر تعریضها وعدم المنطقة في األمریكیة المصالح على الحفاظ  - أ

 .واقتصادیة وسیاسیة أمنیة ترتیبات ضمن المنطقة احتواء  - ب

 الصـراع اسـتیعاب مـن المتحـدة الوالیـات تمكـن درجـة إلـى المنطقـة فـي التـوتر حـدة تخفیـف  - ت
 .الرئیسیة أسبابه معالجة إلي االضطرار دون اإلسرائیلي – العربي

 تخضـع الالجئـین مشـكلة مقـدمتها فـيو  الفلسـطینیة القضـیة مـن المتحـدة الوالیـات موقـف إن  
 اإلسـرائیلي التحـالف تعمـق فكلمـا معهـا؛ وتحالفهـا، یلإسرائ من المتعاقبة األمریكیة اإلدارات لمواقف

 وتحولـت ، سیاسـیة كقضـیة الفلسـطینیة بالقضـیة األمریكـي االهتمـام تراجـع المتحـدة الوالیـات مـع
 )٢(".األوسط الشرق ألزمة األمریكیة التسویة مشاریع في إنسانیة مشكلة مجرد إلي الالجئین مشكلة

ســـواء ، ١٩٩١طینیین واإلســـرائیلیین فـــي مدریـــد عـــام ومنـــذ انطـــالق المفاوضـــات بـــین الفلســـ  
لكنهـا لـم تــنجح جمیعهـا حتـى اآلن فـي إنهــاء هـذا النـزاع التــاریخي ، المباشـرة أم غیـر المباشــرةأكانـت 
  .الطویل

زیــارة الــرئیس األمریكــي أوبامــا للمنطقــة فـي مــارس المقبــل ومحادثاتــه مــع المســؤولین  كمـا أن  
  شیئًا. لم یجدِ ، ردنییناإلسرائیلیین والفلسطینیین واأل

 -ألن الدور األمریكـي فـي عملیـة السـالم كـان أحـد العوائـق الجوهریـة أمـام مـا تسـمى بعملیـة  
ســواء فــي المفاوضــات المباشــرة أم فــي المجــال ، نتیجــة لالنحیــاز األمریكــي الــدائم إلســرائیلي -الســالم
ضد أیة قرارات دولیة تـدین خاصة على صعید مجلس األمن واستخدام واشنطن لحق الفیتو ، الدولي

مما أعطى الضوء األخضـر إلسـرائیل لزیـادة ممارسـاتها ، العدوان اإلسرائیلي الدائم على الفلسطینیین
                                                           

  .١٠٠-٩٩ص، حمد حاج راشد أیمن العولمة الثقافیة وأثرها على مواطني الضفة الغربیة، دیاناانظر:) ١(
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والــرئیس بــوش هــو ، والمراوغــة فــي تنفیــذ التزاماتهــا وتحــدیها للمجتمــع الــدولي، العدوانیــة االســتیطانیة
والتركیــز فــي أولویــات أخــرى واالنحیــاز ، الــذي انــتهج عــدم التحــرك علــى صــعید القضــیة الفلســطینیة

ومن ثم تأییدها في استخدام القـوة ، الكامل إلسرائیل واعتبار المقاومة الفلسطینیة أحد صور اإلرهاب
ـــه بالســـعى لتحقیـــق حـــل ، العســـكریة ـــاهرة بعـــد انتخاب ـــزم تنفیـــذ وعـــده فـــي جامعـــة الق وأمـــا أوبامـــا فیعت
ـــك، الـــدولتین ـــب تهدئـــة الجبهـــة فـــإن التعامـــل ا، رغـــم فشـــله فـــي ذل ألمریكـــي مـــع الثـــورة الســـوریة یتطل

یهـــدد ، الفلســـطینیة للتفـــرغ للبـــدائل الممكنـــة إلســـقاط النظـــام الســـوري وضـــمان عـــدم وجـــود نظـــام بـــدیل
ــــة ــــف ، المصــــالح األمیركی ــــك المل ــــث ســــتحاول واشــــنطن تحری ــــي حی ــــف اإلیران ــــي المل وذات الحــــال ف

مریكیـــة مـــع إیـــران فـــي حالـــة اللجـــوء للخیـــار الفلســـطیني مـــن أجـــل كســـب التأییـــد العربـــي للسیاســـة األ
سـعت أمریكــا حیـث ، بعــد الحـرب األمریكیـة علـى العـراق ١٩٩١العسـكري علـى غـرار مـا حـدث عـام 

إلجراء المفاوضات بین الفلسطینیین واإلسرائیلیین في مدرید. ألن هناك ضغوط من اللوبي الیهـودي 
  األمریكي على الرئیس أوباما.

فهناك طرفان ال یمكن لهما أن یتفقـان مـادام هنـاك اخـتالف فـي ، نيوعلى المستوى الفلسطی  
عن طریق المقاومة المسلحة ، وجهات النظر فحماس تؤمن بفریضة الجهاد لطرد المحتل المتغطرس

بعــد تطــویر ، وخاصــة أن اســرائیل قــد تراجعــت عــن موقفهــا، المشــروعة لتحریــر األرض وٕاقامــة الدولــة
والسـلطة الفلسـطینیة ، روخیة وقـدرتها علـى اسـتمرار المقاومـة المسـلحةحماس لقدراتها العسكریة الصا

فـإن ثـورات ، تؤمن بالسالم والتطبیع مـع العـدو عـن طریـق المفاوضـات ووالء كامـل للغـرب وإلسـرائیل
ألن استمرار النهج السـابق فـي  ؛الربیع العربي تدفع إسرائیل صوب تغییر منهجها إزاء عملیة السالم

لـن یكـون ، وقت لفرض سیاسة األمر الواقع والمضي في االسـتیطان وتهویـد القـدساستغالل عامل ال
كمـا أن الـنهج العسـكري فشـل فـي حمایـة أمـن ، مناسبًا في ظل التغیرات الجدیدة في المنطقـة العربیـة

فإســرائیل لــیس لــدیها رغبــة حقیقیــة فــي الســالم وال یمكــن لهــا التخلــي عــن منطــق ، إســرائیل ومواطنیهــا
وال یوجـــد دور أمریكـــي فاعـــل وحقیقـــي فـــي تحقیـــق ، ٕاعـــادة الحقـــوق المشـــروعة ألصـــحابهاالغطرســـة و 

لمحاولـة إضـاعة الوقـت وتوظیفهـا  ؛عقـد مـؤتمر سـالم فهـي تسـعى فقـط إلجـراء محادثـات أو، السالم
فإسرائیل ترید إقامة دولة فلسطینیة منزوعة السالح ومفككة أشبه بـالحكم ، لخدمة المصالح األمریكیة

ال تكــون إقامـة الدولــة الفلسـطینیة فــي الضـفة وقطــاع غــزة ، فقــط علـى أجــزاء مـن الضــفة وغـزةالـذاتي 
وٕازالة الموجـود منهـا وكـذلك ، وعودة الالجئین ووقف االستیطان الیهودي، وعاصمتها القدس الشریف

وســتظل القضــیة الفلســطینیة تــراوح مكانهــا وتظــل المقاومــة هــي الخیــار الوحیــد .إزالــة الجــدار العــازل
  )١(لتحریر فلسطین.
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  .ر التغریب على القضیة الفلسطینیةسبل مواجهة مخاط -  المطلب الثاني
  

وبعــد الحــدیث عــن أهــم النقــاط حــول مخــاطر التغریــب فــي الــدول العربیــة واإلســالمیة ومنهــا 
  لنتفادى هذه المخاطر وللوقایة من التغریب والحد منه.  ؛فلسطین البد وأن نعمل على مواجهتها

  سبل مواجهة التطبیع: -أوالً  
تضــم كــل المــؤمنین بضــرورة اإلصــالح علــى اخــتالف ، "بنــاء جبهــة وطنیــة عریضــة لإلصــالح -١

، یعتمـــد كشـــف جوانـــب الخلـــل، واعتمـــاد برنـــامج متكامـــل للتحـــرك، تیـــاراتهم السیاســـیة والفكریـــة
ر وتفعیل دو ، والتحرك الجماهیري، وتوظیف وسائل اإلعالم المتاحة، وخطورتها على المجتمع
  .لحمل أصحاب القرار على االستجابة للمطالب الشعبیة، منظمات حقوق اإلنسان

والعمـل علـى انخـراط أوسـع قاعـدة ، تفعیل دور لجان مجابهة التطبیع فـي المراكـز والمحافظـات -٢
وممارســة الضـــغط ، ومحاصـــرة المطبعــین، لكشـــف الممارســات التطبیعیــة ؛ممكنــة فــي برامجهــا

 .على طریق إعالن بطالن المعاهدات، بیع مع العدوعلى أصحاب القرار لوقف التط

علـى مسـتوى ، وقـوى اإلصـالح، بـین لجـان مجابهـة التطبیـع، وتبـادل الخبـرات، تنسیق المواقف -٣
تسـهم فـي تعزیـز ثقافـة المقاومـة ، وعقد مؤتمرات دوریة وورش عمل، الوطن العربي واإلسالمي

 .والممانعة

، وال یملــك أحــد حــق التنــازل عنــه، ًا ال یســقط بالتقــادمباعتبــاره حقــًا ثابتــ ؛التمســك بحــق العــودة -٤
 .ومقاومة مشاریع التوطین بكل الوسائل المتاحة

باعتبارها تشكل خط الدفاع األول عن األمة  ؛دعم صمود الشعب الفلسطیني ومقاومته الباسلة -٥
 .المستهدفة

سـاطیر الموجهــة واأل، وثقافتــه العنصـریة، وٕابـراز سـجله الـدموي، فضـح جـرائم العـدو الصــهیوني -٦
 )١( .لسیاساته

والســیما التــي هــي فــي حالــة اشــتباك أو تصــد ، دعــم مواقــف قــوى المقاومــة والممانعــة فــي األمــة -٧
 .كالمقاومة الفلسطینیة واللبنانیة والعراقیة واألفغانیة، للمشروع الصهیوني

                                                           
)١(

  .٩-٨ص ،أ.حمزة منصور، التطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواجهته 
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العـدو وفـي التحـالف مـع ، توظیف جهود العلماء في بیان الحكـم الشـرعي فـي التفـریط بـالحقوق -٨
ونشـر الفتـاوى ، مستذكرین دور الـدین فـي التـأثیر علـى القلـوب والعقـول، وتطبیع العالقات معه

 .الشرعیة على أوسع نطاق

إضـــافة الــى أنهـــا دفـــاع عـــن ، التأكیــد علـــى أن مقاومـــة التطبیــع هـــي دفـــاع عـــن الــوطن واألمـــة -٩
  )١(فلسطین."

وقیمهــا العربیــة ، ادئهــا الدینیــةبــالتركیز علــى مب، تحصــین األمــة مــن االختراقــات الصــهیونیة - ١٠
 وجعل القضیة الفلسطینیة متطلبًا إجباریًا لطلبة الجامعات في مختلف المراحل. ، واإلسالمیة

، وشواهد عصرنا، ودروس تاریخنا، فان حقائق دیننا، بعث األمل في األمة بإمكانیة النصر - ١١
واإلســــالمیة مــــن الرصــــید  وأن لألمـــة العربیــــة، وأن القــــوة ال تــــدوم، تؤكـــد أن الضــــعف ال یــــدوم

 المعنوي والمادي ما یؤهلها للنهوض اذا أمكن توظیفها.

تســلیط الضــوء علــى جــرائم االحــتالل بحــق اإلنســان والمقدســات وتعبئــة الــرأي العــام العربــي  - ١٢
 )٢(وجرائم ضد اإلنسانیة.، باعتبارها جرائم حرب ؛واإلسالمي والعالمي ضد هذه الممارسات

، اجتماعیـاً  مأ، اً ثقافیـ مأ، سیاسـیاً ، صـعید علـى كـل، إسـرائیل مـع )التطبیـع (یسمى ما "رفض - ١٣
 إسـرائیل مـع االقتصـادي التعامـل وأ، إسـرائیل مـع الدبلوماسـي التبـادل یجـوز فال، اقتصادیاً  مأ

 المسـجد( في الصالة بدعوى ولو، إسرائیل إلى السفر لمسلم یحل وال إلسرائیل مكاتب فتح وال
 .بإذن اهللا.الیهود سلطان من یتحرر حینما المسجد هذا إلي رحاله المسلم یشد فإنما، األقصى)

 لتكـون وتوسـیعها، فعالـة حیـة واسـتمرارها، إلسـرائیل اإلقتصـادیة المقاطعـة)( إعـادة یجـب - ١٤
 الـدول واجـب وهـذا، منهـا یشـتري أو لهـا یبیـع أن لمسـلم یحـل فـال، إسـالمیة عربیـة مقاطعـة

 أو درهـم أو دینـار أي أن یعلم أن مسلم كل اجب علىوو ، المسلمین األفراد وواجب، اإلسالمیة
 تهددنا أو بها تقتلنا رصاصة أو قنبلة أو صاروخ إل یتحول إسرائیل إلى یذهب، الـجنیه أو ری

 وخصوصـا، إسـرائیل یسـاند مـن كـل لتشـمل المقاطعـة هـذه أن تتسـع یجـب بـل، إسـرائیل بهـا
 البضـائع مقاطعـة مین كافـة:لمسـلا علـى ویجـب. إسـرائیل مـع قوتهـا بكـل تقـف التـي أمریكـا

 والسـجائر والكـوال والبیتـزا، بالهـامبرجر وانتهاء، ومرورًا بالسیارات، بالطائرات ابتداء، األمریكیة
 )٣(".ونحوها

 عدم وضع الثقة في القیادات اإلسرائیلیة إطًالقًا أو إبرام أي اتفاقات معها." - ١٥
                                                           

 .٩-٨، صأ.حمزة منصورالتطبیع السیاسي مفهومه ودوافعه وأخطاره وسبل مواجهته ) ١(
  .١٠-٩المرجع السابق، ص) ٢(
  .٥٥م، ص ١٩٩٨ ه، إبریل ١٤١٨ الجة ذي، القرضاوي، الدوحة یوسف .مسلم، د كل قدس قضیةال) ٣(
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وتجنـب عقـد أي اتفاقـات دبلوماسـیة  وأخـذ موقـف الحیطـة والحـذر، منع التطبیـع مـع إسـرائیل - ١٦
  أو اقتصادیة مع الكیان الصهیوني.

والتـأثر بـه مـن خـالل ، تجنیب االقتصاد العربي من الـدخول فـي متاهـات االقتصـاد الیهـودي - ١٧
 )١(إیضاح الحقائق االقتصادیة لإلخطبوط االقتصادي الیهودي."

 سبل مواجهة التفریط في الثوابت الفلسطینیة: -ثانیاً 
، اهللا أعـداء مـن والمقـدرات واألراضـي المقدسـات لتحریـر، هللا الوالء بعقیدة التشبث من دالمزی  

 سیلتفت الوصفین فبهذین، العبودیة والغایة، إسالمیة الرایةُ  تكون عندما، قطعاً  یحدث سوف ما وهذا
، الظـالمین الیهـود ضـد المظلـومین لنصـرة والشـجر الحجـر سـینطق بـل المسـلمون وسیتضـامن العرب

فیقـتلهم المسـلمون حتـى  الیهـود ال تقوم الساعة حتى یقاتل المسـلمون": _  r_  النبي لقول صداقاً م
 یهودي یا مسلم ! یا عبداهللا ! هذا: فیقول الحجر أو الشجر، من وراء الحجر والشجر الیهود یختبئ
 ووصـف إلسـالما بوصـف لكهنا فالنداء، )٢(." الیهود فإنه من شجر، إال الغرقد فتعال فاقتله، خلفي

لنحـو  فلسـطین فـي والعـرض األرض أضـاعت التـي العلمانیـة أو الوطنیـة أو بالقومیـة ولـیس العبودیة
  .عاماً  ثالثة وستون

 الثوابـت شـوائب مـن خالصـة لتكـون إسـالمیاً  الفلسـطینیة الثوابـت وتقویـة وتصـفیة، الرایـة تنقیـة -١
 ذات الدولیـة الشـرعیة فـي لكامنـةا الظلـم مبـادئ مـن المسـتمدة الرئیسـیة ومصـادرها، العلمانیـة
 تلك اإلسالم یةرا تحت تنطوي أن السیاسیة أطیافها بجمیع لألمة الصهیونیة. لذلك البد الوجهة
 والعبـاد؛ الـبالد بها وتحرر، الدماء بها وتحقن، الصدع بها ویرأب، بها الشمل یجمع التي الرایة

َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا   :﴿ َوَال :﴿ َوَال تعالى لقوله شلالف ندرأ وبالوحدة، شرعي األمة واجب وحدة على فالعمل
وا إِنَّ اهللاََّ َمعَ  وا إِنَّ اهللاََّ َمعَ َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم َواْصِربُ ابِِريَن﴾  َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم َواْصِربُ ابِِريَن﴾الصَّ   .]٤٦[األنفال:  الصَّ

، نحـن عجزنـا إذا حتـى قضـایاها فـي اإلسـالمیة والثوابت المفاهیم علىاألجیال اإلسالمیة  ةتنِشئ -٢
 ویجب، وأشیاعهم العلمانیین من، المبطلین وثوابت ماتلمسلَّ  نسلِّمهم أو، العجز ذلك نورثهم لم

 عقیـدة عاصـر  ولكنـه، وحـدود رضأ عاصـر  لـیس الیهـود مع صراعنا أن هائأبنا تعلیم األمة على
  )٣(ووجود.

                                                           
  .١٩-١٨عرض كتاب الصهیونیة بإیجاز، األستاذ  محمد  بن علي باخریبه، ص) ١(
  ) .٢٩٢٢رقم (، رواه مسلم) ٢(
 القضـیة ، ثوابـت٣ص ،األحمـد محمـد بـن ناصـر :الشـیخ، والعلمـانیین اإلسـالمیین ثوابـت بـین انظـر: فلسـطین) ٣(

  .٢٠هربید، ص أبو محمد عاطف .شرعیة، أ رؤیة الفلسطینیة
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 المسـتویین وعلـى األمـة تواجـه التـي المرحلـة یالئـم بمـا وتطـویره، الجهـادي العمـل في ررااالستم -٣
 بمطـالبهم یتمسـكوا أن خاصـة فلسـطین فـي المجاهـدین نمـ یتطلـب وهـذا والجمـاعي؛ الفـردي
 :على قائم للمقاومة منهجاً  یحددوا وأن، والشاملة العادلة

 .الوحید األمة خیار وجعلها، والتضحیة والمقاومة الجهاد ثقافة نشر  - أ

 وأن، والعتاد بالسالح وسري علني بشكل تطالب أن المقاومة وفصائل الفلسطینیة الحكومة على  - ب
 .للسالح الفلسطیني الشعب حاجة رسمي بشكل تعلن وأن، ذلك على الدول بعض مع تتفق

إعـداد  ذلـك ومـن، وعزیمـة وقـت إلـى وتحتـاج، المعـارك خـوض تسـتطیع قویـة تحتیـة بنیـة إعـداد -٤
وتـوفیر ، المتطـورة المشـافي ٕواعـداد، والذخیرة المؤن وتوفیر، والعسكریة الحربیة واألنفاق الخنادق
 لحـل والنصـر القـوة بأسـباب محالـة. مـع األخـذ ال قادمـة الصـهیوني العـدو مـع فالمعركـة، الـدواء

 )١(ثوابتها. على الحفاظ مع القضیة

"المحافظــة علــى االنتمــاء الفلســطیني وبقــاء الــذات الفلســطینیة حیــة فــي قلــوب أبنــاء القضــیة مــن  -٥
خیلــتهم وزرع هــذه الفكــرة فــي م، خالل:تــذكیر مــن هــو خــارج األرض مــن أبنــاء فلســطین بــالوطن

 )٢(باستمرار."

  : سبل مواجهة قبول ما المسماة بدولة إسرائیل -ثالثاً 
 سیما ال، المستویات كافة على الصحیحة والعقیدة قاطبة األمة في العقدي الوعي البد من نشر - ١

 مـع یحصـل مـا كل أن نعلم وأن، إسالمیة معركة أنها، إسالمیة نعلنها وأن، الوالءوالبراء عقیدة
 ال إسـالمیة والقضـیة، إسـالمیة القـدس أن أو، اإلسـالم فیـه یمثَّـل لـم فإنـه ائیلبإسـر  یسـمى مـا

 قضـیة هـي بـل، فقـط المعاصـرین المسـلمین وال وحـدهم العـرب وال وحـدهم الفلسـطینیین تخـص
  )٣(الساعة. قیام إلى المسلمین كل تهم إسالمیة

 الذي المظلوم المقهور الفلسطیني الشعب مع قوة بكل الحقیقي جمعاء الوقوفكلها على األمة  - ٢
، والمـال والكتـب، والـدعاء، بالسـالح متواصـالً  إمـداداً  یمـدوه وأن، أرضـه داخـل حریتـه صـودرت

 في شوكة إبقائه على یحرصوا وأن، الیهود مع جهاده في یحتاجه ما وكل، المساعدات وجمیع
 إسـرائیل یفقـد وهـذاما، عـدده زیـادة فـي یسـعوا وأن، المحتلـة األرض المحتلـین الغـزاة فـي حلـق

                                                           
  .٢٠ص هربید، أبو محمد عاطف .شرعیة، أ رؤیة الفلسطینیة القضیة ثوابت )١(
 .١٩-١٨عرض كتاب الصهیونیة بإیجاز، األستاذ  محمد  بن علي باخریبه، ص) ٢(
  .٤األحمد، ص مدمح بن ناصر  :الفلسطینیة، الشیخ انظر: القضیة) ٣(
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 الیهود إلخوانهم یتبرعون الفجار الغرب ومن المعروف أن، والمعنوي والسیاسي البشري توازنها
 )١(؟!.الفلسطینیین عن إخوانهم العرب والمسلمین فأین، الملیارات بمئات إسرائیل في

أرض فلســطین أرض وقــف إســالمي ال یجــوز التفــریط بــه  وأن، بیــان قدســیة األرض والمقدســات -٣
العربیــــة  وادخالهــــا فــــي منــــاهج التعلــــیم،  بشــــر واحــــد منــــه وبیانــــه لألمــــة ونشــــره بــــین أبنائهــــاوال

ألن الكثیر من أبناء األمة ال یفرقون  واالهتمام بالتعریف المسجد األقصى المبارك، واإلسالمیة
 .وقبة الصخرة rبین المسجد األقصى مسرى نبیهم محمد 

 م):سبل مواجهة فكرة التعایش (السال -رابعاً 
 إعــادة دراســة نظریــات الصــهیونیة العالمیــة وتمحیصــها والتعــرف علــى مكنوناتهــا بدقــة وعنایــة. -١

  وبیان للعالم ماهم علیه من الخبث والمكر ونقض للعهود والمواثیق.

ــیم الــدین اإلســالمي -٢ وفــرض جمیــع نصوصــه بشــكل منطقــي علمــي فــي ســبیل ، الرجــوع إلــى تعل
  وح اإلسالمیة للمواطن.تحقیق الغایة األساسیة وهي بناء الر 

الســیطرة التامـــة علـــى وســـائل الثقافــة وأهمهـــا االعـــالم والتعلـــیم بشــتى فروعهـــا وخاصـــة مصـــادر  -٣
 التعلیم ومؤسساته كالمدارس االبتدائیة والجامعات.

وٕایضــاح حقــائق الصــهیونیة للعــالم وتخلــیص المنظمــات العالمیــة ، إجــراء الترتیبــات االستشــاریة -٤
 )٢(الیونسكو التي تتبع لها من تأثیر الصهاینة.و ، كهیئة األمم المتحدة

 اآلیـات وٕاحیـاء، السـالم والتعـایش السـلمي وأكذوبـة الیهـود مـع التطبیـع لمسـألة الشـدید التنبـه -٥
 وخبـث الیهـود خبـث وتبـین، والنصـارى الیهـود مـن المسـلم موقـف تبـین التـي، واألحادیـث
 دون الصـحوة وشـباب العلـم بوطـال العلمـاء كـل بـه یقـوم أن یمكـن الـدور وهـذا، النصـارى
 )٣(.استثناء

 سبل مواجهة إضعاف البعد اإلسالمي وحصر القضیة في البعد الفلسطیني: -خامساً 
ولیشـمل كـل ، واإلسـالمي العربـي طـاریناإل إلـى الصـهیوني المشـروع ضـد الصراع دائرة "توسیع -١

  .المقدسة األرض یروتحر  األمة طاقات لتفجیر الوحید المؤهل هو سلممال ألن؛  مسلمي العالم

                                                           
  .٤األحمد، ص محمد بن ناصر : الفلسطینیة، الشیخ انظر: القضیة) ١(
 .١٩-١٨ص ، األستاذ  محمد  بن علي باخریبه انظر:عرض كتاب الصهیونیة بإیجاز،) ٢(
  .٤الفلسطینیة، الشیخ ناصر األحمد، ص انظر: القضیة) ٣(
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 كـل عنـق فـي أمانـة وأنهـا، المسـلمین جهـود جمیـع بتضـافر إال یـتم لـن فلسـطین تحریـر وأن  
 .(١)"كان حیثما مسلم كل على عین فرض وتحریرها میةإسال قضیة وهي مسلم

 بـل وحدهم؛ العرب قضیة ولیست، وحدهم الفلسطینیین قضیة لیست بمقدساتها فلسطین قضیة -٢
، لذلك البد من دعم صمود الفلسطینین فـي األرض المحتلـة ؛قاطبة سالمیةاإل األمة قضیة هي

 من أخوانهم العرب والمسلمین حتى یتمكنوا من مواجهة المد الصهیوني.

 الغربـي وغـزو الغـزو نقـاوم وأن، صـورة بـأي واإلسـالمي العربـي العقـل اختراق نرفض أن یجب -٣
 تشـوبها ال خالصـة بهویتنـا نتمسـك وأن، ربیـةوالع اإلسـالمیة لثقافتنـا )الجدیـدة اإلسـرائیلیات(

  )٢(.شائبة

 وحركـات األعـداء خطـط نرصـد وأن، مكـان كـل فـي اهللا إلـى الـدعوة ننشِّـط أن علینـا یجـب -٤
 یـدب ال ؛ كـيوتعـالى تبـارك- اهللا بوعـد نـذكرها وأن، األمـة فـي التفـاؤل نبعـث أن، المتـآمرین

 .الكثیرین قلوب إلى الیأس

 كـل نحشـد وأن، األمـة هـذه تعیشـه الـذي والفـراغ اإلسـراف ومحاربـة التـرف محاربـة علینـا یجـب -٥
 )٣(.عدم أو وجود معركة فالمعركة، الحقود العدو هذا لمواجهة طاقاتنا

، تكفـي ال المدارس في المنهجیة الدراسة ألن والحلق؛ المساجد في وتدریسه القدس تاریخ دراسة - ٦
 قضـیة جعلهـا وعـدم اإلسـالمیة بجـذورها وربطهـا، التفصـیلیة المعرفـة القضـیة معرفـة بـل یجـب

 )٤(جمیعًا. المسلمین قضیة هي بل وحدهم بالغرب وال، وحدهم بالفلسطینیین خاصة

  سبل مواجهة تخلي العرب والمسلمین عن واجبهم اتجاه القضیة: -سادساً 
 هارأسـ وعلـى، والتحریـر للمقاومـة ومعاداتها والصهیونیة ألمریكا التابعة العربیة األنظمة "فضح -١

 الفلسـطیني الـذاتي الحكـم رئاسـة وسـلطة، اللبنانیـة والسـلطة، والخلـیج واألردن والسـعودیة مصر
 التیـار هـم وأنصـارها المقاومـة تیـار بینمـا، المعتـدل التیـار األمریكـي القـاموس فـي وهـؤالء

  )٥(."اإلرهابي

                                                           
  .٢٤١صالح، ص محمد محسن .، دالفلسطینیة القضیة في منهجیة دراسات سلسلة فلسطین) ١(
 عاطف .شرعیة، أ رؤیة الفلسطینیة القضیةثوابت ، ٥٥ص ،القرضاوي یوسف الدكتور مسلم، كل القدس قضیة) ٢(

 .٢٠ص ،هربید أبو محمد
  .٤الفلسطینیة، للشیخ ناصر األحمد، ص القضیة) ٣(
  .٥المرجع السابق، ص) ٤(
 .٧٦یل، ص، جمیل خرطبالفلسطینیة التحریر منظمة وأد) ٥(
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 سـنام مة ذروةلأل rالنبي  جعله الذي الجهاد فریضة الغائبة إلي الفریضة ترجع أن لألمة البد -٢
 بـالقوة أخـذ فمـا بالقوة إال المقدس بیت عن یتنازلوا لن أعداءنا ألن بالجهاد؛ إال عز فال، الدین

 أن بعـد إال اهللا مـن نصـر وال، الحكـیم العزیـز اهللا مـن بنصـر إال قـوة وال، بـالقوة إال یسـترد ال
َـا﴿﴿دینـه قـال تعـالى:  ننصـر ـاَيَأهيُّ َ ـ  إِنْ إِنْ   ُنـواُنـوا  آمَ آمَ   الَّـِذينَ الَّـِذينَ   َيَأهيُّ ُرصُ ـَتنْ ُرصُ ـُكمْ   اهللاََّاهللاََّ  واواَتنْ ُرصْ ـُكمْ َينْ ُرصْ ـْت   َينْ ـْت َوُيَثبِّ  ﴾﴾َأْقـَداَمُكمْ َأْقـَداَمُكمْ   َوُيَثبِّ
  .]٧[محمد:

 اإلسالم إلى ینتمي أحد كل یعلم أن بد وال، الجهادیة لألمة العربیة واإلسالمیة التربیة بد من ال -٣
 ینصاعون ال الیهود أن التجارب أثبتت وقد، اهللا سبیل في بالجهاد مربوطة األمة لهذه العزة أن

اإلسـالمي مـن جمیـع  الجهـاد بإعالن إال فلسطین لقضیة حل ال وأنه، لمیثاق قادونین وال، لعهد
  .بإذن اهللا بانتظاره واألمة، اآلن إلى یحصل لم وهو، أبناء األمة العربیة واإلسالمیة

 سالمة على والحرص، ربها دین إلي األمة ٕواعادة، الشریعة وتحكیم، العقیدة تصحیح من البد -٤
 علینـا یتحـتم هنـا ومـن، حیـاة وواقـع عملـي منهج إلي اإلسالم وتحویل، القهاأخ وتقویم عبادتها

 كـل مـن تخلیصـها بعـد والمضـحیة المجاهـدة اإلسـالمیة الـذات لبنـاء واعیـة رؤیـة لـدینا تكـون أن
 .الفكري الغزو وآثار، السنوات تغریب شوائب

 ٕواعالمیـاً  وعسـكریاً  مالیـاً  فلسـطین فـي إخـوانهمم دعـ بأسـره العـالم فـي المسـلمین علـى یسـتوجب -٥
 والبشریة والسیاسیة الفكریة الطاقات كل حشدن م البد لذلك، المعركة طبیعة یالئم بما، ومعنویاً 

 رافعین فلسطین أرض على الصهیوني الكیاني ف المتمثلة أمتنا على الهجمة مواجهة أجل من
 )١(میة.اإلسال لألمة القضیة المركزیة هي الفلسطینیة القضیة :المشروع الشعار

"تخلــــیص الفكــــر العربــــي واإلســــالمي وقــــادة الحكــــم والسیاســــیین مــــن ســــیطرة األفكــــار الیهودیــــة  -٦
وتخلــیص ، وتوجیــه جــل االهتمــام بالثقافــة والعلــوم العربیــة واإلســالمیة، والصــهیونیة بشــكل واســع

ــــي ــــأثیر الفكــــر الیهــــودي والغرب ــــین مــــن أفكــــار وت ــــة ، المثقف ــــاء الثقاف ــــى أدعی ــــي عل ــــرد المنطق وال
 لمخدوعین بهذا الفكر.وا

وبشـــكل مســـتمر إلـــى حقـــائق المخططـــات ، التبســـط فـــي توجیـــه الـــرأى العـــام العربـــي واإلســـالمي -٧
  )٢(وتنبیهه إلى كل ما یرمي إلیه العدو الصهیوني."، الصهیونیة

 )٣(.الوحید األمة خیار وجعلها، والتضحیة والمقاومة الجهاد ثقافة "نشر -٨

                                                           
  .، بتصرف٢٠ص هربید، أبو محمد عاطف .القضیة الفلسطینیة رؤیة شریعیة، أ) ١(
 .١٩-١٨ص ،األستاذ  محمد  بن علي باخریبه عرض كتاب الصهیونیة بإیجاز،) ٢(
 .٢٠ص هربید، أبو محمد عاطف .الفلسطینیة رؤیة شریعیة، أ ثوابت القضیة) ٣(
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فیســـهل علـــى ، وٕاضـــعاف الصـــف اإلســـالمي، إلـــى التشـــرذم والتـــي تـــؤدي نبـــذ الفرقـــة والخالفـــات -٩
  والسیطرة علیهم. ، األعداء دب الخوف والرعب في قلوب أبناء األمة العربیة واإلسالمیة

  سبل مواجهة التعاون مع االحتالل الصهیوني (ظاهرة العمالء): -سابعاً 
غاصــب وأســالیبه فــي وتعــریفهم بطبیعــة المحتــل ال، غـرس العقیــدة فــي نفــوس األبنــاء منــذ الصـغر -١

  .إلسقاطه في مستنقع الخیانة والعمالة، الخبیثة في إفساد الشعب الفلسطیني

"القضاء علـى ایـة خالیـا عمیلـة للصـهاینة اإلسـرائیلیین بوسـط البیـت الفلسـطیني بطریقـة قانونیـة  - ٢
 وتأصیل االنتماء الحقیقي للوطن.، وتصفیة من یبیع ضمیره منهم

وتصـــعید الصـــراع مـــا بــین الفئـــات المختلفـــة للمجتمـــع ، رائیليالعمــل علـــى تصـــدیع الصـــف اإلســ -٣
 اإلسرائیلي والتأثیر على سیاساتهم الداخلیة. 

 بناء القاعدة العسكریة القادرة التي تقوم على األسس والمبادئ السلیمة غیر المتأثرة باألغراض. -٤

 ینة بصفة خاصة.االنتباه والیقظة للحیلولة دون تنفیذ المخططات التي یضعها الیهود والصها -٥

إنشـــاء شـــبكات التجســـس القویـــة والعلمیـــة التـــي تســـتطیع كشـــف المـــؤمرات والخـــدع والتـــي تضـــع  -٦
 )١(اإلجراءات والقواعد للرد على الصهاینة وأعوانهم."

  سبل مواجهة التدخل الغربي في عملیة التفاوض مع إسرائیل: -ثامناً 
 التـي األرصـدة وهـي، منـه أرصـدتها بسـحب عـدوها اقتصـاد ضـرب المسـلمة األمـة علـى یجـب - ١

، فقیـرة مسـلمة دول علـى الماكرة سیاسته وفرض عدونا تدخل فكم، بسببها المسلمة األمة ُأهینت
 یهیمن الذي الدولي النقد وصندوق، الدولي البنك عبر علیها یمارسه الذي المالي الضغط بفعل
، الغنیة اإلسالمیة الدول أموال من )أسف بكل( أكثره وُیدعم، َفلكهم في سار ومن، الغرب علیه

 ویفـرض، أخـرى مسـلمة دول سیاسـات فـي ویتـدخل لیسـیطر لعـدوهم تعطـى المسـلمین فـأموال
   .)٢(المسلمین؟ بأیدي الدولي أو اإلسالمي النقد صندوق یكون فمتى یرید. ما علیهم

 ةإعـاد خـالل مـن، العربـي واإلسـالمي األمـن انحسار حالة لمواجهة عربیة أمنیة منظومة إقامة -٢
 بإنهـاء العربیـة األقطـار وقیـام، منـه الغازیـة األجنبیـة القـوات وخروج، العربي الشمل إلى العراق

 والمحكمـة الـدولي األمـن مجلـس اسـتهداف دون والحیلولة، غزة قطاع على الحصار المفروض

                                                           
  .٢٠ص هربید، أبو محمد عاطف .عیة، أالفلسطینیة رؤیة شری ثوابت القضیة )١(
 .٥األحمد، ص محمد بن ناصر: الفلسطینیة، الشیخ القضیة) ٢(
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، دارفـور فـي حـرب جـرائم) البشـیر الحسـن( هرئیسـ ارتكـاب ذریعة تحت للسودان الجنائیة الدولیة
 )١(.العربیة البینیة المنازعات فض آلیة وضع على لك العملوكذ

ــــة رجــــل واحــــد ضــــد الغــــرب وخصوصــــًا أمریكــــا لنصــــرة  -٣ ــــد للعــــرب وللمســــلمین أن یقفــــوا وقف الب
  التي لم یتمكنوا من حلها حتى اآلن.، ولنصرة القضیة الفلسطینیة، المظلومین من من إخوانهم

، تتراجــع عــن انحیازهــا إلســرائیل ؛ كــيكــا یجــب علــى العــرب والمســلمین الوقــوف فــي وجــه أمری -٤
فـأین ، فهـي تنـادي بحقـوق اإلنسـان المزعـوم، وبأقصى سرعة ممكنة، وترجع الحقوق ألصحابها

 حقوق اإلنسان الفلسطیني؟!.

ُتحكـم ، البد من وجود معاهدات سالم تتكون من المسلمین منبُعها العقیدة اإلسـالمیة الصـحیحة -٥
ولـــیس معاهـــدات غربیـــة أمریكیـــة ُتحكـــم األنظمـــة والقـــوانین ، لشـــرع اهللا فـــي األرض وتقـــیم العـــد

 الوضعیة القائمة على الظلم والجور للعباد.

، یجــــــب أن یكــــــون تحــــــالف عربــــــي إســــــالمي علــــــى جمیــــــع األصــــــعدة السیاســــــیة واإلقتصــــــادیة -٦
، تشـــكیل جامعـــة الـــدول اإلســـالمیة یكـــون لهـــا قـــرار ملـــزم للـــدول األعضـــاء: مـــثالً ، واإلجتماعیـــة
عـن أبـي موسـى رضـي ، ، و...وسوق إسالمیة مشتركة، عن التحالف الدولي الظالمتتخلى فیه 

وشـــبك بـــین ، المـــؤمن للمـــؤمن كالبنیـــان یشـــد بعضـــه بعضـــا ":أنـــه قـــال rاهللا عنـــه عـــن النبـــي 
 )٢(."أصابعه

وحتــى ، البـد مــن إقامــة مشـاریع تنمویــة عربیــة إســالمیة حتـى یــتم اإلســتغناء عـن الغــرب وأمریكــا -٧
 .والغرب في مقدرات الشعوبالتتحكم أمریكا 

أن هناك مخاطر أخرى تعرض لها أو من الممكن أن یتعرض لها المجتمع  :وترى الباحثة
الفلسطیني نتیجة حركة التغریب ورموزها الذین ینفذون مخططات الغرب وأمریكا والصهاینة في 

  - فلسطین وهي على النحو التالي:

 ضعف المسلمین فكریًا وعسكریًا. -١
 ر المباشر فكریًا وثقافیًا.االحتالل غی -٢
 تكوین ظاهرة كبیرة من المؤیدین لحركة التغریب. -٣

                                                           
 االقتصـادیة للعلـوم دمشـق جامعـة المنصـور، مجلـة العزیـز عبـد المستقبلیة، الـدكتور العربیة والخیارات..العولمة) ١(

  .٥٧٦ص، بتصرف، ٢٠٠٩الثاني ، العدد٢٥ والقانونیة، المجلد
)، والترمـــذي: البـــر والصـــلة ٢٥٨٥)، ومســـلم: البـــر والصـــلة واآلداب (٢٤٤٦البخـــاري: المظـــالم والغصـــب( رواه) ٢(
  ) .٤/٤٠٤)، وأحمد (٢٥٦٠)، والنسائي: الزكاة (١٩٢٨(
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 دمار المجتمع نتیجة شغل المرأة عن وظیفتها األساسیة (تربیة األبناء). -٤
 تسلل األفكار الغربیة لعقول الشباب المسلم . -٥
 االعجاب بالشخصیة الغربیة وتقلیدها والتشبه بها واعتبارها مثًال أعلى. -٦
 وتعیینهم رؤساء وموالین للغرب.، یادات ذات تفكیر ورؤیة غربیةوصول ق -٧
 االستثمار الغربي والتدخل االقتصادي األجنبي. -٨
 االستخفاف بالشخصیة المسلمة لكثرة عوامل الهدم في المجتمع. -٩
 اضطراب القدوة في حیاة المسلم . - ١٠
 خسران الدنیا واآلخرة .  - ١١
 احرة .تفرقة المجتمع وتشتیته أحزابًا وجماعات متن - ١٢
لعباده  المؤمنین في الدول العربیة واإلسالمیة ومنها فلسطین على ) عز وجل( تأخیر نصر اهللا - ١٣

 أعدائهم من الغرب وأمریكا والصهاینة .

 
  
  



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل اخلامس

  التطبيق العملي للدراسة 

  )منهجية الدراسة وإجراءاتها(
  ة وإجراءا ا)الفصل اخلامس التطبيق العملي للدراسة (منهجية الدراس
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  :مقدمةال
تعتبر منهجیة الدراسة وٕاجراءاتهـا محـورا رئیسـیا یـتم مـن خاللـه انجـاز الجانـب التطبیقـي مـن 

إلجراء التحلیل اإلحصائي للتوصل إلى  ؛الدراسة، وعن طریقها یتم الحصول على البیانات المطلوبة
ـــات الدراســـة المتعلقـــة ب ـــتم تفســـیرها فـــي ضـــوء أدبی ـــالي تحقـــق النتـــائج التـــي ی موضـــوع الدراســـة، وبالت

  األهداف التي تسعى إلى تحقیقها. 
الدراسـة، وكــذلك أداة الدراســة وعینــة ومجتمـع  متبــعنهج الللمــ تنــاول هـذا الفصــل وصـفاً حیـث 

األدوات ، ومــدى صــدقها وثباتهــا. كمــا تضــمن وكیفیــة بنائهــا وتطویرهــاإعــدادها المســتخدمة وطریقــة 
ـــى متغیـــرات الدراســـة بیانـــات الدراســـة،التـــي اســـتخدمتها الباحثـــة لجمـــع  ـــم إجـــراء ، والوقـــوف عل ـــذا ت ل
تــم اســتخدام برنــامج الــرزم اإلحصــائیة للدراســات االجتماعیــة  حیــثالمعالجــات اإلحصــائیة للبیانــات 

(SPSS) .للحصول على نتائج الدراسة التي سیتم عرضها وتحلیلها  
  أسلوب الدارسة:

تسـعى إلـى تحقیقهـا فقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج بناًء على طبیعة الدراسة واألهـداف التـي 
الوصفي التحلیلي، والذي یعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ویهتم بوصفها وصـفا دقیقـا 

هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من  ، كما ال یكتفِ  وكماً  ویعبر عنها تعبیرا كیفیاً 
إلـى التحلیـل والـربط والتفسـیر للوصـول إلـى  اتها المختلفة ، بل تعـداهأجل استقصاء مظاهرها وعالقا

  استنتاجات یبني علیها التصور المقترح بحیث یزید بها رصید المعرفة عن الموضوع.

  خطوات بناء اإلستبانة:
ومخــاطره وســبل مواجهتــه فــي ضــوء الواقــع لتغریــب المعرفــة قامــت الباحثــة بإعــداد أداة الدراســة 

  معاصر، واتبعت الباحثة الخطوات التالیة لبناء اإلستبانة:ال الفلسطیني
اإلطــــالع علــــى الدراســــات الســــابقة ذات الصــــلة بموضــــوع الدراســــة، واالســــتفادة منهــــا فــــي بنــــاء  -١

  اإلستبانة وصیاغة فقراتها.
 اإلســتبانةعــددًا مــن أســاتذة الجامعــات الفلســطینیة والمشــرفین فــي تحدیــد أبعــاد  ةالباحثــ تاستشــار  -٢

 .وفقراتها
 تحدید المجاالت الرئیسیة التي شملتها اإلستبانة. -٣
 تحدید الفقرات التي تقع تحت كل مجال. -٤
) فقـــرة، ملحـــق ٦٧) مجـــاالت و(٦تـــم تصـــمیم اإلســـتبانة فـــي صـــورتها األولیـــة وقـــد تكونـــت مـــن ( -٥

 ). ١رقم(
ـــة التـــدریس فـــي ١٧تـــم عـــرض اإلســـتبانة علـــى ( -٦ ) مـــن المحكمـــین المختصـــین مـــن أعضـــاء هیئ

 ) یبین أسماء أعضاء لجنة التحكیم.٢والملحق رقم ( األقصىمیة، و الجامعة اإلسال
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تـــم تعـــدیل بعـــض فقـــرات اإلســـتبانة مـــن حیـــث الحـــذف أو اإلضـــافة ؛ فـــي ضـــوء أراء المحكمـــین -٧
  ).٣( ق) فقرة، ملح١٢٤اإلستبانة في صورتها النهائیة على ( روالتعدیل، لتستق

  :أداة الدراسة
 الفلسطینيطره وسبل مواجهته في ضوء الواقع ومخالتغریب تم إعداد إستبانة حول "ا

  ".المعاصر
  - تتكون إستبانة الدارسة من قسمین رئیسین:

 ، الفئة المستهدفة،الجنسوهو عبارة عن البیانات الشخصیة عن المستجیب (القسم األول: 
  ).، الجامعةاصصتخاال

  

 ٨رة، موزع على ) فق١٢٤، حیث یتكون من (مجاالت الدراسةوهو عبارة عن  القسم الثاني:
  مجاالت هم:

  ) فقرة.١٧من ( ن، ویتكو الفرد فيمظاهر التغریب  المجال األول:
  ) فقرة.١٢، ویتكون من (األسرة فيمظاهر التغریب  الثاني: المجال
  ) فقرة.١٦، ویتكون من (المجتمعفي مظاهر التغریب  الثالث: المجال
  ) فقرة.١٤من (، ویتكون مظاهر التغریب في التشریع الرابع: المجال
  ) فقرة.١٥، ویتكون من (اإلعالممظاهر التغریب في وسائل  الخامس: المجال
  ) فقرة.٢٢، ویتكون من (مظاهر التغریب في التعلیم السادس: المجال
  ) فقرات.٩، ویتكون من (األسباب التي أدت إلى التغریب السابع: المجال
  ) فقرة.١٩یتكون من (، و المخاطر المترتبة على التغریب الثامن: المجال

 مجتمع الدراسة: 
مجتمع الدراسة یعرف بأنه جمیع مفردات الظاهرة التي یدرسها الباحث ، وبذلك فان مجتمع 
الدراســـة هـــو جمیـــع األفـــراد أو األشـــیاء الـــذین یكونـــون موضـــوع مشـــكلة الدراســـة. وبنـــاء علـــى مشـــكلة 

الهیئــــة التدریســــیة فــــي الجامعــــة الدراســــة وأهــــدافها فــــان المجتمــــع المســــتهدف یتكــــون مــــن. أعضــــاء 
  وطالبة. اً ) طالب٤٤٨١٢، (اً )أستاذ١٠٩٥اإلسالمیة وجامعة األقصى واألزهر والبالغ عددهم (

  عینة الدراسة:
قامت الباحثة باستخدام طریقة العینة الطبقیة العشوائیة، حیث تم توزیع عینة استطالعیة 

إستبانة ) ٤٥٠(بعد ذلك تم توزیعثم ختبار. إستبانة للتأكد من سالمة االستبانة لال) ٣٠( حجمها
 خالل ویتضح من، )%٨٩.١(استبانة بنسبة استرداد  )٤٠١(على عینة الدراسة وقد تم استرداد

   :فیھا البیانات الشخصیة لألفراد أفراد عینة الدارسة حسب توزیع التالیة النقاط
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  عینة الدراسة حسب الجنس:توزیع  -
  

  الجنس ):١جدول (
 النسبة المئویة % العدد الجنس
 ٥٣.٦ ٢١٥ ذكر

 ٤٦.٤ ١٨٦ أنثى

 ١٠٠.٠ ٤٠١ المجموع

 إنـاث. %٤٦.٤ البـاقي بینمـاذكـور،  من عینة الدراسة% ٥٣.٦ما نسبته ) أن ١یتضح من جدول (
    

 
  عینة الدراسة حسب الفئة المستهدفة:توزیع  -

  

  الفئة المستهدفة ):٢جدول (
%النسبة المئویة  العدد الفئة المستهدفة  

 ٣٠.٤ ١٢٢ أستاذ

 ٦٩.٦ ٢٧٩ طالب

 ١٠٠.٠ ٤٠١ المجموع

 %٣٠.٤ البـــاقي بینمـــاطـــالب،  مـــن عینـــة الدراســـة% ٦٩.٦مـــا نســـبته ) أن ٢یتضـــح مـــن جـــدول (
   أكادیمیین في الجامعات.

  ص:اصتخعینة الدراسة حسب االتوزیع  -
  

  التخصص ):٣جدول (
 النسبة المئویة % العدد التخصص

 ٧١.٦ ٢٨٧ علوم انسانیة

 ٢٨.٤ ١١٤ علوم طبیعیة

 ١٠٠.٠ ٤٠١ المجموع

 بینمــاعلــوم انســانیة،  اختصاصــهم مــن عینــة الدراســة% ٧١.٦مــا نســبته ) أن ٣یتضــح مــن جــدول (
   علوم طبیعیة. اختصاصهم %٢٨.٤ الباقي
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  عینة الدراسة حسب الجامعة:توزیع  -
  

  الجامعة ):٤جدول (
 النسبة المئویة % العدد الجامعة
 ٤٩.٩ ٢٠٠ المیةالجامعة اإلس

 ٢١.٤ ٨٦ جامعة األقصى

 ٢٨.٧ ١١٥ جامعة األزهر

 ١٠٠.٠ ٤٠١ المجموع

  
 ،الجامعة اإلسالمیةیعملون في  عینة الدراسةمن % ٤٩.٩) أن ما نسبته ٤(یتضح من جدول 

 . جامعة األزهریعملون في  %٢٨.٧، بینما جامعة األقصىیعملون في % ٢١.٤
 

  :تحلیل فقرات االستبانة
  .تم استخدام المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي(%) والترتیب االستبانةیل فقرات لتحل
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 :)مظاهر التغریب في الفرد(تحلیل فقرات مجال  -
والمتوسط الحسابي النسبي والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي : )٥جدول (

  "مظاهر التغریب في الفرد" 

 الفقرة م

حس
ط ال

وس
لمت

ا
بي

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

رتبة
ال

  

 ٥ ٦٧.١٠ ٣.٣٦  .ارتداء الثیاب ذات الطابع الغربي (علیها شعارات غربیة)  .١

 ٤ ٧٠.١٥ ٣.٥١ تقلید الغرب في قصات الشعر والتسریحات المختلفة.  .٢

 ١٣ ٥٦.١٢ ٢.٨١ تناول الطعام بالطریقة الغربیة.  .٣

 ٨ ٦٣.٧٠ ٣.١٨ اي، باي، تشاو...).ه(هلو، الغربیة بالطریقة التحیة طرق استخدام  .٤

 ١٧ ٤٣.٤٧ ٢.١٧ تعاطي المخدرات والخمور السائدة في المجتمع الغربي.  .٥

 ٩ ٦١.١٦ ٣.٠٦ استخدام االنترنت استخدامًا ال أخالقیًا.  .٦

 ١١ ٥٩.٢٠ ٢.٩٦ استعمال الجوال (للمعاكسات، وللتجسس على اآلخرین...).  .٧

 ٦ ٦٦.٠٢ ٣.٣٠ ، اكسسوارات).، فضةمن( ذهبابداء الزینة على الطریقة الغربیة   .٨

 ١٤ ٥٥.٢٩ ٢.٧٦ مشاهدة األفالم اإلباحیة.  .٩

 ١ ٧٣.٩٥ ٣.٧٠  مشاهدة المسلسالت الغربیة..١٠

 ٣ ٧١.٤٩ ٣.٥٧  وتقلیدها. الغربیة األلعاب تشجیع.١١

 الضـــــیقة، مثـــــل( الغربیـــــة للموضـــــة اتباعـــــاً  الفاضـــــحة الثیـــــاب ارتـــــداء.١٢
  مزركشة...).ال الصاخبة، األلوان العاریة،

٧ ٦٤.٨٦ ٣.٢٤ 

 ٢ ٧٣.١٣ ٣.٦٦  للغرب. تقلیداً  التدخین ظاهرة انتشار.١٣

 ١٦ ٤٤.٠١ ٢.٢٠   الجلد. على والوشم النقش.١٤

 ١٢ ٥٧.٣٧ ٢.٨٧  وغیره. اللباس في بالرجال النساء تشبه.١٥

 ١٠ ٦٠.٧١ ٣.٠٤  الغربیة. الحركات تقلید.١٦

 ١٥ ٥٤.٦٤ ٢.٧٣  الكالم). المشي، طریقة (اللباس، في بالنساء الرجال تشبه.١٧

  ٦١.٣٣ ٣.٠٧  جمیع فقرات المجال معاً  
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) أي ٥(الدرجة الكلیة من ٣.٠٧ساوي ی للمجالالمتوسط الحسابي تبین أن ) ٥من جدول (
من قبل أفراد بدرجة متوسطة ، وهذا یعني أن هناك موافقة %٦١.٣٣ أن المتوسط الحسابي النسبي

على أعلى  )مشاهدة المسلسالت الغربیة(الفقرة العاشرة مجال، حیث حصلت ال االعینة على هذ
تعاطي المخدرات والخمور السائدة في (بینما الفقرة الخامسة  %،٧٣.٩٥درجة موافقة بنسبة 

  %.٤٣.٤٧حصلت على أقل درجة موافقة بنسبة  )المجتمع الغربي

على درجة على أ مشاهدة المسلسالت الغربیةحصول الفقرة العاشرة وهي  ةعزو الباحثتو 
  - لألسباب التالیة:

 وقت الفراغ الموجود لدى الشباب وعدم استغالله بما یفید وینفع. -١

 قوة تأثیر المسلسالت الغربیة والتركیة المدبلجة والتي تغلغلت في المجتمع بدرجة كبیرة. -٢

تعاطي المخدرات والخمور السائدة في حصول الفقرة الخامسة وهي  ةعزو الباحثبینما ت
  أقل درجة لألسباب التالیة: على لغربيالمجتمع ا

 الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطینیة في غزة من مكافحة للمخدرات والخمور. -١

 الصحوة اإلسالمیة والوازع الدیني لدى الشباب بحرمة تناول هذه المواد. -٢

  دور المؤسسات المجتمعیة المختلفة في نشر التوعیة بمخاطر المخدرات. -٣
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  :)مظاهر التغریب في األسرة(تحلیل فقرات مجال  -
والمتوسط الحسابي النسبي والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي : )٦جدول (

  "مظاهر التغریب في األسرة"

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

رتبة
ال

  

 ٧ ٦١.٤٥ ٣.٠٧  األفراح على الطریقة الغربیة. إقامة  .١

 ١١ ٥٢.٤٥ ٢.٦٢ أسلوب االختالط المحرم. إتباع  .٢

 ٦ ٦٣.٢٨ ٣.١٦ اختالط األقارب في العالقات األسریة.  .٣

٤.  
، المــیالد، الــزواج، الحــب ،األمأعیــاد: ( األعیــاد الغربیــة مثــل إحیــاء

 ...).و
١ ٧٠.٩١ ٣.٥٥ 

 ٣ ٦٨.٣٧ ٣.٤٢ االعتماد على الوجبات السریعة كما في الحیاة الغربیة.  .٥

 ٨ ٦١.٠٠ ٣.٠٥ ام أسلوب الترفیه الغربي.استخد  .٦

 ٢ ٦٨.٥٣ ٣.٤٣ الغربیة. ااالستماع للموسیق  .٧

 ٤ ٦٧.٣٢ ٣.٣٧  التعصب للعائلة والقبیلة.  .٨

 ١٠ ٥٩.٧٠ ٢.٩٨  تسمیة األبناء بأسماء غربیة.  .٩

 ١٢ ٤٧.٣٠ ٢.٣٧  تزیین البیت بصور لمشاهیر غربیین. .١٠

 ٥ ٦٤.٣٥ ٣.٢٢  هم.غیاب رقابة األبوین على لباس األبناء وخروج .١١

 ٩ ٦٠.٥٥ ٣.٠٣  العالقة مع الوالدین. إساءة .١٢

  ٦٢.١٠ ٣.١٠  جمیع فقرات المجال معاً  
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) أي ٥(الدرجة الكلیة من  ٣.١٠ساوي ی للمجالالمتوسط الحسابي تبین أن ) ٦من جدول (
قبل أفراد من بدرجة متوسطة ، وهذا یعني أن هناك موافقة %٦٢.١٠ أن المتوسط الحسابي النسبي

المیالد، (أعیاد : األعیاد الغربیة مثل  إحیاءمجال، حیث حصلت الفقرة الرابعة "ال االعینة على هذ
ثم تلیها الفقرة السادسة %، ٧٠.٩١على أعلى درجة موافقة بنسبة ...) "، والزواج، الحب ،األم

ن البیت بصور لمشاهیر تزییبینما الفقرة العاشرة ".%  ٦٨.٥٣بنسبة) الغربیة ااالستماع للموسیق(
  .%٥٢.٤٥ثم تلیها الفقرة الثانیة بنسبة  %٤٧.٣٠حصلت على أقل درجة موافقة بنسبة غربیین "

  

المیالد،  :داعیأ( :األعیاد الغربیة مثل إحیاء حصول الفقرة الرابعة وهي ةعزو الباحثتو 
  - على أعلى درجة لألسباب التالیة:األم  الزواج، الحب،

 منتشر لدى فئات المجتمع وخاصة في أعیادهم.حب تقلید الغرب ال -١

 االعتقاد بأن هذه األعیاد ضروریة لتعزیز العالقات االجتماعیة. -٢

 قوة تأثیر التغریب الذي أدى إلى تقلید الغرب في أعیادهم. -٣

 

حصلت تزیین البیت بصور لمشاهیر غربیین  حصول الفقرة العاشرة وهي ةعزو الباحثبینما ت
  -ب التالیة:على أقل درجة لألسبا

 وعي الشباب بأن هذه الصور محرمة وال یجوز تعلیقها. -١

أن هذه الصور ال تعني أي شیئ لدى الشباب سوى أنها معلقات صامتة ال تؤثر وال تجدي  -٢
  نفعًا.



   

٥١٥ 
 

 

  :)مظاهر التغریب في المجتمع(تحلیل فقرات مجال 
قرة من فقرات مجال والمتوسط الحسابي النسبي والترتیب لكل فالمتوسط الحسابي : )٧جدول (

  ""مظاهر التغریب في المجتمع

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
بي 
نس

ي ال
ساب

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

رتبة
ال

  

١. 
(الحاسوب، مقاهي االنترنت، الكوفي شوب...) في :انتشار محالت 

  الشوارع  بكثرة والتي تعتبر من الملهیات.
١ ٨٠.٥٥ ٤.٠٣ 

٢. 
...) ، والت األفراح(المالهي، االستراحات، الفنادق، صا :انتشار

  التي ال تراعي األعراف اإلسالمیة.
٥ ٧٢.٤٥ ٣.٦٢ 

 ١١ ٦٢.٣٢ ٣.١٢ محالت البلیاردو وألعاب الفیدو. :انتشار .٣

 ٧ ٦٨.٥٣ ٣.٤٣ صالونات التجمیل بالطریقة الغربیة. :انتشار .٤

 ١٢ ٦٠.٦١ ٣.٠٣ تسمیة المیادین بأسماء غربیة مثل (میدان برشلونة...) .٥

 ٨ ٦٧.١٥ ٣.٣٦ تجات بأسماء غربیة.تسمیة المن .٦

 ١٥ ٥٥.٨٥ ٢.٧٩ تزیین المیادین بالشعارات الغربیة. .٧

 ١٦ ٥٢.١٧ ٢.٦١  تسمیة بعض الحیوانات بأسماء غربیة. .٨

 ١٠ ٦٢.٣٥ ٣.١٢  استخدام اللغة الغربیة في التخاطب. .٩

 ٤ ٧٣.٩١ ٣.٧٠  استخدام الصناعات ذات االنتاج الغربي.١٠

 ٦ ٧١.٢١ ٣.٥٦  د الغرب. شیوع هجرة الشباب لبال١١

ـــــد ١٢ ـــــة واإلعـــــالن الخارجـــــة عـــــن أعـــــراف وتقالی انتشـــــار یافطـــــات الدعای
  المجتمع.

١٣ ٥٨.٨٩ ٢.٩٤ 

 ٩ ٦٣.٤٩ ٣.١٧  وجود مؤسسات ومنظمات أهلیة تنفذ مخططات الغرب.١٣

 ١٤ ٥٥.٩٦ ٢.٨٠  قیادة النساء للسیارات والسفر بها دون محرم.١٤

 ٣ ٧٤.٥١ ٣.٧٣  أماكن العمل واألماكن العامة. االختالط بین الرجال والنساء في١٥

 ٢ ٧٨.٤٠ ٣.٩٢  كتابة أسماء المحالت التجاریة باللغة اإلنجلیزیة.١٦

  ٦٦.١٩ ٣.٣١  جمیع فقرات المجال معاً  



   

٥١٦ 
 

 

) أي ٥(الدرجة الكلیة من  ٣.٣١ساوي ی للمجالالمتوسط الحسابي تبین أن ) ٧من جدول (
من قبل أفراد بدرجة كبیرة وهذا یعني أن هناك موافقة ، %٦٦.١٩ أن المتوسط الحسابي النسبي

ة ذلك إلى:أن درجة التغریب كبیرة على المجتمع وخاصة ألن عزو الباحثتو مجال، ال االعینة على هذ
المجتمع هو أساس تقدم األمة فإن فسد المجتمع فسدت األمة، فمن خالل المجتمع یتم التأثیر على 

  األشخاص ولكل المجاالت. جمیع فئاته وبالتالي تغریب لكل

...) ، و(الحاسوب، مقاهي االنترنت، الكوفي شوب :انتشار محالتحیث حصلت الفقرة األولى "
%، بینما الفقرة ٨٠.٥٥"على أعلى درجة موافقة بنسبة  في الشوارع  بكثرة والتي تعتبر من الملهیات

  %.٥٢.١٧ة موافقة بنسبة حصلت على أقل درجتسمیة بعض الحیوانات بأسماء غربیة "الثامنة "

(الحاسوب، مقاهي االنترنت،  :انتشار محالت وهي األولىحصول الفقرة  ةعزو الباحثتو 
  - على أعلى درجة لألسباب التالیة:في الشوارع  بكثرة  ...)، والكوفي شوب

وجود األوقات الفارغة والضائعة لدى الشباب، وعدم اهتمامهم بقیمة الوقت وأهمیته، وعدم   -١
 هم بكیفیة استغالله جیدًا.معرفت

قوة تأثیر التغریب الذي أدى إلى تجمع الشباب وذهابهم لهذه األماكن لمشاهدة المباریات  -٢
 ومتابعة المسلسالت، وأیضًا لاللتقاء ببعضهم وٕاقامة العالقات فیما بینهم. 

 اعتقادهم أن الذهاب لهذه األماكن من المظاهر الحضاریة. -٣

على أقل درجة تسمیة بعض الحیوانات بأسماء غربیة  وهي الثامنةة حصول الفقر  ةعزو الباحثتو 
  - لألسباب التالیة:

 أن هذه التسمیات ال تعتبر ذات أهمیة لدى المجتمع. -١

 عدم تداول هذه األمور بشكل مستمر. -٢

 أنها لیست من واقع الحیاة العملیة للشباب. -٣

  
  
  
  
  
  
  



   

٥١٧ 
 

 

  :)مظاهر التغریب في التشریع(تحلیل فقرات مجال  -
والمتوسط الحسابي النسبي والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي : )٨( جدول

  ""مظاهر التغریب في التشریع
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الح
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لمت
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نس
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رتبة
ال

  

 ٨ ٦٣.٨٩ ٣.١٩ تطبیق األنظمة والقوانین الوضعیة الغربیة. .١

 ٣ ٦٨.٩٧ ٣.٤٥ ة.استقاء حقوق االنسان من المواثیق الدولی .٢

 ٤ ٦٦.٩٠ ٣.٣٥ .التشریعات اإلسالمیةب استبدال القوانین الوضعیة .٣

 ٦ ٦٥.٣٠ ٣.٢٧ تطبیق االقتصاد الغربي في الحیاة الخاصة (النظام الرأسمالي). .٤

٥. 
، اإلجهـاض، الحـد مـن الـزواج نـى(الز  :تطبیق اتفاقیة سـیدوا التـي تبـیح

 المبكر...)  
١٣ ٣٨.٥٨ ١.٩٣ 

 ٢ ٧٣.١٠ ٣.٦٥ نوك الربویة بالطریقة الغربیة.انتشار الب .٦

 ١ ٨٥.٤٧ ٤.٢٧ تغییر اسم عائلة المرأة بعد الزواج في البطاقة الشخصیة. .٧

٨. 
  :تبني المفاهیم واألفكار العلمانیة الغربیة التي تستهدف المرأة مثل

 (الجندر، تمكین المرأة، التنمیة المستدامة...).
٥ ٦٦.٣٨ ٣.٣٢ 

 ٧ ٦٣.٩٧ ٣.٢٠ ت الدولیة كسلطة علیا فوق الدین.اعتماد االتفاقیا .٩

 ٩ ٦٢.٩٥ ٣.١٥  تقلید الغرب في الفصل بین المحاكم الشرعیة والمحاكم المدنیة.١٠

 ١٤ ٣٥.٠٤ ١.٧٥  ...).، ووجود قانون یبیح (الخمور، القمار١١

تطبیـــق االتفاقیـــات الدولیـــة التـــى تحـــارب الشـــرع مثـــل (اتفاقیـــة ســـیداو، ١٢
  ...).، والفلسطینیة وثیقة حقوق المرأة

١٢ ٥١.٥٤ ٢.٥٨ 

في  المرأة (نصیب مثل الشرعیة األحكام بعض على االعتراض١٣
  ...).، والمیراث، تعدد الزوجات، الحجاب، القوامة

١١ ٥٧.٦٠ ٢.٨٨ 

 ١٠ ٦١.٥٧ ٣.٠٨  المطالبة بتحریر المرأة تقلیدًا للمرأة الغربیة.١٤

  ٦١.٥١ ٣.٠٨  جمیع فقرات المجال معاً  



   

٥١٨ 
 

 

) أي ٥(الدرجة الكلیة من  ٣.٠٨ساوي ی للمجالالمتوسط الحسابي تبین أن ) ٨ول (من جد
من قبل أفراد بدرجة متوسطة ، وهذا یعني أن هناك موافقة %٦١.٥١ أن المتوسط الحسابي النسبي

تغییر اسم عائلة المرأة بعد الزواج في (مجال، حیث حصلت الفقرة السابعة ال االعینة على هذ
وجود (%، بینما الفقرة الحادیة عشر ٨٥.٤٧على أعلى درجة موافقة بنسبة ) یةالبطاقة الشخص

  %.٣٥.٠٤حصلت على أقل درجة موافقة بنسبة ...) ، وقانون یبیح الخمور، القمار

تغییر اسم عائلة المرأة بعد الزواج في البطاقة الشخصیة  وهي السابعةحصول الفقرة  ةعزو الباحثتو 
  - لتالیة:على أعلى درجة لألسباب ا

 االحتالل بالدرجة األولى وسیاسته في الغاء الهویة الفلسطینیة. -١

تطبیق األنظمة والقوانین الوضعیة الغربیة وسیاستها في تعزیز االنحالل األسري  -٢
 والمجتمعي.

على ...) ر، ووجود قانون یبیح (الخمور، القما وهي الحادي عشرحصول الفقرة  ةعزو الباحثتو 
  - لتالیة:أقل درجة لألسباب ا

 عدم وجود هذا القانون في غزة، بینما یوجد في الضفة الغربیة ویطبق هناك. -١

 عدم انتشار الخمور بالدرجة الكبیرة بسبب مقاومة حكومة غزة له. -٢

  الخمر محرم شرعًا ولیس بحاجة لقانون إلباحته. -٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

٥١٩ 
 

 

  :)مظاهر التغریب في وسائل اإلعالم(تحلیل فقرات مجال  -
والمتوسط الحسابي النسبي والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي : )٩جدول (

  ""مظاهر التغریب في وسائل اإلعالم
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 ٥ ٧٢.١٣ ٣.٦١ االستماع إلى وسائل الثقافة واإلعالم الغربیة.  .١

 ٦ ٧١.٧١ ٣.٥٩ بي.استخدام طرق الدعایة واإلعالن الغر  .٢

 ١٠ ٥٩.٧٥ ٢.٩٩ االعجاب باإلعالم الغربي الذي یحارب اإلسالم. .٣

٤. 
، المسرح، الصحف اإلذاعةز، ا(التلف :وجود التغریب في

  والمجالت...).
٣ ٧٦.١٨ ٣.٨١ 

 ٨ ٦٥.٣٢ ٣.٢٧ تصنیف المطبوعات وفقًا للتقلید الغربي. .٥

 ١١ ٥٨.٥٩ ٢.٩٣  قراءة  الكتب والمجالت والجرائد الغربیة.  .٦

 ١٣ ٥٨.٠٣ ٢.٩٠  الترویج للكتب الغربیة.  .٧

 ٧ ٧٠.١٥ ٣.٥١ التجاریة. اإلعالناتاستخدام صور النساء المتبرجات في  .٨

 ١٢ ٥٨.١٥ ٢.٩١ نشر صور المنحرفین جنسیًا وأخالقیًا في اإلعالم. .٩

 ١٥ ٥٧.٣٩ ٢.٨٧ والمنحرفة الغربیة عبر وسائل اإلعالم. اإلباحیة الترویج لألفكار.١٠

 ١٤ ٥٧.٨٤ ٢.٨٩  انتشار المجالت المخلة بالقیم واألخالق اإلسالمیة تقلیدًا للغرب..١١

 ١ ٨٠.٠٠ ٤.٠٠  استیراد السلع والتجهیزات وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال من الغرب..١٢

 ٩ ٦٤.٨٤ ٣.٢٤  محاربة المواقع والفضائیات اإلسالمیة..١٣

 ٤ ٧٢.٨١ ٣.٦٤  نشر المفاهیم والثقافة الغربیة عبر اإلعالم..١٤

 ٢ ٧٨.٢٠ ٣.٩١  انتشار البرامج واألفالم الغربیة المستوردة..١٥

  ٦٦.٧٢ ٣.٣٤  جمیع فقرات المجال معاً  

  
  
  



   

٥٢٠ 
 

 

) أي ٥(الدرجة الكلیة من  ٣.٣٤ساوي ی للمجالالمتوسط الحسابي تبین أن ) ٩من جدول (
من قبل أفراد متوسطة بدرجة ، وهذا یعني أن هناك موافقة %٦٦.٧٢ أن المتوسط الحسابي النسبي

استیراد السلع والتجهیزات وتكنولوجیا ( ةمجال، حیث حصلت الفقرة الثانیة عشر ال االعینة على هذ
%، بینما الفقرة العاشرة ٨٠.٠٠على أعلى درجة موافقة بنسبة )اإلعالم واالتصال من الغرب

لت على أقل درجة موافقة حص) والمنحرفة الغربیة عبر وسائل اإلعالم اإلباحیة الترویج لألفكار(
  %.٥٧.٣٩بنسبة 

استیراد السلع والتجهیزات وتكنولوجیا اإلعالم حصول الفقرة الثانیة عشر وهي  ةعزو الباحثتو 
  - على أعلى درجة لألسباب التالیة:واالتصال من الغرب 

 عدم وجود منتج وطني. -١

 التبعیة لدى المجتمع في استیراد هذه األشیاء. -٢

 االحتالل في جعل الشعب الفلسطیني مستهلك ولیس منتج. السیاسة التي یتبعها -٣

 سیاسة االحتالل وٕاغالق المعابر وعدم توفیر المواد الخام للتصنیع. -٤

والمنحرفة الغربیة عبر وسائل  اإلباحیة الترویج لألفكار وهيالعاشرة حصول الفقرة  ةعزو الباحثتو 
  - على أقل درجة لألسباب التالیة:اإلعالم 

 الفلسطیني یغلب علیه صفة المحافظ.ألن المجتمع  -١

  انتشار الوعي بحرمة هذه األفكار وخطورتها.  -٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

٥٢١ 
 

 

  :)مظاهر التغریب في التعلیم( تحلیل فقرات مجال -
والمتوسط الحسابي النسبي والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال المتوسط الحسابي : )١٠جدول (

  ""مظاهر التغریب في التعلیم
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 ٤ ٦٥.١٥ ٣.٢٦ بث ثقافة االختالط في مناهج التعلیم.  .١

 ١٧ ٥٦.٧٥ ٢.٨٤ تطبیق سیاسة االختالط في المدارس.   .٢

 ٢٠ ٥٣.٣٠ ٢.٦٦ محاربة األفكار اإلسالمیة في المقررات الدراسیة.  .٣

 ١٨ ٥٦.٣٦ ٢.٨٢ اعداد التلمیذ على الثقافة الغربیة.  .٤

 ١٦ ٥٦.٨٥ ٢.٨٤ الترویج ألبطال الغرب وقیاداتهم في المنهاج الفلسطیني.  .٥

٦.  
تضـــمین المنهـــاج للنظریـــات والفلســـفات التربویـــة الغربیـــة ذات التوجـــه 

 االدیني و االخالقي.
١٣ ٥٨.٢٠ ٢.٩١ 

 ١٢ ٥٨.٢٢ ٢.٩١ ترویج الفكر الفلسفي الغربي في المنهاج.  .٧

 ٢١ ٥٢.٠٩ ٢.٦٠ یلة في المنهاج.محاربة األفكار التي تدعو إلى الفض  .٨

 ٨ ٦٢.٦٧ ٣.١٣ ...) من منظور غربي.، وتركیز المناهج على( التسامح، السالم  .٩

 ..)و. ،تغییب مفاهیم( الجهاد، االستشهاد، المقاومة،القدس، االجئین.١٠
 .عن المنهاج الفلسطیني

٥ ٦٤.٩٦ ٣.٢٥ 

 ١٩ ٥٦.٢٧ ٢.٨١  الفلسطیني.محاربة مفاهیم اإلسالم، العروبة، الوطنیة في المنهاج .١١

 ١٤ ٥٨.١٦ ٢.٩١  لیبرالیة. ةتحرری مفاهیم على الفلسطیني المنهاج احتواء.١٢

فــــرض اللغــــات األجنبیــــة الغربیــــة علــــى األطفــــال فــــي مراحــــل التعلــــیم .١٣
  األولى.

١ ٧٤.٩٠ ٣.٧٤ 

 ٢ ٧٤.٠٠ ٣.٧٠  تأثر المبتعثین لدول الغرب باألفكار والمفاهیم الغربیة..١٤

 ١٥ ٥٧.٩٣ ٢.٩٠  س والجامعات األجنبیة في بالدنا.وجود المدار .١٥

 ١١ ٥٨.٤٢ ٢.٩٢  ترجمة العدید من كتب الفلسفة الغربیة وتدریسها لطالبنا..١٦

 ٣ ٦٥.٤٨ ٣.٢٧  تجاهل علماء المسلمین وعلماء العرب في النهضة الحضاریة..١٧
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 ٦ ٦٤.١٢ ٣.٢١  زرع بعض المثقفین الذین یدینون بالفكر الغربي..١٨

ــــوطني فــــي بعــــض تغییــــب الم.١٩ وضــــوعات ذات الطــــابع اإلســــالمي وال
  المقررات.

٧ ٦٣.٨٠ ٣.١٩ 

 ١٠ ٦٢.٣٣ ٣.١٢  سیطرة الغرب على التعلیم في مختلف بیئاته ومجاالته. .٢٠

تركیــــز المنــــاهج علــــى التعــــایش وحســــن الجــــوار بهــــدف التطبیــــع مــــع .٢١
  .االحتالل الصهیوني

٩ ٦٢.٤١ ٣.١٢ 

  ٦١.٠١ ٣.٠٥  جمیع فقرات المجال معاً  

  

) ٥(الدرجة الكلیة من  ٣.٠٥ساوي ی للمجالالمتوسط الحسابي تبین أن ) ١٠من جدول (
من قبل بدرجة متوسطة ، وهذا یعني أن هناك موافقة %٦١.٠١ أي أن المتوسط الحسابي النسبي

فرض اللغات األجنبیة الغربیة على ( ةمجال، حیث حصلت الفقرة الثالثة عشر ال اأفراد العینة على هذ
%، بینما الفقرة الثامنة ٧٤.٩٠على أعلى درجة موافقة بنسبة ) فال في مراحل التعلیم األولىاألط

حصلت على أقل درجة موافقة بنسبة محاربة األفكار التي تدعو إلى الفضیلة في المنهاج ""
٥٢.٠٩.%  

في فرض اللغات األجنبیة الغربیة على األطفال  حصول الفقرة الثانیة عشر وهي ةعزو الباحثتو 
  - على أعلى درجة لألسباب التالیة: مراحل التعلیم األولى

 التغریب الذي یهدف إلى طمس اللغة العربیة.  -١

أن مرحلة الطفولة أهم المراحل وفیها یتشكل الطفل فمن خاللها یتم السیطرة علیه وتغریبه  -٢
  وهى أسهل الوسائل.

على  تدعو إلى الفضیلة في المنهاج محاربة األفكار التي وهيالثامنة حصول الفقرة  ةعزو الباحثتو 
  - أقل درجة لألسباب التالیة:

 تنقیح المناهج ودور وزارة التربیة والتعلیم في ذلك. -١

 دور المعلمین والمعلمات في المدارس. -٢

  الوازع الدیني واإلیماني لدى واضعي المناهج. -٣
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  ) .( تحلیل فقرات مجال -
  "األسباب التي أدت إلى التغریبرار والنسبة والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال ": التك)١١جدول (

  ترتیبال النسبة التكرار الفقرة م
 ٣ ٦١.٥ ٢٤٦  الفصائل واألحزاب السیاسیة التي تحمل الفكر الغربي.  .١

 ٦ ٤٠.٠ ١٦٠  انحراف النخب.  .٢

 ١ ٨١.٥ ٣٢٦  .اإلعالمياالنفتاح   .٣

 ٨ ٢٢.٨ ٩١  ...).         ، وة (المیراثالمظالم الواقعة على المرأ  .٤

 ٧ ٣٩.٨ ١٥٩  االتفاقیات والمؤتمرات الدولیة.  .٥

 ٢ ٧٤.٣ ٢٩٧  االحتالل الصهیوني.  .٦

 ٥ ٤٥.٥ ١٨٢  الضغوط الدولیة.  .٧

 ٤ ٤٧.٣ ١٨٩  هیمنة القطب الواحد (أمریكا).  .٨

 ٩ ١٨.٠ ٧٢  أسباب أخرى  .٩

 بنسبة "اإلعالمياالنفتاح هي " أن أكثر )١١من جدول (یتضح 
الفصائل واألحزاب السیاسیة التي ومن ثم "، % ٧٤.٣" بنسبةاالحتالل الصهیوني% ومن ثم "٨١.٥

ومن %، ٤٧.٣ بنسبة" هیمنة القطب الواحد (أمریكا)ومن ثم "%، ٦١.٥بنسبة " تحمل الفكر الغربي
ومن ثم %، ٤٠.٠ بنسبة" النخبانحراف ومن ثم "%، ٤٥.٥ بنسبة" الضغوط الدولیةثم "

  وأخیرًا وجود أسباب أخرى غیر التي ذكرت.  %،٣٩.٨ بنسبة " االتفاقیات والمؤتمرات الدولیة"
  :ذلك إلى  ةعزو الباحثتو 

التأثیر الكبیر لإلعالم ووسائله حیث أنه ال یخلو منزل وال مكان عمل من وسائل اإلعالم  -١
 دات التغریبیة.التي تقوم على بث ونشر األفكار والمعتق

 أن اإلعالم سالح العصر وطرقه إلفساد وتغریب المجتمعات العربیة واإلسالمیة. -٢

 السیاسة األمریكیة في السیطرة على الدول والشعوب لتحقیق أهدافها. -٣

تأثیر بعض الفصائل واألحزاب السیاسیة على المجتمع الفلسطیني وبث سموم الغرب  -٤
 داخله.

الدولیة الملزمة فهي ال تنصف الشعب الفلسطیني وال تأتي في  التآمر الدولي واالتفاقیات  -٥
 صالحه مما أدت بدورها إلى تغریبه.

 إیمان الشعب ومعرفته بحقیقة النخب المستغربة، ووعي الشعب بضرورة محاربتهم.  -٦

سیاسة االحتالل الصهیوني وذلك من خالل التهوید الثقافي والتاریخي لقضیة فلسطین  -٧
  عن قضیتهم األساسیة.وحرف بوصلة الشعب 
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  ؟)ما المخاطر المترتبة على التغریب(تحلیل فقرات مجال  -
ما المخاطر المترتبة على : التكرار والنسبة والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال ")١٢جدول (

  "؟التغریب
  ترتیبال النسبة التكرار الفقرة م
 ١ ٨٣.٧ ٣٣٤  االنحراف الفكري والعقدي  .١

 ٥ ٦٧.٧ ٢٧٠  إلسالميالتطاول على الدین ا  .٢

 ٦ ٦٧.٢ ٢٦٨  نزع العقیدة اإلسالمیة من نفوس المسلمین  .٣

 ١٧ ٤٢.١ ١٦٨  الدعوة إلى تقریب األدیان.  .٤

 ١٨ ٣٧.١ ١٤٨  فرض والیة الكافرین على المؤمنین.                     .٥

 ١٥ ٥٢.٤ ٢٠٩  انتشار ظاهرة الكفر واإللحاد.  .٦

 ٢ ٨٣.٥ ٣٣٣  االنحراف األخالقي.    .٧

 ٤ ٧٠.٧ ٢٨٢  فقدان الهویة اإلسالمیة.  .٨

 ٧ ٦٦.٤ ٢٦٥  تذویب الشخصیة اإلسالمیة ومسخها.  .٩

 ٨ ٦٥.٧ ٢٦٢  ضیاع قسم من أبناء األمة..١٠

 ١٣ ٦١.٢ ٢٤٤  التطبیع مع االحتالل الصهیوني.                     .١١

 ١٢ ٦٤.٢ ٢٥٦  التفریط في الثوابت اإلسالمیة.                               .١٢

 ١٦ ٥١.٤ ٢٠٥  قبول االحتالل على أرض فلسطین.                  .١٣

 ١٤ ٥٩.٤ ٢٣٧التعایش مع االحتالل (السالم).                                   .١٤

 ١٠ ٦٤.٧ ٢٥٨إضعاف البعد اإلسالمي وحصر القضیة في البعد الفلسطیني.                                                     .١٥

تخلي الدول العربیة واإلسالمیة عن واجبهم اتجاه القضیة .١٦
  الفلسطینیة

٩ ٦٤.٩ ٢٥٩ 

 ٣ ٧٢.٤ ٢٨٩  التعاون مع االحتالل الصهیوني( ظاهرة العمالء)..١٧

 ١١ ٦٤.٤ ٢٥٧  .  التدخل الغربي واألمریكي في رعایة عملیة التفاوض مع إسرائیل.١٨

 ١٩ ١١.٣ ٤٥  مخاطر أخرى.١٩
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االنحراف الفكري  هي" المخاطر المترتبة على التغریبأن أكثر  )١٢دول (من جیتضح 
ومن ، % ٨٣.٥بنسبة النحراف األخالقي"ا%، ومن ثم "٨٣.٧"حیث بلغت درجة الموافقة  والعقدي

فقدان الهویة ومن ثم "%، ٧٢.٤٥بنسبة " التعاون مع االحتالل الصهیوني( ظاهرة العمالء)ثم "
  وهكذا..... ، %٧٠.٧ بنسبة" اإلسالمیة

  :ذلك إلى ةعزو الباحثتو 
أن االنحراف الفكري أقوى المجاالت التي إذا تم التأثیر علیها ال یمكن لإلنسان المغترب أن  -١

 یتخلى عن فكره ومعتقده فإذا اعتقد الفكر الغربي ظل علیه ودافع عنه.

عمله وبالتالي  لسلوك اإلنسان فإذا فسدت أخالق المسلم فسد سائر اً ضابطتمثل األخالق أن  -٢
 یكون فریسة سهلة للمغربین.

في بث وٕاشاعة الفتن داخل المجتمع، ودورهم الخفي في تحقیق أهداف  اً كبیر  اً أن للعمالء دور  -٣
 ومآرب االحتالل الصهیوني، ونشر الفساد واالنحالل بین أبناء المجتمع الفلسطیني.

أجل طمس الهویة اإلسالمیة السیاسات التي یقوم علیها الغرب واالحتالل والمغربین من  -٤
وتذویبها، لیستطیعوا تحقیق مطالبهم داخل المجتمع الفلسطیني، بحیث ال یقف أمامهم أي 

  شخص یدافع عن الهویة اإلسالمیة، وال على األرض والمقدسات اإلسالمیة داخل فلسطین.
  

، الضفة الغربیة تطبیقها فيلصعوبة فكان هناك  ،في غزة  فقط المیدانیة طبقت الدراسة مالحظة :
لقیاس مظاهر ؛  المیدانیة هذه الدراسة ونتمى من طلبة العلم في الضفة الغربیة أن یقوموا بمثل

 حقیق األهداف المطلوبة.م تتیالتغریب هناك ؛ ل
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  اختبار التباین األحادي
  

 اتبین متوسطات تقدیر  ٠.٠٥) = αعند مستوى داللة ( إحصائیةال توجد فروق ذات داللة 
 الفلسطینيومخاطره وسبل مواجهته في ضوء الواقع لتغریب احول  )األساتذة(عینة الدراسة 

  المعاصر تعزى إلى الجامعة.

التباین  (رالختبا) تبین أن القیمة االحتمالیة المقابلة ١٣الموضحة في جدول (من النتائج 
كن استنتاج أنه ال توجد وبذلك یم ؛لجمیع المجاالت α ≥ ٠.٠٥أكبر من مستوى الداللة  )األحادي

حول هذه المجاالت  )األساتذة( فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تقدیرات عینة الدراسة
  تعزى إلى الجامعة. 

  .الجامعة )التباین األحادي( اختبارنتائج  ):١٣جدول (

 المجال
  المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قیم

لیة  
تما

الح
ة ا

قیم
ال

  

 األزهر األقصى اإلسالمیة

 ٠.٨٤٨ ٠.١٦٥ ٢.٩٢ ٢.٩١ ٢.٨٣  ظاهر التغریب في الفردم
 ٠.٩٢٧ ٠.٠٧٦ ٢.٨٧ ٢.٩٤ ٢.٨٧   مظاهر التغریب في األسرة

 ٠.٢٥٧ ١.٣٧٤ ٣.١٥ ٣.٠٤ ٢.٨٩   مظاهر التغریب في المجتمع
 ٠.٧٥٨ ٠.٢٧٨ ٣.٢٩ ٣.٢٣ ٣.١٦   مظاهر التغریب في التشریع

 ٠.٣٢٨ ١.١٢٦ ٣.٠١ ٣.٣٠ ٣.٠٤   مظاهر التغریب في وسائل اإلعالم
 ٠.١٨٠ ١.٧٤١ ٢.٨٥ ٣.٢٦ ٢.٩٤   مظاهر التغریب في التعلیم

 ٠.٥٦١ ٠.٥٨٠ ٣.٠١ ٣.١٢ ٢.٩٥  جمیع المجاالت معا

األزهر) بدرجة و ، األقصى، (اإلسالمیةو تعزو الباحثة  ذلك إلى  موافقة أساتذة الجامعات الثالث 
بشكل ، لسطینيوجودة  في المجتمع الفتغریب م و مخاطر و مظاهر اً على أن هناك أسبابمتساویة 

ویدل ذلك على أن المجتمع الفلسطیني مجتمع متدین ومحافظ وال یقبل بمثل هذا  ، واضح وجلي
ویدل ، دمار على المجتمع بأكمله و، هدم للعقیدة اإلسالمیةألن التغریب ؛(التغریب)  الغزو الفكري

 .تذة الجامعات الثالثأیضًاعلى درجة الوعي للتغریب ومخاطره بالنسبة ألسا



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اخلامتة 
  وتشتمل:

  أوًال: النتائج.

  .ثانیًا: التوصیات
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  الخاتمة 

  وتشمل النتائج والتوصیات:

  -النتائج: -أوالً 
سیدنا ونبینا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم ، والصالة والسالم على الرحمة المهداة، الحمد هللا

  :  أما بعد، بإحسان إلى یوم الدین

التغریــــب مخــــاطره وســــبل مواجهتــــه فــــي ضــــوء الواقــــع الفلســــطیني ( فبعــــد االنتهــــاء مــــن هــــذه الدراســــة
  -توصلت الباحثة للنتائج التالیة :، المعاصر) بفضل اهللا وهللا الحمد والمنة

ترجــع جــذور التغریــب ونشــر الفكــر العلمــاني فــي العــالم العربــي واإلســالمي ومنــه الفلســطیني إلــى  -٧
فكــرة  -الســابعة، بقیــادة (لــویس التاســع) ملــك فرنســا ؛ فهــو مــن وضــع الفكــرة  الحملــة الصــلیبیة

بعد أربعة قرون من الزمان لیجعل ، وزیره كلیبرثم ثم جاء (لویس الرابع عشر)  -الغزو الفكري 
  من تلك الفكرة هدفًا قابًال للتحقیق.

ب التــي أدت إلــى األســبا ، حیــث كــان مــن أكثــراالنفتــاح اإلعالمــي ترجــع أســباب التغریــب إلــى -٨
ومـــن ثـــم االحـــتالل الصـــهیوني و الفصـــائل ، االســـتبانة)( فـــي التطبیـــق العملـــي للدراســـة التغریـــب

ومـن ، واألحزاب السیاسیة الفلسطینیة التي تحمل الفكر الغربـي و هیمنـة القطـب الواحـد (أمریكـا)
، رات الدولیـــةثـــم الضـــغوط الدولیـــة وانحـــراف النخـــب الفلســـطینیة المســـتغربة واالتفاقیـــات والمـــؤتم

 جمیعها كانت السبب في تغریب الشعب الفلسطیني.

تمثلـــت وســـائل التغریـــب فـــي فلســـطین مـــن العلمانیـــة والقومیـــة والوطنیـــة وتحریـــر المـــرأة والتعلـــیم  -٩
حیـــث كانـــت درجـــة التغریـــب بدرجـــة كبیـــرة فـــي مجـــال وســـائل ، والمؤسســـات الخدماتیـــة واإلعـــالم

 االستبانة).( راسةاإلعالم كما ورد في التطبیق العملي للد

ـــآمر ، یرجـــع ســـبب ظهـــور العلمانیـــة فـــي العـــالم العربـــي واإلســـالمي وال ســـیما الفلســـطیني - ١٠ للت
ن  وأیضـًا یوالعمالء المـأجورو ، نین والمبشر یوالمستشرق، الیهودي الصلیبي ودور نصارى العرب

 تخلفها.مما أدى إلى انحراف األمة اإلسالمیة و  ؛األحزاب والحركات السیاسیة الفلسطینیة 
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اتخذت حركـة التغریـب مـن القومیـة والوطنیـة شـعارًا خادعـًا، لتمزیـق وحـدة العـالم اإلسـالمي   - ١١
بهدف استعماره والسیطرة علیه وٕاذالله وٕاضـعافه وٕابعـاده عـن دینـه  وعـن ؛ وتشتیته فرقًا متناحرة 

 عقیدته، وذلك بمساعدة أتباعهم وأعوانهم من العرب والمسلمین ونصارى العرب.

حركة تحریـر المـرأة فـي أوروبـا و الغـرب كبـاقي الحركـات الخبیثـة الفاسـدة، ثـم امتـدت نشأت  - ١٢
تــدعو إلــى تحریــر المــرأة مــن اآلداب اإلســالمیة واألحكــام الشــرعیة ، إلــى بــالد العــرب والمســلمین

الخاصــة بهــا مثــل الحجــاب، وتقییــد الطــالق، ومنــع تعــدد الزوجــات والمســاواة فــي المیــراث وتقلیــد 
نشـرت دعوتهــا مــن خــالل الجمعیــات والمؤسســات واالتحــادات قــد و ، بیــة فــي كــل شــيءالمـرأة الغر 
 النسائیة .

وٕانمــا تســعى إلــى ، ال تقــف المعركــة مــع حركــة التغریــب عنــد حــدود المطالبــة بتحریــر المــرأة - ١٣
 نشر الفوضى األخالقیة والحریة الجنسیة .

...)  ، واالنترنــتو ، تغریبیــةالمجــالت ال، القنــوات الفضــائیة( قــام اإلعــالم بوســائله المختلفــة - ١٤
العـاملین فـي المؤسسـات اإلعالمیـة  وظفـواحیـث ، بدور كبیر فـي نشـر التغریـب والتـرویج لثقافتـه

 المختلفة لتحقیق أهدافهم التغریبیة. 

اتضــح ذلــك مــن خــالل المنــاهج اتخــذت حركــة التغریــب مــن التعلــیم وســیلة لتحقیــق أهــدافها،  - ١٥
مــن الــدول  وتحــت رعایــة غربیــة وٕاشــراف، ینیة مســتغربةالفلســطینیة والتــي وضــعت بأیــدي فلســط

المانحــة التــي هــدفها األول هــدم اإلســالم ونــزع العقیــدة اإلســالمیة مــن نفــوس المســلمین وغــزوهم 
  ووجود المدارس األجنبیة في بالدنا.، واالبتعاث إلى دول الغرب و أمریكا، فكریًا وثقافیاً 

ــ - ١٦ ، ع عجلــة التغریــب فــي  المجتمــع الفلســطینيأن للمؤسســات الخدماتیــة الــدور الكبیــر فــي دف
ـــة مثـــل حقـــوق اإلنســـان، وحقـــوق المـــرأة، والقـــیم  ـــك مـــن خـــالل نشـــر وتـــرویج لألفكـــار الغربی وذل

 .يغربالدیمقراطیة...، والتي تتم بتمویل 

أن التمویـــل األجنبـــي قضـــیة خطیـــرة یجـــب الحـــذر منهـــا وهـــو شـــكل مـــن أشـــكال االســـتعمار  - ١٧
  ألرض بقوة السالح إلى احتالل العقول من خالل الثقافات. الحدیث الذي تحول من احتالل ا
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، وكمـا الفـرد واألسـرة والمجتمـع الفلسـطینيظهرت مظـاهر التغریـب بشـكل واضـح وجلـي فـي  - ١٨
حصـلت هـذه المظـاهرة علـى أعلـى الـدرجات حیـث  االسـتبانة) ( ورد في التطبیق العملي للدراسة

 :وهي كالتالي

وعلیهــا شــعارات غربیــة، وتقلیــد الغــرب  فــي قصــات الشــعر  ارتــداء الثیــاب ذات الطــابع الغربــي  - أ
 دة المسلسالت واألفالم الغربیة والتركیة المدبلجة.ومشاه

إحیاء األعیاد الغربیة مثل: عید المیالد، الزواج، الحب ،األم وهي التـي حصـلت علـى أعلـى    - ب
 درجة في التطبیق العملي.

بدرجــة كبیــرة وذلــك لقــوة تــأثیر ، شــوب الكــوفي، مقــاهي االنترنــت، انتشــار محــالت الحاســوب   - ت
 التیار التغریبي.

تطبیــق األنظمــة والقــوانین الوضــعیة الغربیــة ومنهــا تغییــر اســم عائلــة المــرأة بعــد الــزواج فــي    - ث
 البطاقة الشخصیة وغیره.

 واالنترنت.، الصحف والمجالت، المسرح، ز، اإلذاعةاوجود التغریب في التلف   -  ج

 كنولوجیا اإلعالم واالتصال من الغرب وغیرها.استیراد السلع والتجهیزات وت   -  ح

وفــرض اللغــات األجنبیــة الغربیــة علــى األطفــال فــي ، بــث ثقافــة االخــتالط فــي منــاهج التعلــیم   -  خ
عـن  الالجئـینو ، القـدس، المقاومـة، االستشـهاد، وتغییـب مفـاهیم الجهـاد ،مراحل التعلیم األولـى

 .المنهاج الفلسطیني

فــــي رفــــض المشــــروع اإلســــالمي والــــدعوة إلــــى االنحــــراف تشــــترك غالــــب الرمــــوز التغریبیــــة  - ١٩
 وتبني المشروع الغربي األمریكي.، األخالقي

جلبت السلطة الوطنیة الفلسطینیة منذ قـدومها إلـى فلسـطین ُعقـب اتفـاق أوسـلو جمیـع أنـواع  - ٢٠
 الفساد والتخلف والفوضى الفكریة والسیاسیة واالجتماعیة واألخالقیة .

وتنـازلوا عـن ، فرطـوا فـي ثوابتهـاحیث والًء للبالد وال انتماًء لثقافتها  ال یحمل التیار التغریبي - ٢١
 بعض أراضیها ومقدساتها.
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تـــرفض حركـــة التغریـــب ورموزهـــا مرجعیـــة الشـــریعة اإلســـالمیة ویطـــالبون بعلمنـــة الدولـــة فـــي  - ٢٢
 االجتماع والقضاء والتعلیم واإلعالم.

 في فلسطین.حركات اإلسالمیة تتفق حركة التغریب مع األقلیات في الداخل للنیل من ال - ٢٣

كـان لحركــة اإلخــوان المســلمین حركــة المقاومــة اإلســالمیة (حمــاس) دور بــارز فــي التصــدي  - ٢٤
 لحركة التغریب ورموزها . 

التطــاول علــى الــدین  ،عــن التغریــب مخــاطر عــدة وهــي : االنحــراف الفكــري والعقــدي تنتجــ - ٢٥
فـرض والیـة ، دعوة إلـى تقریـب األدیـانالـ، نزع العقیدة اإلسالمیة من نفوس المسلمین، اإلسالمي

فقـــدان الهویـــة ، االنحـــراف األخالقـــي، انتشـــار ظـــاهرة الكفـــر واإللحـــاد، الكـــافرین علـــى المـــؤمنین
التطبیــع مـــع ، ضـــیاع قســم مــن أبنــاء األمــة، تــذویب الشخصــیة اإلســالمیة ومســخها، اإلســالمیة

، الل علـــى أرض فلســـطینقبـــول االحـــت، التفـــریط فـــي الثوابـــت اإلســـالمیة، االحـــتالل الصـــهیوني
 ، إضعاف البعد اإلسالمي وحصر القضیة في البعـد الفلسـطیني، التعایش مع االحتالل (السالم)

التعــاون مــع االحــتالل ، تخلــي الــدول العربیــة واإلســالمیة عــن واجــبهم اتجــاه القضــیة الفلســطینیة
التفــــاوض مــــع التــــدخل الغربــــي واألمریكــــي فــــي رعایــــة عملیــــة و (ظــــاهرة العمــــالء)،   الصــــهیوني

 إسرائیل.

؛ ألنهــا ســتواجه عقبــات أن تحقــق كامــل مشــروعها –بــإذن اهللا –لــن تســتطیع حركــة التغریــب  - ٢٦
ألن الصـــحوة اإلســـالمیة  و ﴾َواللَّـــُه َغاِلـــٌب َعَلـــى َأْمـــرِِه َوَلِكـــنَّ َأْكثَـــَر النَّـــاِس َال َیْعَلُمـــونَ ﴿ كثیـــرة 

 .جل بفضل اهللا عز و  ؛شرت في اآلونة األخیرة في فلسطینانت

  -التوصیات: -ثانیاً 
  من نتائج الدراسة یمكن الخروج بالعدید من التوصیات على النحو اآلتي: في ضوء ما سبق

أن ینصــرف طـــالب الدراســات العلیـــا فـــي فلســطین إلـــى دراســـة الموضــوعات المتعلقـــة بالمـــذاهب  -١
 والتیارات الفكریة المعاصرة وهي كثیرة .

 تغریب والقائمین علیها والمساندین لها . البد من محاسبة المتورطین في حركة ال -٢
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، بحیـــث تصـــب كـــل المنـــاهج العلمیـــة فـــي إطـــار خدمـــة اإلســـالم ) أســـلمة المنـــاهج(العمـــل علـــى  -٣
 وبحیث ال یكون الهدف علمي بحت . 

علـــى الــدول العربیــة واإلســـالمیة أن تؤكــد علــى قـــیم اإلنســان العربــي فـــي بــرامج التعلـــیم  یجــب -٤
افـة الحـوار فـي تنشـئة المـواطن العربـي واإلسـالمي بـدءًا مـن األسـرة مـع دعـم ثق ،الثقافیة والخطط

 .ذلك إلى كافة مؤسسات المجتمع على أن یمتد

مشـتركة تسـتند إلـى اإلمكانـات البشـریة والمادیـة  إسـالمیة ضـرورة إیجـاد صـناعة إعالمیـة عربیـة -٥
فـــي المضـــامین  نمـــوذج الغربـــيوعـــدم االعتمـــاد علـــى األ، والتقنیـــة فـــي العـــالم العربـــي واإلســـالمي

 .اإلسالمیة المقدمة للجماهیر العربیة

الفضــــائي العربــــي واإلســــالمي باالهتمــــام بالبنــــاء الثقــــافي للمــــواطن العربــــي  مطالبــــة اإلعــــالم -٦
 .أجمع ضروریًا لمستقبل المجتمع العربي كله واإلسالمي حیث أصبح ذلك أمراً 

مجال القنـوات الفضـائیة،  اإلعالم العربي اإلسالمي وخاصة في وضع مواثیق شرف تنظم عمل -٧
اللغة العربیة والقیم والسمات العربیة اإلسالمیة فـي المنـتج  المواثیق على دعم تلكعلى أن تؤكد 

 .اإلسالمي اإلعالمي العربي

تضم كـل المـؤمنین بضـرورة اإلصـالح ، إلصالح  ما دمره التغریب ؛بناء جبهة وطنیة عریضة  -٨
یعتمـــد كشـــف ، اعتمـــاد برنـــامج متكامـــل للتحـــركمـــع ، ةعلـــى اخـــتالف تیـــاراتهم السیاســـیة والفكریـــ

والتحــــــرك ، وخطورتهــــــا علــــــى المجتمــــــع، وتوظیــــــف وســــــائل اإلعــــــالم المتاحــــــة، جوانــــــب الخلــــــل
 الجماهیري.

فضــح جــرائم العــدو الصــهیوني، وٕابــراز ســجله الــدموي، وثقافتــه العنصــریة، واألســاطیر الموجهــة  -٩
 لسیاساته.

العربیـــة واإلســـالمیة بمـــا یحـــافظ علـــى الشخصـــیة  ضـــرورة التطـــویر المســـتمر لمنظومـــة القـــیم - ١٠
 .في مكانتها التي تلیق بها على الساحة العالمیة العربیة و اإلسالمیة ووضعها

توظیــف جهــود العلمــاء فــي بیــان الحكــم الشـــرعي فــي التفــریط بــالحقوق، وفــي التحــالف مـــع  - ١١
ب والعقــول، ونشــر العــدو وتطبیــع العالقــات معــه، مســتذكرین دور الــدین فــي التــأثیر علــى القلــو 

 الفتاوى الشرعیة على أوسع نطاق .

 مأ، ثقافیـاً  أم، سیاسـیاً سـواء أكـان ، صـعید على كل، إسرائیل مع )التطبیع( یسمى ما رفض - ١٢
 مـع االقتصـادي التعامـل أو، إسـرائیل مـع الدبلوماسي التبادل یجوز فال، اقتصادیاً  أم، اجتماعیاً 
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 فـي الصـالة ولـو بـدعوى، إسـرائیل إلـى السـفر لمسـلم یحـل وال مكاتـب إلسـرائیل فـتح وال إسـرائیل
 الیهـود سـلطان مـن یتحـرر حینمـا المسـجد هـذا إلـي رحالـه المسـلم یشـد فإنما، األقصى) المسجد(

 بإذن اهللا .

 لتكـون وتوسـیعها، فعالـة حیـة واسـتمرارها، إلسـرائیل اإلقتصـادیة المقاطعـة)( إعـادة یجـب - ١٣
 الـدول واجـب وهـذا منهـا، یشـتري أو لهـا یبیـع أنلمسـلم  یحـل فـال، إسـالمیة عربیـة مقاطعـة

أو  دینـار أو درهـم أي أن یعلـم أن مسـلم كـل وواجـب علـى، المسـلمین األفـراد وواجب، اإلسالمیة
 تهـددنا أو تقتلنـا رصاصة أو قنبلة أو صاروخ ىإل یتحولإنما  إسرائیل إلى یذهب جنیه أو لایر،

 أمریكاًا وخصوص، إسرائیل یساند من كل تشملل المقاطعة هذه أن تتسع یجب بل إسرائیل، بها
، األمریكیـة البضـائع المسـلمین كافة:مقاطعـة علـى ویجـبكما  ،إسرائیل مع قوتها بكل تقف التي

 ونحوها. والسجائر والكوال والبیتزا بالهامبرجر، انتهاءثم  بالطائرات، ومرورًا بالسیارات، ابتداء

هـات االقتصـاد الیهـودي، والتـأثر بـه مـن خـالل تجنیب االقتصاد العربي من الـدخول فـي متا - ١٤
 إیضاح الحقائق االقتصادیة لإلخطبوط االقتصادي الیهودي.

 نسـلِّمهم وحتـى ال قضـایاها فـي اإلسـالمیة والثوابـت المفاهیم علىاألجیال اإلسالمیة  ةتنِشئ - ١٥
 تعلـیم ةاألمـ علـى یجـبكمـا وأشـیاعهم،  العلمـانیین الُمغـربین مـن المبطلـین، وثوابـت لمسـلَّمات

 ووجود. عقیدة عاصر  ولكنه وحدود، رضأ عاصر  لیس الیهود مع صراعنا أن هائأبنا

وعلـى       األمـة تواجـه التـي المرحلـة یالئـم بمـا وتطـویره الجهـادي، العمـل فـي االسـتمرار - ١٦
ا یتمسـكو  أن خاصـة فلسـطین فـي المجاهـدین مـن یتطلـب وهـذا والجمـاعي؛ الفـردي المسـتویین
 :على قائم للمقاومة منهجاً  یحددوا وأن الشاملة،و  العادلة بمطالبهم

 .الوحید األمة خیار وجعلها والتضحیة، والمقاومة الجهاد ثقافة نشر  - أ

 والعتاد، وأن بالسالح وسري علني بشكل تطالب أن المقاومة وفصائل الفلسطینیة الحكومة على  - ب
 .للسالح ینيالفلسط الشعب حاجة رسمي بشكل تعلن وأن ذلك، على الدول بعض مع تتفق

إعـداد  ذلـك ومـن وعزیمـة، وقـت إلـى وتحتـاج المعـارك، خـوض تسـتطیع قویـة تحتیـة بنیـة إعـداد  - ت
وتـوفیر  المتطـورة، المشـافي ٕواعـداد والذخیرة، المؤن وتوفیر والعسكریة، الحربیة واألنفاق الخنادق
لحـل  والنصـر القـوة بأسـباب محالـة. مـع األخـذ ال قادمـة الصـهیوني العـدو مـع فالمعركـة ؛الـدواء

 ثوابتها. على الحفاظ مع القضیة
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الـوالء  عقیـدة سـیما ال المسـتویات، كافـة علـى و األمـة فـي العقـدي الـوعي البـد مـن نشـر - ١٧
 قیـام إلـى المسـلمین كـل تهـم إسـالمیة هـي قضـیة وان فلسـطین إسـالمیة نعلنهـا وأن والبـراء،
 الساعة.

 المظلـوم المقهـور الفلسـطیني عبالشـ مـع قـوة بكـل الحقیقي جمعاء الوقوفكلها على األمة  - ١٨
 بالسـالح، والـدعاء، والكتـب متواصـالً  إمـداداً  یمـدوه أرضـه، وأن داخـل حریتـه صـودرت الـذي

 إبقائـه علـى یحرصـوا وأن مـع الیهـود، جهـاده فـي یحتاجـه مـا وكـل المسـاعدات، والمال، وجمیـع
 یفقـد وهـذاما دده،عـ زیـادة فـي یسـعوا وأن المحتلـة، األرض المحتلـین الغـزاة فـي حلـق فـي شـوكة

 والمعنوي. والسیاسي البشري توازنها إسرائیل

بیــان قدســیة األرض والمقدســات، وأن أرض فلســطین أرض وقــف إســالمي ال یجــوز التفــریط  - ١٩
ادخالهــا فــي منــاهج التعلــیم ثــم ، بیــان ذلــك لألمــة ونشــره بــین أبنائهــامــع بهــا وال بشــر واحــد منهــا 

  العربیة واإلسالمیة.

وأهمهـا االعـالم والتعلـیم وخاصـة مصـادر  بشـتى فروعهـا لى وسـائل الثقافـةالسیطرة التامة ع - ٢٠
 التعلیم ومؤسساته كالمدارس والجامعات.

الغـزو الغربـي  نقـاوم وأن صـورة، بـأي واإلسـالمي العربـي العقـل اختـراق نـرفض أن یجـب - ٢١
 تشوبها ال صةخال بهویتنا نتمسك والعربیة، وأن اإلسالمیة لثقافتنا  )الجدیدة اإلسرائیلیات( وغزو

 شائبة .

 وحركـات األعـداء خطـط نرصـد وأن مكـان، كـل فـي اهللا إلـى الـدعوة ننشِّـط أن علینـا یجـب - ٢٢
 األمة. في التفاؤل نبعث المتآمرین، أن

 كل نحشد وأن األمة، هذه تعیشه الذي والفراغ اإلسراف ومحاربة الترف محاربة علینا یجب - ٢٣
 .الحقود العدو هذا طاقاتنا لمواجهة

 ال المـدارس فـي المنهجیـة الدراسـة ألن والحلـق؛ المسـاجد فـي وتدریسـه القـدس اریختـ دراسـة - ٢٤
 قضیة جعلها وعدم اإلسالمیة بجذورها وربطها التفصیلیة، المعرفة القضیة معرفة تكفي، فیجب

  جمیعًا. المسلمین قضیة هي بل وحدهم بالغرب وال بالفلسطینیین وحدهم، خاصة

 إلـى ینتمـي أحـد كـل یعلـم أن بـد وال مـة العربیـة واإلسـالمیة،الجهادیـة لأل التربیـة بـد مـن ال - ٢٥
 إال فلسـطین لقضـیة حـل ال وأنـه، سـبیل اهللا فـي بالجهـاد مربوطـة األمـة لهـذه العـزة أن اإلسـالم
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 اآلن، إلـى یحصـل لـم وهـو اإلسالمي من جمیع أبناء األمة العربیة واإلسالمیة، الجهاد بإعالن
  واألمة بانتظاره بإذن اهللا.

 ٕواعالمیاً  وعسكریاً  مالیاً  فلسطین في دعم إخوانهم بأسره العالم في المسلمین على وجبیست - ٢٦
 والسیاسـیة الفكریـة الطاقـات كـل مـن حشـد البـد لـذلك المعركـة، طبیعـة یالئـم بمـا ومعنویـًا،
 أرض علـى الصـهیوني فـي الكیـان المتمثلـة أمتنـا علـى الهجمـة مواجهـة أجـل مـن ؛والبشـریة
 اإلسالمیة. لألمة القضیة المركزیة هي الفلسطینیة القضیة :المشروع شعارال رافعین فلسطین

ـــیص الفكـــر العربـــي واإلســـالمي وقـــادة الحكـــم والسیاســـیین مـــن ســـیطرة األفكـــار الغربیـــة  - ٢٧ تخل
الصــهیونیة بشــكل واســع، وتوجیــه جــل االهتمــام بالثقافــة والعلــوم العربیــة واإلســالمیة، وتخلــیص 

فكـــــر الیهـــــودي والغربـــــي، والـــــرد المنطقـــــي علـــــى أدعیـــــاء الثقافـــــة المثقفـــــین مـــــن أفكـــــار وتـــــأثیر ال
 والمخدوعین بهذا الفكر.

نبــذ الفرقــة والخالفــات والتــي تــؤدي إلــى التشــرذم، وٕاضــعاف الصــف اإلســالمي الفلســطیني،  - ٢٨
فیســهل علــى األعــداء دب الخــوف والرعــب فــي قلــوب أبنــاء األمــة العربیــة واإلســالمیة ال ســیما، 

  والسیطرة علیهم. 

ضاء على أي خالیا عمیلة للصهاینة اإلسرائیلیین بوسط البیت الفلسطیني بطریقة قانونیة الق - ٢٩
 وتصفیة من یبیع ضمیره منهم، وتأصیل االنتماء الحقیقي للوطن.

بنــــاء القاعــــدة العســــكریة القــــادرة التــــي تقــــوم علــــى األســــس والمبــــادئ الســــلیمة غیــــر المتــــأثرة  - ٣٠
 باألغراض.

العلمیـة التـي تسـتطیع كشـف المـؤمرات والخـدع والتـي تضـع إنشاء شـبكات التجسـس القویـة و  - ٣١
  اإلجراءات والقواعد للرد على الصهاینة وأعوانهم.

التـي  األرصـدة وهـي منـه، أرصـدتها بسحب عدوها اقتصاد ضرب المسلمة األمة على یجب - ٣٢
  إسالمیة. بأیدي أو الدولي اإلسالمي النقد صندوق تكوینمع بسببها،  المسلمة األمة ُأهینت

 خـالل مـن األمـن العربـي واإلسـالمي، انحسـار حالـة لمواجهـة ؛ عربیـة أمنیة منظومة إقامة - ٣٣
 العربیـة األقطـار وقیـام منـه، الغازیـة األجنبیـة القـوات وخـروج العربـي، الشـمل العـراق إلـى إعـادة
 المنازعـات فـض آلیـة وضـع علـى وكـذلك العمـل، غـزة قطـاع علـى الحصـار المفـروض بإنهـاء
  .العربیة البینیة
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البـــد للعـــرب وللمســـلمین أن یقفـــوا وقفـــة رجـــل واحـــد ضـــد الغـــرب وخصوصـــًا أمریكـــا لنصـــرة  - ٣٤
 المظلومین من إخوانهم، ولنصرة القضیة الفلسطینیة ،التي لم یتمكنوا من حلها حتى اآلن.

یجب على العرب والمسلمین الوقـوف فـي وجـه أمریكـا حتـى تتراجـع عـن انحیازهـا إلسـرائیل،  - ٣٥
 ا، وبأقصى سرعة ممكنة.وترجع الحقوق ألصحابه

البــد مــن وجــود معاهــدات ســالم تتكــون مــن المســلمین منبُعهــا العقیــدة اإلســالمیة الصــحیحة،  - ٣٦
ُتحكم شرع اهللا في األرض وتقیم العدل، ولیس معاهدات غربیة أمریكیة ُتحكـم األنظمـة والقـوانین 

 الوضعیة القائمة على الظلم والجور للعباد.

بــي إســالمي علــى جمیــع األصــعدة السیاســیة واإلقتصــادیة، تحــالف عر لــدینا یجــب أن یكــون  - ٣٧
یكون لها قرار ملزم للدول األعضاء، تتخلـى التي واإلجتماعیة، لتشكیل جامعة الدول اإلسالمیة 

  ، و...فیه عن التحالف الدولي الظالم، وسوق إسالمیة مشتركة

ســـتغني العـــرب ی  البـــد مـــن إقامـــة مشـــاریع تنمویـــة عربیـــة إســـالمیة مـــن انتـــاج وطنـــي بحیـــث - ٣٨
 ن عن الغرب و أمریكا .و والمسلم

ونشر الثقافة اإلسـالمیة فـي جمیـع ، التركیز على الثقافة اإلسالمیة والعربیة في إعداد الجیل - ٣٩
 مناحي الحیاة .

ـــــة  - ٤٠ ـــــة العربی ـــــى البیئ ـــــدخل إل ـــــي ت ـــــة الت ـــــة الغربی ـــــة المســـــتمرة للمـــــواد اإلعالمی ـــــرة اإلعالمی الفلت
  .واإلسالمیة

 ستمر لإلنسان العربي والمسلم ومنه الفلسطیني.التحصین الثقافي الم - ٤١

 المحافظة على الهویة اإلسالمیة والعربیة في مجال التربیة والتعلیم والتنشئة االجتماعیة . - ٤٢

 محاربة األفكار التغریبیة بأفكار من تراثنا الزاخر . - ٤٣

علقــــة إنشــــاء مراكــــز للدراســــات األســــریة واالجتماعیــــة ُتعنــــى بــــإجراء الدراســــات والبحــــوث المت - ٤٤
 تقدیم الحلول لها وفق الرؤیة اإلسالمیة.مع باألسرة والمجتمع 

 ؛ الدراســــات وتقــــوم بـــدعمها مادیــــًا ومعنویــــًا نظــــراً  تلــــكأن تتبنـــى المؤسســــات الدعویــــة مثـــل  - ٤٥
 ألهمیتها في مواجهة حركة التغریب.



 

٥٣٧ 
 

 

بیان خطـره مع ، كشف وفضح التیار التغریبي ورموزه والتحذیر منه عالنیة وبأسلوب جريء - ٤٦
 على البالد وعداوته لألمة.

هـا بمـا یفیـد وینفــع  ئإقامـة مراكـز إسـالمیة دعویـة تأخــذ علـى عاتقهـا حفـظ أوقـات الشــباب ومل - ٤٧
 وتوجیههم الوجهة الدینیة .

توجیههـا مـع على العلماء والدعاة وطلبة العلم والمثقفین إلى أهمیة استغالل وسائل اإلعـالم  - ٤٨
 توجیهًا ایجابیًا.

لتشــكیل قاعــدة  ؛رصــد ومتابعــة بــرامج وخطــط حركــة التغریــب ورموزهــاإنشــاء مراكــز ُتعنــى ب - ٤٩
 معلومات تكون بدایة إلصدار تقاریر ودراسات بشأنها.

 یجب على الحكومة الفلسطینیة منع و حظر التدخین في األماكن العامة . - ٥٠

یجــب علــى الحكومــة الفلســطینیة منــع و حظــر إدخــال البضــائع مــن المالبــس و التــي علیهــا  - ٥١
مخلــــة بــــاآلداب  ألنهــــا ؛ســــومات غربیــــة وذات األلــــوان الصــــاخبة والضــــیقة والعاریــــةشــــعارات ور 

 اإلسالمیة و تدعو للفساد والتبرج.

 تحذیر صالونات التجمیل من استخدام قصات الشعر الغربیة . - ٥٢

) لمقــاهي اإلنترنــت والكــوفي شــوب وعــدم ١٨فــرض قــانون یمنــع دخــول األطفــال دون ســن(  - ٥٣
 إعطائهم الدخان والشیشة.

اقبة المؤسسات الخدماتیـة ومنعهـا مـن تـرویج أفكارهـا الغربیـة وتنفیـذ مخططاتهـا وبرامجهـا مر  - ٥٤
 التي تخدم المصالح الغربیة.

ـــاآلداب واألخـــالق  - ٥٥ ـــة ب ـــة المخل ـــة واإلســـالمیة والفلســـطینیة واألجنبی ـــع المجـــالت العربی ـــع بی من
 اإلسالمیة والتي تدعو للفجور.

حــق ، جئــینالال، األســرى، األقصــى، القــدس، قاومــةالم، واالستشــهاد، الجهــاد( :إدراج مفــاهیم - ٥٦
وفـــي جمیـــع  واســـعاالبتدائیـــة بشـــكل  فـــي المرحلـــةالنكبـــة ،...) فـــي المنهـــاج الفلســـطیني ، العـــودة

 مراحل التعلیم .

التصــدي للجهــات المعنیــة ومنهــا وكالــة الغــوث مــن ابتعــاث الطلبــة الفلســطینین لــدول الغــرب  - ٥٧
 وأمریكا .



 

٥٣٨ 
 

 

 المدارس والجامعات . العمل على منع االختالط في - ٥٨

 للحد من ظاهرة هجرة الشباب لدول الغرب . ؛وضع خطط علمیة ومدروسة - ٥٩

 لتكون عبرة لغیرها. ؛معاقبة كل من تسول لها نفسها بالتبرج والسفور - ٦٠

للمحافظـــة علــى أبنـــائهم وفـــرض الرقابــة علـــیهم لیــتم الحفـــاظ علـــى  ؛التوعیــة الكبیـــرة لألهــالي - ٦١
 المجتمع بأسره.
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٥٤٠ 
 

 

  .فهرس اآلیات القرآنیة -أوالً 
  رقم الصفحة  رقم اآلیة  یـــةاآل  م.

  سورة البقرة
َتُهْم﴾  .١   ٤٣١، ١  ١٢٠  ﴿َوَلْن َتْرَىض َعنَْك اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملَّ

  ٤٣٨أ،   ٢١٧   ﴾....﴿ َوَمن َيْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر  .٢

با ال ﴿ .٣   ٤٢٧  ٢٧٥  ﴾ ....َيُقوُموَن إِالّ َكَام َيُقوُم الَِّذي الَِّذيَن َيْأُكُلوَن الرِّ

ــُلوُهنَّ َأن  .٤ ــَال َتْعُض ــنَّ َف ــَبَلْغَن َأَجَلُه ــاء َف َس ــُتُم النِّ ْق ﴿َوإَِذا َطلَّ
   َينكِْحَن َأْزَواَجُهنَّ إَِذا َتَراَضْوْا َبْينَُهم بِاملَْْعُروِف... ﴾

٤٩  ٢٣٢  

نَّ بِاملَْْعُروِف﴾ ﴿َ َوَعَىل املَْْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ  .٥   ١٤٣  ٢٣٣  َوكِْسَوُهتُ
  سورة آل عمران

ْسَالُم﴾ .٦ يَن ِعنَْد اهللاَِّ اْإلِ   ٤٣٠  ١٩   ﴿ إِنَّ الدِّ

ْسَالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه﴾ .٧   ٤٣٠  ٨٥   ﴿ َوَمْن َيْبَتِغ َغْريَ اْإلِ

ْريِ َوَيأْ ﴿ .٨ ٌة َيْدُعوَن إَِىل اْخلَ   ٤٤١  ١٠٤  ﴾...ُمُروَن َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ

  سورة النساء
  ٣٣٢  ٣  ﴾ ...َوإِْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا ِيف اْلَيَتاَمى َفانكُِحوا َما َطاَب { .٩

َساَء َصُدَقاِهتِنَّ نِْحَلًة﴾ .١٠   ١٤٣  ٤   ﴿َ وآُتوا النِّ

َّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَرُبوَن  .١١ ٌب ممِّ َجاِل َنصيِ لرِّ   ١٤٣، ٤٨  ٧   ﴾...﴿ لِّ
١٢. ﴾ َكِر ِمْثُل َحظِّ األُنَثَيْنيِ   ٤٨  ١١   ﴿ ُيوِصيُكُم اهللاَُّ ِيف َأْوالَِدُكْم لِلذَّ
ْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفإِن َكاَن  .١٣ ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم إِن ملَّ نَّ الرُّ   ٤٨  ١٢ ﴾ ...﴿َوَهلُ

ــ { .١٤ ــْع اهللاََّ َوَرُســوَلُه ُيْدِخْل ــاٍت تِْلــَك ُحــُدوُد اهللاَِّ َوَمــْن ُيطِ ُه َجنَّ
تَِها األَْهنَاُر َخالِِديَن فِيَها     }....َجتِْري ِمْن َحتْ

٣٣٣  ١٤- ١٣  

ـــوَن  .١٥ ـــِذيَن َيتَّبُِع ـــُد الَّ ـــْيُكْم َوُيِري ـــوَب َعَل ـــُد َأْن َيُت   ٢٧٠، ١٤٢  ٢٧﴿َواهللاَُّ ُيِري



 

٥٤١ 
 

 

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  یـــةاآل  م.
َهَواِت َأْن َمتِيُلوا َمْيًال َعظِيًم﴾    الشَّ

َســ{ .١٦ اُمــوَن َعــَىل النِّ َجــاُل َقوَّ ــَل اهللاَُّ َبْعَضــُهْم َعــَىل الرِّ آِء بِــَام َفضَّ
مْ     }َبْعٍض َوبَِمآ َأْنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِهلِ

٣٣٢  ٣٤  

ُكوا بِِه َشْيًئا  .١٧   ٢٧٣  ٣٦   َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساًنا﴾ ۖ◌ ﴿َواْعُبُدوا اهللاََّ َوَال ُتْرشِ

وُه إَِىل اهللاِّ َوالرَّ  .١٨ ٍء َفُردُّ   ٢٦٩  ٥٩  ُسوِل﴾ ﴿َفإِن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ

﴿َأِملْ َتَر إىل الِذيَن َيْزُعُمـون أهنـم آَمنُـوا بـَام ُأْنـزل إَلْيـَك َوَمـا  .١٩
  ﴾ ...ُأْنِزَل ِمن َقْبلَِك ُيريُدون َأْن َيَتَحاَكُمِوا إىل الطَّاُغوِت 

١٣٨  ٦٢- ٦٠  

ُكنَّ آَذا { .٢٠ ُْم َفَلُيَبتِّ َينَُّهْم َوآلُمَرهنَّ نَُّهْم َوألَُمنِّ   ٢٩٤  ١١٩   }..َن األْنَعامِ َوألُِضلَّ
َساء ُقِل اهللاَُّ ُيْفتِيُكْم فِيِهنَّ  .٢١   ٤٩  ١٢٧  ﴾...﴿ َوَيْسَتْفُتوَنَك ِيف النِّ

َباٍت ُأِحلَّْت َلـُهْم [ .٢٢ ْمنَا َعَلْيِهْم َطيِّ َفبُِظْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ
ِهْم َعْن َسبِيِل اهللاَِّ     ]...َوبَِصدِّ

٣٤٥  ١٦١- ١٦٠  

  سورة األنعام
َعَلــْيُكْم نِْعَمتِــي ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــنَُكْم َوَأْمتَْمــُت  .٢٣

ْسَالَم ِدينًا﴾    َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
١٣٥  ٣  

َوالنََّصاَرى َنْحُن َأْبنَاُء اهللاَِّ َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل َفلَِم  َوَقاَلِت اْلَيُهودُ  ﴿ .٢٤
ُبُكمْ     بُِذُنوبُِكْم َبْل َأْنُتْم َبَرشٌ ِممَّْن َخَلَق﴾ ُيَعذِّ

١٠٧  ١٨  

  ٣٢٠  ٣١   }َام َأنَزَل اهللاَُّ َفُأْوَلئَِك ُهْم اْلَكافُِرونبِ  َوَمْن َملْ َحيُْكمْ { .٢٥
  ٣٢٤  ٤٧  َوَمْن َملْ َحيُْكْم بَِام أنزل اهللاَُّ َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾{ .٢٦

اِهلِيَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اهللاَِّ ُحْكًام لَِقْوٍم { .٢٧ َأَفُحْكَم اْجلَ
   }ُيوقِنُونَ 

٣١٤  ٥٠  

ـِذيَن آَمنُـوا اْلَيُهـوَد َوالَّـِذيَن ﴿ َلتَ  .٢٨   ٧٩  ٨٢ِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعـَداَوًة لِلَّ



 

٥٤٢ 
 

 

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  یـــةاآل  م.
ُكوا ﴾   َأْرشَ

َا{ .٢٩ ْمُر َواملَْْيِرسُ َواْألَنَصاُب َواْألَْزَالمُ  َياَأهيُّ َام اْخلَ  الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ
ْيَطاِن َفاْجَتنُِبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفلِ     ُحون﴾ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

٣٢١، ٣٠١  ٩٠  

  سورة األنعام
ــُبَل  .٣٠ ــوا السُّ بُِعوُه َوَال َتتَّبُِع ــاتَّ ــَتِقيًام َف ــي ُمْس اطِ ــَذا ِرصَ ﴿َوَأنَّ َه

َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه﴾    َفَتَفرَّ
٢٧  ١٥٣  

  سورة األعراف
ُكــْم َوَال َتتَّبُِعــوا ِمــْن ُدونِــهِ  .٣١ ــْيُكْم ِمــْن َربِّ بُِعــوا َمــا ُأْنــِزَل إَِل  ﴿ اتَّ

  َأْولَِياَء﴾
٧٨  ٣  

  ٢٤٦  ٢٦   }...ََيا َبنِي آَدَم َقْد َأْنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباًسا ُيَواِري َسْوآتُِكْم { .٣٢
ـــا َال { .٣٣ ـــوَن َعـــَىل اهللاِ َم ـــْأُمُر بِاْلَفْحَشـــاِء َأَتُقوُل ُقـــْل إِنَّ اهللاَ َال َي

   }َتْعَلُمونَ 
٢٤٧  ٢٨  

ُفواْ  .٣٤ ُبوْا َوالَ ُتْرسِ فَِني﴾  ﴿ وُكُلوْا َواْرشَ ُه الَ ُحيِبُّ املُْْرسِ   ٢٨٥   إِنَّ
  سورة األنفال

وا إِنَّ اهللاََّ َمعَ  ﴿ َوَال  .٣٥  َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم َواْصِربُ
ابِِريَن﴾    الصَّ

٤٩٨  ٤٦  

  سورة التوبة
 إِالَّ َأْن ُيتِمَّ ﴿ ُيِريُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا ُنوَر اهللاَِّ بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى اهللاَُّ .٣٦

  ُنوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكافُِروَن﴾ 
٤٢٧  ٣٢  

َام ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعـُب ُقـْل َأبِـاهللاَِّ  .٣٧ ﴿ َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنَّ
  َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن﴾ 

٤٣٤  ٦٥  

  سورة یوسف



 

٥٤٣ 
 

 

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  یـــةاآل  م.
  ٣٣٨  ٤٠   }تعبدوا إال إياه  إن احلكم إال هللا أمر أن ال { .٣٨

  سورة الحجر
افُِظوَن  .٣٩ ا َلُه َحلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ   ٣٤٢  ٩   }﴿إِنَّ

  سورة النحل
ــٍة َرُســوًال َأِن ُاْعُبــُدوا اهللاََّ َواْجَتنُِبــوا  .٤٠ ــا ِيف ُكــلِّ ُأمَّ ﴿ َوَلَقــْد َبَعْثنَ

    الطَّاُغوَت واجتنبوا الطاغوت﴾
٤٤١  ٦٣  

ا ِمْن َذَكـٍر َأْو ُأنَثـى﴿َ  .٤١ َوُهـَو ُمـْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَّـُه  َمْن َعِمَل َصاِحلً
َبًة َوَلنَْجِزَينَُّهمْ     َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ َحَياًة َطيِّ

١٤٣  ٩٧  

﴿ّلَســاُن اّلــِذي ُيْلِحــُدوَن إَِلْيــِه َأْعَجِمــّي َوَهـــََذا لَِســاٌن َعــَرِيبّ  .٤٢
   ﴾ّمبِنيٌ 

٤٥٦  ١٠٣  

  سورة اإلسراء
ُه َكاَن َفاِحَشةً  { .٤٣ َنى إِنَّ   ٣١٦  ٣٢   }َوَساَء َسبِيًال  َوالَ َتْقَرُبوْا الزِّ
ْمنَا َبنِي آَدمَ  .٤٤ ْلنَاُهْم ِيف اْلـَربِّ َواْلَبْحـِر َوَرَزْقنَـاُهم  ﴿َوَلَقْد َكرَّ َوَمحَ

َباِت  َن الطَّيِّ َّنْ  مِّ ْلنَاُهْم َعَىل َكثٍِري ممِّ  َخَلْقنَا َتْفِضيًال﴾  َوَفضَّ
٥١  ٧٠  

  سورة الحج
َكـاَة  .٤٥ َالَة َوآَتـُوا الزَّ نَّاُهْم ِيف اْألَْرِض َأَقاُموا الصَّ ﴿الَِّذيَن إِْن َمكَّ

    َوَأَمُروا بِاملَْْعُروِف َوَهنَْوا َعِن املُْنَْكِر َوهللاَِِّ َعاقَِبُة اْألُُموِر﴾
٤٢٤  ٤١  

  سورة المؤمنون
ُقوِن﴾﴿َوإِنَّ َهِذِه أُ  .٤٦ ُكْم َفاتَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ   ١٣١  ٥٢   مَّ

  سورة النور
ـْم  ﴿إِنَّ الَّـِذيَن ُحيِبُّـوَن َأْن َتِشـيعَ  .٤٧ اْلَفاِحَشـُة ِيف الَّـِذيَن آَمنُـوا َهلُ

ْنَيا   َواآلِخَرِة َواهللاَُّ َيْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن﴾ َعَذاٌب َألِيٌم ِيف الدُّ
٣٧  ١٩  



 

٥٤٤ 
 

 

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  یـــةاآل  م.
َفُظـوا ُفـُروَجُهْم   ﴿  .٤٨ وا ِمـْن َأْبَصـاِرِهْم َوَحيْ ْلُمْؤِمنَِني َيُغضُّ ُقل لِّ

   َذلَِك َأْزَكى هلم ﴾
٣٥٨  ٣٠  

ُكْم ُتْفلُِحون .٤٩ َا املُْْؤِمنُوَن َلَعلَّ   ٤٢٤  ٣١  ﴾ ﴿ َوُتوُبوا إىل اهللاِ َمجِيًعا َأهيُّ

  سورة لقمان
وَ  .٥٠ ي َهلْ ِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل اهللاَِّ  ﴿ َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشَرتِ اْحلَ

ْم َعَذاٌب ُمِهٌني  ِخَذَها ُهُزًوا ُأوَلئَِك َهلُ    ﴾...بَِغْريِ ِعْلٍم َوَيتَّ
٢٦٢  ٧-٦  

  سورة األحزاب
اْدُعوُهْم ِآلَبائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَْد اهللاَِّ َفإِْن َملْ َتْعَلُمـوا آَبـاَءُهْم [ .٥١

   ]يِن َوَمَوالِيُكمْ َفإِْخَواُنُكْم ِيف الدِّ 
٣٤٩  ٥  

َضْعَن بِاْلَقْوِل َفيَْطَمَع الَِّذي ِيف َقْلبِِه َمَرٌض َوُقْلَن  { .٥٢ َفال َختْ
ْعُروًفا    }َقْوال مَّ

٣٠٦  ٣٢  

اِهلِيَِّة اْألُوَىل َوَأقِْمَن  .٥٣ َج اْجلَ ْجَن َتَربُّ ﴿َوَقْرَن ِيف ُبُيوتُِكنَّ َوَال َتَربَّ
َالَة َوآتَِني الزَّ    ﴾ ...َكاَة َوَأطِْعَن اهللاََّ َوَرُسوَلُه الصَّ

٢٥٤  ٣٣  

َوإَِذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذلُِكـْم [ .٥٤
   ]َأْطَهُر لُِقُلوبُِكْم َوُقُلوِهبِنّ 

٣٥٥  ٥٣  

ْنَيا َواآلِخَرِة ﴿إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اهللاََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَُهُم اهللاَُّ ِيف الدُّ  .٥٥
ِهينًا  ْم َعَذاًبا مُّ     ﴾....َوَأَعدَّ َهلُ

٤٣٥  ٥٨- ٥٧  

  سورة الجاثیة
ْجَعَلُهـْم َكالَّـِذيَن  .٥٦ َئاِت ّأن نَّ يِّ ُحوا السَّ ﴿ ًأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَرتَ

اِت  اِحلَ     ﴾...آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ
٤٣١  ٢١  

  سورة محمد
ـــوا .٥٧ ـــِذيَن آَمنُ ـــا الَّ َ ـــْت  ﴿ َيَأهيُّ   ٥٠٢، ٤٦٤  ٨-٧إِن َتنُرصـــوا اهللاََّ َينُرصـــُكْم َوُيَثبِّ



 

٥٤٥ 
 

 

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  یـــةاآل  م.
ْم﴾ ْم َوَأَضلَّ َأْعَامَهلُ    َأْقَداَمُكْم * َوالَِّذيَن َكَفُروا َفَتْعًسا هلَُّ

  سورة الحجرات
ـَام  ( .٥٨ ُقـوا اهللاََّ إِنَّ  املُْْؤِمنُـوَن إِْخـَوٌة َفَأْصـلُِحوا َبـْنيَ َأَخـَوْيُكْم َواتَّ

ُكْم تُ     ) ْرَمحُونَ َلَعلَّ
١٣٥  ١٠  

َا .٥٩  الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثًِريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعـَض الظَّـنِّ  ﴿َيَأهيُّ
ُسوا﴾ سَّ    إِْثٌم َوال َجتَ

٤٠١  ١٢  

ن َذَكٍر َوُأنَثى  .٦٠ ا َخَلْقنَاُكم مِّ َا النَّاُس إِنَّ   ١٣٥  ١٣   ﴾...﴿ َيا َأهيُّ

  سورة الحشر
وا َيا أُ  .٦١   ٣٥٦  ٢  وِيل اْألَْبَصاِر﴾ ﴿َفاْعَتِربُ

  سورة الممتحنة
اِر  { .٦٢   ٣٣٢  ١٠  }...ٌإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنَاٍت َفال َتْرِجُعوُهنَّ إَِىل اْلُكفَّ

  سورة الصف
﴿ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللاَِّ بِـَأْفَواِهِهْم َواهللاَُّ ُمـتِمُّ ُنـوِرِه َوَلـْو [ .٦٣

  َكِرَه اْلَكافُِروَن﴾ 
١٣١  ٨  

  سورة التحریم
ِذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوٍط [ .٦٤ َب اهللاَُّ َمَثًال لِلَّ   ٣٤٩  ١٠   ]َرضَ

  ٣٤٩  ١٢   ]َوَمْرَيَم اْبنََت ِعْمَراَن الَّتِي َأْحَصنَْت َفْرَجَها .٦٥

  



 

٥٤٦ 
 

 

  .فهرس األحادیث النبویة -ثانیاً 

رقم   الراوي  طرف الحدیث  م
  الصفحة

َمْت َعلَـْیِهْم الشُّـُحوُم َفَباُعوَهـا َوَأَكلُـوا َأْثَماَنهَـا ( َلَعَن ا   .١ للَُّه اْلَیُهوَد ُحرِّ
َم َثَمَنُه ) َم َأْكَل َشْيٍء َحرَّ   ؛ َوإِنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ ِإَذا َحرَّ

  ٢٦٤  أحمد

 أصـاب أیـن مـن الرجـل یبـالي ال زمـان النـاس علـى لیـأتین (   .٢
  )حرام أو حالل من المال

  ٣٤٥  يالنسائ

  ٢٨٧  الترمذي  ( َلْیَس اْلُمْؤِمُن ِبالطَّعَّاِن َوال اللَّعَّاِن َوال اْلَفاِحِش َوال اْلَبِذيِء)   .٣
ــــى اللَّــــِه    .٤ ــــِبَالِد ِإَل ــــُض اْل ــــى اللَّــــِه َمَســــاِجُدَها، َوَأْبَغ ــــِبَالِد ِإَل (َأَحــــبُّ اْل

  ٢٨٠  مسلم  َأْسَواُقَها)

  ٢٥٩  أبو داود  )...یق، علیكنَّ (استأخرن، فإنَّه لیس لكنَّ أن تحققن الطر    .٥
  ١٣٩  أحمد  (اإلسالم یجب (یقطع) ما قبله)   .٦
 ونتـــف الشـــارب،(الفطـــرة خمـــس: الختـــان، واالســـتحداد، وقـــص    .٧

  األظافر) وقلم اإلبط،
  ٢٦٤  البخاري

المــــؤمن للمــــؤمن كالبنیــــان یشــــد بعضــــه بعضــــا، وشــــبك بــــین (   .٨
  )أصابعه

البخاري، 
مسلم، 

الترمذي، 
  النسائي، أحمد

٥٠٤  

بــريء مــن كــل مســلم یقــیم بــین أظهــر المشــركین قیــل: یــا  (أنــا   .٩
  ٣٠٧  أبو داود  ناراهما) رسول اهللا، ولم؟ قال: ال تراءى

  ٥١     (أوصیكم بالنساء خیرا) .١٠
(أیمــا امــرأة وضــعت ثیابهــا فــي غیــر بیــت زوجهــا، فقــد هتكــت  .١١

  ِستر ما بینها وبین اهللا)
  ٢٥٩  ابن ماجه

ضــربون بهــا النــاس، ونســاء (رجــال معهــم ســیاط كأذنــاب البقــر ی .١٢
  )....كاسیات عاریات مائالت ممیالت على رؤوسهن

  ٢٥٠  مسلم

  ٣٣٦  ابن ماجه   (طلب العلم فریضة على كل مسلم) .١٣
(كـــل عـــین زانیـــة، والمـــرأة إذا اســـتعطرت فمـــرَّت بـــالمجلس فهـــي  .١٤

  ٢٥٨  الترمذي  كذا وكذا)

  ٢٠١  البخاري، مسلم  (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته) .١٥



 

٥٤٧ 
 

 

رقم   الراوي  طرف الحدیث  م
  الصفحة

  ٢٦٤  البخاري   َتْدُخُل اْلَمَالِئَكُة َبْیًتا ِفیِه َكْلٌب َوَال ُصوَرٌة )(َال  .١٦
فیقتلهم المسـلمون  الیهود ال تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون( .١٧

من وراء الحجـر والشـجر، فیقـول الحجـر أو  الیهود حتى یختبئ
خلفي، فتعـال فاقتلـه  یهودي الشجر: یا مسلم ! یا عبداهللا ! هذا

  )الیهود غرقد، فإنه من شجرإال ال

  ٤٩٨  مسلم

(ال یخلــون رجــل بــامرأة إال مــع ذي محــرم، وال تســافر امــرأة إال  .١٨
  مع ذي محرم)

  ٢٦١  مسلم

(لتتبعن سنن من كـان قـبلكم شـبرًا بشـبر وذراعـًا بـذراع حتـى لـو  .١٩
  دخلوا جحر ضب التبعتموهم)

  ١٦٦  البخاري

  ١    .)...عا بذراع،لتتبعن َسَنَن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذرا( .٢٠
  ٢٥٧  أبو داود  (لعن اهللا الرجل یلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل) .٢١
(لعن اهللا المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء  .٢٢

  بالرجال)
  ٢٥٣  البخاري

  ٢٦١  البخاري  (لیس منا من ال یتغنى بالقرآن) .٢٣
لحریـــــر والخمـــــر (لیكـــــونن مـــــن أمتـــــي أقـــــوام ســـــیتحلون الحـــــر وا .٢٤

  والمعازف)
  ٢٦٣  البخاري

  ٢٦٨  البخاري  (من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد) .٢٥
عــورة أخیــه المســلم، تتبـع اهللا عورتــه، ومــن تتبــع اهللا  (مـن تتبــع .٢٦

  في جوف بیته) عورته، یفضحه ولو
أبو برزة 
األسلمي، 
والبراء بن 

  عازب

٤٠١  

  ٢٥٢  أحمد  (من تشبَّه بقوم فهو منهم) .٢٧
(َمْن َشـِرَب اْلَخْمـَر َفاْجِلـُدوُه، ثُـمَّ ِإْن َشـِرَب َفاْجِلـُدوُه، ثُـمَّ ِإْن َشـِرَب  .٢٨

  َفاْجِلُدوُه، ُثمَّ ِإْن َشِرَب الرَّاِبَعَة َفاْقُتُلوُه )
  ٣٢١  أحمد

  ٣١١  البخاري  (نعمتان مغبوٌن فیهما كثیٌر من الناس الصحة والفراغ) .٢٩
دهر بیدي األمر أقلب اللیـل (یؤذیني بن آدم یسب الدهر وأنا ال .٣٠

  والنهار)
  ٤٣٥  البخاري، مسلم



 

٥٤٨ 
 

 

  فهرس األعالم. –ثالثاً 
  رقم الصفحة  األعالم

  ٣٢  محمود رضا عباس
  ١٤  الجنرال جان باتیست كلیبر
  ١٤  لویس التاسع: ملك فرنسا

  ١٦  ألبرت أوغست غابرییل هانوتو
  ٢٨  أبو النواس

  ٣٦  جبریل الرجوب
  ٣٦  بسام الصالحي

  ٤٠  بد الكریمقیس ع
  ٤٢  زهیرة كمال

  ٤٠  ماجدة المصري
  ٩٢  أحمد إسماعیل یاسین
  ٩٥  محمد یوسف دحالن

  ١٢٦  جورج حبش
  ١١٥  محمد عزة بن عبد الهادي دروزة

  ١٢٢  محمود درویش
  ١٢٦  سمیح القاسم

  ١٢٨  سلیمان التاجي الفاروقي
  ١٢٩  یوسف الخطیب
  ٢٤٩  درداح الشاعر

  ٢٤٩  سالمة سالم
  ٢٥٧  كریم الكحلوتعبد ال

  ٢٥٧  سمیر زقوت
  ٢٦٦  محمد اسعید العمور

  ٢٦٧  ماهر السوسي
  ٢٥٧  فتحیة اللولو
  ٣٠٥  ابن جبرین

  ٣٠٩  عفانة الدین حسام



 

٥٤٩ 
 

 

  رقم الصفحة  األعالم
  ٣٢٢  مازن هنیة

  ٣٢٣  عبد الكریم شبیر
  ٣٥٦  مایكل كریس

  ٣٥٦  امیلیو افیانو
  ٣٥٧  بیكر كینش

  ٣٦٠  كولن باول
  ٣٦١  نبیل السمالوطي

  ٣٦٩  ساتلوفلروبرت 
  ٣٦٩  جعفر عبد السالم

  ٣٧١  سعید علي
  ٣٧١  محمد یونس الحمالوي

  ٤٠١  جیرالد نیرو
  ٤٣٥  كوندالیزا رایز
  ٤٣٦  یاسر عبد ربه

  ٣٧٩  دیختر افي
  ٥٣٧  إیهاب الغصین

  ١٩٧  عزو عفانة
  ١٩٨  سائدة عفونة
  ٣٨٨  لیان بزلمیط
  ٢٨٨  هدى نقاش
  ٢٨٨  یارا مشعور

  
  

  

  

  

  



 

٥٥٠ 
 

 

  

  .مة المصادر والمراجعقائ -رابعاً 
 

  :الكتب – أوالً 

  القرآن الكریم. -

  األحادیث النبویة. - 

 - هـ ١٤٢١حاضر العلم اإلسالمي والغزو الفكري، د.صالح حسین الرقب، مكتبة األمل، -١
  .م ٢٠٠٠

المركز العربي  ،د.عبد العزیز بن أحمد البداح ،حركة التغریب في السعودیة.. المرأة أنموذًجا -٢
  .م ٢٠١٠أكتوبر  ،مصر الجدیدة، الطبعة األولى، القاهرة ، نسانیةللدراسات اإل

، جدة الطبعة الثامنة - عبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، دار البشیر أجنحة المكر الثالثة ، -٣
 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

ر التربیة في مواجهته،د. محمود خلیل التلوث الثقافي لدى الشباب في المجتمع الفلسطیني ودو  -٤
العدد الثاني ، -المجلد التاسع-د.محمد عثمان األغا، مجلة الجامعة اإلسالمیة أبو دف،

  .م ٢٠٠١
عمان ،الطبعة ،الفكر اإلسالمي في مواجهة الفكر الغربي ،د.فؤاد محسن الراوي ،دار المأمون -٥

 .م  ٢٠٠٩ –هـ  ١٤٣٠األولي ، 
مد أحمد إسماعیل عودة الحجاب ،القسم األول معركة الحجاب والسفور ، جمع وترتیب ،مح -٦

 .م  ٢٠٠٦ –هـ  ١٤٢٧المقدم دار طیبة للنشر، الطبعة السعودیة العاشرة،  
محرم ، صراع الحضارات أم هیمنة الحضارة الغربیة؟ ،بقلم :د.محمد یحیي ، مجلة البیان  -٧

 .١٢٥العدد  -هـ  ١٤١٩
ق، دار محمد شریف الزیب ،أسالیب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي،د. علي محمد جریشة  -٨

  .م  ١٩٧٩ –هـ  ١٣٩٩ ،االعتصام، الطبعة الثالثة
دار الوفاء، الطبعة  الغزو الفكري والتیارات المعادیة لإلسالم ، عبد الستار فتح اهللا سعید، -٩

  م . ١٩٨٨ –هـ  ١٤٠٨الرابعة،



 

٥٥١ 
 

 

الغزو الفكري أهدافه ووسائله ، عبد الصبور مرزوق ، مؤسسة مكة، بحث مقدم لرابطة  - ١٠
  .ه ١٣٩٤ه ، جمادي أول سنة  ٩٣- ٩٢ي لعام العالم اإلسالم

  .م  ١٩٧٩ –ه  ١٣٩٩جدة ،سنة  –أزمة العصر ، محمد محمد حسین ، دار عكاظ  - ١١
الطبعة األولى،  أجنحة الغزو الفكري الثالثة:التبشیر،االستشراق،التغریب،د.صالح الرقب ، - ١٢

  . م١٩٩٧- ه ١٤١٧غزة، 
واالتجاه التغریبي، علي خلیل أبو  أصول الفكر التربوي الحدیث بین االتجاه اإلسالمي - ١٣

  م . ١٩٨٦دار الفكر العربي، العینین،القاهرة ،
  .م١٩٨٨ دار الفكر، دمشق، واالقتصاد، محمد سلیم قاللة، والسیاسة، في الفكر، التغریب: - ١٤
  م . ١٩٩١مكتبة التراث اإلسالمي، اإلعالم والتغریب الثقافي ،عبد القادر طاش،القاهرة، - ١٥
زید، إدارة  أبو اهللا عبد بن األدیان، بكر من اإلسالم وغیره دین بین لخلطا اإلبطال لنظریة  - ١٦

  .١٤٢١ األولى جمادى ٢٠البحوث العلمیة واإلفتاء، الطبعة الثانیة، 
الدكتور  مسعود، إشراف محمد اإلسالم، زیاد األبعاد التربویة لمفهوم الوالء والبراء في  - ١٧

غزة،  – اإلسالمیة الجامعة التربیة، في أصول قسم ماجستیر، في الصوفي، رسالة حمدان
 م. ٢٠٠٣  ه ١٤٢٣

جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ویتعهد  أبو مازن یصادق على اتفاقیة القضاء على - ١٨
بإصدار قانون أحوال جدید، كفاح الزبون، رام اهللا، جریدة الشرق األوسط، جریدة كل العرب، 

 .١١٠٥٩لعدد ، ا٢٠٠٩مارس  ٩هـ، ١٤٣٠ربیع األول  ١٢االثنین 
 ،علي جریشة، دار الوفاء، الطبعة الثانیة الفكریة المعاصرة، المستشار الدكتور: االتجاهات - ١٩

  م.١٩٨٨ - ه  ١٤٠٩
 إتفاق أسلو وتداعیاته، منیر شفیق، المركز الفلسطیني لإلعالم، بدون ت، ط. - ٢٠
دائرة المرأة (سیداو)، وقرارات وفتاوي ( ضد التمییز اشكال جمیع على القضاء اتفاقیة - ٢١

 ،)٩١٢( االفتاء العام) المتعلقة بها، سماحة المفتي العام السابق د. نوح سلمان رقم الفتوى:
 م، األردن.١٠/٨/٢٠١٠بتاریخ 

 حمد، كلیة حاج راشد أیمن الغربیة، دیانا الضفة مواطني على الثقافیة العولمة أثر - ٢٢
ة، السیاسی والتنمیة التخطیط في الماجستیر الوطنیة، أطروحة النجاح العلیا، جامعة الدراسات

 م . ٢٠١٢نابلس فلسطین، 
ه  ١٤٣١أثر المخدرات علـى الواقـع الفلسـطیني فـي حـدوث الجریمـة، میسـاء كمـال العبادلـة،  - ٢٣

 م.٢٠١٠-
أثـر مشـكلتي االخـتالط والمنهـاج التعلیمـي علـى تعلـیم الفتـاة المسـلمة فـي الجامعـات األردنیــة،  - ٢٤

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥فاطمة محمد مناصره، 



 

٥٥٢ 
 

 

االســـتعمار، عبـــد الـــرحمن بـــن حســـن ، االسِتشــراق ،أجنحــة المكـــر الثالثـــة وخوافیهـــا : التبشـــیر - ٢٥
 -هـــ  ١٤٢٠دمشــق، الثامنــة،  ،هـــ)، دار القلــم ١٤٢٥َحَبنََّكــة المیــداني الدمشــقي (المتــوفى : 

  م. ٢٠٠٠
 :االختالط بین  الجنسین مفهومه وحكمه وآثاره، قدم له أ.د ناصر بـن سـلیمان العمـر، تـألیف - ٢٦

  ابراهیم بن عبد اهللا األزرق، بدون طبعة وتاریخ.
 أخالقیات اإلعالم، أ.د. سلیمان صالح، مكتبة الفالح، بدون طبعة وتاریخ. - ٢٧
 إدمــان االنترنــت عنــد الشــباب وعالقتــه بمهــارات التواصــل االجتمــاعي دراســة میدانیــة، اعــداد - ٢٨

  .أ. د.كمـال بـالنالمشرف:  ُروال الحمصي وزمیلتهاالطالبة، 
  ، الموسوعة الشاملة.٣شیف منتدى الفصیح أر  - ٢٩
األزمة األخالقیة في المجتمعات اإلسالمیة مظاهرها، أسبابها، عالجها، د. محمد بن عبـداهللا  - ٣٠

 هـ.١٤٢٤/١٤٢٥الزامل، كلیة التربیة، جامعة الملك سعود، 
، أســالیب العلمــانیین فــي تغریــب المــرأة المســلمة، لفضــیلة الشــیخ الــدكتور بشــر بــن فهــد البشــر - ٣١

، ١الریـاض، دار االمسـلم، ط -كلیة الدعوة اإلعالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة
  م٢٠١٠ -ه  ١٤١٥

 أحمـد الـدكتور األسـتاذ، المعادیـة ضـد التیـارات العربـي الشـباب لتحصـین المقترحـة األسـالیب - ٣٢
، دمشـق امعـةبج التربیة في كلیة التربوي التأهیل دبلوم طلبة على میدانیة كنعان، دراسة علي
 .٢٠٠٨ الثاني+األول العدد،  ٢٤ المجلد ، دمشق جامعة مجلة

  م.٢٠٠٦أسالیب الیهود في تحقیق أهدافهم، إبراهیم البابللي، دار ناشري،  - ٣٣
 أسرار الهجوم على اإلسالم ونبي اإلسالم، الدكتور عادل بن علي الشندي، دار الوطن . - ٣٤
 عبـد الصـهیونیة، الـدكتور و والیهودیـة الیهـود الصـهیوني، موسـوعة المسـتوطن ..إسـرائیل - ٣٥

  السابع. المسیري، المجلد الوهاب
اإلســالم أصــوله ومبــادؤه، محمــد بــن عبــد اهللا بــن صــالح الســحیم، الجــزء الثــاني، وزارة الشــؤون  - ٣٦

  هـ.١٤٢١المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى،  ،اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشاد
) موقـــف اإلســـالم مـــن الماركســـیة، ١رات الفكـــر الغربـــي المعاصـــر، (اإلســـالم فـــي مواجهـــة تیـــا - ٣٧

  المعرفة الجامعیة، القاهرة، الجزء األول، ال یوجد تاریخ طباعة . ،د.محمد علي أبو ریان
 بـن العزیـز عبـد الـدكتور، والعشـرین الحـادي القـرن أفـق فـي األدیـان بـین والتعـایش اإلسـالم - ٣٨

  بدون ت، ط .، pdfالتویجري،  عثمان
شــارع ســوریا،  ،ســالم والحضــارة الغربیــة، ، محمــد محمــد حســین، مؤسســة الرســالة، بیــروتاإل - ٣٩

  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة السابعة، 
  م.١٩٩٧، ٧اإلسالم والعلمانیة وجها لوجه د.یوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، ط  - ٤٠



 

٥٥٣ 
 

 

ه ١٤٣١، ١دمشـق، ط ،دار القلـم ، د. محمد نبیل النشـواتي، اإلسالم یتصدى للغرب الملحد - ٤١
  م .٢٠١٠ –

إصـبع  أبـو صـالح .د.أ طـه، تعقیـب المتوكـل.والتطبیـع، د والمقاومـة القـدس فـي الثقافـة أسـئلة - ٤٢
اهللا،  حـدود، رام بـال شـعراء منظمـة مـع فلسـطین التعـاون كتـاب إتحـاد وزمیلـه، منشـورات
 .٢٠٠٩، األولى فلسطین الطبعة

، األهـرام جمـال عبدالناصـرأصابع خفیة تثیر الفتنة والشباب غیر مؤهل للرد علـى الشـبهات،  - ٤٣
 م . ٢٠١٠الیومیة، مؤسسة األهرام، 

-هـ١٤٢١ ،أصول الدعوة، عبد الكریم زیدان، الجزء األول، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة - ٤٤
٢٠٠١  

 عبد اهللا قاســم الواشــلي،ئله المعاصــرة،اإلعـالم اإلســالمي فــي مواجهـة اإلعــالم المعاصــر بوسـا - ٤٥
  م .١٩٩٤ -م١٩٩٣-هـ١٤١٤صنعاء، الطبعة الثانیة، ،دار عمار، الیمن

 م.٢٠٠١ ،اإلعالم الفلسطیني تجاربه وتحدیاته، د. حسین أبو شنب، مكتبة القادسیة، غزة  - ٤٦
عــــة اإلعــــالم فــــي العــــالم اإلســــالمي الواقع...المســــتقبل، ســــهیلة حمــــاد، مكتبــــة العبیكــــات، الطب - ٤٧

  م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤األولى، 
 –هـــ١٤٠٨ ،اإلعــالم نشــأته، أســالیبه، د. یوســف أبــو هاللــة، مكتبــة الرســالة، الطبعــة األولــى - ٤٨

  م.١٩٨٧
 م، بدون اسم الناشر ورقم الطبعة.١٩٩٣اإلعالم والتربیة، د. إحسان األغا،  - ٤٩
ذو القعـدة  ،ى اإلعالم والمجتمع، أ.د. مني الحدیـدي وزمیلتهـا، الـدار المصـریة، الطبعـة األولـ - ٥٠

 م.٢٠٠٤ینایر –هـ ١٤٢٤
المكتــب التعــاوني للــدعوة وتوعیــة الجالیــات بــالربوة بمدینــة االقتصــاد اإلســالمي، حســن مــدني،  - ٥١

  م .٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩الریاض، 
عطا اهللا بخیت حماد االنحراف العقدي والفكري عند الیهود على الفكر الصهیوني المعاصر،  - ٥٢

المملكــة العربیــة  ، ، رســالة ماجســتیر، كلیــة الــدعوة وأصــول الــدین جامعــة أم القــرىالمعایطــه
 .ه١٤٠ ٩، السعودیة

أهــداف التغریــب فــي العــالم اإلســالمي، أ. أنــور الجنــدي، تصــدرها األمانــة العامــة للجنــة العلیــا  - ٥٣
 . م١٩٨٧وة اإلسالمیة باألزهر الشریف، للدع

 العصر، الدكتور صالح تغیراتمو  فلسطین في األول، التربیة التربوي مؤتمر إلى مقدم بحث - ٥٤
  م.٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣من  الفترة اإلسالمیة، في الجامعة في التربیة بكلیة الرقب، المنعقد

 محمـود الكبیـر، عبـاس األسـتاذ التونسـي، ترجمـة خلیفـة محمـد، بروتوكوالت حكمـاء صـهیون - ٥٥
  م . ١٩٨٠  -ه ١٤٠٠الخامسة،  العقاد، الطبعة



 

٥٥٤ 
 

 

اعالمهم المهادن للعدو    في مواجهة   بعد انخراط البعض في عملیة التطبیع، اعالمنا المقاوم - ٥٦
 الوطن.،الصهیوني، نورالدین المباركي، تونس

المي والمـــرأة بیــان صـــادر عـــن الجبهـــة الدیمقراطیــة لتحریـــر فلســـطین، بمناســـبة یــوم المـــرأة العـــ - ٥٧
اذار، مارس یوم المرأة العالمي، دور المرأة في صنع  ٨ملف  الفلسطینیة، اإلعالم المركزي، 

  .ثورات الشعوب وقراءة الواقع والمستقبل والتحدیات التي تواجهها
 األول، التربیة التربوي مؤتمر إلى مقدم الرقب، بحث صالح والعولمة، د. اإلسالم عالمیة بین - ٥٨

مـن  الفتـرة اإلسـالمیة، فـي الجامعـة فـي التربیـة بكلیـة العصـر، المنعقـد وتغیـرات فلسـطین فـي
 م.٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣

الطبعـة الثانیـة ،  ،بینات الحل اإلسالمي وشبهات العلمانیین والمتغـربین، د.یوسـف القرضـاوي - ٥٩
  .م ١٩٩٣ هـ ، ١٤١٣ة ،  مكتبة وهبة ، القاهر 

ـــة الشـــباب الفلســـطیني،  - ٦٠ ـــى تربی ـــة عل ـــدراما التركی ـــأثیر ال ، د.محمـــد صـــادق، جامعـــة األقصـــىت
  م.٢١/٣/٢٠١٣، خانیونس

ــــؤاد العــــاجز، أ.محمــــد ســــلیمان، مطبعــــة  - ٦١ ــــي فلســــطین، أ.د.ف ــــیم ف ــــوي ونظــــام التعل ــــاریخ الترب ت
 م .١٩٩٧ ،غزة، الطبعة األولى،المقداد

  هـ)، الجزء األول١٤٢٧اهلي، محمد إبراهیم الفیومي (المتوفى: تاریخ الفكر الدیني الج - ٦٢
تحــدیات العولمــة التربویــة المتعلقــة بالمدرســة وســبل مواجهتهــا، د. مصــطفى یوســف منصــور،  - ٦٣

"اإلسالم والتحدیات المعاصرة" المنعقد بكلیة أصول الدین في الجامعة  بحث مقدم إلى مؤتمر
 م.٣/٤/٢٠٠٧-٢اإلسالمیة، في الفترة: 

أ. د محمد المسـفر حلیل الرسالة اإلعالمیة : تأثیر الفضائیات العربیة على الشباب العربي، ت - ٦٤
 بدون طبعة وتاریخ.

تحلیـــل مســــاق الثقافــــة اإلســـالمیة فــــي الجامعــــات الفلســـطینیة بقطــــاع غــــزة فـــي ضــــوء قضــــایا  - ٦٥
ي "التربیة في فلسطین ومتغیرات العصر" والـذ معاصرة، د. شریف حماد، بحث مقدم للمؤتمر

 م.٢٤/١١/٢٠٠٤-٢٣كلیة التربیة في الفترة  -عقد في الجامعة اإلسالمیة
ــــة، ص - ٦٦ ــــاهج وتقویمهــــا، د. عــــزو عفان ــــة١٧٦تخطــــیط المن هـــــ، ١٤١٦ ،، غــــزة، الطبعــــة الثالث

 م .١٩٩٦
ـــد  - ٦٧ التشـــریع الجنـــائي اإلســـالمي مقارنـــًا بالقـــانون الوضـــعي، الـــدكتور عبـــد القـــادر عـــودة، المجل

  م.٢٠٠٧األول، دار الكتب العلمیة، 
 (سلسلة، - والممارسة القانون بین -الفلسطینیة الوطنیة السلطة مناطق في الجمعیات تشكیل - ٦٨

 .٢٠٠٢ ، أیار١٥)  خاصة تقاریر



 

٥٥٥ 
 

 

التطبیــع السیاســي، مفهومــه ودوافعــه وأخطــاره وســبل مواجهتــه، أ.حمــزة منصــور، ورقــة مقدمــة  - ٦٩
/  ١٢هــــ، ١٤٣٢رم محـــ ٦ورشـــة العمـــل التـــي أقامهـــا اتحـــاد المهندســـین العـــرب فـــي عمـــان، 

١٢/٢٠١٠ .  
 مطبعــــةم، د. فــــؤاد العــــاجز، ٢٠٠٠-١٨٨٦تطــــور التعلــــیم العــــام فــــي قطــــاع غــــزة مــــن ســــنة  - ٧٠

  م.٢٠٠٠،المقداد، الطبعة الثانیة
تطویر التعلیم العام في قطاع غزة، د.فؤاد العاجز، تقدیم د.إحسان األغا، الجامعة اإلسـالمیة  - ٧١

  م .١٩٩٦غزة، ینایر ، غزة، مطبعة المقداد،
، أ.د.عبـد السـالم العولمـة تحـدیات التنمیـة ومواجهـة متطلبـات لتلبیـة التعلـیم منـاهج تطـویر - ٧٢

المنصـورة،  جامعـة ، التربیـة كلیـة، العلـوم تدریس وطرق المناهج أستاذمصطفى عبد السالم، 
  م .٢٠٠٦

عبــد اهللا الزبیــر عبــد الــرحمن صــالح، تطــویر وســائل الــدعوة وفــق معطیــات العصــر، الــدكتور  - ٧٣
 م  .٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣لشریعة والدراسات اإلسالمیة، العدد األول، مجلة ا

  التعریب في زمن التغریب، أ. د. حسن غزالة، جامعة أم القرى، بدون طبعة وتاریخ. - ٧٤
تعلـیم الفلسـطینیین الواقـع والمشـكالت، نزیـه قــوره، مركـز األبحـاث منظمـة التحریـر الفلســطینیة  - ٧٥

  م .١٩٧٥لبنان، نیسان(ابریل)  ،بیروت 
، مشروع التنمیة البشریة المستدامة، د.ابتسام أبو دحو  ٤تعلیم في فلسطین لمحة إستراتیجیة ال - ٧٦

 م .١٩٩٧الطباعة مشروع التنمیة، 
، ١القـــــاهرة، ط  ،تغریـــــب العـــــالم، ســـــیرج التـــــوش، ترجمـــــة خلیـــــل كلفـــــت، دار العـــــالم الثالـــــث  - ٧٧

  .م١٩٩٢
ـــ  - ٧٨ ـــدین، دار اإلشـــعاع، تكنولوجیـــا المعلومـــات وصـــناعة االتصـــال الجمـــاهیري، محمـــود عل م ال

  م.١٩٩٠القاهرة، 
الفضـائیة واإلذاعـة اإلدارة، والتمویـل، والسیاسـات البرنامجیـة،  وقنـاة فلسـطین تلفزیون فلسطین - ٧٩

  م.٢٠١٣آذار،  ٢٤، تم االقتباس یوم األحد، ٢٠٠٣، أیار، (٢٢)خاصة تقاریر سلسلة
یـــة فـــي مواجهتـــه، الـــدكتور التلـــوث الثقـــافي لـــدى الشـــباب فـــي المجتمـــع الفلســـطیني ودور الترب - ٨٠

ـــد التاســـع، العـــدد  ـــة الجامعـــة اإلســـالمیة، المجل محمـــود أبـــو دف، الـــدكتور محمـــد األغـــا، مجل
 غزة. ،، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة٢٠٠١الثاني، 

و االجتماعیـة،  اإلنسـانیة العلـوم بلغیـث، مجلـة سـلطان:الشـباب، أ لـدى الهویة أزمة تمظهرات - ٨١
 المجتمـع فـي التحـوالت السوسـیوثقافیة ظـل  فـي اإلجتماعیـة جـاالتوالم الهویـة خـاص عـدد

  الجزائري. 
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التمـویـــل األجنبـــي، الـواقــــع..... والتحدیــــات، د. إبــراهیم ســالم جابـــر، بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر  - ٨٢
العلمـي األول، االسـتثمار والتمویــل فـي فلســطین، "بـین آفــاق التنمیـــة والتحدیــات المعـاصـــرة "، 

م، سلطـــة ٢٠٠٥مــایو  ٩ - ٨د بكلیــة التجــارة فــي الجامعــة اإلســالمیة، فــي الفتــرة مــن المنعقــ
  غـزة . ،المیـاه 

 للبحـوث القدس جمعیة هربید، مؤتمر أبو عاطف .شرعیة، أ الفلسطینیة رؤیة القضیة ثوابت - ٨٣
 ٢٠٠٦ /سبتمبر ٢٠، والتحدیات، غزة الواقع الفلسطینیة القضیة ثوابت" اإلسالمیة والدارسات

 ه. ١٤٢٧  /شعبان ٢٧م، 
الجذور التاریخیة للصراع بین العلمانیة واإلسالم في مصر منذ البدایة وحتـى جذور العلمانیة، - ٨٤

،كلیــة التربیــة ، جامعــة المنصــورة، دار الوفــاء، الطبعــة د. الســید أحمــد الفــراج  م،١٩٤٨عــام 
  .م ١٩٨٥هـ ،  ١٤٠٥األولى، 

بزیـــادة  ٣حمـــد زرزور، المكتـــب اإلســـالمي، ط جـــذور الفكـــر القـــومي والعلمـــاني، د. عـــدنان م - ٨٥
  م١٩٩٩ه،  ١٤٢٠وتعدیل، 

الجنــدر مفهومــه أهدافــه وموقــف اإلســالم منــه، بحــث أعــده: د:حســن بــن محمــد علــي شــبالة،  - ٨٦
  رئیس قسم الدراسات اإلسالمیة، جامعة إب، بدون طبعة وتاریخ.

 ه  . ١٤٢١محرم ٧قاسم،  الستار عبد كتورخبیث، الد سرطان الجواسیس - ٨٧
، األمـــل، غـــزة ،الطبعـــة الثالثـــة اضـــر العـــالم اإلســـالمي والغـــزو الفكـــري، د. صـــالح الرقـــب،ح - ٨٨

  م. ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١فلسطین، 
ِحَراَسُة اْلَفِضیَلِة، بكر بن عبد اهللا أبو زید بن محمد بن عبد اهللا بن بكر بن عثمان بـن یحیـى  - ٨٩

الریــاض، الطبعــة  ،هـــ)، الجــزء األول، دار العاصــمة ١٤٢٩بــن غیهــب بــن محمــد (المتــوفى: 
  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ة الحادیة عشر 

، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الثالثـة، حركات ومذاهب في میزان اإلسالم، فتحي یكن  - ٩٠
 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

  الطبعة األولى.،مصر  ،دار نهضة ،حصاد الغرور، محمد الغزالي، الجزء األول - ٩١
  . بدون طبعة وتاریخالجزء السادس ، الحق المر، محمد الغزالي،  - ٩٢
 یحیـى محمـد .د.محاضـرة أ، هادفـة نقدیـة سـیداو قـراءة واتفاقیـة اإلسـالم فـي المـرأة حقـوق - ٩٣

 صـفر ٩ ،الثالثـاء اإلسـالمي، یـوم الفكـر الـدولي، منتـدى اإلسـالمي الفقـه النجیمـي، مجمـع
  م. ٢٠٠٧ فبرایر ٢٧ الموافق ه ١٤٢٨

: نوره بنـت عبـداهللا ةولیة، بحث محكم للدكتور حقوق المرأة في الشریعة اإلسالمیة والمواثیق الد - ٩٤
 بن عدوان، بدون تاریخ.
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نســــاني بــــین الشـــریعة والقــــانون، د. اســـماعیل األســــطل، الطبعــــة والقـــانون اإلاإلنســــان حقـــوق  - ٩٥
  م .٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ،األولى

الحوار بین األدیان حقیقته وأنواعه وضوابطه، د. عبد الرحیم بن صمایل السـلمي، بـدون ت،  - ٩٦
 ط .

، ل الوجبات السـریعة، أ.د. أحمـد الشـمیمري، أسـتاذ اإلدارة والتسـویق، جامعـة الملـك سـعودحو  - ٩٧
    بدون تاریخ.، الریاض

الحیــــاة الجدیــــدة، الجبهــــة الشــــعبیة لتحریــــر فلســــطین، الــــدائرة الثقافیــــة المركزیــــة، عــــدد خــــاص  - ٩٨
  م. ٢٠٠٨بمناسبة رحیل القائد جورج حبش، منتصف نیسان 

 التحریـر منظمـة رئـیس، عرفـات بإسـرائیل، یاسـر الفلسـطینیة ریـرالتح منظمـة اعتـراف خطـاب - ٩٩
  م.١٩٩٣، سبتمبر١٠، رابین ، رد إسحق ، فلسطین بالعربیة١٩٩٣سبتمبر ٩الفلسطینیة، 

، بــدون ت، عبــد الــرحمن بــن ناصــر البــراك الــدعوة إلــى وحــدة األدیــان مــن نــواقض اإلســالم - ١٠٠
 .ط
طلبــة المــدارس الثانویــة مــن وجهــة نظــر دور التربیــة الروحیــة فــي نشــر الــوعي الثقــافي بــین  - ١٠١

معلمي التربیة الریاضیة، بمحافظة غزة وسـبل تطـویره، أ.د فـؤاد العـاجز وزمیلـه، مجلـة الجامعـة 
ـــــــد الســـــــابع عشـــــــر، العـــــــدد األول،  ، ٤٥٢اإلســـــــالمیة (سلســـــــلة الدراســـــــات اإلنســـــــانیة )، المجل

  غزة ، ، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة٢٠٠٩ینایر
 التنمیـة علـى وأثـره الشـبابیة المؤسسـات داخل السیاسیات رسم في الفلسطیني الشباب دور - ١٠٢

، )٢٠٠٧ -٢٠٠٠ًا، (نموذجـأ واإلنمـاء للبحـوث بیسـان الشـریكة لمركـز المؤسسـات متطوعـو -
  . ٢٠٠٩، فلسطین ،الوطنیة، نابلس النجاح جامعة من ماجستیر یوسف، رسالة عطا سناء

 زكـي .غـزة، د بمحافظـة الشـباب رعایـة فـي يالفلسـطین المـدني المجتمـع منظمـات دور - ١٠٣
 وحلـول، الجامعـة مشـكالت :فلسـطین فـي والتنمیـة الشـباب مـؤتمر إلـى ممقـد مرتجـى، بحـث

  م.٢٠١٢ -أبریل ٢٤ - ٢٥، غزة، اإلسالمیة
 الدیمقراطیة بین العلمانیة واإلسالم، د. عبد الرازق عید، أ. محمد عبد الجبار، دار  - ١٠٤
  .م ١٩٩٩ –ه ١٢٤٠، ىالطبعة األولدمشق،  ،الفكر - ١٠٥
الربـا أضــراره وآثــاره فــي ضــوء الكتــاب والسـنة، تقــدیم معــالي العالمــة الشــیخ الــدكتور صــالح  - ١٠٦

 بن فوزان الفوزان، د. سعید بن علي بن وهف القحطاني، بدون تاریخ.
عداد  الباحثـة رغـداء محّمـد أدیـب زیـدان، إشـراف الـدكتور علـي إالّربا وبدائله في اإلسالم،  - ١٠٧

  .٢٤/٢/٢٠٠٠هـ، ٢٠/١١/١٤٢٠دحروج، 
رســالة خاصـــة إلــى فتـــاة الجامعــة الفلســـطینیة، بقلــم: خبـــاب مــروان الحمـــد، باحــث وداعیـــة  - ١٠٨

 بدون تاریخ .ملف وورد من موقع اإلنترنت ، فلسطیني، 
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، األزهـر، األمانـة العامـة العلیـا للـدعوة اإلسـالمي، أنـور الجنـدي العالمشبهات التغریب في  - ١٠٩
 م.١٩٨٧اإلسالمیة ، 

 ، الموســـوعة العربیـــة اإلســـالمیة ، دار الكتـــاب اللبنـــاني ،العلمانیـــة، أنـــور الجنـــديســـقوط  - ١١٠
  .مكتبة المدرسة ، بدون ت، ط

-ه ١٣٩٨شبهات التغریب في غزو الفكر اإلسالمي، أنور الجندي، المكتب اإلسالمي،  - ١١١
 م .١٩٧٨

حمن الصــراع اللغــوي علــى الحیــز وانعكاســه فــي مســمیات البلــدات والالفتــات، د. عبــد الـــر  - ١١٢
 .٢٠١٢-٨-٢٥مؤتمر اللغة العربّیة في الواقع اللغوّي في (إسرائیل)، مرعي، 

، بـدون طبـع عمـاد الغنـي عبـد .المعـولم، د األمیركـي اإلعـالم فـي والمسـلم العربـي صـورة - ١١٣
  وتاریخ.

الصــورة والجســد دراســات نقدیــة فــي اإلعــالم المعاصــر، د. محمــد حســام الــدین إســماعیل،  - ١١٤
 .٢٠٠٨ -ینایر -ربیة، بیروت، الطبعة األولى، كانون ثانيمركز دراسات الوحدة الع

 دكتورالـ، "إسـالمیة رؤیة" ومعالجتها اإلسالمي المجتمع في االجتماعي االنحراف ظواهر - ١١٥
 .م ٢٠٠٧ الرابع، دیسمبر شیتاغونغ، المجلد، العالمیة اإلسالمیة الصمد، الجامعة عبد محمد

موســـى بـــن ، محمـــد  بـــن علـــي باخریبـــه عـــرض كتـــاب الصـــهیونیة بإیجـــاز تـــألیف األســـتاذ  - ١١٦
، العلـوم للسنة التمهیدیة للماجستیر بقسم الفلسفة اإلسالمیة بكلیـة دار، محمد بن هجاد الزهراني

  م.              ٢٠٠٤، ٢٠٠٣جامعة القاهرة 
عصر وٕامام، أ. د نبیل أبو علي، كتاب مؤتمر اإلمام الشهید أحمد یاسـین، الجـزء الثـاني،  - ١١٧

 م. ٢٠٠٤ ،التحضیریة في كلیة اآلداب، الجامعة اإلسالمیة، غزة، الطبعة األولىاعداد اللجنة 
  اهللا، ت، ط . فتح محمود وسیم.والبراء في سورة الممتحنة، د علماء الدین  الوالء - ١١٨
العلمانیــة السیاســیة والمســألة الدینیــة فــي فلســطین، إیــاد البرغــوثي، مركــز رام اهللا لدراســات  - ١١٩

 م ٢٠١٢فلسطین،  -مع مؤسسة فریدریش ناومان، رام اهللاحقوق اإلنسان، بالتعاون 
 –ه ١٤٢٩، ١دمشــق، ط ،العلمانیــة جــذورها وأصــولها، د. محمــد علــي البــار، دار القلــم  - ١٢٠

  م.٢٠٠٨
 د. سفر الحوالي، حیاة اإلسالمیة المعاصرة، نشأتها وتطورها وآثارها في ال العلمانیة - ١٢١
العلمانیـــة وثمارهـــا الخبیثـــة، محمـــد شـــاكر الشـــریف، تقـــدیم فضـــیلة الشـــیخ عبـــداهللا بـــن عبـــد  - ١٢٢

  ه .١٤١١الرحمن الجبرین، 
  م.١٩٩٤ -ه ١٤١٢، ١العلمانیون واإلسالم، محمد قطب، دار الشروق، ط  - ١٢٣
ول، دار طیبة (توزیع دار الصفوة) عودة الحجاب، محمد أحمد إسماعیل المقدم، الجزء األ - ١٢٤
  م.٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الطبعة العاشرة،  ،
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في وسائل اإلعالم المرئیة، د. نهى القـاطرجي، كلیـة اإلمـام األوزاعـي  المرأة عولمة قضایا - ١٢٥
لبنــان، بحــث مقــدم لمــؤتمر" قضــایا المــرأة المســلمة بــین التشــریع  -للدراســات اإلســالمیة، بیــروت

  القاهرة.،م، جامعة األزهر٢٠٠٦مارس  ١٦-١٤الوافدة"،  اإلسالمي وبریق الثقافة
الغــــزو الفكــــري والتیــــارات المعادیــــة لإلســــالم، الــــدكتور عبــــد الحلــــیم محمــــود، مــــن البحــــوث  - ١٢٦

المقدمة لمؤتمر الفقه اإلسالمي الذي عقدته جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمیة بالریـاض 
 -هـــــ  ١٤٠١لثقافــــة والنشــــر بالجامعــــة، هـــــ، أشــــرفت علــــي طباعتــــه ونشــــره :إدارة ا١٣٩٦ســــنة 

 م.١٩٨١
الغزو الفكري، أ. بدر ناضرین، أصل المذكرة للدكتور محمد السـرحاني، جامعـة أم القـرى،  - ١٢٧

كلیــة الــدعوة وأصــول الــدین، قســم الــدعوة والثقافــة اإلســالمیة، الفصــل الدراســي األول مــن العــام 
 هـ . ١٤٣١ـ ١٤٣٠الجامعي 

یم الكحلــوت مفتــي محافظــة غــزة، والشــیخ حســن إســماعیل فتــوى شــریعة  للشــیخ عبــد الكــر  - ١٢٨
 اللحام.

 للفـرد الـوطني االنتمـاء فـي تعزیـز محاربتـه واثـر الفلسـطینیة الوطنیـة السـلطة فـي الفسـاد - ١٢٩
 في الماجستیر المصري، أطروحة فخري "زهیر محمد" ، أشرف٢٠٠٦)  – (١٩٩٤ الفلسطیني
  .م ٢٠١٠، نابلس، فلسطین یةالوطن النجاح والتنمیة السیاسیة، جامعة التخطیط

الفكـــر اإلســـالمي فـــي مواجهـــة الفكـــر الغربـــي، الـــدكتور فـــؤاد الـــراوي، دار المـــأمون للنشـــر  - ١٣٠
 م.٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠األردن، الطبعة األولي ،
السـعودیة،  ،فلسطین بین الغزو الفكري واالستعمار، جمال حسن السراحنة، دار الصـمیعي - ١٣١

 م.٢٠٠٨-هـ ٢٤٢٩الطبعة األولى 
 ه ١٤٢٨األحمـد،  محمـد بـن ناصر :الشیخ، والعلمانیین اإلسالمیین ثوابت بین فلسطین - ١٣٢
/٤/٢٤ . 
 الطبعة، صالح محمد محسن .الفلسطینیة، د القضیة في منهجیة دراسات سلسلة فلسطین - ١٣٣

 .٢٩٣مالیزیا، ص ،كوااللمبور، ٢٠٠٢ مایو، األولى
١٣٤ -  
هــ)، الجــزء األول، ١٣٨٥فـي ظـالل القـرآن، سـید قطـب إبـراهیم حسـین الشـاربي (المتـوفى:  - ١٣٥

  هـ. ١٤١٢ ،القاهرة، الطبعة السابعة عشر  ،بیروت ،دار الشروق 
 ه، إبریـل ١٤١٨ الجـة ذي، القرضـاوي، الدوحـة یوسف كتوردالمسلم،  كل القدس قضیة - ١٣٦

 م.  ١٩٩٨
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 CEDAW)قـــراءة إســـالمیة فـــي اتفاقیـــة القضـــاء علـــى جمیـــع أشـــكال التمییـــز ضـــد المـــرأة( - ١٣٧
ى القــــاطرجي، بحــــث مقــــدم لمــــؤتمر " أحكــــام األســــرة بــــین الشــــریعة دراســــة حالــــة لبنــــان، د. نهــــ

 م.٢٠٠٨أكتوبر  -٩-٧مصر، ، اإلسالمیة واالتفاقات واإلعالنات الدولیة"، جامعة طنطا
قــراءة فــي اتفاقیــة القضــاء علــى جمیــع أشــكال التمییــز ضــد المــرأة، ( الســیداو)، المــؤتمرات  - ١٣٨

  هـ.١٤٢٧الدولیة حول المرأة، د. نهى قاطرجي، 
القــرآن منهــاج حیــاة، غــازي صــبحي آق بیــق، الجــزء الثــاني، تنســیق : الباحــث فــي القــرآن  - ١٣٩

  والسنة علي بن نایف الشحود، بون طبعة وتاریخ.
قضـایا التبعیــة اإلعالمیـة والثقافیــة فـي العــالم الثالـث، د.عواطــف عبـد الــرحمن، بـدون طبــع  - ١٤٠

  وتاریخ.
لیبـــي، جامعـــة الملـــك فیصـــل، عـــام قضـــایا ثقافیـــة معاصـــرة، د . أحمـــد بـــن عبـــد العزیـــز الح - ١٤١

 هـ.١٤٣٢هـ/ ١٤٣١
 .، ملف وورد ، بدون ت، ط ،وبدون ذكر دار النشر القومیة العربیة، سفر الحوالي - ١٤٢
بیـــروت، -القومیـــة والعلمانیـــة، مـــدخل علمـــي، د.عـــدنان محمـــد زرزور، ، مؤسســـة الرســـالة - ١٤٣

  م.  ١٩٩٢-هـ ١٤١٣الطبعة األولى
، بـدون الجـزء األولاصرة، عبـد الـرحمن المیـداني، كواشف زیوف في المذاهب الفكریة المع - ١٤٤

  طبعة وتاریخ.
 م .١٩٠٠مصر، سنة،  القاهرة، دار المعارف  ،لسان العرب البن منظور - ١٤٥
الالفتات التجاریة في مدینة نابلس، د. محمد دوابشة، مؤتمر الواقـع -لغة اإلعالن التجاري - ١٤٦

واآلداب، قسـم اللغـة العربیـة، الجامعـة اللغوي في فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة العلـوم 
  م.٢٠٠٦العربیة األمریكیة، 

لمـــاذا نـــرفض العلمانیـــة ؟ ال إلـــه إال اهللا (أفحكــــم الجاهلیـــة یبغـــون)، محمـــد محمـــد بــــدري،  - ١٤٧
  م . ٢٠٠٥ –ه ١٤٢٦مؤسسة الرواد لشؤون المجتمع المسلم القادم، 

عمــان،  ،ه، دار قنـدیللمحـات مـن حاضـر العــالم اإلسـالمي، د.خالـد محمـد القضــاة وزمالئـ - ١٤٨
 م.٢٠٠٧

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین علي أبو الحسن بن عبد الحي بن فخر الدین النـدوي  - ١٤٩
 مصر. ، هـ)، الجزء األول، اإلیمان، المنصورة١٤٢٠(المتوفى: 

المتطلبات التربویة إلعداد الشباب الفلسطیني في ضوء التحـدیات المعاصـرة، أ.د. محمــود  - ١٥٠
مقــدم إلــى المــؤتمر العــام للشــباب الفلســطیني المنعقــد بــوزارة الشــباب والریاضــة أبــو دف، بحــث 

  .٢٠٠٨إبریل 
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نتشـــار العلمانیـــة وأثرهـــا فـــي المجتمـــع اإلســـالمي، د. محمـــد زیـــن الهـــادي، دار امجـــاالت  - ١٥١
  ه. ١٤٠٩، ١الریاض، ط  ،العاصمة 

عبــري، الخلیــل، المجتمــع المــدني والتمویــل األجنبــي آفــاق أم تحــدیات ؟، الــدكتور مــاهر الج - ١٥٢
  .٢٠١٠الطبعة  األولى، ، مصر ،الناشر: صوت القلم العربي، القاهرة ، فلسطین

مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، محمد بن صالح بن محمد  - ١٥٣
دار  ،جمـــع وترتیـــب : فهـــد الســـلیمان، دار الـــوطن  ٢٦هــــ)، الجـــزء ١٤٢١العثیمـــین (المتـــوفى: 

  هـ.١٤١٣ -األخیرة الثریا، الطبعة: 
 –ه  ١٤١٢مجموعـة رسـائل اإلمـام الشـهید حســن البنـا، دار الطباعـة والنشـر اإلســالمیة،  - ١٥٤

  .م١٩٩٢
 .م ١٩٨٦، محمد بن بكر عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان ،  مختار الصحاح - ١٥٥
المـــدارس العالمیـــة األجنبیـــة االســـتعماریة تاریخهـــا ومخاطرهـــا، بكـــر بـــن عبـــد اهللا أبـــو زیـــد،  - ١٥٦

  م.٢٠٠٠هـ،  ١٤٢١، عة األولى الطب
الجزء ، -هـ١٤٠٣، معاصرة، محمد قطب، دار الشروق، الطبعة األولىالفكریة المذاهب ال - ١٥٧

  . م١٩٨٣األول،
 مـن أعـوام خمسـة بعـد أوسـلو اتفـاق ، بشـأن"حمـاس" اإلسـالمیة المقاومـة حركـة مـذكرة - ١٥٨

 ٣٦ ، العـدد٩ مجلـدال، الفلسـطینیة الدراسـات مجلـة، فلسـطینیة ، وثـائق١٩٩٨/٨/١٧توقیعـه، 
  .١٩٩٨ خریف

المــرأة العربیــة فــي منظــور الــدین الواقــع، دراســة مقارنــة، جمانــة طــه، مــن منشــورات اتحــاد  - ١٥٩
  م.٢٠٠٤ ،الكتاب العرب، دمشق

 علـى الدیموقراطیة للرقابة جنیف المرأة الفلسطینیة واألمن دلیل التشریعات الساریة، مركز - ١٦٠
، ٢٠١٠، الغربیـة فلسـطین البیـرة الضـفة ، هللا رام،  ٣٤ المعـارف المسـلحة شـارع القـوات

  .القانوني واالجتماعي لإلرشاد المرأة مركزبالتعاون مع 
  م.٢٥/٣/٢٠٠٩، "ةالجزیر  ،المسار السیاسي بین العرب وٕاسرائیل بعد اتفاقیة كامب دیفید  - ١٦١
هــ ـ ١٤٠٢ ،المسألة الفلسطینیة في المنظار السعودي، عبد الرحمن الشیخ، الطبعة األولى - ١٦٢

  م.١٩٨٢
دراســة تاریخیــة تحلیلـــة،  ١٩٧٧ -١٩٤٧المشــاریع األمریكیــة لتســویة القضــیة الفلســطینیة  - ١٦٣

  .٢٠٠٥سمیر سیسالم، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، 
، . ٢٠١٠مـایو ٢٧األوروبیـة، بروكسـل،  المـدني المجتمـع شـبكاتو  منظمـات مشـاورات - ١٦٤

 موجز.
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 معالجتها، زهراء وسبل المعاصرة المجتمعات اإلسالمیة في المنتشرة األخالقیة المشكالت - ١٦٥
 مرادي. مدحم
مشــكلة التــدخین فــي المجتمــع الفلســطیني وعالجهــا فــي ضــوء التربیــة اإلســالمیة، د.محمــود  - ١٦٦

  غزة.-سالمیة م، الجامعة اإل١٩٩٨أبو دف، 
المصطلح اإلسالمي في مواجهة المصطلحات الغازیة، د. سـعد عبـداهللا عاشـور، أ. حسـن  - ١٦٧

"اإلســالم والتحــدیات المعاصــرة"، المنعقــد بكلیــة أصــول  ســلیمان حلــس، بحــث مقــدم إلــى مــؤتمر
  .م٣/٤/٢٠٠٧-٢الدین في الجامعة اإلسالمیة، في الفترة: 

اجـد، مدیریـة الدراسـات والمنشـورات اللبنانیـة فـي خضـر م، المصطلحات المتداولة باإلعالم - ١٦٨
 وزارة االعالم، بدون طبعة وتاریخ.

المعالجــــات الشــــرعیة للحــــد مــــن ظــــاهرة الطــــالق فــــي المجتمــــع الفلســــطیني، محمــــد كمــــال  - ١٦٩
السوسي، ورقة عمل مقدمة للیوم الدراسـي والـذي بعنـوان " ظـاهرة الطـالق وأثرهـا علـى المجتمـع 

 م.٢/٥/٢٠٠٩الخدمة االجتماعیة، السبت الموافق -ت اإلنسانیة الفلسطیني"، قسم الدارسا
األردن، طبعــــة  ،المعجــــم اإلعالمــــي، د.محمــــد الفــــار، دار أســــامة ودار الشــــروق، عمــــان  - ١٧٠

  م.٢٠١٠
هـــ) بمســاعدة فریــق ١٤٢٤معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة، أحمــد مختــار عمــر، (المتــوفى:  - ١٧١

  .عمل
 .١٩٩٤مصر،  ،ارة التربیة والتعلیمالمعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، وز  - ١٧٢
  م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥مصر، الطبعة الرابعة، -المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة - ١٧٣
معجم مقاییس اللغة، ألبي الحسین أحمد بـن فـارس بـن زكریـا، تحقیـق وضـبط عبـد السـالم  - ١٧٤

 محمد هارون، الجزء الرابع، دار الفكر.
دار ، بـــن عبـــد الســـید بـــن علـــي المطـــرزيالمغـــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب، أبـــي الفـــتح ناصـــر  - ١٧٥

 لبنان.، بیروت، الكتاب العربي
 أبـو األصـفهاني بالراغـب المعروف المفضل بن محمد بن الحسین،  القرآن ألفاظ مفردات - ١٧٦

 ، بدون ت، ط .٢اء ز األج عدد، ، دمشق  القلم دار،  القاسم
ؤتمر العربــي المــمكافحــة الفســاد مــن منظــور إســالمي، الــدكتور عبــد الحــق أحمــد حمــیش،  - ١٧٧

-٦هــ الموافـق(١٢/٨/١٤٢٤-١٠الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات والبحوث، الریاض، 
 م).٨/١٠/٢٠٠٣
ملخص تنفیدي، تضییق مجال حقوق اإلنسان عمل المنظمات غیر الحكومیة الفلسطینیة،  - ١٧٨

-٣ورقـــة نقــــاش، إصــــدارات الشـــبكة األوروبیــــة المتوســــطیة لحقـــوق اإلنســــان، الموقــــع الرســــمي 
  . pdf، ملف ٢٠٠٤
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المناهج المدرسیة الفلسطینیة، تعمل على هدم اإلسالم في نفوس أبناء المسلمین وتحویلهم  - ١٧٩
  م .٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥فلسطین،  ،إلي العلمانیة الكافرة، حزب التحریر

 مقـدم بحـث، ) تنمویـة جغرافیـة دراسـة(  (NGOS )الفلسـطینیة الحكومیة غیر المنظمات - ١٨٠
 والتحـدیات التنمیـة آفـاق بـین فلسـطین فـي والتمویـل االسـتثمار لاألو  العلمـي المـؤتمر إلـى

 مـن الفترة اإلسالمیة في الجامعة في التجارة بكلیة المنعقد، إبراهیم كامل یوسف .المعاصرة، د
  م. ٢٠٠٥ مایو  ٩-٨
المنهاج المدرسي أساسیاته، واقعه، أسـالیب تطـویره، د.عـزو عفانـة، د.فتحیـة اللولـو، غـزة،  - ١٨١

 م .٢٠٠٤
موســـوعة المیســـرة فـــي األدیـــان والمـــذاهب واألحـــزاب المعاصـــرة، النـــدوة العالمیـــة للشـــباب ال - ١٨٢

ـــدوة  اإلســـالمي الجـــزء األول، إشـــراف وتخطـــیط ومراجعـــة، د. مـــانع بـــن حمـــاد الجهنـــي، دار الن
  هـ. ١٤٢٠العالمیة، الطبعة الرابعة، 

ـــوطن، الناشـــ - ١٨٣ ـــة النســـاء، إعـــداد القســـم العلمـــي بـــدار ال ـــوطن، الموضـــة واألزیـــاء فتن ر دار ال
  الكتیبات اإلسالمیة، بدون طبعة وتاریخ.

موقف أصحاب األهواء والفرق من السنة النبویة ورواتها جذورهم ووسائلهم وأهدافهم قـدیما  - ١٨٤
هـــ)، الجــزء ١٤٢٧وحــدیثا، أبــو یاســر محمــد بــن مطــر بــن عثمــان آل مطــر الزهرانــي (المتــوفى: 

 هـ.١٤١١ألولى، األول، مكتبة الصدیق للنشر والتوزیع، الطبعة ا
النــــدوة العالمیــــة للشــــباب اإلســــالمي   ،موقــــف اإلســــالم مــــن العلمانیــــة، د. صــــالح الصــــاوي - ١٨٥

  م. ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢، ١)، ط١٠٣اللجنة الثقافیة  سلسلة إصدارات الندوة العالمیة (
، ةاألردن، الطبعــة الثانیــة عشــر  ،نحـو ثقافــة إســالمیة أصــیلة، د.عمــر األشـقر، دار النفــائس - ١٨٦

  م.٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥
المـرأة وقـرارات وفتـاوي (دائـرة االفتـاء  ضـد التمییـز اشـكال جمیـع علـى القضـاء نص اتفاقیة - ١٨٧

ـــاء والبحـــوث والدراســـات اإلســـالمیة رقـــم:( ـــة بهـــا، قـــرار مجلـــس االفت ) ١٠/٢٠٠٩العـــام) المتعلق
 م .٢٣/٧/٢٠٠٩هـ، الموافق  ١/٨/١٤٣٠، بتاریخ 

فى المصــــمودي دراســــة مقدمــــة النظــــام اإلعالمــــي الجدیــــد علــــى مفتــــرق الطریــــق د. مصــــط - ١٨٨
  .٨/٩/١٩٩٧-٦األردن ، عمان )االتصال والدیبلوماسیة(لمؤتمر 

القـاهرة، الطبعـة الثانیـة  ،النظام العالمي الجدید لإلعالم، عبد القادر المخادمي، دار الفجر - ١٨٩
 م.٢٠٠٦،
، نظرات وأضواء علـي القومیـة العربیـة، عبـد اهللا عـزام، الناشـر مركـز الشـهید عبـد اهللا عـزام - ١٩٠

  باكستان، طبع علي نفقة اللجنة النسائیة العربیة. ،بشاور
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النظریــة السیاســیة اإلســالمیة فــي حقــوق اإلنســان الشــرعیة دراســة مقارنــة، د. أحمــد مفتــي،  - ١٩١
قطــر،  ،ث والمعلومـات الدوحــة و د.سـامي الوكیــل، الطبعـة األولــى، مؤسســة الخلـیج، مركــز البحــ

 هـ .١٤١٠-شوال
هــ)، ١٤٢٠ء االسـالم والواقـع، عبـد العزیـز بـن بـاز (المتـوفى:نقد القومیة العربیة على ضـو  - ١٩٢

  هـ.١٤٠٠، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء، الجزء األول الطبعة السادسة 
 اإلسـالمیة الـدعوة خلف، مؤتمر طالل .والتعلیم اإلسالمیة، د التربیة مناهج على الهجمة - ١٩٣

الـدین،  أصـول م، كلیـة ٢٠٠٥ أبریـل ١٧ -١٦-ه  ١٤٢٦ األول العصـر، ربیـع ومتغیـرات
 بغزة. اإلسالمیة الجامعة

 المصـداقیة بالمبـادئ، عـدم االلتـزام والهیمنة، عـدم الفلسطینیة، الفردیة التحریر منظمة وأد - ١٩٤
 یوجد تاریخ. ، الpdfملف خرطبیل،  الممارسة، جمیل في
 أعـدها التـي رقـة، الو ١٩٨٨.١٥ الثـاني تشـرین - مـن فلسـطین دولـة قیـام اعـالن وثیقـة - ١٩٥

 علـى فلسـطین بدولـة االعتـراف الفلسـطینیة، حـول التحریـر لمنظمـة التـابع المفاوضـات مكتـب
، .المتحـدة األمـم فـي كـامال عضـواً  قبولهـا إلى ، باإلضافة١٩٦٧ یونیو/حزیران من الرابع حدود

 املةك كدولة فلسطین انضمام ، وقبول١٩٦٧ العام حدود على فلسطین دولة بإقامة فاواالعتر 
 .٢٠١١ یولیو المتحدة األمم في العضویة

 ولیـد عملهـا؟ سـائد تواجـه التـي والمعوقـات األهلیـة المؤسسـات وأداء عمل حـول دور ورقة - ١٩٦
، ٢٠٠٨، اإلسـالمیة، غـزة المستمر، الجامعة والتعلیم المجتمع خدمة عمادة، جودة سعد، محمد

  .الفلسطینیة المرأة تنمیة في المدني المجتمع منظمات دور حول دراسة نقًال عن
جـــدة، الطبعـــة  ،وســـائل اإلعـــالم وأثرهـــا فـــي وحـــدة األمـــة، محمـــد الغالیینـــي، دار المنـــارة  - ١٩٧

  م.١٩٨٥-هـ١٤٠٥األولى، 
الوالء والبراء في اإلسـالم مـن مفـاهیم عقیـدة السـلف، محمـد بـن سـعید بـن سـالم القحطـاني،  - ١٩٨

  ، مصـــر -القـــاهرة، ة التوقیفیـــةالمكتبـــ الجـــزء األول،تقـــدیم: فضـــیلة الشـــیخ عبـــد الـــرزاق عفیفـــي، 
  .٢٠٠٣، الطبعة األولى

یقظــة العــرب، تــاریخ العــرب القومیــة، قدمــه لــه نبیــه فــارس، ترجمــة د.ناصــر الــدین األســد،  - ١٩٩
 م.١٩٩٨٧لبنان، الطبعة الثامنة، ینایر -د.احسان عباس، دار العلم للمالیین، بیروت

یش نموذجًا، منشورات الهیئة د. یوسف حطیني، في سردیة القصیدة الحكائیة، محمود درو  - ٢٠٠
 .٢٠١٠ ،م، الطبعة األولى ٢٠١٠دمشق ،العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة

 ،كلیة أصول الدین ، د. أحمد محمد زاید، جامعة األزهر ،الخطر الحداثي على العقیدة - ٢٠١
لعقیدة قسم ا ،كلیة الشریعة وأصول الدین،قسم الدعوة والثقافة اإلسالمیة، جامعة الملك خالد 

 .والمذاهب
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 لجودة العامة مع اإلدارة عفونة، بالتعاون سائدة.الفلسطیني، د التعلیم نوعیة تطویر نحو - ٢٠٢
  . ٢٠١٠الوزراء،  لمجلس العامة الحكومي األمانة األداء

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣،مذاهب فكریة معاصرة، محمد قطب، دار الشروق، الطبعة األولى - ٢٠٣
صــــفر ٧٨إبــــراهیم خضــــر، مجلــــة البیــــان، العــــدد  أقــــوال منســــیة حــــول التغریــــب، د. أحمــــد - ٢٠٤

 .م١٩٩٤أغسطس  –هـ، یولیو ١٤١٥
، مكتبة العبیكان، الطبعة األولى ٢٢ال تغضب ، د. عبد الرحمن صالح العشماوي ، ص  - ٢٠٥

 م . ٢٠٠٢هـ /  ١٤٢٣
هـ ١٤٢٥الطبعة األولى  غزة ،حقوق االنسان بین الشریعة والقانون، د. اسماعیل األسطل، - ٢٠٦
 .م٢٠٠٤ ،
تالط بـــین الجنســـین مفهومـــه وحكمـــه وآثـــاره، قـــدم لـــه أ.د ناصـــر بـــن ســـلیمان العمـــر، االخـــ - ٢٠٧

 .م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ ،الطبعة األولى ابراهیم بن عبد اهللا األزرق،
، ملـف المدارس العالمیة األجنبیة االستعماریة تاریخها ومخاطرها، بكر بن عبـداهللا أبـو زیـد - ٢٠٨

 وورد من اإلنترنت .
 ألسـتاذا ةترجمـ ،التونسـي خلیفـة محمـد ت حكمـاء صـهیون،الخطـر الیهـودي بروتـوكال - ٢٠٩

 . م ١٩٨٠  ه ١٤٠٠،الخامسة الطبعة ،العقاد محمود عباس،الكبیر
  

  المجالت والدوریات:الصحف و  –ثانیًا 
هـــدى بـــارود، جریـــدة االحـــتالل یعـــاني مـــن أزمـــة اســـتخباراتیة فیمـــا یتعلـــق بتجنیـــد العمـــالء،  -١

  م.٢٠١٢ابریل نیسان ٢٤ه، ١٤٣٣جمادي اآلخرة ٣، فلسطین، الثالثاء
بحــث یشــتمل علــي مراجــع  ،أقــوال منســیة حــول التغریــب، أحمــد إبــراهیم خضــر،نوع البحــث -٢

  م . ١٩٩٤، سنة النشر،٧٨،،العدد ٩،عنوان الدوریة: البیان (بریطانیا) ،المجموعة:
أهـــداف العولمـــة وأثرهـــا علـــى حقـــوق اإلنســـان والســـالم العـــالمي، أ. بـــن صـــغیر مـــراد، كلیـــة  -٣

تلمســان، مجلــة البحــوث والدراســات العلمیــة، جامعــة د.  ،وق، جامعــة أبــي بكــر بلقایــدالحقــ
  . ٥م، العدد ٢٠١١یحي فارس، 

، صــحیفة دنیــا )یــوم العائلــة ( بمناســبة یــوم األم جمعیــة الفجــر الشــبابي تقــیم احتفــاال بعنــوان -٤
  رام اهللا.، م، فلسطین٢١/٣/٢٠١٣الوطن االلكترونیة، 

  ١٢اإلســراء، المجموعــة،  ،عنــوان الدوریــة، مواجهتــه، عمــر الرمــاش التغریــب الثقــافي وكیفیــة -٥
  م . ٢٠٠١،سنة النشر:  ٣٥العدد:

 األلكترونیـة، السـنة النشـرة جبریـل، كنعـان رأفـت، األیـدولوجیا وغیـاب األجنبـي التمویـل -٦
  . ٢٠٠٦  فبرایر شباط  ٤، ٧٨١ العدد ،السادسة
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منبــر ، مــدي زقــزوق ،عنــوان الدوریــةمحمــود ح، دور مؤسســات الــدعوة فــي مواجهــة التغریــب -٧
 ،، ســنة النشــر١٠،، العــدد٤٥ ، الســنة١٤المجموعــة: غــزة ،، اإلســالمیةالجامعــة  ،اإلســالم
  م. ١٩٨٧

 اللغة قسم  ،اآلداب السلطان، كلیة دیب فؤاد درویش، محمد محمود شعر في النكبة صورة -٨
  األول، غـزة ، العـددالعاشـر المجلـد ،اإلسـالمیة الجامعـة مجلـة، األقصـى جامعـة ،العربیـة

 فلسطین.
 العـددن، والعشـرو  الثالثـة قنـدیل، صـحیفة القـدس، السـنة الحلـیم األجنبـي، عبـد التمویل ضد -٩

 هـ . ١٤٣٢ رمضان ١، ٢٠١١ )(اغسطس آب ١ ، االثنین٦٨٨٥
ـــــوع محمـــــد عمـــــارة،المؤلف اإلســـــالمي التصـــــدي للتغریـــــب رعنـــــوان البحـــــث فـــــي التنـــــوی - ١٠ ، ن

  مقال،البحث
  م . ١٩٨٥ ،سنة النشر، ٢، العدد : ١،لقاهرة ،المجموعةا،عنوان الدوریة - ١١
 دمشق جامعة المنصور، مجلة العزیز عبد المستقبلیة، الدكتور العربیة والخیارات..العولمة - ١٢

 .٢٠٠٩ الثاني ، العدد٢٥ والقانونیة، المجلد االقتصادیة للعلوم
ر البیــاتي، مجلــة الغــزو االعالمــي وتعلیــب األفكــار الفاســدة للــوطن العربــي، د. یــاس خضــی - ١٣

  .٤/٢٠١٢/ ٢١السبت  ،الخلیج االلكترونیة، تاریخ النشر
لغـــزو الفكـــري، ممـــدوح فخـــري، الجـــزء األول، مجلـــة الجامعـــة اإلســـالمیة بالمدینـــة المنـــورة، ا - ١٤

 .هـ ١٣٨٩رجب ، العدد األول، السنة األولى
وت، خلیـل نعـم فـي بیـر  ٢٢القضیة الفلسـطینیة فـي القمـم العربیـة مـن الءات الخرطـوم إلـى  - ١٥

  . ١٩د العداألردن، ، عمان، ، شركة المدى٢٠٠٨-Mar-٢٧، صحیفة السجل، الخطیب
 تجـاوز الصـراع لحـل الدولیـة الشـرعیة الفلسـطینیة، اسـقاط الثوابـت تنسـف مبـادرة بـوش - ١٦

، ٥٨١٥ ائیل د. ابـراهیم أبـراش، جریـدة القـس، العـددوٕاسـر  السـلطة بـین الموقعـة لالتفاقـات
  ه. ١٤٢٩ صفر ٧ فبرایر شباط ١٤ عشرة، الخمیس التاسعة السنة

عــددا)، تصــدر عــن المنتــدى اإلســالمي، (رقــم الجــزء، هــو رقــم العــدد.  ٢٣٨مجلــة البیــان ( - ١٧
  ورقم الصفحة، هي الصفحة التي یبدأ عندها المقال في العدد المطبوع).

  www.alarabiya.netوقع الحریة نیوز، وموقع العربیة نت، دبي، مجلة لیلك، م - ١٨
صـحیفة منبـر القـدس، السـنة الثانیـة المـدني،  تمـعلمجا لمنظمـات األجنبـي التمویـل مخـاطر - ١٩

 ١٢ -١١، ٢٠١٠)، آب(اغسـطس ٢١/٢٢ :االحـد/، السـبت٦٥٩٥ العـددوالعشـرون، 
  ه. ١٤٣١رمضان، 

، د.یوسـف كامـل إبـراهیم، الغربیـة الضـفة أجـل مـن الفصل مؤتمر أنابولیس تعزیز أجل من - ٢٠
  .٢٠٠٧  الثاني نوفمبر، تشرین ٢٥ه،  ١٤٢٨ القعدة ذي ١٥ األحدجریدة فلسطین، 

http://www.alarabiya.net
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 ،المنبر، المجموعــة،مــن مظــاهر التغریــب الفكــري، نائلــة نعمــان المشــهراوي ،عنــوان الدوریــة - ٢١
  م . ٢٠٠٠سنة النشر، ، ٢٧العدد: ، ٧

فلسطین، عبد العزیز السنبل، مجلـة البحـوث والدراسـات واقع محو األمیة وتعلیم الكبار في  - ٢٢
  . ٢٠٠١فبرایر / ، )٥العدد ( ،التربویة الفلسطینیة، دراسات وتقاریر

الورقات فیما یختلف فیه الرجال والنساء، أحمد بن عبد اهللا العمري، الجزء األول، الجامعـة  - ٢٣
  م.٢٠٠٤هـ) /١٤٢٤( ،١٢١ العدد ،اإلسالمیة بالمدینة المنورة، السنة الخامسة والثالثون

  المقابالت :
في مركز الفتوى والتشریع، الجامعة االسالمیة یوم السبت  ،مقابلة مع د. ماهر السوسي -١

 مساًء.  ١س ، غزة، م٢٣/١٢/٢٠١٢
غزة، ،الجامعة االسالمیة، مساًء، كلیة التربیة ١٢مقابلة مع د. عزو عفانة س -٢

  .م٢٣/١٠/٢٠١٢
  م.٢/٥/٢٠١٣أستاذ علم النفس في جامعة األقصى،  ،عرمقابلة مع الدكتور درداح الشا -٣
 م.٢٦/٨/٢٠١٢بتاریخ ، مقابلة  أجریت مع الدكتور عزو عفانة، األحد -٤
 غزة.،الجامعة االسالمیة، مساًء، كلیة التربیة ١:٣٠مقابلة مع د. فتحیة اللولو، س -٥
  م.١٠/٥/٢٠١٣أستاذ علم النفس في جامعة األقصى،  ،مقابلة مع الدكتور درداح الشاعر -٦
  

  :الشبكة العنكبوتیة (مواقع االنترنت) -ثالثًا 
١١- www.al-arabeya.net/index.asp?serial=&f=٣٤٢٧٥٧٣٤٠١ 
١٢- USAID ،(www.crs-pcap.org  
١٣- www.al-mousawi.org/an/١.ppt 
١٤- www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=٢&id=٤٠٦ .  
١٥- www.tayseer-altamimi.com 
١٦- www.thaqafa.org/main/default.aspx?xyz.  
١٧- alawaliah.com/vb/attachment.php?attachmentid=٥٨٤&d 
١٨- .uqu.edu.sa/files٢/tiny_mce/plugins/filemanager/files/.../٢/f٢.pdf 
١٩- www.fatehmedia.ps/page-٩٢.html 
٢٠- www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=١٢٠٥٤   
٢١- lahona.moheet.com/show. 
٢٢- www.acdi-cida.gc.ca/hom  
٢٣- http://www.alukah.net/Sharia/٠/٧٤٣/#ixzz١X٥hTc٠xrم٥/٩/٢٠١١ 
٢٤- ahmedaldhurafi.maktoobblog.com   
٢٥- albayan.co.uk/article.aspx?id=١٧٢٠ 
٢٦- almesryoon.com/permalink/١٠٠٣٧٥.html  
٢٧- alresalah.ps/ar/index.php?act=post&id=٦١٥٥٧  
٢٨- ar.islamway.net. 

http://www.al-arabeya.net/index.asp?serial=&f=
http://www.crs-pcap.org
http://www.al-mousawi.org/an/
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=
http://www.tayseer-altamimi.com
http://www.thaqafa.org/main/default.aspx?xyz
http://www.fatehmedia.ps/page
http://www.felesteen.ps/index.php?page=details&nid=
http://www.acdi-cida.gc.ca/hom
http://www.alukah.net/Sharia/
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٢٩- ar.wikipedia.org/wiki. 
٣٠- arabic.anera.org. 
٣١- arabinfomall.bibalex.org/ar/index.aspx?orgid=٣٠٣&sectionid 
٣٢- asp.alhaq.org 
٣٣- betsafafa.com  
٣٤- eaders.ps/ar/supporters/local-and.../٤٤-٣٨-٠٩-٠٥-٠٧-٢٠١١-١٠٥. 
٣٥- eeas.europa.eu/delegations/westbank/about_us/...role/index_ar.htm 
٣٦- felesteen.ps/details/news/.../.html 
٣٧- feqhweb.com   
٣٨- hakaek-misr.com نسخة مخبأة.   
٣٩- http://sarayanews.com 
٤٠- http://www.almenhaj.net 
٤١- http://www.alquds.com/news/article/view/id/١٣٩٤٣٢ 
٤٢- http://www.alukah.net 
٤٣- http://www.alwatanvoice.com/pulpit.php?go=articles&id=٢٩١٥٦ 
٤٤- http://www.islamlight.net:٨٨/ 
٤٥- http://www.islammessage.com/ar/modules 
٤٦- http://www.islamweb.net. 
٤٧- http://www.kanaanonline.org/articles/٠٠٧٨١.pf 
٤٨- http://www.pacbi.org/arabic.php 
٤٩- http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/plo_٤.html 
٥٠- http://www.usaid.gov/ 
٥١- http://www.wefaqsociety.ps 
٥٢- ibn-jebreen.com  
٥٣- islamicfamily.roro٤٤.com/islamicfamily-٠-١٦٣-٩٢.html  . 
٥٤- islamqa.info/ar/ref/١٤٦٢٧ 
٥٥- lifehope.ps. 
٥٦- Listen Arabic. www.listenarabic.com/ar/Radio+Palestine    
٥٧- main.omandaily.om/node/نسخة مخبأة١٢٥٨٧٦ 
٥٨- muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=١٦٢٦٩ 
٥٩- nahdha.blogspot.com/٢٠٠٩/٠٢/blogpost.html   .  
٦٠- palngo.org/Details.aspx?UserId=d٠٦-١٤١٢٤٣٣ff-٤٦٤d-b٠٥٠ 
٦١- paltimes.net. 
٦٢- paltimes.net/details/news/١٣١١٨.html 
٦٣- paltimes.net/details/news/١٣١١٨.htmwww.alkashf.net  .  
٦٤- plfront.blogspot.com. 
٦٥- saraya news  .  
٦٦- shamela.ws index  
٦٧- site.iugaza.edu.ps/sashoor/files/٢٠١٠/٠٢/١١.pdf 
٦٨- stateofpalestine.ro    .  
٦٩- twitter.com/#!/gazaps  
٧٠- twww.islamlight.ne. 
٧١- vb.arabsgate.com  

http://sarayanews.com
http://www.almenhaj.net
http://www.alquds.com/news/article/view/id/
http://www.alukah.net
http://www.alwatanvoice.com/pulpit.php?go=articles&id=
http://www.islamlight.net
http://www.islammessage.com/ar/modules
http://www.islamweb.net
http://www.kanaanonline.org/articles/
http://www.pacbi.org/arabic.php
http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/plo_
http://www.usaid.gov/
http://www.wefaqsociety.ps
http://www.listenarabic.com/ar/Radio+Palestine
http://www.alkashf.net
http://www.islamlight.ne
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٧٢- www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=١٤٣٧٩٢ 
٧٣-  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=٣٤٨٨١٦ 
٧٤- www.ahewar.org/search/search.asp?U=١&Q  
٧٥- www.ahlalhdeeth.com 
٧٦-   www.ahlanse.com. 
٧٧- www.ahlanse.com/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid 
٧٨- www.ajras.org/?page=show_details&Id=٣٥&table=table_١٥١ 
٧٩- www.ajyal.ps  . 
٨٠- www.alagidah.com 
٨١- www.alaws٢٠٠٦.com/vb/printthread.php?t=٦٥٤٦٨&pp=٤٠ 
٨٢- www.albasra.nt. 
٨٣-  www.alfajertv.com  .  
٨٤-  www.alforqan.net/files/print-٣٦١.html  
٨٥- www.alghad.com 
٨٦- www.aljazeera.net/.../pages/ad٧f٢٥٢b-d٥cf-٩-٤٧٦٨a٥a-٨٢٣٩ea٢٦fd٣ 

htm 
٨٧- www.alkashf.net  
٨٨- www.alkotla.info. 
٨٩- www.almoajam.org/poet_details.php?id=٢٩١١    
٩٠- www.almoslim.com. 
٩١- www.almoslim.net 
مخبأة نسخة -٩٢  www.almoslim.net/node/٨٣٢٦٤ 
٩٣- www.al-mousawi.org/an/١.ppt  
٩٤- www.alqabas.com.kw/node/٤٤٥١٩٤ 
٩٥- www.alqaseda.com  
٩٦- www.alquds.com/news/article/view/id/٢٥٤٠٠٤ 
٩٧- www.alresalah.ps. 
٩٨- www.alukah.net/Culture/٠/٥٠٦٤/ . 
٩٩- www.alwatanvoice.com/arabic/news/٢٠٠٣/٠٩/١٤/٦٠.htmlنسخة مخبأة 
١٠٠- www.alzatari.net/research/٦٧٨.html 
١٠١- www.alzaytouna.net/permalink/٤٦٦٢.html 
١٠٢- www.amideast.org/ar/node/٢٣٣١ 
١٠٣- www.annaharkw.com/annahar/ArticlePrint.aspx?id=١٠٦٨١٠ 
١٠٤- www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=٢٢٤٨ 
١٠٥- www.arabcultural-a.org  .  
١٠٦- www.azeytouna.net  .  
١٠٧- www.balagh.com . 
١٠٨- www.binbaz.org.sa  .  
١٠٩- www.canadainternational.gc.ca/west.../canada-wbg-cg.aspx?... 
١١٠- www.diwanalarab.com/spip.php?article١٩٩٧٨  
١١١- www.diwanalarab.com/spip.php?article٢٩٢٦٨ 
١١٢- www.dorar.net/book_end/١٤٠٢٠ 
١١٣- www.drmosad.com/index٢٠٩.htm. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=
http://www.ahlalhdeeth.com
http://www.ahlanse.com
http://www.ahlanse.com/mod.php?mod=news&modfile=item&itemid
http://www.ajras.org/?page=show_details&Id=
http://www.ajyal.ps
http://www.alagidah.com
http://www.albasra.nt
http://www.alfajertv.com
http://www.alforqan.net/files/print
http://www.alghad.com
http://www.aljazeera.net/.../pages/ad
http://www.alkashf.net
http://www.alkotla.info
http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=
http://www.almoslim.com
http://www.almoslim.net
http://www.almoslim.net/node/
http://www.al-mousawi.org/an/
http://www.alqabas.com.kw/node/
http://www.alqaseda.com
http://www.alquds.com/news/article/view/id/
http://www.alresalah.ps
http://www.alukah.net/Culture/
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/
http://www.alzatari.net/research/
http://www.alzaytouna.net/permalink/
http://www.amideast.org/ar/node/
http://www.annaharkw.com/annahar/ArticlePrint.aspx?id=
http://www.anntv.tv/new/showsubject.aspx?id=
http://www.arabcultural-a.org
http://www.azeytouna.net
http://www.balagh.com
http://www.binbaz.org.sa
http://www.canadainternational.gc.ca/west.../canada-wbg-cg.aspx
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article
http://www.dorar.net/book_end/
http://www.drmosad.com/index
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١١٤- www.eltwhed.com  
١١٥- www.elwedad.org  .  
١١٦- www.fedaaqsa.com/NewsDetails.aspx?id=٨٣٥٤ 
١١٧- www.fida.iyup.org . 
١١٨- www.fin٣go.comنسخة مخبأة 
١١٩- www.fin٣go.com/newFin/main/topicpreview.php?ditopicid=١٣٣٤ 
١٢٠- www.free-country.org. 
١٢١- www.gcdgroup.org/ 
١٢٢-  www.gupw.net   . 
١٢٣- www.hadaf-hr.com 
١٢٤- www.hadielislam.com. 
١٢٥- www.hamasna.com 
١٢٦- www.hurras.org 
١٢٧- www.hurras.org/vb/showthread.php?٥٢٤٣ 
١٢٨- www.idsc.gov.ps/arabic/edu/derasat/derasat-٩.html  
١٢٩- www.idsc.gov.ps/arabic/ngos/derasat/derasat_١.htm. 
نسخة مخبأة -١٣٠ مماثلة -   www.ikhwanwiki.com/index.php?title 
١٣١- www.islamhouse.com 
١٣٢- www.islamlight.net 
١٣٣- www.islammemo. 
١٣٤- www.islamweb.net  .  
١٣٥- www.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang  
١٣٦- www.kayan.org.il      
١٣٧- www.kuwaitup.com/vb/t  
١٣٨- www.lahaonline.com   .  
١٣٩- www.masader.ps/p/ar/node/٤٣٣٤  -  
١٤٠- www.masader.ps/p/ar/node/٥٣٩٢  
١٤١- www.mezan.org/ar/details.php?id=١٣٢٥٤&ddname..  
١٤٢- www.mongoa.gov.ps/Arabic/NGODIR/index.html 
١٤٣- www.moumineen.org.ae/assous.htm  
١٤٤- www.mowa.pna.ps/NewsDetails.aspx?id=٢ . 
١٤٥- www.muslm.net. 
١٤٦- www.myportail.com/actualites-news-web-٠-٢.php?id 
١٤٧- www.nablus-city.net/?page=details&cat=٢٣&newsID=١٤٧٦  
١٤٨- www.ndc.ps/ar/index.php  . 
١٤٩- www.nedalshabi.ps/ ،.maktoobblog.com 
١٥٠- www.noqta.info/page-٧٩٢٢-ar.html. 
١٥١- www.paldf.net  
١٥٢- www.palpeople.org/atemplate  .  
١٥٣- www.palpeople.orgPalestinian People`s Party . 
١٥٤- www.paltimes.net  .  
١٥٥- www.paltodaytv.com 
١٥٦- www.passia.org/meetings/٢٠٠٤/Islamic-Culture-٢٠٠٤.htm 

http://www.eltwhed.com
http://www.elwedad.org
http://www.fedaaqsa.com/NewsDetails.aspx?id=
http://www.fida.iyup.org
http://www.free-country.org
http://www.gcdgroup.org/
http://www.gupw.net
http://www.hadaf-hr.com
http://www.hadielislam.com
http://www.hamasna.com
http://www.hurras.org
http://www.hurras.org/vb/showthread.php
http://www.idsc.gov.ps/arabic/edu/derasat/derasat
http://www.idsc.gov.ps/arabic/ngos/derasat/derasat_
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
http://www.islamhouse.com
http://www.islamlight.net
http://www.islamweb.net
http://www.islamweb.net/newlibrary/ummah_Chapter.php?lang
http://www.kayan.org.il
http://www.kuwaitup.com/vb/t
http://www.lahaonline.com
http://www.masader.ps/p/ar/node/
http://www.masader.ps/p/ar/node/
http://www.mezan.org/ar/details.php?id=
http://www.mongoa.gov.ps/Arabic/NGODIR/index.html
http://www.moumineen.org.ae/assous.htm
http://www.mowa.pna.ps/NewsDetails.aspx?id=
http://www.muslm.net
http://www.myportail.com/actualites-news-web
http://www.nablus-city.net/?page=details&cat=
http://www.ndc.ps/ar/index.php
http://www.nedalshabi.ps/
http://www.noqta.info/page
http://www.paldf.net
http://www.palpeople.org/atemplate
http://www.palpeople.orgPalestinian
http://www.paltimes.net
http://www.paltodaytv.com
http://www.passia.org/meetings/
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١٥٧- www.passia.org/meetings/٢٠٠٤/Islamic-Culture-٢٠٠٤.htm  .  
١٥٨- www.pbc.ps 
١٥٩- www.plc.i٨.com/Palestine.htm. 
١٦٠- www.pncecs.org/ar/mn/st/derasat٪٢٠fe٪٢٠m٧w٪٢٠omea.doc  
١٦١- www.prcsn.ps/?page=one&cat=١٠٧ 
١٦٢- www.pwic.org.ps 
١٦٣- www.saaid.net  .  
١٦٤- www.saaid.net/Doat/thaferi/٧.htm 
١٦٥- www.saaid.net/manahej/٢٤.htm 
١٦٦- www.sabaya.org/atemplate.php?id=٨٤ 
١٦٧- www.salafvoice.com/article.php?a=٢٠٩  
١٦٨- www.tawhed.ws. 
١٦٩- www.thaqafa.org/Main/DataFiles/Contents/Files/zakera.doc    
١٧٠- www.un.org/ar/globalissues/democracy/civil_society.  
١٧١- www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=١٠٥٤٢٨ 
١٧٢- www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=١٥٠٢٣٦ 
١٧٣- www.wafainfo.ps 
١٧٤- www.wafainfo.ps   .  
١٧٥- www.yasaloonak.netl. 
١٧٦- wwwal-maktabeh.com 
  ١٤٣٧٩٢=www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aidأ -١٧٧
 faculty.ksu.edu.sa ،KING SAUD، جامعة الملك سعود، االنحراف الفكري -١٧٨

UNIVERSITY  .  
  palngo.orgم -١٧٩
٤١٨٩/www.masader.ps/p/ar/nodeالمصدر،  -١٨٠    

  المالحق: -رابعاً 
 ) االستبانة في صورتها األولیة١ملحق رقم ( -١
  ) أسماء أعضاء لجنة التحكیم٢ملحق رقم ( -٢
  تبانة في صورتها النهائیة)  االس٣ملحق رقم ( -٣
  ) قصات الشعر للشباب٤ملحق رقم ( -٤
  ) اللباس وقصات الشعر والزینة للنساء٥ملحق رقم ( -٥
  ) التبرج في المنتزهات (شاطئ البحر)٦ملحق رقم ( -٦
  ) عرض المالبس النسائیة على الملیكان٧ملحق رقم ( -٧
 ) المنهاج یحث على التسامح والتعایش وحسن الجوار٨ملحق رقم ( -٨
االتحاد العـام للمـرأة الفلسـطینیة، وزارة  صادرة عن ) وثیقة حقوق المرأة الفلسطینیة٩حق رقم (مل -٩

  ٢٠٠٨شؤون المرأة، واالطر والمؤسسات والمراكز النسویة،  
 .المرأة ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء ) وثیقة سیداو اتفاقیة١٠ملحق رقم ( -١٠

http://www.passia.org/meetings/
http://www.pbc.ps
http://www.plc.i
http://www.pncecs.org/ar/mn/st/derasat
http://www.prcsn.ps/?page=one&cat=
http://www.pwic.org.ps
http://www.saaid.net
http://www.saaid.net/Doat/thaferi/
http://www.saaid.net/manahej/
http://www.sabaya.org/atemplate.php?id=
http://www.salafvoice.com/article.php?a=
http://www.tawhed.ws
http://www.thaqafa.org/Main/DataFiles/Contents/Files/zakera.doc
http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/civil_society
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=
http://www.wafainfo.ps
http://www.wafainfo.ps
http://www.yasaloonak.netl
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=
http://www.masader.ps/p/ar/node/
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  .فهرس الموضوعات -خامساً 
  حةالصف    الموضوع  

  ب   االهداء
  ج   وتقدیر شكر

Study Abstract   د  
  و   الرسالة ملخُص 
  ١  المقدمة

  ٨  املعاصر الفلسطيني الواقع ضوء يف وأسبابه) التغريب( األول الفصل
  ٩  فلسطین في وجذوره) التغریب( مفهوم األول المبحث
  ١٠  التغریب مفهوم - األول المطلب

  ١٠  لغةً  التغریب تعریف -أوالً 
  ١٠  اصطالحاً  التغریب -ثانیاً 

  ١٣  .فلسطین في) التغریب( جذور – الثاني المطلب
  ٢٥  .التغریب أهداف-الثالث المطلب
  ٣٠  فلسطین في) التغریب( أسباب الثاني المبحث
  ٣١  .الداخلیة األسباب - األول المطلب
  ٥٤  .الخارجیة األسباب -الثاني المطلب

  ٥٤  لدولیةا والمؤتمرات االتفاقیات -أوالً 
  ٥٧  الدولیة الضغوط -ثانیاً 
  ٥٧  الواحد القطب هیمنة -ثالثاً 
  ٥٩  الصهیوني االحتالل-رابعاً 

  ٦٦  فلسطني يف) التغريب( وسائل الثاني الفصل
  ٦٨  العلمانیة األول المبحث
  ٦٩  .واصطالحاً  لغةً  العلمانیة مفهوم -األول المطلب

  ٦٩  لغة العلمانیة -أوالً 
  ٧١  اصطالحاً  انیةالعلم -ثانیاً 

  ٧٤  .العلمانیة جذور -الثاني المطلب
  ٧٥  .الغرب في العلمانیة ظهور أسباب - الثالث المطلب
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  حةالصف    الموضوع  
  ٧٥  .النصرانیة العقیدة وفساد رجالها وفساد وقهرها وتسلطها الكنیسة طغیان -أوالً 
  ٧٥  .الفرنسیة الثورة -ثانیاً 
  ٧٥  .الیهودي النشاط -ثالثاً 

  ٧٧  .اإلسالمي العالم في العلمانیة هورظ - الرابع المطلب
  ٧٨  اإلسالمیة األمة انحراف -أوالً 
  ٧٩  االسالمي العالم تخلف -ثانیاً 
  ٧٩  الصلیبي الیهودي التآمر -ثالثاً 
  ٨٠  والمبشرون المستشرقون -رابعاً 

  ٨٠  العرب نصارى -خامساً 
  ٨١  المسلمین أبناء من العمالء - سادساً 

  ٨٣  . فلسطین في مانیةالعل - الخامس المطلب
  ٨٤  فلسطین في العلمانیة نشأة - أوالً 
  ٨٦  فلسطین في العلمانیة ظهور أسباب - ثانیاً 
  ٩١  .فلسطین في العلمانیین جرائم - ثالثاً 
  ٩٨  العلمانیة على الحكم - رابعاً 

  ١٠٠  والوطنیة القومیة الثاني المبحث
  ١٠٢  .واصطالحاً  لغةً  والوطنیة القومیة تعریف - األول المطلب

  ١٠٢  لغةً  القومیة -أوالً 
  ١٠٢  لغةً  الوطنیة -ثانیاً 
  ١٠٣  اصطالحاً  القومیة -ثالثاً 
  ١٠٣  اصطالحاً  الوطنیة -رابعاً 

  ١٠٤  والقومیة الوطنیة -خامساً 
  ١٠٦  .والوطنیة القومیة نشأة -الثاني المطلب

  ١٠٨  العربیة القومیة نشأة -أوالً 
  ١٠٨  القومیة إلى الدعوة في العرب نصارى دور -ثانیاً 

  ١١٨  .فلسطین في والوطنیة القومیة نشأة -الثالث المطلب
  ١٢٢  .فلسطین في والوطنیة القومیة شعراء - الرابع المطلب
  ١٣٣  .والوطنیة القومیة إلى الدعوة بطالن -الخامس المطلب
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  حةالصف    الموضوع  
  ١٣٤  .واإلسالمیة یةالعرب البالد في والوطنیة القومیة إلي الدعوة نتائج - السادس المطلب
  ١٣٥  . الوطنیة القومیة من اإلسالم موقف - السابع المطلب
  ١٣٨  .والوطنیة القومیة معتنقي على اإلسالم حكم - الثامن المطلب
  ١٤١  المرأة الثالث المبحث
  ١٤٤  .واصطالحاً  لغةً  المرأة بتحریر التعریف - األول المطلب

  ١٤٤  لغة تحریر - أوالً 
  ١٤٥  اصطالحاً  المرأة یرتحر  - ثانیاً 
 التعریــف هــذا حیــال متنــاثرة كلمــات الباحثــة وجــدت العالقــة ذات للمصــادر الرجــوع بعــد

 دینهـا من وٕاخراجها المسلمة المرأة إفساد إلى تهدف خبیثة دعوى هي قولها في جمعتها
  . فیه تذذب جعلها أو الحنیف

١٤٥  

  ١٤٦  .المرأة تحریر حركة نشأة -الثاني المطلب
  ١٤٨  اإلسالمیة الدول في نسائیة ومؤسسات جمعیات -أوالً 
  ١٤٩  فلسطین في نسائیة ومؤسسات جمعیات -ثانیاً 

  ١٦٣  .المرأة تحریر دعاة أهداف -الثالث المطلب
  ١٦٤  .المرأة تحریر إلي الدعوة نتائج -الرابع المطلب
  ١٦٧  اإلعالم وسائل الرابع المبحث
  ١٦٩  .واصطالحاً  لغةً  ماإلعال وسائل تعریف -األول المطلب

  ١٦٩  لغةً  اإلعالم وسائل -أوالً 
  ١٧٠  اصطالحاً  اإلعالم وسائل -ثانیاً 

  ١٧٢  .اإلعالم وسائل في التغریب -الثاني المطلب
  ١٧٢  واإلسالمي العربي اإلعالم في التغریب -أوالً 
  ١٧٤  الفلسطیني اإلعالم في التغریب -ثانیاً 

  ١٧٥  .اإلعالم وسائل على التغریب أثر -الثالث المطلب
  ١٧٥  اإلسالمي المجتمع في اإلعالم وسائل على التغریب أثر -أوالً 
  ١٧٩  الفلسطینیة اإلعالم وسائل على التغریب أثر -ثانیاً 

  ١٨٢  التعلیم الخامس المبحث
  ١٨٤  .ومراحله التعلیم تعریف - األول المطلب

  ١٨٤   التعلیم تعریف -أوالً 
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  حةالصف    الموضوع  
  ١٨٤  الفلسطیني التعلیم مراحل -ثانیاً 

  ١٨٦  .التعلیمیة المؤسسات في التغریب -الثاني المطلب
  ١٨٦  )والمعاهد والكلیات الجامعات( العالي التعلیم في التغریب -أوالً 

 الفلســــطینیین الالجئــــین وتشــــغیل الغــــوث لوكالــــة التابعــــة المــــدارس فــــي التغریــــب -ثانیــــاً 
)UNRWA(  

١٨٨  

  ١٨٩  الخاصة المدارس في التغریب -ثالثاً 
  ١٩١  .الفلسطینیة التعلیم مناهج في التغریب -الثالث المطلب

  ١٩١  العثمانیة الدولة زمن الفلسطینیة التعلیم مناهج في التغریب -أوالً 
  ١٩٢  البریطاني االنتداب فترة الفلسطینیة التعلیم مناهج في التغریب -ثانیاً 
  ١٩٣  المصریة اإلدارة منز  غزة في الفلسطینیة التعلیم مناهج في التغریب -ثالثاً 
  ١٩٣  األردنیة اإلدارة زمن الغربیة الضفة في الفلسطینیة التعلیم مناهج في التغریب -رابعاً 

  ١٩٤  .اإلسرائیلي االحتالل زمن التعلیم مناهج في التغریب -خامساً 
  ١٩٦  الفلسطینیة الوطنیة السلطة عهد في التعلیم مناهج في التغریب -سادساً 

  ٢٠٤  الخدماتیة المؤسسات دسالسا المبحث
  ٢٠٥  .الفلسطینیة الخدماتیة المؤسسات -األول المطلب

  ٢٠٥  المدني المجتمع مؤسسات -أوالً 
  ٢٠٦  الحكومیة المؤسسات -ثانیاً 

  ٢٠٧  .فلسطین في الخدماتیة المؤسسات نشأة - الثاني المطلب
  ٢٠٨  الدولیة الحكومیة غیر المنظمات تعریف -أوالً 

  ٢١١  .فلسطین في الخدماتیة والمؤسسات المنظمات أهداف -الثالث المطلب
  ٢١١  األهداف -أوالً 
  ٢١٥  الخدماتیة المؤسسات مجاالت -ثانیاً 

  ٢١٩  .األمریكي الغربي التمویل وبرامج الخدماتیة المؤسسات -الرابع المطلب
  ٢١٩  فلسطین في العاملة الحكومیة غیر المؤسسات بعض -أوالً 
  ٢٢٠  الدولیة المانحة والجهات الغربي لالتموی -ثانیاً 

  ٢٣١  .األوروبیة التمویل وبرامج الخدماتیة المؤسسات -الخامس المطلب
  ٢٤٢  فلسطني يف) التغريب( مظاهر الثالث الفصل

  ٢٤٤  والمجتمع واألسرة الفرد في التغریب مظاهر األول المبحث
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  حةالصف    الموضوع  
  ٢٤٥  .الفرد في التغریب مظاهر -األول المطلب

  ٢٤٦  اللباس في لتغریبا -أوالً 
  ٢٥٢  والعكس بالنساء الرجال تشبه -ثانیاً 
  ٢٥٨  والماكیاج العطور -ثالثاً 
  ٢٥٩  المختلفة والتسریحات الشعر قصات في الغرب تقلید -رابعاً 

  ٢٦٠  الغربیة الطریقة على الزینة ابداء -خامساً 
  ٢٦١  الحب ظاهرة شیوع -سادساً 
  ٢٦١  والعربیة بیةالغر  للموسیقا االستماع -سابعاً 
  ٢٦٢  الغربیة والمسلسالت االباحیة األفالم مشاهدة -ثامناً 
  ٢٦٣  والفنانات الفنانین صور تعلیق -تاسعاً 
  ٢٦٤  األظافر وٕاطالة الجلد على والوشم النقش -عاشراً 

  ٢٦٥  الغربیة بالطریقة التحیة طرق استخدام -عشر أحد
  ٢٦٥  بیةالغر  الطریقة على الطعام تناول -عشر اثنا

 فــــي التغریــــب مظــــاهر مــــن الثالــــث المطلــــب فــــي بالتفصــــیل ذلــــك عــــن نتحــــدث وســــوف
  . المجتمع

٢٦٥  

  ٢٦٥  الغربیة الحركات تقلید -عشر ثالثة
  ٢٦٦  .األسرة في التغریب مظاهر - الثاني المطلب

  ٢٦٦  الغربیة الطریقة على األفراح إقامة - أوالً 
  ٢٦٧  سریةاأل العالقات في األقارب اختالط -ثانیاً 
  ٢٦٨  الغربیة األعیاد احیاء -ثالثاً 
  ٢٦٩  وخروجهم األبناء لباس على األبوین رقابة وغیاب الشخصیة الحریة -رابعاً 

  ٢٧٢  الغربي الترفیه أسلوب استخدام -خامساً 
  ٢٧٢  والقبیلة للعائلة التعصب -سادساً 
  ٢٧٣  غربیة بأسماء األبناء تسمیة -سابعاً 
  ٢٧٣  الوالدین مع قةالعال اساءة -ثامناً 
  ٢٧٤  غربیین لمشاهیر بصور البیت تزین -تاسعاً 

  ٢٧٥  .المجتمع في التغریب مظاهر - الثالث المطلب
  ٢٧٥  االنجلیزیة باللغة التجاریة المحالت أسماء كتابة -أوالً 
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  حةالصف    الموضوع  
  ٢٧٧  الغربي الطابع ذات الصناعات استخدام -ثانیاً 
  ٢٧٨  العامة واألماكن العمل أماكن يف والنساء الرجال بین االختالط -ثالثاً 
  ٢٨٠  الفیدو وألعاب البلیاردو محالت انتشار -رابعاً 

  ٢٨١  االنترنت ومقاهي الحاسوب محالت انتشار -خامساً 
  ٢٨٢  الغرب مخططات تنفذ التي خدماتیة مؤسسات وجود -سادساً 
  ٢٨٣  الغربیة الحیاة في كما السریعة الوجبات على االعتماد -سابعاً 

  ٢٨٥  والفنادق واالستراحات المالهي انتشار -امناً ث
  ٢٨٦  السیارات في التغریب وجود -تاسعاً 
  ٢٨٧  والمجالت المكتبات انتشار -عاشراً 

  ٢٩٢  شوب الكوفي محالت -عشر أحد
  ٢٩٣  الغربیة الطریقة على والكوافیر التجمیل صالونات انتشار -اثناعشر

  ٢٩٤  األفراح صاالت انتشار -عشر ثالثة
  ٢٩٨  التخاطب في الغربیة اللغة استخدام -عشر أربعة
  ٣٠٠  للغرب تقلیداً  التدخین ظاهرة انتشار -عشر خمسة

  ٣٠١  الغربي المجتمع في السائدة والخمور المخدرات تعاطي -عشر ستة
  ٣٠٢  أخالقیاً  ال استخداماً  االنترنت استخدام -عشر سبعة
  ٣٠٤  اآلخرین على والتجسس للمعاكسات الجوال استعمال -عشر ثمانیة
  ٣٠٦  الغرب بالد إالي الشباب هجرة شیوع -عشر تسعة

  ٣٠٨  الغربي اإلنتاج ذات الصناعات استخدام -عشرون
  ٣٠٨  غربیة بأسماء المنتجات تسمیة -وعشرون واحد
  ٣٠٨  وتقلیدها الغربیة األلعاب تشجیع -وعشرون اثنان

  ٣١٣  التشریع في التغریب مظاهر الثاني المبحث
  ٣١٥  .الغربیة الوضعیة والقوانین األنظمة تطبیق - األول المطلب
  ٣١٨  .اإلسالمیة بالتشریعات الغربیة الوضعیة القوانین استبدال -الثاني المطلب
  ٣٢٥  .الدولیة المواثیق من االنسان حقوق استقاء -الثالث المطلب
  ٣٢٨  .رعالش تحارب التي الدولیة االتفاقیات تطبیق -الرابع المطلب
  ٣٤٤  .المرأة تستهدف التي الغربیة العلمانیة واألفكار المفاهیم تبني -الخامس المطلب
  ٣٤٥  .الغربیة الطریقة على الربویة البنوك إنتشار -السادس المطلب



 

٥٧٨ 
 

 

  حةالصف    الموضوع  
  ٣٤٩  .الزواج بعد المرأة نسب تغییر -السابع المطلب
  ٣٥٢  .التعلیم في التغریب مظاهر -الثالث المبحث
  ٣٥٤  .التعلیم في االختالط ثقافة بث -ألولا المطلب
  ٣٥٩  .الدراسیة المناهج في التغریب مظاهر - الثاني المطلب
  ٣٦٦  .الغربیة والمفاهیم باألفكار الغرب لدول للتعلیم المبتعثین تأثر -الثالث المطلب
  ٣٦٧  .بالدنا في األجنبیة والجامعات المدارس وجود -الرابع المطلب
  ٣٧٥  .لطالبنا وتدریسها الغربیة الفلسفة كتب من العدید ترجمة -الخامس المطلب
  ٣٧٧  اإلعالم وسائل في التغریب مظاهر الرابع المبحث
  ٣٨١  .الفضائیات في التغریب مظاهر -األول المطلب
  ٣٩٨  .اإلنترنت في التغریب مظاهر -الثاني المطلب
  ٤٠٨  .والجرائد الصحف في التغریب مظاهر - الثالث المطلب
  ٤١٣  .اإلذاعات في التغریب مظاهر -الرابع المطلب
  ٤١٦  .والمسرح السینما في التغریب مظاهر -الخامس المطلب

  ٤١٨  مواجهته وسبل فلسطني يف) التغريب( خماطر الرابع الفصل
  ٤١٩  مواجهته وسبل والفكر العقیدة على التغریب مخاطر األول المبحث
  ٤٢١  .والفكر العقیدة على التغریب مخاطر -األول المطلب
  ٤٤٠  .المخاطر هذه مواجهة سبل - الثاني المطلب

  ٤٤٠  والعقدي الفكري االنحراف ظاهرة مواجهة سبل -أوالً 
  ٤٤١  والكفر اإللحاد ظاهرة مواجهة سبل -ثانیاً 
  ٤٤٣  المؤمنین على الكافرین والیة مواجهة سبل -ثالثاً 
  ٤٤٦  یاناألد تقریب إلي الدعوة مواجهة سبل -رابعاً 

  ٤٤٦  اإلسالمي الدین على التطاول مواجهة سبل -خامساً 
  ٤٤٩  مواجهته وسبل والقیم األخالق على) التغریب( مخاطر الثاني المبحث
  ٤٥٠  .والقیم األخالق على التغریب مخاطر - األول المطلب

  ٤٥١  ومسخها الغربیة الشخصیة في المسلمة الشخصیة تذویب -أوالً 
  ٤٥٢  األخالقي فاالنحرا -ثانیاً 
  ٤٥٣  الهویة فقدان -ثالثاً 
  ٤٥٧  األمة أبناء من قسم ضیاع -رابعاً 



 

٥٧٩ 
 

 

  حةالصف    الموضوع  
  ٤٥٨  .والقیم األخالق على التغریب مخاطر مواجهة سبل -الثاني المطلب

  ٤٥٨  ومسخها الغربیة الشخصیة في المسلمة الشخصیة تذویب مواجهة سبل -أوالً 
  ٤٥٩  األخالقي اإلنحراف مواجهة سبل -ثانیاً 
  ٤٦١  الهویة فقدان أزمة مواجهة سبل -ثالثا
  ٤٦١  األمة أبناء من قسم ضیاع مواجهة سبل -رابعاً 

  ٤٦٣  مواجهته وسبل الفلسطینیة القضیة على) التغریب( مخاطر الثالث المبحث
  ٤٦٥  .الفلسطینیة القضیة على التغریب مخاطر -األول المطلب

  ٤٦٦  التطبیع -أوالً 
  ٤٧٢  الفلسطینیة لثوابتا في التفریط -ثانیاً 
  ٤٧٧  فلسطین أرض على) إسرائیل دولة( بـ تسمى ما قبول -ثالثاً 
  ٤٧٩  )السالم( إسرائیل مع التعایش فكرة -رابعاً 

  ٤٨٣  الفلسطیني البعد في القضیة وحصر اإلسالمي البعد إضعاف -خامساً 
  ٤٨٤  الفلسطینیة القضیة اتجاه واجبهم عن العربیة الدول تخلي -سادساً 
  ٤٨٧  )العمالء ظاهرة( الصهیوني االحتالل مع التعاون -سابعاً 
  ٤٩٠  إسرائیل مع التفاوض عملیة رعایة في واألمریكي الغربي التدخل -ثامناً 

  ٤٩٦  .الفلسطینیة القضیة على التغریب مخاطر مواجهة سبل - الثاني المطلب
  ٤٩٦  التطبیع مواجهة سبل -أوالً 
  ٤٩٨  الفلسطینیة الثوابت في یطالتفر  مواجهة سبل -ثانیاً 
  ٤٩٩  إسرائیل بدولة المسماة ما قبول مواجهة سبل -ثالثاً 
  ٥٠٠  )السالم( التعایش فكرة مواجهة سبل -رابعاً 

  ٥٠٠  الفلسطیني البعد في القضیة وحصر اإلسالمي البعد إضعاف مواجهة سبل -خامساً 
  ٥٠١  القضیة اتجاه واجبهم عن والمسلمین العرب تخلي مواجهة سبل -سادساً 
  ٥٠٣  )العمالء ظاهرة( الصهیوني االحتالل مع التعاون مواجهة سبل -سابعاً 
  ٥٠٣  إسرائیل مع التفاوض عملیة في الغربي التدخل مواجهة سبل -ثامناً 

  ٥٠٦  )وإجراءاتها الدراسة منهجية( للدراسة العملي التطبيق اخلامس الفصل
  ٥٠٧  المقدمة
  ٥٠٧  اإلستبانة بناء خطوات

  ٥٠٨  الدراسة أداة



 

٥٨٠ 
 

 

  حةالصف    الموضوع  
  ٥٠٨  الدراسة مجتمع
  ٥٠٨  الدراسة عینة

  ٥١٠  االستبانة فقرات تحلیل
  ٥٢٨  اخلامتة

  ٥٢٨  النتائج -أوالً 
  ٥٣١  التوصیات -ثانیاً 

  ٥٣٩  العامة الفهارس
  ٥٤٠  القرآنیة اآلیات فهرس -أوالً 
  ٥٤٦  النبویة األحادیث فهرس -ثانیاً 
  ٥٤٨  األعالم فهرس –ثالثاً 
  ٥٥٠  والمراجع المصادر قائمة -رابعاً 

  ٥٧٢  الموضوعات فهرس -خامساً 
  ٥٨١  الجداول فهرس - سادساً 
  ٥٨٢  المالحق فهرس -سابعاً 

  ٥٨٤  المالحق
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

٥٨١ 
 

 

  الجداولفهرس  - سادساً 
  

  الصفحة  الجدول  رقم الجدول

  ٥٠٩  الجنس   ):١( جدول

  ٥٠٩  المستهدفة الفئة  ): ٢( جدول

  ٥٠٩  لتخصصا   ):٣( جدول

  ٥١٠  الجامعة   ):٤( جدول

 مــن فقــرة لكــل والترتیــب النســبي الحســابي والمتوســط الحســابي المتوســط  ): ٥( جدول
  "الفرد في التغریب مظاهر" مجال فقرات

٥١١  

 مـن فقـرة لكـل والترتیـب النسـبي الحسـابي والمتوسـط الحسـابي المتوسط   ):٦( جدول
  "األسرة في التغریب مظاهر" مجال فقرات

٥١٣  

 مــن فقــرة لكــل والترتیــب النســبي الحســابي والمتوســط الحســابي المتوســط  ): ٧( جدول
  "المجتمع في التغریب مظاهر" مجال فقرات

٥١٥  

 مــن فقــرة لكــل والترتیــب النســبي الحســابي والمتوســط الحســابي المتوســط  ): ٨( جدول
  "التشریع في التغریب مظاهر" مجال فقرات

٥١٧  

 مــن فقــرة لكــل والترتیــب النســبي الحســابي والمتوســط لحســابيا المتوســط  ): ٩( جدول
  "اإلعالم وسائل في التغریب مظاهر" مجال فقرات

٥١٩  

 مــن فقــرة لكــل والترتیــب النســبي الحســابي والمتوســط الحســابي المتوســط  ): ١٠( جدول
  "التعلیم في التغریب مظاهر" مجال فقرات

٥٢١  

 أدت التـي األسباب" مجال فقرات من فقرة للك والترتیب والنسبة التكرار  ): ١١( جدول
  "التغریب إلى

٥٢٣  

 المخــــاطر مــــا" مجــــال فقــــرات مــــن فقــــرة لكــــل والترتیــــب والنســــبة التكــــرار  ): ١٢( جدول
  "التغریب؟ على المترتبة

٥٢٤  

  ٥٢٦  .الجامعة)  األحادي التباین(  اختبار نتائج  ): ١٣( جدول

  



 

٥٨٢ 
 

 

  : فهرس المالحقسابعاً 
  

  الصفحة  الملحق  رقم الملحق

  ٥٨٤  االستبانة في صورتها األولیة  ) ١ملحق رقم (

  ٥٩٠  أسماء أعضاء لجنة التحكیم  )  ٢ملحق رقم (

  ٥٩١  االستبانة في صورتها النهائیة  )  ٣ملحق رقم (

  ٥٩٨  قصات الشعر واللحیة وتطیل السوالف للشباب  ) ٤ملحق رقم (

  ٦٠٠  ینة للنساءالتبرج في اللباس وقصات الشعر والز   ) ٥ملحق رقم (

  ٦٠٢  التبرج في المنتزهات (شاطئ البحر)  ) ٦ملحق رقم (

  ٦٠٣  الملیكان  ) ٧ملحق رقم (

  ٦١٠  المنهاج الفلسطیني یحث على التسامح والتعایش وحسن الجوار  ) ٨ملحق رقم (

  ٦١٥  وثیقة حقوق المرأة الفلسطینیة  ) ٩ملحق رقم (

  ٥٨٤  وثیقة سیداو  ) ١٠ملحق رقم (

  ٥٩٠  فتوى الشیخ عبد الكریم الكحلوت  )١١قم (ملحق ر 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املالحقاملالحق
  المالحق



 

٥٨٤ 
 

 

  )١ملحق رقم (
 االستبانة في صورتها األولیة

 

 

    ..................................................حفظـه اهللا  

  أما بعد:، م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال

للحصــول علــى درجــة  ؛)مظــاهر التغریــب علــى المجتمــع الفلســطیني(تقــوم الباحثــة بدراســة بعنــوان 
وقــــد اقتضــــت الدراســــة اســــتخدام  بغــــزة، بالجامعــــة اإلســــالمیة أصــــول الــــدینمــــن كلیــــة  )الماجســــتیر(
، حیــث صــنفت الفقــرات الــواردة فیهــا المظــاهر التــي یتعــرض لهــا المجتمــع الفلســطینيتبــین  )اســتبانة(

مظاهر التغریب على الفرد، مظاهر التغریب على األسرة، مظاهر التغریب وهـي:  مجاالت ست إلى
ــي وســائل االعــالم،  ــب ف ــي التشــریع، مظــاهر التغری ــب ف ــى المجتمــع، مظــاهر التغری مظــاهر و عل

  التغریب في التعلیم.

بانة، وتحدید ما إذا كانت منتمیة للمجال الـذي وردت على فقرات االست باإلطالعونرجو منكم التكرم 
 ،غیر مناسبة، وٕاذا رأیتم تعدیًال أو إضافة فقرات جدیدة مغیر منتمیة، وما إذا كانت مناسبة أ مفیه أ

  أرجو أن تتكرموا بوضعها في الفراغ المناسب.

  ودمتم للعلم منارة يهتدى هبا

  شاكرة لكم حسن تعاونكم
 أنثى                   ذكر                           الجنــــس

      ةدكتوراال ما بعد            دكتوراه                        الدرجة العلمیة

  األقصى               االسالمیة                      جامعة   ال

  الباحثة/ منال مصباح الزيان 



 

٥٨٥ 
 

 

  مظاهر التغريب يف اتمع الفلسطيني

  الفرد: فيمظاهر التغریب  -لمجال األولا

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

 منتمیة
غیر 
 منتمیة

 مناسبة
غیر 
 مناسبة

     األلوان الصاخبة ياتباع الموضة في لبس الضیق وذ -١

     قصات الشعر بعمل تسریحات مختلفة وتقلید الغرب -٢

     لغرباللجوء للتدخین كنمط حضاري بتقلید ا -٣

     التشبه بالنساء باللباس وطریقة المشي وتسریح الشعر -٤

     إدمان المخدرات المخدرات و شرب الخمور وحبوب السعادة (الترامال) -٥

     وٕاساءة استخدامه )االنترنت(إدمان  -٦

     اقتناء أحدث أنواع الجواالت وٕاساءة استخدامها -٧

     واإلكسسوارات فضیةوال الذهبیة السالسللبس  -٨

     االختالط بین الرجال والنساء في أماكن العمل واألماكن العامة -٩

     مشاهدة األفالم اإلباحیة والمسلسالت الغربیة -١٠

      وأوروبا الغرب من القدم كرة العبي تشجیع  -١١

  األسرة: فيمظاهر التغریب  - المجال الثاني

 الفقــــــــــــرات م

 الممارسة درجة

 منتمیة
غیر 
 منتمیة

 مناسبة
غیر 
 مناسبة

      االختالط والحفالت الماجنة في األفراح -١

     دون خجل )الیوتیوب(تصویر األفراح وتنزیلها على  -٢

     اختالط المحارم في العالقات األسریة -٣

     تقلید الغرب في أعیادهم بإحیائها عند العرب -٤

     صیة وغیاب الرقابة في اللباس والخروجالحریة الشخ -٥

     عادات العائلة السیئة التي تتعارض مع مبادئ اإلسالم وتقوم على التعصب -٦

     االنفتاح علي الثقافات الخارجیة بدون ضوابط أو قیود -٧



 

٥٨٦ 
 

 

  المجتمع: فيمظاهر التغریب  - المجال الثالث

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

 تمیةمن
غیر 
 منتمیة

 مناسبة
غیر 
 مناسبة

     یافطات الدعایة واالعالن -١

     الالفتات وأسماء المحالت التجاریة التي كتب علیها باللغة االنجلیزیة -٢

     كثرة االختالط في األسواق بین الرجال والنساء -٣

     )البلیاردو(انتشار محالت  -٤

     رنتمحالت الحاسوب واالنتانتشار  -٥

     الخدمات التي تقدمها الجمعیات والمؤسسات الخدماتیة والتي تعتبر من الملهیات -٦

     والمشروبات الغازیة الغربیة انتشار المطاعم والوجبات السریعة -٧

     اتباع الطریقة الغربیة في الترویح عن النفس في المنتزهات والحدائق -٨

     دق والصاالتانتشار االستراحات والفنا -٩

      كثرة السیارات والتنافس على اقتناء األحدث  - ١٠

      المكتبات والصحف والمجالت التي تشكل خطر على العقیدة  - ١١

      انتشار محالت الكوفي شوب  - ١٢

      انتشار صالونات التجمیل والكوافیر  - ١٣

      زیادة الهجرة لبالد الغرب   - ١٤

  ر التغریب في التشریع:مظاه -المجال الرابع

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

 منتمیة
غیر 
 منتمیة

 مناسبة
غیر 
 مناسبة

     تطبیق األنظمة والقوانین الوضعیة الغربیة -١

     حقوق االنسان في المواثیق الدولیة -٢

     لدینیةالحرب على جمیع التشریعات ا -٣

     تشریع الزنا وٕاباحته -٤

     إباحة اإلجهاض -٥

     والتعامل معها إنتشار البنوك الربویة في البالد العربیة واإلسالمیة -٦

     تغییر نسب المرأة بعد الزواج -٧

     تغریب المرأة وعولمة قضایاها -٨

     االتفاقیة كسلطة علیااعتماد  -٩
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  مظاهر التغریب في وسائل االعالم: - خامسالمجال ال

 ــــــــــــراتالفق م

 درجة الممارسة

 منتمیة
غیر 
 منتمیة

 مناسبة
غیر 
 مناسبة

     التدفق اإلخباري الدولي (وكاالت األنباء العالمیة) -١
     البرامج واألفالم الغربیة المستوردة  -٢
وكاالت اإلعالن الدولي، واستیراد السلع والتجهیزات وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال  -٣

     افة من الغربوالثق
     غریبة عن المجتمع، ونشر العصبیات القبلیة والعرقیةغربیة أخالق  انتشار -٤
       هیمنة الثقافة الغربیةو  نحراف الثقافياإل فرض -٥
       محاولة القضاء على المواقع اإلسالمیة -٦
     الهجوم على الدین اإلسالمي والثوابت الشرعیة واألخالق والقَیم  -٧
     بثُّ ونشر أفكار ضالة ومنحرفة وفساٍد أخالقي وُمحاربة للفضیلة -٨
     ظهور التغریب في الصحف والجرائد و اإلذاعات -٩
      التغریب في السینما والمسرح وجود  - ١٠

  مظاهر التغریب في التعلیم: -سادسالمجال ال

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

 منتمیة
غیر 
 منتمیة

 مناسبة
غیر 
 مناسبة

     االختالط في التعلیم -١

ـــى  -٢ ـــدان اإلســـالمیة مـــدارسالالهجـــوم الشـــرس عل ـــي أعـــدتها لتنشـــئة  والجامعـــات فـــي البل الت
  .أجیالها

    

     .التبعیة لمناهج التربیة الغربیة، وانحسار منهج التربیة اإلسالميفرض  -٣

     .بیئاتهو على التعلیم في مختلف مجاالته السیطرة األجنبیة الواضحة األثر  -٤

     .بیئاتهو السیطرة األجنبیة الواضحة األثر على التعلیم في مختلف مجاالته  -٥

دس األفكـــار والنظریـــات والفلســـفات التربویـــة ذات التوجـــه الالدینـــي والالأخالقـــي المنافیـــة  -٦
 للعقیدة في المناهج

    

     م وحسن الجوارالتركیز على التسامح والسال -٧



 

٥٨٨ 
 

 

فرض التعلیم باللغة االنجلیزیة واللغة الفرنسیة على طالب المدارس والجامعات منذ نعومة  -٨
 أظافرهم

    

     للفرد الفلسطیني الوطني الوعي تشكیل في المهمة الوطنیة القضایا من العدید غیاب -٩

     .مسلم أو عربي كلمة وحذف ة،والمقاوم واالستشهاد، الجهاد، ومصطلحات مفاهیم غیاب  -١٠

      فلسطینيال المنهاج عن الالجئین قضیة غیاب  -١١

      ةاللیبرالی) التحرریة المفاهیم على الفلسطیني المنهاج احتواء  -١٢

      غربیة لقیم خالل تبنیه من الفلسطیني المجتمع ي تغریبإل المنهاج یدعو  -١٣

      باالبتعاث للتعلیم في دول الغر   -١٤

      األجنبیة س والجامعاتالمدار وجود   -١٥

      ترجمة كتب غربیة وتدریسها لطالبنا  -١٦

 

 

١- .......................................................................................................  ........  

٢- ...............................................................................................................  

٣- ...............................................................................................................  

٤- ......................  .........................................................................................  

٥- ...............................................................................................................  

٦- ...............................................................................................................  

 

١.   ...............................................................................................................  

٢. ...............................................................................................................  

٣. ...............................................................................................................  

٤. ............................................................................................................... 

٥. ............................................................................................................... 

٦. ............................................................................................................... 

 هذا وباهللا التوفيق
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  ) ٢ملحق رقم (
  أسماء أعضاء لجنة التحكیم

  
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   أ. د. علیان الحولي .

  غزة - الجامعة اإلسالمیة   أ.د. عزو عفانة .
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   أ.د. فتحیة اللولو .

  غزة - میة الجامعة اإلسال  أ. د. محمود أبو دف .
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   أ.د.محمود الشوبكي .
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   د. حمدان الصوفي .

  غزة - الجامعة اإلسالمیة   د. نسیم شحدة یاسین.
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   د. یحیى الدجني .
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   د. یوسف عاشور.

  غزة - میة الجامعة اإلسال  د. مروان حمد .
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   د. إبراهیم األسطل .

  غزة - الجامعة اإلسالمیة   د. محمد زقوت.
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   د. أدهم البعلوجي .

  غزة - جامعة األقصى   د. رمضان إسحاق الزیان .
  غزة - جامعة األقصى   د. درداح الشاعر.

  غزة - الجامعة اإلسالمیة   أ.سمیة صایمة
  غزة - الجامعة اإلسالمیة   أ.عزیزة علي
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  ) ٣ملحق رقم (
  االستبانة في صورتها النهائیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم                             

  استبانة

  السید/ة ......................................................................... حفظه اهللا. 

  مة اهللا وبركاتهالسالم علیكم ورح

 الفلسطینيومخاطره وسبل مواجهته في ضوء الواقع " التغریب  :تقوم الباحثة بدراسة بعنوان
. للحصول على درجة الماجستیر من كلیة أصول الدین بالجامعة اإلسالمیة، وقد اقتضت "المعاصر

یث صنفت الفقرات التي یتعرض لها المجتمع الفلسطیني، حالمظاهر  الدراسة استخدام استبانة تبین
األسرة،  فيمظاهر التغریب و الفرد،  فيمظاهر التغریب وهي:  مجاالت ثمانیة الواردة فیها إلى

مظاهر التغریب في وسائل و مظاهر التغریب في التشریع، و المجتمع، في مظاهر التغریب و 
، ومظاهر التغریب في التعلیمو  اإلعالم،  المترتبة على  المخاطر ، و
  .التغریب

  .بكل دقة ومصداقیة على فقرات االستبانة،  اإلجابةكم سیادت نرجو منو 

  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  أنثى  ذكر  الجنس

    طالب              أستاذ            الفئة المستهدفة

    طبیعیة علوم       علوم انسانیة               التخصص

  األزهر  ألقصىا  اإلسالمیة  اجلامعة 

  الباحثة/ منال مصباح الزيان            
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  مظاهر التغريب يف اتمع الفلسطيني

  مظاهر التغریب في الفرد: -المجال األول

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

بدرجة 
 كبیرة جداً 

بدرجة 
 كبیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
 قلیلة

بدرجة 
 قلیلة جداً 

       .لطابع الغربي (علیها شعارات غربیة)ارتداء الثیاب ذات ا -١
      تقلید الغرب في قصات الشعر والتسریحات المختلفة. -٢
      تناول الطعام بالطریقة الغربیة. -٣
      باي، تشاو...).، هاي(هلو، الغربیة بالطریقة التحیة طرق استخدام -٤
      استخدام االنترنت استخدامًا ال أخالقیًا. -٥
      استعمال الجوال (للمعاكسات، وللتجسس على اآلخرین...) . -٦
      ).كسسواراتا، فضة، ابداء الزینة على الطریقة الغربیة من( ذهب -٧
      مشاهدة األفالم اإلباحیة . -٨
       مشاهدة المسلسالت الغربیة. -٩
       وتقلیدها. یةالغرب األلعاب تشجیع  - ١٠
 الضــــیقة، مثــــل( الغربیــــة للموضــــة اتباعــــاً  الفاضــــحة یــــابالث ارتــــداء  - ١١

  المزركشة...). ،الصاخبة األلوان العاریة،
  

 
  

         . الجلد على والوشم النقش  - ١٢
       وغیره. اللباس في بالرجال النساء تشبه  - ١٣
       الغربیة. الحركات تقلید  - ١٤
       . الكالم) ي،المش طریقة (اللباس، في بالنساء الرجال تشبه  - ١٥

  مظاهر التغریب في األسرة: - المجال الثاني

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

بدرجة 
  كبیرة جداً 

بدرجة 
 كبیرة 

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قلیلة 

بدرجة 
قلیلة 
 جداً 

       اقامة األفراح على الطریقة الغربیة. -١

      اتباع أسلوب االختالط المحرم. -٢

      اختالط األقارب في العالقات األسریة. -٣



 

٥٩٢ 
 

 

، المـــیالد، الـــزواج، الحـــب ،األمأعیـــاد: (:احیـــاء األعیـــاد الغربیـــة مثـــل  -٤
   ....)و.

 
    

      االعتماد على الوجبات السریعة كما في الحیاة الغربیة. -٥

      استخدام أسلوب الترفیه الغربي. -٦

      الغربیة. ااالستماع للموسیق -٧

       التعصب للعائلة والقبیلة.  -٨

       تسمیة األبناء بأسماء غربیة.  -٩

       تزیین البیت بصور لمشاهیر غربیین .  - ١٠

       غیاب رقابة األبوین على لباس األبناء وخروجهم.  - ١١

       اساءة العالقة مع الوالدین .  - ١٢

  مظاهر التغریب في المجتمع: - المجال الثالث

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

بدرجة 
  كبیرة جداً 

بدرجة 
 كبیرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قلیلة

بدرجة 
 قلیلة جداً 

الكـوفي شـوب...) فـي الشـوارع  بكثـرة ، مقاهي االنترنـت، انتشار محالت (الحاسوب -١
 والتي تعتبر من الملهیات.

 
    

      للغرب. تقلیداً  التدخین ظاهرة انتشار -٢

٣-  
  

...) التـي  ، وصـاالت األفـراح، الفنادق، المالهي، االستراحات( انتشار
  ال تراعي األعراف اإلسالمیة .

 
    

      تعاطي المخدرات والخمور السائدة في المجتمع الغربي. -٤

      انتشار محالت البلیاردو وألعاب الفیدیو. -٥

      ة .انتشار صالونات التجمیل بالطریقة الغربی -٦

      میدان برشلونة...)( تسمیة المیادین بأسماء غربیة مثل -٧

      تسمیة المنتجات بأسماء غربیة . -٨

      تزیین المیادین بالشعارات الغربیة . -٩

       تسمیة بعض الحیوانات بأسماء غربیة . - ١٠

       استخدام اللغة الغربیة في التخاطب .  - ١١

       لصناعات ذات االنتاج الغربي .استخدام ا  - ١٢



 

٥٩٣ 
 

 

       شیوع هجرة الشباب لبالد الغرب.   - ١٣

       انتشار یافطات الدعایة واإلعالن الخارجة عن أعراف وتقالید المجتمع.  - ١٤

       وجود مؤسسات ومنظمات أهلیة تنفذ مخططات الغرب .  - ١٥

       قیادة النساء للسیارات والسفر بها دون محرم.  - ١٦

       االختالط بین الرجال والنساء في أماكن العمل واألماكن العامة.  - ١٧

       كتابة أسماء المحالت التجاریة باللغة اإلنجلیزیة.  - ١٨

  مظاهر التغریب في التشریع: -المجال الرابع

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

بدرجة 
  كبیرة جداً 

بدرجة 
 كبیرة

بدرجة 
 متوسطة

رجة بد
 قلیلة

بدرجة 
 جداً  قلیلة

      تطبیق األنظمة والقوانین الوضعیة الغربیة . ١

      استقاء حقوق االنسان من المواثیق الدولیة. ٢

      إلسالمیة بالقوانین الوضعیة.التشریعات ا استبدال ٣

      تطبیق االقتصاد الغربي في الحیاة الخاصة (النظام الرأسمالي). ٤

      ، الحد من الزواج المبكر...)  اإلجهاض، ىالزن( اتفاقیة سیدوا التي تبیح تطبیق ٥

      الربویة بالطریقة الغربیة. البنوك انتشار ٦

      تغییر اسم عائلة المرأة بعد الزواج في البطاقة الشخصیة. ٧

جنـــدر، ( ال:تبنـــي المفـــاهیم واألفكـــار العلمانیـــة الغربیـــة التـــي تســـتهدف المـــرأة مثـــل ٨
 التنمیة المستدامة...).، تمكین المرأة

 
    

      فوق الدین . كسلطة علیاات الدولیة االتفاقیاعتماد  ٩

       تقلید الغرب في الفصل بین المحاكم الشرعیة والمحاكم المدنیة.  ١٠

       ...) .، والقمار، وجود قانون یبیح (الخمور  ١١

وثیقــة حقــوق ، مثــل (اتفاقیــة ســیداو عتحــارب الشــر  تطبیــق االتفاقیــات الدولیــة التــى  ١٢
  ...) .، والمرأة الفلسطینیة

 
    

تعدد ، ثالمیرا في المرأة نصیب( مثل الشرعیة األحكام بعض على االعتراض  ١٣
  ...) .، والقوامة، الحجاب، الزوجات

 
    

       المطالبة بتحریر المرأة تقلیدًا للمرأة الغربیة.  ١٤
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  مظاهر التغریب في وسائل االعالم: - مسخاالمجال ال

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

بدرجة 
  كبیرة جداً 

بدرجة 
 كبیرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قلیلة

 بدرجة قلیلة
 جداً 

       االستماع إلى وسائل الثقافة واإلعالم الغربیة . -١
      استخدام طرق الدعایة واإلعالن الغربي . -٢
      عجاب باإلعالم الغربي الذي یحارب اإلسالم .اال -٣
       الصحف والمجالت...).، المسرح، ، االذاعةازالتلف( وجود التغریب في  -٤
      تصنیف المطبوعات وفقًا للتقلید الغربي . -٥
        قراءة  الكتب والمجالت والجرائد الغربیة . -٦
        الترویج للكتب الغربیة . -٧
      استخدام صور النساء المتبرجات في االعالنات التجاریة. -٨
      . نشر صور المنحرفین جنسیًا وأخالقیًا في اإلعالم -٩
      الترویج لألفكاراالباحیة والمنحرفة الغربیة عبر وسائل اإلعالم. - ١٠
       انتشار المجالت المخلة بالقیم واألخالق اإلسالمیة تقلیدًا للغرب.  - ١١
       استیراد السلع والتجهیزات وتكنولوجیا اإلعالم واالتصال من الغرب .  - ١٢
       محاربة المواقع والفضائیات اإلسالمیة .  - ١٣
       نشر المفاهیم والثقافة الغربیة عبر اإلعالم .  - ١٤
       انتشار البرامج واألفالم الغربیة المستوردة.  - ١٥

  تغریب في التعلیم:مظاهر ال -سادسالمجال ال

 الفقــــــــــــرات م

 درجة الممارسة

بدرجة 
  كبیرة جداً 

بدرجة 
 كبیرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قلیلة 

بدرجة 
 قلیلة جداً 

      بث ثقافة االختالط في مناهج التعلیم . -١

       تطبیق سیاسة االختالط في المدارس. -٢

      ات الدراسیة .محاربة األفكار اإلسالمیة في المقرر  -٣

      اعداد التلمیذ على الثقافة الغربیة . -٤
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      الترویج ألبطال الغرب وقیاداتهم في المنهاج الفلسطیني. -٥

تضمین المنهاج للنظریات والفلسفات التربویة الغربیـة ذات التوجـه االدینـي  -٦
 و االخالقي .

 
    

      اج .ترویج الفكر الفلسفي الغربي في المنه -٧

      محاربة األفكار التي تدعو إلى الفضیلة في المنهاج . -٨

      ...) من منظور غربي .، والسالم، تركیز المناهج على( التسامح ٩

عن  ..)، و.القدس، االجئین المقاومة، االستشهاد، الجهاد،( مفاهیمتغییب   -١٠
 .المنهاج الفلسطیني

 
    

       الوطنیة في المنهاج الفلسطیني.، العروبة، ممحاربة مفاهیم اإلسال  -١١

       ة .لیبرالی ةحرریت مفاهیم على الفلسطیني المنهاج احتواء  -١٢

       فرض اللغات األجنبیة الغربیة على األطفال في مراحل التعلیم األولى .  -١٣

       تأثر المبتعثین لدول الغرب باألفكار والمفاهیم الغربیة .  -١٤

       في بالدنا . األجنبیة س والجامعاتالمدار وجود   -١٥

       ترجمة العدید من كتب الفلسفة الغربیة وتدریسها لطالبنا .  -١٦

       تجاهل علماء المسلمین وعلماء العرب في النهضة الحضاریة .  -١٨

       زرع بعض المثقفین الذین یدینون بالفكر الغربي .  -١٩

       ت ذات الطابع اإلسالمي والوطني في بعض المقررات.تغییب الموضوعا  -٢٠

       سیطرة الغرب على التعلیم في مختلف بیئاته ومجاالته .   -٢١

تركیز المنـاهج علـى التعـایش وحسـن الجـوار بهـدف التطبیـع مـع االحـتالل   -٢٢
  الصهیوني .

 
    

 

 

 

  الفصائل واألحزاب السیاسیة التي تحمل الفكر الغربي.           

  االنفتاح االعالمي.                                   انحراف النخب.           

  فاقیات والمؤتمرات الدولیة .االت                     المظالم الواقعة على المرأة .        

  الضغوط الدولیة.                             االحتالل الصهیوني.        

(أمریكا) یمنة القطب الواحده. 
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:أسباب أخرى أذكر/ي  

...............................................................................................
...............................................................................................  

  ممكن اختیار أكثر من إجابة. ما المخاطر المترتبة على التغریب ؟ :من وجهة نظرك

  التطاول على الدین اإلسالمي                        االنحراف الفكري والعقدي .         

  الدعوة إلى تقریب األدیان.          نزع العقیدة اإلسالمیة من نفوس المسلمین .            

  الكافرین على المؤمنین .                     انتشار ظاھرة الكفر واإللحاد. فرض والیة          

  فقدان الهویة اإلسالمیة .                      االنحراف األخالقي .                      

  مة.قسم من أبناء األ انحراف                .تذویب الشخصیة اإلسالمیة ومسخها         

التطبیع مع االحتالل الصهیوني.                     التفریط في الثوابت اإلسالمیة.                                        

قبول االحتالل على أرض فلسطین.                  التعایش مع االحتالل (السالم).                                            

إضعاف البعد اإلسالمي وحصر القضیة في البعد الفلسطیني.                                                              

  العربیة واإلسالمیة عن واجبهم اتجاه القضیة الفلسطینیة.ل تخلي الدو           

  التعاون مع االحتالل الصهیوني( ظاهرة العمالء).         

  .  التدخل الغربي واألمریكي في رعایة عملیة التفاوض مع إسرائیل          

  خاطر أخرى أذكر/ي .م          

...............................................................................................
...............................................................................................  

 هذا وباهللا التوفيق 
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  )٤ملحق رقم (
  للشباب واللحیة وتطیل السوالف قصات الشعر
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)٥ملحق رقم (  
اللباس وقصات الشعر والزینة للنساءالتبرج في   
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  )٦ملحق رقم (
  التبرج في المنتزهات (شاطئ البحر)
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  )٧ملحق رقم (
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  )٨ملحق رقم (
 یحث على التسامح والتعایش وحسن الجوارالفلسطیني المنهاج 

  

  ع المنهاج العلماني بین المسجد والكنیسة فیفهم ابناء المسلمین بأن وظیفتهما واحدةیجم
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  )٩ملحق رقم (
  وثیقة حقوق المرأة الفلسطینیة

  صادرة عن
واالطر والمؤسسات  ، وزارة شؤون المرأة،   االتحاد العام للمرأة الفـلسطينية

  ٢٠٠٨ والمراكز النسوية، 
  

  : توطئة
إرادة الشعب ، والذي أكد ١٩٨٨ الفلسطیني الصادر في عامستقالل إعالن اال استنادا إلى 

ارض تواصل ، الفلسطیني على إقامة دولته على أرضه" ارض الرساالت السماویة إلى البشر"
ن دولة فلسطین للفلسطینیین أینما كانوا، فیها یطورون هویتهم "أ الحضارات وتعدد الثقافات معلنا

ون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فیها معتقداتهم الدینیة والسیاسیة الوطنیة والثقافیة، ویتمتع
وكرامتهم اإلنسانیة، في ظل نظام دیمقراطي برلماني یقوم على أساس حریة الرأي وحریة تكوین 
األحزاب، ورعایة األغلبیة لحقوق األقلیة واحترام االقلیات قرارات األغلبیة، وعلى العدل االجتماعي 

واة وعدم التمییز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدین أو اللون أو بین المرأة والمسا
والرجل، في ظل دستور یؤمن سیادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث 

  فلسطین الروحي والحضاري في التسامح والتعایش بین األدیان عبر القرون.
 مضمون الوثیقة

ـــم یكـــن لل ـــى ل مـــرأة الفلســـطینیة أن تســـمو بوضـــعها القـــانوني الخـــاص دون أن تســـتند فـــي مطالبهـــا إل
منظومة قانونیة متكاملة، ترتكز في مجملها على مجموعة من الثوابت والحقوق القانونیة التي تحقق 
فــي مجموعهــا نتــائج ایجابیــة، لتحقیــق المســاواة المطلقــة بینهــا وبــین الرجــل، حســب مــا نصــت علیــه 

  واألعراف الدولیة والقانون األساسي الفلسطیني. المواثیق
ووفقا لما ورد في الدراسات القانونیة المسحیة المتعلقة بوضع المـرأة القـانوني فـي المواثیـق واألعـراف 
الدولیـــة، والتنظـــیم الدســـتوري الفلســـطیني، والتشـــریعات الفلســـطینیة، كـــان مـــن المناســـب أن تـــرد هـــذه 

ة، تحقق فـي مجموعهـا مرتكـزات الحقـوق العامـة للمـرأة الفلسـطینیة، الحقوق في حقول قانونیة منفصل
ـــداء بهـــا عنـــد ممارســـته  ـــى المشـــرع الفلســـطیني االهت ـــب شـــرعیة ینبغـــي عل لتشـــكل فـــي مجملهـــا مطال
ألعمالـــه التشـــریعیة، ســـواء تعلـــق األمـــر بعمـــل الســـلطة التشـــریعیة أو الســـلطة التنفیذیـــة، لنصـــل فـــي 

، تسـاهم فـي النهـوض بالمسـتوى االجتمـاعي واالقتصـادي والثقـافي النهایة إلـى ضـوابط قانونیـة عامـة
لمجتمعنــــا الفلســــطیني، وتخلــــق حالــــة مــــن التــــوازن القــــانوني بــــین الــــدور الهــــام الــــذي تمارســــه المــــرأة 
الفلســــطینیة فــــي مجتمعنــــا المعاصــــر، وبــــین المكانــــة القانونیــــة التــــي یجــــب أن تكــــون علیهــــا المــــرأة 
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نادا إلــى قاعــدة عــدم المســاس بــالحقوق المكتســبة فیمــا یتعلــق بمــا الفلســطینیة فــي هــذا المجــال، اســت
  تحصلت علیه المرأة الفلسطینیة من حقوق.

  بالحفاظ وتحقیق الحقوق التالیة: لكل ما تقدم، تطالب المرأة الفلسطینیة
  

  أوال: الحقوق السیاسیة:
واء تعلـق یحق للمرأة الفلسطینیة التصویت في جمیع االنتخابات العامة في فلسـطین، سـ .١

األمر باالنتخابات الرئاسیة أو التشریعیة أو البلدیـة، أو النقابیـة، أو أیـة انتخابـات یكـون 
 من شأنها تحدید مالمح التنظیم القانوني في فلسطین.

للمـــرأة الفلســـطینیة الحـــق فـــي الترشـــح لجمیـــع االنتخابـــات العامـــة فـــي فلســـطین أیـــا كـــان  .٢
انونیـة مسـاویة للشـروط السـاریة علـى الرجـل المنصب القانوني الناشئ عنها، وبشـروط ق

 دونما تمییز.

للمرأة الفلسطینیة الحق المطلق في المشاركة في جمیـع االسـتفتاءات العامـة فـي الدولـة،  .٣
 طالما أن أثار هذه االستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواء. 

ــــة، وم .٤ ــــع المناصــــب العامــــة فــــي الدول ــــد جمی ــــع یحــــق للمــــرأة الفلســــطینیة تقل مارســــة جمی
الصــالحیات القانونیـــة المرتبطـــة بعمـــل هـــذه المناصـــب، وذلـــك وفقـــا للحاجـــات والشـــروط 

 القانونیة والمهنیة دونما تمییز بینها وبین الرجل.

تضمن تشریعات االنتخابات في فلسطین إدراج كوتا قانونیة للنساء من بین المشرحین   .٥
كل فاعـل وأساسـي فـي المؤسسـات في كافة االنتخابـات فـي الدولـة، لضـمان تمثـیلهن بشـ

 التشریعیة والتنفیذیة على حد سواء.

للمــــرأة الفلســــطینیة الحــــق فــــي تشــــكیل األحــــزاب السیاســــیة واالنضــــمام إلیهــــا، طالمــــا أن  .٦
تأسیسها جـاء موافقـا لشـروط التشـكیل المنصـوص علیهـا قانونـا علـى أسـاس قاعـدة عـدم 

 التمییز بین الرجل والمرأة.

التعذیب الجسدي والنفسي واالعتقال، وعدم استخدامها كوسـیلة  ضمان حمایة المرأة من .٧
 ضغط في خاالت اعتقال الرجال.

 تعزیز حق المرأة في المشاركة باتخاذ القرار في حاالت الحرب والسلم. .٨

یحـق للمــرأة الفلسـطینیة المشــاركة فـي جمیــع األنشـطة السیاســیة علـى اخــتالف توجهاتهــا  .٩
مع مقتضیات المصـلحة العامـة واألمـن الـوطني دونمـا  وأهدافها، طالما أنها ال تتعارض

 تمییز عن الرجل. 
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تتمتــع المــرأة الفلســطینیة بــالحق فــي االحتفــاظ بجنســیتها األصــلیة لــدى زواجهــا مــن  .١٠
أجنبــي، أو انفصــالها عنــه بــانحالل رابطــة الزوجیـــة، كمــا تتمتــع بــنفس الحــق فــي حـــال 

 .تغییر الزوج لجنسیته أو اكتسابه جنسیة دولة أخرى

تتمتع المرأة الفلسطینیة بكافة الحقوق والشروط المقـررة للرجـل فیمـا یتعلـق باكتسـاب  .١١
الجنســیة أو تغییرهـــا أو االحتفــاظ بهـــا، وال یترتــب علـــى زواجهــا مـــن أجنبــي أي مســـاس 

 بجنسیتها أو بفرض جنسیة الزوج األجنبي علیها دون رضاها.

جنبــي الحصــول علــى جنســیة یحــق لــزوج وأبنــاء المــرأة الفلســطینیة المتزوجــة مــن أ  .١٢
األم، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات التجنس المقـررة ألبنـاء الرجـل الفلسـطیني فـي النظـام 

 القانوني الفلسطیني.

  
  ثالثا: الحقوق الجنائیة

للمـــرأة الفلســـطینیة الحـــق فـــي التمتـــع بحقـــوق مســـاویة للرجـــل فـــي الحیـــاة والحریـــة والســـالمة  .١
  الشخصیة.

بالعمـل علـى إلغـاء كافـة أحكـام قـوانین العقوبـات التـي تنطـوي علـى یلتزم المشرع الفلسطیني  .٢
تمییز ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص األحكام الخاصة بقضایا الشرف والزنا، على نحـو 

 یحقق مساواة المرأة بالرجل في تنظیم هذه التشریعات. 

ار تسـاویهما یؤخذ بشـهادة المـرأة فـي جـرائم الزنـا علـى نحـو مسـاو لشـهادة الرجـل، علـى اعتبـ .٣
 في شروط األهلیة القانونیة.

ـــى ارتكـــاب جریمـــة  .٤ ـــة علـــى كـــل مـــن یقـــدم عل یعمـــل المشـــرع الفلســـطیني علـــى تشـــدید العقوب
إجهـــاض المـــرأة الحامـــل رغمـــا عنهـــا، وتـــوفیر قـــدرا كبیـــرا مـــن المرونـــة القانونیـــة فیمـــا یتعلـــق 

ارهـا أكثـر الحریصـین باألسباب التي تدفع المرأة الحامل إلى إجهـاض جنینهـا برغبتهـا، باعتب
 على سالمته وحیاته.

تشدد العقوبات الجزائیة المفروضة على جرائم االغتصاب وهتـك العـرض، علـى نحـو یحقـق  .٥
الـــردع العـــام لكـــل مـــن یقـــدم علیهـــا، ویعمـــل المشـــرع الفلســـطیني علـــى تجـــریم مواقعـــة الـــزوج 

 ا.لزوجته رغما عنها باعتباره شكًال من أشكال العنف األسري الواقع علیه

یعمل المشرع الفلسطیني على تجریم كافة أشـكال العنـف البـدني والجنسـي والنفسـي الـذي قـد  .٦
یصـــیب المـــرأة داخـــل األســـرة، بمـــا فـــي ذلـــك الضـــرب والتعـــدي الجنســـي علـــى أطفـــال األســـرة 
اإلناث، والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغیرها من الممارسات التقلیدیة التي قـد 

 األسرة.تصیب المرأة داخل 
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للمــــرأة الحــــق فــــي أن تكــــون فــــي مــــأمن مــــن التعــــذیب أو المعاملــــة أو العقوبــــة القاســــیة أو   .٧
 الالإنسانیة أو المهینة في المجتمع.

تلتزم السلطة الفلسطینیة بمقاومة كافة األعراف والتقالید والمعتقدات الدینیة التي تبیح العنف  .٨
ن یمـــارس مثـــل هـــذه األفعـــال، مـــع ضـــد المـــرأة، وأن تـــدرج جـــزاءات قانونیـــة رادعـــة لكـــل مـــ

تعویضها عما أصابها من ضرر وأذى، وكفالة تأهیلها ومسـاعدتها علـى الـتخلص مـن كافـة 
آثــار هــذا العنـــف المادیــة والنفســیة، وتقـــدیم العــون والتســهیالت لمؤسســـات المجتمــع المـــدني 

 العاملة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطیني.

 حق في تحرك الشكوى في القضایا المتعلقة في االغتصاب وهتك العرض.للمرأة ال .٩

  
  رابعا:  الحقوق المتعلقة باألهلیة المدنیة واألحوال الشخصیة  

حـق التـزوج وتأسـیس أسـرة دون أي قیـد بسـبب العـرق ، للمرأة متى أدركت سن الثمانیة عشر .١
ق عنـد الـزواج وخـالل قیامـه أو الجنسیة أو الدین، وهـي متسـاویة مـع الرجـل فـي كافـة الحقـو 

 ولدى انحالله.

ال ینعقـــد الـــزواج صـــحیحا إال برضـــاء طرفیـــه رضـــاء كـــامال ال إكـــراه فیـــه، وبإعرابهمـــا عنـــه  .٢
 شخصیا دون إكراه المرأة علیه.

یلتزم المشرع الفلسطیني باعتبار الحد األدنى لسن زواج الفتیات الثمانیة عشرة سـنة شمسـیة  .٣
أخــذت بــه أحكــام القــانون المــدني مــن ســن األهلیــة القانونیــة  كــون هــذا الســن متوافقــا مــع مــا

 الالزم لمباشرة التصرفات القانونیة.

تشترط الرسمیة في توثیق عقد الزواج حفاظا على حقوق المرأة بعد انحالل رابطة الزوجیـة،  .٤
كمـــا یشـــترط إجـــراء الفحـــص الطبـــي لكـــال الـــزوجین قبـــل الـــزواج بفتـــرة وجیـــزة، واعتبـــار هـــذا 

 طا من شروط صحة عقد الزواج.الفحص شر 

األصل في عقد الزواج الوحدانیة والدیمومة، ویجوز للقاضي استثناء السماح للرجل بالزواج  .٥
من ثانیة شریطة إبداء أسباب ضـروریة وملحـة، علـى أن یثبـت القـدرة علـى اإلنفـاق والعـدل، 

یــة بوجــود زوجــة باإلضــافة إلــى اشــتراط علــم الزوجــة األولــى بهــذا الحــق، وعلــم الزوجــة الثان
 سابقة.

للمــرأة الحــق فــي الحصــول علــى تعــویض عــن الطــالق التعســفي، ومنحهــا الحــق فــي طلــب  .٦
التفریــق القضــائي عنــد وجــود المبــرر لــذلك، مثــل إصــابة الرجــل بــالعقم أو بمــرض مــزمن أو 
عــدم قدرتــه علــى مباشــرة حیاتــه الزوجیــة أو تعــدد زوجاتــه أو هجــره لزوجتــه، أو أي أســباب 

 دوى استمرار رابطة الزوجیة.تبرر عدم ج



 

٦٠٨ 
 

 

یعمل المشرع الفلسطیني علـى تفعیـل دور صـندوق النفقـة إلعالـة النسـاء الالتـي لـم یحصـلن  .٧
علــى نفقــتهن نتیجــة تغیــب الــزوج المحكــوم علیــه بهــا، أو لعــدم قدرتــه المادیــة علــى دفــع مبلــغ 

 هذه النفقة.

حرمانهـا مـن نفقتهـا، كمـا  یعمل المشرع الفلسطیني على عدم إقرار ضم األنثى بمـا ال یرتـب .٨
 یعمل على تقریر حق األم في الحضانة. 

للمــرأة حــق المســاواة المطلــق مــع الرجــل فــي جمیــع مجــاالت القــانون المــدني، كالمســاواة فــي  .٩
 حق الملكیة والتوریث، وحقها في إبرام عقود خاصة لحقها الشخصي.

حدیـد هـذا المحـل بنـاء علـى یحق للمرأة اختیار محل إقامتهـا ومسـكنها الـدائم، وال یجـوز ت  .١٠
 رغبة الرجل لوحده دون االعتداد بواقع المرأة ورغبتها.

تتساوى المرأة مع الرجـل فـي كافـة الحقـوق المتعلقـة باألبنـاء وتسـییر البیـت األسـري، كمـا   .١١
یحـــق لهـــا الوالیـــة والوصـــایة علـــى األبنـــاء لمـــا هـــو مقـــرر لمصـــلحتهم، ولـــیس العتبـــار نـــوع 

 الجنس.

ملكیــة وحیــازة ممتلكــات األســرة والتصــرف فیهــا علــى قــدر المســاواة مــع  للمــرأة الحــق فــي  .١٢
 الرجل.

 للمرأة األهلیة الكاملة في مزاولة األعمال التجاریة باسمها ولصالحها.  .١٣

 یحق للمرأة االحتفاظ باسمها ولقبها واسم عائلتها بعد الزواج.  .١٤

دون الحاجــــة إلــــى  للمــــرأة مطلــــق الحــــق فــــي استصــــدار كافــــة الوثــــائق الثبوتیــــة والرســــمیة  .١٥
 الحصول على إذن من أحد.

للمرأة حریة التنقل والسفر والعمـل دون اشـتراط الحصـول علـى إذن مـن أحـد، متـى بلغـت   .١٦
  األهلیة القانونیة المطلوبة لذلك دونما تمییز عن الرجل. 

 مالحظة : تم عرض بعض البنود من الوثیقیة ولم نعرضها بالكامل نظرًا لطول حجمها . -
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  )١٠لحق رقم (م
  وثیقة سیداو

 المرأة  ضد التمییز أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة
  ٣٤/١٨٠بمقتضى القرار  ١٨/١٢/١٩٧٩عتمدتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة في ا

  )١( ٢٧طبقا للمادة  سبتمبر ١٩٨١أیلول/ ٣تاریخ بدء النفاذ: 
  تفاقیة،اال هذه في األطراف الدول إنّ 
 لإلنسان األساسیة بالحقوق اإلیمان جدید من یؤكد المتحدة األمم ثاقمی أنّ  تالحظ إذ 

  متساویة، حقوق من والنساء للرجال وبما وقدره الفرد وبكرامة
 أنّ  ویعلن التمییز، جواز عدم مبدأ یؤكد اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن أنّ  تالحظ وٕاذ  

 الحقوق بجمیع التمتع حق إنسان لكل وأنّ  ق،والحقو  الكرامة في متساوین أحراراً  یولدون الناس جمیع
  الجنس، على القائم التمییز ذلك في بما تمییز، أي دون اإلعالن، هذا في الواردة والحریات

 واجب علیها اإلنسان بحقوق الخاصین الدولیین العهدین في األطراف الدول تالحظ أنّ  وٕاذ  
 واالجتماعیة االقتصادیة الحقوق بجمیع ةالمساوا قدم على التمتع في والنساء الرجال حق ضمان

  والسیاسیة، والمدنیة والثقافیة
 والوكاالت المتحدة األمم برعایة المعقودة الدولیة االتفاقیة االعتبار بعین تأخذ وٕاذ  

  والمرأة، الرجل بین الحقوق في المساواة تشجع والتي المتخصصة،
 والوكاالت المتحدة األمم اعتمدتها التي توالتوصیا واإلعالنات القرارات أیضاً  تالحظ وٕاذ  

  والمرأة، الرجل بین الحقوق في بالمساواة للنهوض المتخصصة
 هناك یزال ال المختلفة، الصكوك تلك من الرغم على ألنه ذلك، مع القلق، یساورها وٕاذ  

  المرأة، ضد النطاق واسع تمییز
 واحترام الحقوق في المساواة مبدأيل نتهاكاا یشكل المرأة ضد التمییز أنّ  إلى تشیر وٕاذ  

 السیاسیة بلدها حیاة في الرجل، مع المساواة قدم على المرأة، مشاركة أمام وعقبة اإلنسان كرامة
 التنمیة صعوبة من ویزید واألسرة، المجتمع رخاء نمو ویعوق والثقافیة، قتصادیةواال جتماعیةواال

  ریة،والبش بلدها خدمة في المرأة إلمكانات الكاملة
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 المرأة، ضد التمییز على القضاء إعالن في الواردة المبادئ تنفیذ على العزم عقدت وقد  
  ومظاهره، أشكاله بجمیع التمییز ذلك على للقضاء الالزمة التدابیر الغرض، لذلك تتخذ، أن وعلى

    :یلي ما على اتفقت وقد 
  

  األول الجزء
  :١المادة  

 یتم تقیید أو ستبعاداأو  تفرقة أي المرأة" ضد "التمییز حمصطل یعني تفاقیةاال هذه ألغراض
 تساوي أساس على للمرأة، عترافاال من النیل أغراضه أو آثاره من ویكون الجنس أساس على

 جتماعیةواال قتصادیةواال السیاسیة المیادین في السیاسیة والحریات اإلنسان بحقوق والمرأة الرجل
 بها تمتعها أو الحقوق بهذه للمرأة عترافاال إبطال أو آخر، یدانم أي في أو والمدنیة والثقافیة

 الزوجیة. حالتها عن النظر بغّض  لها وممارستها
  :٢المادة 

 الوسائل بكل تنتهج أن على وتوافق المرأة ضد التمییز أشكال جمیع األطراف الدول تشجب 
  یلي: بما بالقیام تتعهد لذلك قاً وتحقی المرأة ضد التمییز على القضاء سیاسة إبطاء ودون المناسبة

 األخرى المناسبة تشریعاتها أو الوطنیة دساتیرها في والمرأة الرجل بین المساواة مبدأ تجسید  -أ
 خالل من المبدأ لهذا العملي التحقیق وكفالة اآلن، حتى فیها أدمج قد المبدأ هذا یكن لم إذا

  األخرى. المناسبة والوسائل القانون
 لحظر جزاءات األمر یقتضیه ما ذلك في بما وغیرها التشریعیة التدابیر من اسبالمن اتخاذ  -ب

  المرأة. ضد تمییز كل
 الفّعالة الحمایة وضمان الرجل مع المساواة قدم على المرأة لحقوق القانونیة الحمایة إقرار  - ج

 والمؤسسات االختصاص ذات الوطنیة المحاكم طریق عن تمییزي، عمل أي من للمرأة
  . األخرى امةالع

 تصرف وكفالة، المرأة ضد تمییزیة ممارسة أو عمل بأي ضطالعاال عن متناعاال  -د
  لتزام.اال وهذا یتفق بما العامة والمؤسسات السلطات

 أو شخص أي جانب من المرأة ضد التمییز على للقضاء المناسبة التدابیر جمیع اتخاذ  - هـ 
  مؤسسة. أو منظمة
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 واألنظمة القوانین إلغاء أو لتعدیل التشریع ذلك في بما المناسبة التدابیر جمیع اتخاذ  -و 
  المرأة. ضد تمییزاً  تشكل التي القائمة والممارسات واألعراف

  المرأة. ضد تمییزاً  تشكل التي الوطنیة العقوبات قوانین أحكام جمیع إلغاء  - ز 
  :٣المادة  

 جتماعیةواال السیاسیة نالمیادی سیما وال المیادین جمیع في األطراف الدول تتخذ
 الكاملین وتقدمها المرأة تطور لكفالة التشریع ذلك في بما المناسبة التدابیر كل والثقافیة قتصادیةواال

 مع المساواة أساس على بها والتمتع األساسیة والحریات اإلنسان حقوق ممارسة لها لتضمن وذلك
 الرجل.
  :٥المادة 

  یلي: ما لتحقیق المناسبة التدابیر جمیع األطراف الدول تتخذ
 على القضاء تحقیق بهدف والمرأة الرجل لسلوك والثقافیة جتماعیةاال األنماط تعدیل  - أ

 أحد تفوق أو دونیة فكرة على القائمة األخرى الممارسات وكل العرفیة والعادات التحّیزات
  والمرأة. للرجل نمطّیة أدوار على أو الجنسین

 عترافواال جتماعیةا وظیفة بوصفها لألمومة "سلیما" تفهما السریة التربیة تضمن أن كفالة  - ب
 یكون أن على وتطورهم أطفالهم وتنشئة والنساء الرجال من لكل المشتركة بالمسؤولیة

  الحاالت. جمیع في األساسي عتباراال هي األطفال مصلحة أنّ  مفهوماً 
  :٦المادة  

 أشكال جمیع لمكافحة التشریع لكذ في بما المناسبة التدابیر جمیع األطراف الدول تتخذ
  المرأة. دعارة واستغالل بالمرأة اإلتجار

  الثالث الجزء
  :١٠المادة 

 تكفل لكي المرأة ضد التمییز على للقضاء المناسبة التدابیر جمیع األطراف الدول تتخذ
 ويتسا أساس على تكفل، لكي خاص وبوجه التعلیم، میدان في الرجل لحقوق مساویة حقوقاً  المرأة
  والمرأة: الرجل

  :١١المادة 
 ضد التمییز على للقضاء تدابیر من اتخاذه الحال یقتضي ما جمیع األطراف الدول تتخذ  -١

 وال الحقوق نفس والمرأة، الرجل تساوي أساس على لها، تكفل لكي العمل میدان في المرأة
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   سیما:
  :١٢المادة 

 میدان في المرأة ضد التمییز على لقضاءل المناسبة التدابیر جمیع األطراف الدول تتخذ   -١
 على الحصول والمرأة، الرجل تساوي أساس على لها، تضمن أن أجل من الصحیة الرعایة
   األسرة. بتخطیط المتعلقة الخدمات ذلك في بما الصحیة، الرعایة خدمات

 المناسبة تالخدما للمرأة األطراف الدول تكفل المادة هذه من )١الفقرة ( أحكام من بالرغم   -٢
 اللزوم عند المجانیة الخدمات لها وتوفر الوالدة، بعد ما وفترة والوالدة بالحمل یتعلق فیما

  والرضاعة. الحمل أثناء الكافیة التغذیة وكذلك
  الرابع الجزء

   :١٥المادة  
 القانون. أمام الرجل مع المساواة المرأة األطراف الدول تمنح  -١
 ونفس المدنیة، الشؤون في الرجل ألهلیة مماثلة قانونیة أهلیة ةالمرأ األطراف الدول تمنح  -٢

 في الرجل لحقوق مساویة حقوقاً  خاص، بوجه للمرأة، وتكفل األهلیة، تلك ممارسة فرص
 اإلجراءات مراحل جمیع في المساواة قدم على وتعاملها الممتلكات، وٕادارة العقود إبرام

  القضائیة. والهیئات المحاكم في المتبعة
  :١٦المادة 

 كافة في المرأة ضد التمییز على للقضاء المناسبة التدابیر جمیع األطراف الدول تتخذ  -١
 تساوي أساس على تضمن، خاص وبوجه األسریة، والعالقات بالزواج المتعلقة األمور
  والمرأة: الرجل

  الزواج. عقد في الحق نفس  - أ
   الحر برضاها إالّ  اجالزو  عقد عدم وفي الزوج، اختیار حریة في الحق نفس  -ب
  فسخه. وعند الزواج أثناء والمسؤولیات الحقوق نفس  -ج
ا األمور في الزوجیة، حالتها عن بغّض النظر كوالدة، والمسؤولیات الحقوق نفس  -د

  الراجحة. هي األطفال مصالح تكون األحوال، جمیع وفي بأطفالها، لمتعلقة  
 بین والفترة أطفالها عدد المسؤولیة من وبشعور بحریة تقرر أن في الحقوق نفس  -هـ

 الكفیلة والوسائل والتثقیف المعلومات على الحصول وفي وآخر، طفل إنجاب
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  الحقوق. هذه ممارسة من بتمكینها
 األطفال على والوصایة والقوامة بالوالیة یتعلق فیما والمسؤولیات الحقوق نفس  -و

 هذه توجد حین ،ماعیةاالجت المؤسسیة األنظمة من ذلك شابه ما أو وتبنیهم
 هي األطفال مصالح تكون األحوال جمیع وفي الوطني، التشریع في المفاهیم
  الراجحة.

 األسرة، اسم اختیار في الحق ذلك في بما والزوجة، للزوج الشخصیة الحقوق نفس  -ز
  والوظیفة. والمهنة

 علیها شرافواإل الممتلكات، وحیازة بملكیة یتعلق فیما الزوجین لكال الحقوق نفس  -ح
  قیمة. ذي عوض مقابل أو مقابل بال سواء فیها، والتصرف بها، والتمتع وٕادارتها،

 اإلجراءات جمیع وتتخذ قانوني، أثر أي زواجه أو الطفل لخطوبة یكون ال  -٢
 في الزواج تسجیل ولجعل للزواج أدنى سن لتحدید التشریع، فیها بما الضروریة،

   إلزامیا". أمراً  رسمي سجل
  :٣٠دة الما

 والعربیة والصینیة والروسیة واإلنكلیزیة اإلسبانیة نصوصها تتساوى التي االتفاقیة هذه تودع
  المتحدة. لألمم العام األمین لدى والفرنسیة،

  .االتفاقیة هذه بتوقیع األصول حسب المفوضون أدناه، الموقعون قام لذلك، وٕاثباتاً 
 نظرًا لطول حجمها.ولم نعرضها بالكامل بعض البنود من الوثیقیة  عرضمالحظة : قد تم 
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  )١١ملحق رقم (
  فتوى الشیخ عبد الكریم الكحلوت

  


