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 أمركة : )عليه أطلقت ملا خطط أمريكية  تفصيالت املاضي يناير شهر يف القاهرية  األسبوع جريدة نشرت
  من جزًءا كان   الديين اخلطاب تطوير أمر أن   نشرته الصحيفة  فيما وجاء للمسلمني(، الديين اخلطاب 

 أوردهتا  اليت األمريكية  اخلطط  تفصيالت ويف...  ابإلرهاب وصفته على ما األول  األمريكية  احلملة 
  الدول  يف اخلطاب الديين تطوير جلنة : )ابسم تعرف جلنة  شك لت األمريكية  اخلارجية  وزارة الصحيفة: أن  

  يتم  سوف وأن ه فعاًل، توصياهتا الصحيفة من قول حد   على انتهت اللجنة  هذه وأن   ،(واإلسالمية  العربية 
 اخلطط.   هذه بتنفيذ مرهون األمريكية  استمرار املعوانت أن   توضيح مع هبا، الدول  تبليغ

 يف:  األمريكية  التوصيات وتتمثل
 أبمناط واإلسالمية  الشعوب العربية  إغراق عرب وذلك للناس؛ االجتماعية   احلياة يف  الدين هتميش -1

 الطابع  ذات التكنولوجيا) التكنولوجيا احلديثة  وحيازة الغربية  العصرية  احلياة من خمتلفة 
 الرتفيهي(.

  من عليا جلنة  طريق تكوين عن واإلسالم والنصرانية  اليهودية  الثالث: الدايانت بني التقريب -2
  األداين  بني ابلتقارب العامل شعوب  لتبصري كل   واليهود؛ واملسيحيني ( املسلمني  أي ) احملمدي ني

  اللجنة   هذه تعم م أن اللجنة  هذه بشأن تقرتحه  ضمن ما وتقرتح  -اخلطة  تتحدث  كما- الثالثة 
 التوصيات. هذه   عن خيرجون ال  حبيث واإلسالمي العامل العريب يف  الدعاة لكل ملزمةً  توصيات

  املسجد  والسيدات )فقدان  لألطفال حدائق  تتضمن اجتماعية  مؤسسة  إل  املسجد حتويل -3
 دينية انجحة. غري  شخصية  عليه اإلشراف  تتول  وأن وخصوصيته(، هليبته

  تسييس  عن البعد وأن يتم الدولة، يف األمن أجهزة رقابة  حتت واخلطباء اجلمعة  خطبة  خضوع -4
  عن  احلديث منع ، أي (اخلطبة  مبعىن )علمنة  اجملتمعي، أو احليايت للجانب تعر ضها أو  اخلطبة،

 ل. إسرائي اجلهاد وبين  عن احلديث  أو اليهود،  أو األمريكان

 هبا ال ينفرد للجميع نقاشيةً  حلقةً  اجلمعة  خطبة  تصبح أن إل األمريكية  اخلطط  وهتدف
 تشارك أن هتدف نظرهم، كما يف دميقراطيةً  أكثر بذلك اخلطبة  ستكون حيث وحده؛ اخلطيب

 ذلك. من املرأة متنع  نصوص دينية  توجد  ال أنه رأوا حيث اجلمعة، خطبة  يف املرأة
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  املرأة   لتعليم على االنتخاابت  التدريب يف واملشاركة  الرجال  مع االختالط  سبل  للمرأة يكفل وأن -5
 الدميقراطية.

 منها، بداًل  األخالقية واملبادئ  للقيم كامل  يوم  ختصيص مع اإلسالمية،  الدينية  الرتبية  مادة إلغاء -6
م  املسلمني من اعتقاد والتحرر التسامح، مهارات  الطالب اكتساب على  والعمل   أمة  خري أّن 

  واألفكار  االجتماعية  التنشئة  نتاج  هي  العقائد واألداين أن   اجلميع  يعلم وأن  ! للناس أخرجت
 فيها.  أحرار فهم املعتقدات أما هلم، هو اجلامع  لإلنسانية  االنتماء وأن   املسبقة،

 

 :اجلعجعة  وراء ماذا
  ليس  العاملية  التغريات مبا يوافق ويعد لوّنا وتصوراهتم قيمهم املسلمون يراجع أن  ضرورة عن احلديث
  أحداث  بعد  بشدة  نشط  ث  السوفيييت، االحتاد الباردة وسقوط  الغربية  احلرب  انتهاء بعد  ظهر فقد  جديًدا،
  املسماة  "ابول" مبادرة عقب جاء الصحيفة  نشرته ما أن   إل هنا جتدر اإلشارة ولكن  م،2001 سبتمرب

  املستوايت وإجراءات على أنشطة  من تالها وما( األوسط  والشرق املتحدة الوالايت بني الشراكة مبادرة )
 الديين(.   اخلطاب)و التعليم مناهج مس ت احمللية 

 ميينية  مؤسسة ، وهي بواشنطن "الرتاث  مؤسسة " أمام م12/12/2002 يوم أعلنت  "ابول" مبادرة
  األوسط  الشرق لشؤون األمريكي اخلارجية  وزير مساعد وانئبة  نفسه "ابول" أوضح كما- زوترك   أمريكية 

 االقتصادية، اإلصالحات: خمتلفة  ميادين أربعة  على  -املبادرة عن  الوزارة  يف  الرئيسية  واملسؤولة 
 من  جزًءا إال ليست الوصفة  وهذه..  املرأة ومتكني التعليمية، اإلصالحات السياسية، اإلصالحات

  الشرق  لشؤون األمريكي اخلارجية  وزير مساعد يقول وكما املنطقة. يف تطبيقها رادي   شاملة  اسرتاتيجية 
  يوم  واشنطن يف  انعقد الذي ( والدميقراطية  اإلسالم دراسة  مركز) مؤمتر يف برينز  وليام األوسط 

  التغري  هذا وإن   ،شاماًل  احقيقي   كان   وإن اتدرجي   اتغري ً  يعين الدميقراطية  إل لالتحو   إن  ": م16/5/2003
  القانون وحكم السليمة  املؤسسات بناء عملية  يشمل ه إن   انتخاابت، إجراء د جمر   من أكثر ن يتضم  

  وأحياانً  رة،متطو   جة متدر   صعبة  مؤملة  عملية  وهي تها،برم   والنشاط ابحلياة النابضة  املدنية  واجملتمعات



 

 

 4 

 

 بعض اختيار ميكننا مطعم يف طعام قائمة  وكأنه هذا إل ننظر أن ميكننا وال": يتابع ث ،"ابملخاطر حمفوفة 
  يف بوش  الرئيس  أوضح فكما األخرى، األهداف وّنمل  ما  هدف  حتقيق إل  فنسعى منها،  فقط  األطباق 
  تقود  أن على مة مصم   املتحدة الوالايت إن  : مايو من التاسع يف  كارولينا  ساوث جامعة  يف املهم   خطابه
 ".املنطقة  وزعامات قيادات شاركة مب األهداف، هذه   مجيع حتقيق إل  السعي جهود بنشاط

 : نعرفها قدمية  شنشنة 
  دوافع هناك أن   لنجد وقيمنا، ثقافتنا على اجلديدة احلملة  هذه وأهداف دوافع إل ية متأن   نظرة لننظر واآلن

  سبتمرب  أبحداث بقوة دهتد   الذي  القومي األمريكي األمن على  احلفاظ : يف الرغبة  يف تجتل   مباشرة
 . بعد فيما أكثر حهسنوض   ما وهذا منطقتنا، يف  األمريكية  املطامع وحتقيق وتداعياهتا،

  إل  والوصول حتقيقها حماولة  عن( النصران ) الغرب يفتأ ال( واثبتة  اسرتاتيجية ) قدمية  أهداف  أيًضا  وهناك
  احملاوالت  هذه  يف  أثًرا  وأكثرها  اتاحملط   أبرز  ومن  املسلمني؛ أرض  على فيها  املكاسب من  ممكن  قدر  أكرب

  ونفوسهم،  املسلمني عقول  يف اإلسالم ملسخ  جهود من واهلند  مصر يف اإلجنليزي  االحتالل  به قام ما
  بني  اخلالف هذا وجود": "كرومر"  مصر يف اإلجنليزي  املعتمد الحظ  فقد ؛(عاملية  حضارة) يف وتذويبهم
  ويف  الفن، ويف اللغة، ويف والعادات، التقاليد  ويف القيم، ويف العقائد يف الغريب املستعمر وبني املسلمني
 ".املوسيقى

  األورويب  ابملستعمر املسلم ثقة  انعدام يف السبب هي اخلالفات هذه أن   الفصل هذا  يف "كرومر" الحظ 
 ابملتاعب، حمفوفة  املستعمر ة مهم   وجتعل بينهما، تفصل واسعة  ه وَّة وجود يف السبب وهي به، ظنه وسوء
 . ةاهلو   هذه فوق قنطرة بناء على  الوسائل مبختلف العمل  إل ذلك أجل من ودعا

  تنشئة  ينشَّؤون الذين  العصريني، املصريني  من  جيل تربية  هو  أحدمها : طريقني: الوسائل هذه اختذت  وقد
  أجل  ومن والتفكري؛ السلوك طرائق يف اخلصوص وجه على  اإلجنليز ومن ،األوروبيني من هبمتقر   ة خاص  
   حميط  يف والوجهاء  والزعماء اماحلك    أبناء من جيل تربية  هبا  قصد اليت ،(فكتوراي ية كل  ) "كرومر" أنشأ ذلك
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 نفسه الوقت يف وليكونوا املسلمني، شؤون إدارة يف الغريب املستعمر أدوات ه م بَ ع د   من ليكونوا إجنليزي،
 .الغربية  احلضارة  غثاء نشر  ويف األورويب،  املستعمر وبني  املسلمني   بني التقريب يف  أدواته الوقت  مضي   مع

  أبطأ فهي تنفيذها، على  وعمل  املفقود، التفاهم  هذا إلجياد االستعمار اختذها  اليت  األخرى  الوسيلة  أما
 تفسريه، وإعادة  نفسه اإلسالم تطوير" يف صتتلخ   وهي…  اآاثرً  أبقى ولكنها األول،  الوسيلة  من امثارً 

  ا عدو   يبدو أن بدل األقل، على معها متعارض وغري منها اقريبً  أو الغربية، احلضارة مع افقً مت   يبدو حبيث
 . [1]"… وأساليبها لقيمها عارضاً م هلا

 حيث م1953 عام "برنستون" يف املنعقد( املعاصرة واحلياة اإلسالمية  الثقافة ) مؤمتر عليه أكد  ما وهذا
  ال القيم وهذه واالجتماعية، األخالقية  القيم بتقارب إال تقوم ال املشاكلة  هذه أن  ": أحباثه كتاب  يف جاء

  بد   فال. اإلسالم قيم  وهي الغرب، قيم  ختالف  اثبتة  قيم  على تعيش اإلسالمية  الشعوب دامت ما تتقارب
 :نيحل   أحد من إذن

 وحياصر إليها، يستند اليت  األسس ويف  قيمه، ويف فيه، الناس بتشكيك  اإلسالم هذا حىمي   أن اإم   -
 العالقات  وتنظيم  األفراد مسلك على  سيطرته يفقد  وحبيث  املسجد،  نفوذه يتجاوز  ال  حبيث

 .آخر شيء احلياة  ومشاكل شيء  الدين أبن   الناس إقناع  طريق  عن  وذلك االجتماعية،

  بني  ما ولتقريب الغربية، القيم  لتسويغ أداة يصبح حبيث للتطوير اإلسالم هذا خيضع أن اوإم   -
 .الغرب وبني  اإلسالمية  الشعوب

  كأداة   استخدامها أمكن إذا شيٌء، َغناَءها يغين ال هائلة  قوة عن يكشف األخري الطريق وهذا
 له  هينب   ما هو ذلك والتفاهم، الود   من اثبتة  عالقة  إقامة يف االستعمارية  األهداف لتحقيق

  اجلديد  الدين إن  ": يقول حيث شيكاغو، جامعة  يف  العربية  اللغة  أستاذ "جرونباوم فون جوستاف"
 بتتطل   جديدة أسئلة  إبدخال يسمح أو  سيدخل -العصرية  اإلسالمية  التأويالت  به ويقصد -

  يف  كانت  أجوبة  على الشرعية  صفة  خيلع  أو قدمية، ألسئلة  جديدة أجوبة  وسيقرتح  مناسبة، أجوبة 
 .[2] "مقبولة  غري أو  امة هد   أسئلة  تعترب  عنه  املعدول النظام
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 ال أثًرا -زالوا  وما- ابلفعل أحدثوا املؤمتر اقرتحهما اللذان نواحلال   "كرومر" استخدمهما اللتان والوسيلتان
  مكانه  يف املقال أول ذ كر الذي  ط املخط   وضع نستطيع وهنا. وسلوكياهتم املسلمني عقول  يف به يستهان
لِ  مِ ن   َكِثريٌ   َودَّ }: وجل عز  ربنا عنها  أخرب ومتواصلة  دؤوبة  جهود  يف منفصلة  غري  حلقة : الطبيعي   َأه 
َ  َما بَ ع دِ  مِ ن   أَنف ِسِهم ِعندِ  مِ ن   َحَسدا   ك فَّاراً   ِإميَاِنك م   بَ ع دِ  مِ ن   يَ ر دُّوَنك م  َلو   الِكَتابِ  :  البقرة{ ]احَلق  هَل م   تَ َبنيَّ

َتطَاع وا  ِإنِ  ِديِنك م    َعن يَ ر دُّوك م   َحّتَّ  ي  َقاتِل وَنك م   يَ َزال ونَ  َوالَ } ،[109  [.217: البقرة{ ]اس 

  تطلعات  بوش الرئيس دجس   قد" هأن   أعلن للمنطقة  مبادرته ملسوغات ذكره معرض يف" ابول" الوزير
  ابحلقوق  األمر قيتعل   عندما هإن  : بوينت وست يف خطابه يف قال  عندما مكان، كل   يف الشعوب

  على  كلًيا  تنطبق ة احلري   باتفمتطل   حضارات؛  تصادم هناك  ليس والنساء،  للرجال املشرتكة  واحلاجات
  انئب ابنة " )تشيين إليزابيث" صراحة  بلورته ما وهذا "،اإلسالمي العامل وكامل الالتينية  وأمريكا أفريقيا
  يف  الرئيسية  واملسؤولة  األوسط  الشرق لشؤون  األمريكي اخلارجية  وزير مساعد  انئبة  (األمريكي الرئيس 
 شهر ّناية  املنعقد العريب، األمريكي االقتصادي  املنتدى  مؤمتر أمام ذكرت حيث املبادرة، عن  الوزارة

 ما بقدر  املبادرة  هذه  عرب  املنطقة  دول  على  قيمها تفرض  أن  تريد ال املتحدة  الوالايت: أن   املاضي سبتمرب
  الدين  هو هذا إن   ي .. أ أمريكية  وليست عاملية، قيم اإّن   قالت اليت القيم هذه ترسيخ يف تساعد أن تريد

  الزعم وهو  أفواًجا، فيه تدخل أن الشعوب  مجيع  على  ألن   فيه؛ نذوب  أن ينبغي الذي  اجلديد  العاملي
 .[3] اإلرهاب  أمسته ما ضد أمريكا حرب هبا غوا سو   اليت   األمريكيني  فنياملثق   وثيقة  بطرح رانيذك   الذي 

 العمل؟  فما الذوابن؛  سريع النوع  من ليست املنطقة   هذه  شعوب أن   أثبتت التجارب ولكن  

 

 : املصاحل تتكلم عندما

  مزارعوان : "قال عندما الرتاث، مؤسسة  أمام خطابه يف  "ابول " الوزير  إليها  أملح فقد  املباشرة  الدوافع  أما
 املنطقة، لدول نبيعها عديدة  أخرى  ومنتجات كمبيوتر،  وأجهزة طائرات، يصنعون  وعمالنا القمح، يزرعون

   ونسائنا  رجالنا  من آالفًا أن   املفجع  ومن. بلدان إل األوسط   الشرق  يف مستثمرين  من قتتدف   األموال  بينما
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 أبمهية امن   واعرتافًا . هناك راديكاليني وأصبحوا  ولدوا  إرهابيني أيدي  على م،11/9/2001 يف ماتوا
 من قرن نصف مدى  على األوسط  الشرق وحكومات شعوب)!!(  ملساعدة  ومالنا دمنا كر سنا  املنطقة،

 ".وأكثر الزمن

  ة مهم   مصلحة  هلم  هناك أصدقاءان أن   غري طبًعا، األوسط  الشرق  على  تقتصر ال اإلرهاب  على واحلرب" 
 ".مباشرة اإلرهاب  بالء من كثريون   عاىن فقد خاص؛ بوجه هبا

 وجيه؛ ولسبب أوسطية، الشرق املتحدة الوالايت  سياسة  مة مقد   يف  تزال  وال  التحدايت هذه  كانت  وقد"
  وطًنا  األوسط  الشرق تعترب اليت الشعوب مصاحل وعلى القومية، مصاحلنا على اعميقً  أتثريًا يؤثر منها فكل

 ".هلا

 :سابًقا إليه املشار املؤمتر يف "برينز وليام" األوسط  الشرق لشؤون مساعده دهيؤك   الذي  نفسه األمر وهو
 مفتوحة  أعيننا  نبقي أن  علينا  وينبغي الدميقراطي، التغري ندعم أن  الطويل  األمد  يف اجد   مصلحتنا  من هإن  "

 بعض األقل على خيفض بشكل العملية  صياغة  يف املساعدة إل نسعى وأن احلتمية، للمقايضات ابلنسبة 
 من" :بقوهلا "تشيين إليزابيث " أيًضا أكدته ما وهو"، ممكن حد   أقصى  إل  القصري األمد  يف املخاطر
 نفسه الوقت ويف احلرية، فرص نشر يف واملساعدة األمريكي القومي األمن مبصلحة   قيتعل   األمر أن   الواضح

 (.2003/ 2/8 احلياة  جريدة مع حديث" )الفضلى  هي لث  م    ال هذه   أن   نعتقد حنن

  ملن  تفريخ معامل تعد   احلال  بوضعها شعوهبا وأن   املنطقة، هذه  يف مصاحل ألمريكا أن   :تعقيد بال فاألمر
  دين املتشد   جتند اإلسالمي العامل يف الدينية  املدارس  "فإن   التحديد وجه وعلى أمريكا، أمن دون يهد  

(،  25/10/2003 احلياة) إليه منسوبة  مذكرة يف "رامسفيلد" األمريكي احلرب وزير تعبري حبسب "الشبان
  املنطقة،  يف وحلفائها أمريكا وأصدقاء الشعوب هذه بني والتعاون التعايش يعرقل الواقع هذا أن   كما

 (. إسرائيل) رأسهم وعلى

 املنشود؟  التغيري إل  السبيل فما 
 :األمريكان ابملنطق األوراق نرتب تعالوا
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 .منها التخلص يراد( أصولية  قوىً ) أمر األمر  وليس أمريكا، على  اخطرً  لميث   ومبادئه  بقيمه اإلسالم -

 على خطرة أبعمال للقيام وتدفعهم املنطقة  يف نشؤوا من بعض ختفر   اليت هي  واملبادئ  القيم وهذه -
 .وحلفائها وأصدقائها ومصاحلها أمريكا

 مناهج يف املبثوثة  املفاهيم من دةمعق   منظومة  عرب اخلطرة واملبادئ  القيم هذه بونيتشر   وهؤالء -
 متوارثة اجتماعية  عادات  إل  إضافة  مسؤول، غري إعالم أحياانً  ويغذيها الدينية،  واملواعظ  التعليم 

 .والسلوكيات واملبادئ  القيم  من النمط  هذا خترس  

 والتعليم، عالم،اإل :واإلسالمية  العربية  العقلية  تشكيل  يف تساهم رئيسة  عوامل ثالثة  فهناك -
 ولكونه  كثرية،  فئات لدى ( تقديس)و احرتام من حيمله ملا أخطرها  هو واألخري ،(الديين اخلطاب )و

 .املستوايت  مجيع وخياطب الطبقات  مجيع إل يصل
  هلذه  واالجتماعي  والنفسي والفكري  الروحي والتكوين اهلوية  من جزء هو ( الديين اخلطاب )و -

 هذه  جاءت إذا خاصة  ومباشر، فج   بشكل كلية   وإسقاطه مصادمته املمكن غري  فمن  الشعوب،
 .إطاره خارج  هم  ممن املصادمة 

 عرب تشكيله  إعادة عاملتوق   غري فمن طويلة؛ سنني عرب  ل تشك   التكوين  هذا  أن   املالحظ  ومن -
  تقودها اليت  القاطرة واإلدارة ألمريكا احليوية  املصاحل فإن   أيًضا  ولكن  احرتاق، غري  من امليكروويف 

 . اهلادئة  النار أمام االنتظار حيتمالن  ال

 يطالبنا  هأن   فنفاجأ اإلشكاالت، هذه حلل األمريكان الكمبيوتر يف األوراق هذه بياانت ندخل -
  يف  املتخصصة  والدراسات األحباث مراكز قراصنة  استشارة وبعد املرور، وكلمة  املستخدم ابسم

  فهي  املرور كلمة   أما ،"كرومر" اللورد: هو املستخدم اسم  أن   لنا يكشفون اإلسالمي العامل شؤون
 الكمبيوتر لنا  خيرج املرور وكلمة  املستخدم اسم  إدخال  وبعد ،(الديين اخلطاب  جتديد : )عبارة

 :املعضلة  حلل عديدة  تنفيذية  برامج الشيطان 
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 :التحرك بوصلة 
 :منها هلا، عامة  راتمؤش   استكشاف  أواًل  نايهم   الربامج  هذه من جوانب بعض  نستعرض أن قبل  ولكن

 املشاركة  وتوسيع املدن، اجملتمع  لتقوية  مبشاريع احلرية  فجوة لسد   اجملتمع قادة مع سنشرتك" -
 من  ومزيد  أفضل  مبدارس  املعرفة  فجوة لسد   نياملرب   مع وسنعمل  النساء، أصوات  ورفع السياسية،

 (. الرتاث مؤسسة  أمام "ابول  كولن" األمريكي اخلارجية  وزير خطاب من) " العال  للتعليم الفرص

 ميكننا كيف  ملعرفة  األسئلة  عليهن ونطرح املنطقة، يف النساء على اآلن كبري  حد   إل نعتمد حنن " -
  يف  الشراكة  جماالت يف  املساعدة يف يرغب  نأّن   األجوبة  تكون  احلاالت بعض  ويف  املساعدة، 

  يف  يرغب احلاالت بعض ويف  تعليم، أو تدريب برامج  لتلقي أوروبية  أو أمريكية  جتارية  مشاريع
" املعلوماتية  وبرامج اإلجنليزية  تعلم يردن أخرى  حاالت ويف السياسية، حقوقهن عن االستفسار

 (.م2/8/2003 احلياة، جريدة  مع "تشيين  إليزابيث" حديث من)

  يف ( الثقافة ) لتغيري بل فقط، السياسي للتغيري ال حاجة  هناك أن   تعلمنا كنساء،  الكثري تعلمنا"إن نا  -
 من" )بالدان يف  املناصب تبوُّؤ  إل والوصول النجاح  من املقبلة  املرات يف  املرأة تتمكن  حبيث بالدان،
  العريب  األمريكي االقتصادي  املنتدى  مؤمتر أمام "البلوشي فاطمة " البحرينية  األعمال  سيدة خطاب

  وترشحها  البحرينية  املرأة حترزه الذي  ابلتقدم فيه ونوهت ديرتويت، مدينة  يف عقد الذي 
 (.جناحها عدم رغم  لالنتخاابت

  تكون لكي وعاداهتا وخصائصها املنطقة  شعوب ثقافة  على بدقة  التعرف ضرورة تظهر وهنا" -
 سبتمرب  من  عشر احلادي  هجمات بي نت فلقد وواقعي؛ سليم أساس  من منطلقة  هلا املوجهة  الربامج

 مفجع  بشكل  جيهلون الغربيني  من وغريهم  األمريكيني أن   وواضحة، مؤسفة  بصورة م2001
 من  أكثر العامل، سكان من وهامة  عريضة  شرحية  لدى  السائدة  واملعتقداتوالثقافات  العادات

 نرى  حني ويف...  آسيا شرق إل إفريقيا غرب من متتد شاسعة  جغرافية  رقعة  يقطنون مسلم مليار
   قلياًل  عدًدا  هناك أن   نرى  العنيفة، النزاعات  إاثرة يف  الدين  لدور وج ه قد االهتمام  من اكبريً   ازً حي    أن  
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  إيتش  لريتشارد مقال من)" السالم صنع يف الدين دور تعال  والرأي  الفكر مؤسسات من
 (.النزاعات حل يف  التطبيقي  املنهج: بعنوان  للسالم، األمريكي  املعهد رئيس سولومون،

 حرب يف أيًضا ولكن العسكرية  ابلقوة فقط  ليس اإلرهاب، هزمية  أمهية " على  التأكيد من بد  فال  -
 (.102/2003/ 25 احلياة،  جريدة رامسفيلد، الوزير" )لألفكار

 هي  اإمن   ذاك، أو راملفك  ا هذ  من وّنايتلق   دعوة مبجرد أفكارهم تتغري   ال الناس " فإن   ذلك علم  فإذا  -
 واختالفات والسياسي والفين   الفكري  اجلدل من الرتاكم  أييت ما وكثريًا املعريف، الرتاكم  من نوع

  إل  حتتاج ها كل    والعادات والتقاليد واملعتقدات فاألفكار منها؛ املنطلقة  االجتماعية  واملواقع  األفكار
 : لق   أو  ،الثقافة  هذه  تقتحمه الذي  اجملتمع  إلنسان الفكري  الرتكيب  من جزًءا  تصبح  حّت وقت
  الشرق جريدة العربية، الثقافة  مؤمتر عن شهادته يف صاحل عباس أمحد الكاتب" )الثقافة  ينتج الذي 

 (.م4/7/2003 األوسط 

 ميكن ال هأن   ذلك املنطقة؛ يف  اجملتمعات داخل من مدفوًعا  الدميقراطي  التغري يكون  أن  ينبغيلذا " -
 "برينز وليم" خطاب من)" اخلارج من القادمة  واملواعظ  الوصفات طريق عن واستدامته بقائه حتقيق
 (.م16/5/2003  يوم واشنطن يف والدميقراطية  اإلسالم دراسة  مركز مؤمتر أمام ألقاه الذي 

 !!وصلت الرسالة   أن   أظن
 

 :احلملة  مالمح
  على عربية  دولة  14 تغطي ،اتفصيليً  ابرانجمً  47 يضم معلن تنفيذي  برانمج "ابول" مبادرة عن ضمتخ  

  الربامج  تفصيالت أن   إال املبلغ  هذا  ضآلة  ورغم املنصرم، للعام دوالر مليون  29 تبلغ إمجالية  مبيزانية  األقل،
 املستوى  على واضًحا تركيًزا هناك أن   ضحيت   إذ املنطقة، يف واهتماماهتا أمريكا الجتاهات مؤشرات تعطينا

 .وقطر البحرين  خاصة  اخلليج   ودول واجلزائر واملغرب اليمن على  اجلغرايف
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  واألسرة واملرأة واالقتصاد، والربملاانت، واالنتخاابت والسياسة  التعليم، فإن  : املوضوعي املستوى  على اأم  
  واالتصال،  واإلعالم والقانون،  القضاء: ذلك بعد  أييت  ث املبادرة، هذه  أولوايت م سل   رأس  على  تقف

 . األهلي  والقطاع املدن  اجملتمع وتنمية  الغرب، على  واالطالع

  هو  كان  تقدير أقل  على هلا لاملكم   أو املبادرة هذه يف املذكور غري  اجلانب أن   هنا نايهم   الذي  ولكن
  البدء  إشارة مبثابة  كان  املبادرة هذه إعالن  أن   بذلك يومئ ومما الديين،  اخلطاب( جتديد) أو( إصالح)

  ،(الديين اخلطاب  جتديد) أمسوه ملا  للرتويج حمموم إعالمي نشاط على اشتملت كربى   محلة  النطالق
  النشاط  هلذا   جوانب بعض نستعرض أن وقبل إليه، املشار املخطط   لتنفيذ ودورات مؤمتراتبرامج و  هبَ صاحَ 
 :أييت ما نظري  يف وهي احلملة،  هذه  على لوحظت اليت  املالمح بعض إل نشري الربامج  وهذه

 يف ملحوظ نشاط وجود مع األمريكي، النفوذ فيها يقوى  اليت  البالد يف ظهرت الدعوة هذه أن   -
 .اإلسالمي   العامل مرجعيات اترخيًيا تعد  اليت  البلدان

 معينة،  خارجية  قوى  هبا وأوعزت أملتها اليت  التعليم مناهج تطوير خطة  مع  اتساقًا جاءت اوأّن   -
 العقلية  تشكيل إعادة ملخطط  استكماالً  احلملة  هذه  فجاءت معروفة، وظروفًا أحدااثً  مستغلة 
 .املسلمة 

 عندما والغموض  اإليهام يف والتغريبيني العلمانيني  عادة  فعلى  الدعوة، هذه يف  املتعمد  االلتباس  -
  الديين،  اخلطاب جتديد إل الدعوة جاءت هضمها، اجلماهري على يصعب خبطوة األمر قيتعل  

  يكون أن وحتتمل وحمتواه، اخلطاب( مضمون) هبا املقصود يكون  أن حتتمل( اخلطاب) فكلمة 
 . املضمون  عرض ووسائل أساليب من الشكل  هذا  نهيتضم   مبا اخلطاب(  شكل) هبا املقصود

 القيم ( جتديد) أي  الديين، اخلطاب  مضمون جتديد هو الدعوة هذه جيمرو   مقصود أن   شك وال
( جتديد) كلمة   تتضمنه ما القارئ  على  خيفى وال اخلطاب،  هذا  حيتويها اليت  واملبادئ  رات والتصو  

 ففي العصر، هلذا تصلح وال  ابلية  أصبحت راتوالتصو   واملبادئ  القيم  هذه كون  تشمل معان   من
  هذا  أن   "حجازي  املعطي عبد  أمحد" بالكات يذكر( اخلطاب) بكلمة  للمقصود إيضاحه معرض
  ما  هذا  أن   أو حياتنا، أمور من أمر كل  يف  إليه نرجع  الذي   العلم  عصر  هو  فيه نعيش الذي  العصر



 

 

 12 

 
 النتائج، ونتوقع  األسباب، لنعرف ؛ونقارن حنلل، وجنرب،  نناقش، ونفهم، فنقرأ، نفعله، أن  ينبغي
  نتيجة  يقع الزلزال أن   مثالً  اآلن نعرف، واجملتمع واجلسم،  والنفس، الطبيعة  يف  حيدث ما رونفس  

  أن   ونعرف غضىب، اثئرة اآلهلة  ألن   أو شريرة املدن ألن   وليس وحتركها، األرض  طبقات لتصدع
 أسبابه دبتعد   دتتعد   العالج يف وطرق شّت وصور خمتلفة  أسباب وله العقل يصيب مرض اجلنون

  يعتقد  وكما  قبل، من  الناس يعتقد كان  كما  املريض جسد  يف  شيطان أو  جلن   حلواًل  وليس  وأنواعه،
 أي العلم، مع فقيت   هألن   العصر، روح مع يتفق الذي  اخلطاب هو وهذا اليوم، حّت منهم كثريون

  ونتتبع الظواهر، به رنفس   الذي  العقل: للمعرفة  مصدرين أمام إذن وحنن" ،"والتجربة  العقل مع
  التحكم  على بقدرتنا ونشعر مفهوًما، العامل لنا يبدو النتيجة، إل السبب من وننتقل التحوالت،

  علم  هأن   القبور وحفارو الكتب فئران  احلرفيون  النصوصيون يعتقد الذي  والنص عليه، والسيطرة فيه
 شيئا  يرتكوا مل فاألسالف فيه، ومتضمنة  عنه صادرة جديدة معرفة  كل  وأن   ،علم كل  على سابق

 (.23/3/2003 املصرية   األهرام! )"الشمس حتت جديد وال  لألخالف،

  رات والتصو   والثوابت القيم  هدم)  الدعوة هلذه( الديين اخلطاب جتديد) العنوان هذا غموض ولكن
  الدعوة إل املنتسبني بعض طتور   احلقيقي مقصدهم  على التعمية  فوق  أفادهم( واستبداهلا اإلسالمية 
  وهذا  واألساليب، الوسائل  جتديد  هو  املقصود أن   منهم  ظًنا هلا  الرتويج  يف  دعاة أو  علماء من  اإلسالمية 

  بعد فيما مهش وإن   حّت  العلمانيني، متبجحي من األصليني الدعوة ألصحاب مناسًبا غطاءً  أعطى طالتور  
 .والدعاة العلماء  هؤالء

  اليت العلمانيون،  أاثرها اليت القضااي مع( الربوتستانت) الدعاة عند اخلطاب هذا  مفردات تشابه -
 :يف  املفردات هذه  لتمتث   وقد ،"ابول" مبادرة أهداف  مع  بدورها تتفق

 .الشرعي النص  على واملادي  الوضعي مبعنامها واملصلحة  العقل قيمة  إعالء  -1

 . والغييب العاطفي على  واملشاهد  املادي  تغليب -2

 . العصر مع  التواكب  ابسم هلا  واخلضوع األحداث مسايرة -3

4-  
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  اإلنسان  حقوق وهضم اإلرهاب وخاصة  التهم دفع بدعوى  واالّنزامي الدفاعي اخلطاب غلبة  -5
 وحرية  واملرتد واألسرة، املرأة قضااي تناول على اخلطاب هذا يف الرتكيز مع اإلسالم، عن

 .العقيدة
  وإبراز  املهمشة، الفئات إشراك  وإظهار الشعبية، واملشاركة  الدميقراطية، أمهية  على  لتأكيد ا -6

 .اإلسالم  يف مكانتها

  التكفري، من بدًءا) به العالقة  ذات  املفاهيم بعض تشكيل إبعادة اآلخر، من املوقف( لطيف)ت -7
 اآلخر،  هذا مع التواصل ضرورة على التأكيد مع(، اجلهاد إل ووصواًل  والرباء، ابلوالء ومرورًا

 .الغرب وخاصة 

  دعم  وسائل  مفردات إحدى  جمرد إل ( اإلسالمية  الدعوة ) اإلسالمي الديين اخلطاب حتويل  -8
 . اخلارجية  ومواقفها احمللية   الدولة  سياسات

 

 األمريكية  السياسية  األساليب مع  الديين اخلطاب جتديد  نشاطات يف املتبعة  األساليب بعض ابهتش -
  والعمل أمريكا، يف تعقد ودورات أنشطة  يف املشاركة  طريق عن  وذلك وامليول، االجتاهات حتويل يف

 العقائدية خاصة  املختلفة  االجتاهات أصحاب بني  والفكرية  النفسية  الفوارق  تذويب  على
 مبادرة برعاية  ينفذ برانمج أول  كان:  املثال سبيل فعلى: بينهم فيما اليومية  واملعايشة  ابملخالطة 

 االنتخاابت: سياسيني كقادة  النساء) بعنوان برانجًما األوسط  والشرق املتحدة الوالايت بني الشراكة 
  بني  ما عربية، سياسية  زعيمة  55 من وفًدا  الربانمج جلب وقد  ،( السياسية  واحلمالت  األمريكية 

 وقادة املرأة، حقوق  عن  الدفاع يف  وانشطات  ملناصب، ومرشحات  ومعينات، منتخبات  مسؤوالت
 االنتخاابت  إل متعمقة  نظرة لتوفري املتحدة؛ الوالايت إل.. وصحفيات مدنية، جمتمعات
 االنتخابية، احلمالت من تنظيمية  واجهات الربانمج وعرض األساسي، املستوى  على األمريكية 
  العامة  للعالقات فعالة  اسرتاتيجيات  واستكشف للحملة، متطوعني  جتنيد  وأساليب  أمهية  وفحص
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  يف رفيع  مستوى  على  مؤمترات النسائية  السياسية  الفعاليات هذه  حضور إل ابإلضافة  واإلعالمية،
 .السياسية  احلمالت  يف  مهارات على  تدريًبا وتلقيهن   واشنطن

 كامب  مفاوضات أثناء  واإلسرائيلي  الفلسطيين  الوفدين  بني اليومي  التعايش  أسلوب أيًضا ننسى  ال  لعلناو 
 .كلينتون  السابق األمريكي  الرئيس برعاية  ديفيد

 يف مكثفة  تدريبية  دورات العربية  والدول مصر يف الديين اخلطاب تطوير خطة  مشروع يتضمن: املقابل ويف
  الدعاة،  من 600 إل 500 بني ما واشنطن  بدورات يلتحق أن املقرر من حيث.. وواشنطن القاهرة
  من انتهت قد األوقاف وزارة كانت  اإلطار هذا ويف.. مصر يف التدريبية  الدورات من االنتهاء بعد وذلك

  أشهر، 3 من أكثر مدهتا كانت..  ابلقاهرة اإلجنيلية  اهليئة  مع ابالشرتاك  الدعاة من لعدد أخرى  دورة
 القساوسة، من مماثل  عدد مبشاركة  القاهرة فنادق  أحد يف لإلقامة  متناهية  بدقة  الدعاة  اختيار مت حيث
  ث  شّت  قضااي يف  علمية  أحباث إلعداد والقساوسة  األئمة  بني  عمل  ورش  على  يعتمد  الدورة نظام وكان

  عن  الذهنية  الفكرة وتغيري الديين  احلاجز كسر  هبدف وذلك الليرباليني؛ واملفكرين اخلرباء مع مناقشتها
  صاحل يف ستكون  املشاركة  هذه من  النتيجة  فإن ث  ومن واخلطيب،  القس  بني املشاركة  خالل  من اآلخر
   .األفكار هلذه  الرئيسي  املوجه أّنا اعتبار  على.. األمريكية  اإلدارة

  الدين  رجال من عدد مشاركة  خالل ومن الدورات، هذه مثل فإن األمريكية  اإلدارة  نظر وجهة  ومن
  الديين  اخلطاب مفردات لرتسيخ تسعى للدين، عقالن تفسري  ولديهم اإلرهاب يرفضون الذين الكبار
  هي  املفردات هذه فإن  رؤيتهم  وفق ألنه السنة؛ أو  القرآن يف  ورد ما خاصة  فقط  موضوعاته  وليس  اجلديد 

  األسبوع،  جريدة  سليمان، مصطفى.. )األفراد به يلتزم الذي  والتفصيلي  العام السلوك  تشكل  اليت 
16/6/2003.) 

 بغية  متخصصة؛ مراكز هبا قامت وأحباث دراسات تطبيق نتيجة  إال  أيت مل األساليب  هذه  وتشابه
"  سولومون إيتش  ريتشارد" يوضحه ما  وهذا رمسوها، اليت األهداف  حسب النتائج أفضل  إل الوصول 

   ويف": يقول  حيث (النزاعات حل يف  التطبيقي  املنهج) ب   املعنون مقاله يف للسالم األمريكي  املعهد رئيس
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  عرب - احلكومية   وغري التقليدية  والرأي  الفكر مؤسسات تتبعها اليت  الطرق بعض بنفس رسالتنا نقارب حني
  العامة،  واملناسبات املنح، وتقدمي والدراسات، األحباث،

 والرأي  الفكر مؤسسات هبا تقوم اليت تلك من تطبيقيةً  أكثر عملية  برامج  أيضاً  لدينا  أن إال  -والنشر
 من( الفعل) جزء  هو ما: إذن وفعل؛ فكر مبؤسسة  أنفسنا وصف  البداية  يف  قلت كما  لنا حيلو . التقليدية 

 صانعي لتدريب واسع  نشاط  يف منخرطون إننا والتعليم، التدريب -كبري  حد   إل- هإن  املعادلة؟  هذه
  أسبوعان،  م دته متفاعل تعليمي م قرر يف يتمثل الربانمج عمل عن  حديث مثال هناك...  اليوم السالم

  غري منظمات يف شاابً  قيادايً  30 من يقرب ملا أنشئ عمل فريق ضمن العمل وتعزيز الثقة  بناء قوامه
  حتدايت  من يتكون كامل  ّنار مدته تعليمي مقرر: مكو انت أربعة  وللربانمج وكوسوفو، صربيا من حكومية 

رى  متنوعة   للمناقشات اثن يوم هناك ث ،امجاعيً  وعماًل  امشرتكً  اختطيطً  وتتطلب الطلق، اهلواء يف جت 
  تتعلق  الكومبيوتر بواسطة  مكثفة  حماكاة  خالهلا  جتري  أايم وثالثة  والوساطة، املفاوضات حول والتمارين

 املشاركون حي َث   احملاكاة، خالل. واشنطن  يف  السياسة  صانعي مع حوار ويوم السياسة، وصنع ابملفاوضات
  اإلثين،  كالتوتر  النزاع، بعد ما حقبة  ايت حتد   يصارع  ومهي بلد  مشاكل معاجلة  على ،اجدً  ضاغطة  بيئة  يف

  السالم  ملعهد التابعة  السالم وصنع الدين مبادرة وتعمل...  اإليدز ووابء البيئة، وتدهور الواسعة، والبطالة 
 املبادرة  وتنظم السالم، أجل من قوة تصبح  لكي اإلميان على القائمة  اجملتمعات قدرات  تعزيز على

 .املتحدة والوالايت األوسط، والشرق البلقان، يف  عمل وورش  األداين بني  ما حوارات

  إل تنتسب  ال  العلمانيني متبجحي  بعض يلوكها اليت ( التجديدية ) الدعوة هذه  أن   ويالحظ  -
  اليت  السابقة  الدعوات  بعض خبالف  أسسه، وهدم كلية   طرحه إل تدعو  بل  وأصوله، اإلسالم 
  إل  تنتمي أسس وفق كان  الذي  البدع أهل كتأويل  شرعية، أصول إل نسبها متد أن حتاول كانت

 امليالدي  القرن مطلع  يف  اإلصالحية  املدرسة  كاجتهادات  أو فاسدة،  كانت  وإن اإلسالمية  املرجعية 
 .السابق
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 وحماصرة ملطاردة الدعوة هذه فيها ظهرت اليت  البالد يف  حمموم  نشاط  ظهور املالحظ  من  أن   كما -
 تشكيل إعادة يف( جيتهدون) ملن اجملال إفساح مقابل ،(الديين اخلطاب) أساليب  يف دونجيد   من

 .اخلطاب  هذا مضامني

 :السهام تتوال مث
 أن القارئ  وعلى أييت، فيما رصدها فيمكن( الديين اخلطاب جتديد) حبملة  املرتبطة  األحداث  أهم أما

  أن  يفوته ال كما  سابًقا، املذكرة احلملة  ومالمح املقال أول يف  املذكور واملخطط  األحداث هذه  بني يقارن
 :ذكره وأتيح معرفته أمكن مما هي  املذكورة األحداث

 من  الديين اخلطاب لتطوير اسرتاتيجية  وضع  عن املصري  الشعب مبجلس  الدينية  اللجنة  أعلنت -1
 املعاهد  يف املناهج وتطوير الدعاة وأتهيل اخلطاب هذا  تواجه اليت املشكالت دراسة  خالل
  اجمللس شكل أخرى  انحية  ومن. العصر متطلبات تواكب حّت الشرعية  والكليات الدينية 
  الدعاة  هبا يلتزم الديين للخطاب معاصرة وضوابط  أسس لوضع جلنة  اإلسالمية  للشؤون األعلى
 (.م1/3/2001 اإلماراتية، البيان) وخارجها مصر داخل

  اخلطاب  تطوير ملناقشة  جلسة  املصري  الشعب جملس عقد م5/4/2003 االثنني  صباح ويف  -2
 .الديين

  لقائه يف "زقزوق محدي  حممود" املصري  األوقاف وزير أكد م24/4/2003 اخلميس يوم ويف -3
  الديين،  اخلطاب  جتديد  أمهية  مصر  جنوب  قنا حمافظة  يف  وداعية  إمام 1600 من  أكثر مع

  محالت  وأمام حالًيا، العامل  شهدها ي اليت  املتغريات ظل  يف  ملحة  أصبحت  حقيقة  واعتربه 
  ذلك لتحقيق خارجية  ضغوط وجود حول يرتدد ما رافًضا اإلسالم، على املستمرة التشويه
 .اهلدف

  وصف حبسب املساجد يف  واخلطباء  لألئمة  راقية  دورة أول انتهت م11/6/2003 يوم ويف -4
   املاجستري محلة  من معظمهم وخطيًبا إماًما 50 حنو فيها شارك املصرية  األوقاف وزارة
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  اجلديد،  الديين  اخلطاب بلغة  املتحدثني  املتميزين األئمة  من  جديد جليل  نواة  ليكونوا  والدكتوراه؛ -5
 .للمتدربني الكاملة  اإلعاشة  بنظام اإلسكندرية  يف  أشهر 3 الدورة استمرت  وقد

 فيه شارك ،(جديد ثقايف خطاب حنو) مؤمتر ابلقاهرة عقد م،3/7/2003 اخلميس يوم ويف -6
  حرية  يضمن جديد  جمتمعي أفق  " ب  اجملتمعون املثقفون طالب وقد عربًيا، ومفكًرا مثقًفا150

  القومية  املقدسات حتتكر اليت الوصاايت يرفض الذي ) ... (  املسؤول الفكري  االجتهاد
  خطاابً  تنتج  اليت  والثقافية  االجتماعية  الشروط  إل  الوصول عرب مير" ذلك أن   واعتربوا  ،"والدينية 

  إل  أساءت اليت تة واملتزم   الركودية  الدينية  اخلطاابت يتجاوز العصر على منفتًحا متطورًا دينًيا
 األفكار صراع يف  حمايًدا  موقًفا أتخذ أن العربية  الدول" وطالبوا  ،"واملسلمني والعرب اإلسالم

 "!!.للدين سياسي توظيف أو للسياسة  ديين توظيف دون  واالجتهادات

  حّت  الرمسية؛ وغري الرمسية  الدينية  للمؤسسات ابلتصدي  املطالبة  املؤمتر مناقشات يف برز وقد
  هذا  عن عرب من وأهم املستقبلي، الثقايف املشروع ث ومن الثقايف اخلطاب صياغة  إعادة ميكن

 .األزهر مؤسسة  إبلغاء صراحة  طالب  الذي  "شعراوي  حلمي" االجتاه
 : ب  املعاصر الديين  اخلطاب سلبيات  " زقزوق محدي  حممود " املصري  األوقاف وزير  أمجل كما

 الدنيا،  أمور وإغفال اآلخرة أمور على تركيز الشكليات، على تركيز الواقع، عن  انفصال"
  من  أننا مع الغرب حلضارة الداحض االنتقاد املرأة، إل  الدونية  النظرة والرتهيب، التخويف
 ".لآلخر رفض كأنه  اإلسالمي التضامن  اعتبار صن اعها،

  هذا  يف العرب العلمانيني متبجحي بعض به ابح مما مقتطفات اقتباس هنا املقام يسع وال
 ما إن   عموًما القول ميكن ولكن ملحوظًا، اهتماًما( الديين  اخلطاب  جتديد) فيه انل الذي  املؤمتر

 .املؤمتر  حضروا آخرون علمانيون مثقفون واستنكره رفضه حبيث اخلطورة من كان  هؤالء قاله
  األداين  وأتباع  احلضارات بني للحوار مؤمتًرا كازاخستان نظمت م23/9/2003 يوم ويف -7

  "زقزوق محدي " الدكتور اقرتح  وفيه اإلسالمي، العامل دول معظم من وفود  حضرته السماوية،
  بني  احلوار دعم إل يهدف  العامل، يف األداين لزعماء مؤمتر عقد املصري  األوقاف وزير

   بتأييد االقرتاح  حظي وقد الشعوب،  بني والتقارب  األداين،  بني التكامل وأتكيد  الثقافات،



 

 

 18 

 

  األهرام ) لتنفيذه املؤمتر يف املشاركني الوفود رؤساء من جلنة  تشكيل على  االتفاق ومت دول،
 (.م15/10/2003

 ينجحون؟  له
  يف  أن يعنينا ما ولكن  وداخلية، خارجية  كثرية  عوامل على يتوقف حتققه عدم أو ذلك حتقق  أن شك  ال

  أهدافًا  أذهاّنم يف أن كما  آلخر، حني من كتاابهتم  ويف ألسنتهم  على تبدو ساردة أمان القوم قلوب
 من القرآن حمو: أئمتهم أمان من إن القول  فيه املبالغ  غري ومن وأنشطتهم، خمططاهتم إليها تشري حمددة

  هذه  رأس وعلى  ممكنة، حتقيقها يظنون  أهداف حتقيق على يعملون فإّنم ذلك ابستحالة  ولعلمهم  الوجود،
  القرآن  تدبر عن املسلمني وإبعاد ورسالته، أهدافه من القرآن وتفريغ القرآنية، املعان حتريف: األهداف

 .حميط  ورائهم من وهللا يقولون، كما  ورق على  حرب إل  القرآن  يتحول أن يريدون إّنم أي  به، والعمل

  ليس  الواقع عامل  يف  بعضها أو  األهداف  هلذه  حتقيقهم أن   إل  التنبه  جيب هفإن   أنفسنا  خندع  ال  وحّت
  عقول  يف معانيه حبفظ  يتعهد مل ه ولكن   الذكر، حبفظ  تعهد وجل عز فاهلل عقاًل؛ أو  شرًعا مستحياًل 
  أعداء  فيها حقق قدمية، مسرية وتطبيقهما ة والسن   الكتاب فهم يف االحنراف ومسرية وقلوهبم، املسلمني
  من  املعان هذه على احلفاظ  يف عليه املعوَّل إن: القول ميكن هنا ومن هبا، يستهان ال جناحات  اإلسالم

  أنفسهم احلق  أهل  به يقوم ما هو: مكان وأي  وقت أي  يف  املسلمني واقع يف وتطبيقها والتبديل التحريف
   .والنيات األمان  وفق  وليس  اجملتمعات، حركة  هبا تسري  اليت التغيري  سنن ووفق  جهدهم حبسب

  عليه هللا صلى  النيب كان  وملا " :قال  عندما -هللا رمحه- تيمية  ابن  اإلسالم شيخ املعىن  هذا إل أشار وقد
  ضب   جحر دخلوا لو  حّت  ةابلقذ   ةالقذ   حذو قبلها من  سنن تتبع  األمة  هذه أن   أخرب قد  وسلم

  هللا  أخرب فيما ة والسن   الكتاب معىن فيغري   مواضعه عن الكلم فحير   نمَ  فيهم يكون أن وجب: لدخلتموه
  األمان  من عليه هم ما أن   ونيظن   رمبا بل  ة،والسن   الكتاب معان يفقهون  ال  أميون وفيهم ، به أمر أو به

  املنافقني  من وغريهم احملرفني يناظرون قد ث الدين، غاية  هو القول من ظاهر   ومعرفة  التالوة، دجمر   هي اليت
  هؤالء  كالم  ويصري الطائفتان  تضل أن فإما األميون، يعلمه  مل مبا[ فنياحملر  ] أولئك علم   مع الكفار أو
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  ويصريون  الدين علم غاية  هو يوناألم   يقوله ما أن   يعتقدون حيث ؛[احملرفني] أولئك على فتنة [ األميني]
 .ضالهلم بعض يف  احملرفني  أولئك األميون أولئك  بع يت   أن اوإم   النقيض،  طريف يف

رَ  نَ زَّل َنا حَن ن   ِإانَّ } :تعال قال كما  حمفوظ؛ الدين هذا أن   إال امللل، تغيري أسباب بعض من وهذا  َوِإانَّ  الذ ِك 
  األداين من غريه انل ما ينله فلم احلق،  على  ظاهرة قائمة  طائفة  فيه تزال وال ،[9: احلجر{ ]حَلَاِفظ ونَ  َله  

  هللا  بكتاب حييون  الذين وبيناته هللا حبجة  القائمني  به هللا  ينطق  ملا مطلًقا؛ شرائعها وتغيري  ها بِ ت  ك    حتريف من
  هللا  حجج تبطل  لكيال حبجة؛ هلل قائم من ختلو لن األرض فإن   العمى؛ أهل بنوره ويبصِ رون املوتى،

 . [4]" ناتهوبي  

  وقلوهبم  املسلمني  عقول  يف  صحيحة  اإلسالمية  والتصورات والقيم املعان  على احملافظة  يف فالفيصل
  ونشاطًا  وجهًدا يقظة   بيتطل   وهذا  األخرى،  األطراف مع  التدافع ة لسن   احلق   أهل حتقيق  مدى  هو وحياهتم
  اليقظة  فوق بيتطل   ة األم   به متر   الذي  الظرف أن   أراه والذي  .األفراد مجيع من ًماومنظ   دؤوابً  وعمالً 

  أن  بعد الشعبية، قطاعاهتا يف الكامنة  القوى  واستخراج ة األم   مجوع  الستنفار تقليدية  غري حلواًل  والنشاط
  به يسرتون كانوا  ما أخريًا رفعوا إّنم حّت حوزهتا، يف  اليت البيضاء الراايت مجيع األنظمة  معظم رفعت

 . شعوهبم أمام عوراهتم

 .كلمته  ويعلي  دينه ينصر أن -وجل   عز  - هللا  نسأل
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 (. 46-45 ص)  الغربية، واحلضارة اإلسالم  حسني، حممد  حممد. د (1) 

 (. 134-133 ص)  السابق،  (2)

 .176و  175:  العددين  البيان،  جملة  يف  الوثيقة، هذه  على الكاتب مداخلة  شئت إن  راجع (3) 

 . (444-17/442):  وانظر  ، (131-25/130) الفتاوى،  جمموع ( 4)


