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 العلمانية :أوال

Secularism باألنجليزية secularite بالفرنسية  

 secularistسيكوالرست ، وsecularism مضللة عن كلمة سيكوالريزم هي ترجمة

  .بالفرنسية laique أو الالئكية ،باألنجليزية (العلماني)

 ،أو الغيبي ،في مقابل العالم اآلخر ،تعني الدنيا أو أو العالم اآلني secularismوكلمة 

ثم  ،تي تعني العصروال secculam الكلمة مشتقة من الالتينية سيكولوم، وأو الديني

....تحولت في القرون الوسطى لتعني العالم أوالدنيا
1
  

ألننا  ،بينما هي في لغاتها ليست لها صلة بالعلم ،إن هذه الترجمة توحي بالصلة بالعلم 

 scientific، وبالعربية" العلمية " :نقول science حينما ننسب إلى العلم

 . بالفرنسية scientifique ، وباألنجليزية

 النون في كلمة العلمانيةو زيادة األلف إذ أن ،ولو كانت نسبة إلى العلم لسميت العلمية 

للحن واالنحراف في  ،ثم كثرت في كالم المتأخرين ،وإنما هي سماعية ،غير قياسية

لإليحاء بأن الكلمة منسوبة  ،الذي يبدو أنه متعمد ،مما أدى إلى هذا التحريف ،األلسنة

 ،نفساني ،روحاني :كما هو في كلمة  ،كثرت مثل هذه األخطاءوقد  ،إلى العلم

 ..وشخصاني ،نورانيو عقالني،

 ,globalismأو  mondialisme ولوكانت منسوبة إلى العالم لسميت بالعالمية 

" العالمانية " لكان الصواب أن تسمى .." .وعقالني ،علماني" وحتى لوجارينا خطأ 

  ،نسبة إلى العالم

ر دمحم البهي من خالل هذا االختالل في الترجمة أن كلمة علمانية ترجمة ويرى الدكتو 

 Secularism ركيكة قام بها بعض نصارى الشام لكلمة

 .هي الدنيوية ،والترجمة الصحيحة للعلمانية

 تطور معنى العلمانية 

مع نهاية حرب الثالثين سنة بين  8461استخدم مصطلح سيكوالر ألول مرة سنة 

 ،إلى سلطات دينية البروتستنت، مشيرا إلى علمنة أمالك الكنيسة أي نقلهاالكاثوليك و

ففي فرنسا أصبحت العلمانية تعني  ،أو الدولة المدنية ،سلطات الدولة الحديثة

 . المصادرة الشرعية لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة

                                                           
1
 64 ،دمحم علي البار ،جذورها وأصولها : العلمانية 



3 

 ،8164أول من وسع مفهوم العلمانية سنة  8094ـ  8181ويعتبر جورج هوليوك  

دون  ،اإليمان بإمكانية إصالح اإلنسان من خالل الطرق المادية" حيث عرفها بأنها 

" التصدي لقضية اإليمان الديني بالقبول أو الرفض 
1

بحيث يمكن لإلنسان تنمية  

 .بعيدا عن الكتاب المقدس، والتفسيرات الدينية ،جوانبه الفكرية واألخالقية

العربي واإلسالمي كمضمون ؛ فقد كان في بداية  أما بالنسبة إلى دخولها إلى العالم 

  .على وجه الدقة فليس معلوما أما القرن التاسع عشر ـ عموما ـ

فقدكان ، أما العلمانية ـ كمصطلح ـ فدخولها وانتشارها في األدب والسياسة والتاريخ 

إذ وردت أوال عن طريق نصراني يدعى إلياس بقطر في معجم  ،في وقت مبكر

ووردت في  ،8119ثم في المعاجم اللبنانية المسيحية سنة  ،8161ي سنة عربي فرنس

8049المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية سنة 
2

بكلمة  وقد كان يعبر على معناها 

الدينية  :الذي تحدث عن فصل السلطتين ،كما جاء في كالم فرح أنطون ،مدني

والمدنية 
3

" حاكم مدني "خليفة بأنه حيث وصف ال ،وكما جاء في كالم دمحم عبده ،
4

 .استعمال هذا المصطلح إلى وقت الحق وقد استمر

 :تعريف العلمانية اصطالحا

تداخل بين عناصر و وعدم وجود غموض ،يبدو من خالل الوضوح في التعاريف 

أوفصل الدين عن  .يدور حول فصل الدين عن الدولة ،التعاريف أن معناها واضح

  ومن أهم التعريفات ،السياسة

 : ـ ما جاء في دائرة المعارف البريطانية حول تعريف السيكوالريزم 8

هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن االهتمام باآلخرة إلى " 

االهتمام بالحياة الدنيا وحدها ذلك أنه كان لدى الناس في العصور الوسطى رغبة 

ومن أجل مقاومة هذه  ،رواليوم اآلخ ،شديدة في العزوف عن الدنيا والتأمل في هللا

الرغبة طفقت السيكوالريزم تعرض نفسها من خالل تنمية النزعة اإلنسانية حيث بدأ 

 ،الناس في عصر النهضة يظهرون تعلقهم الشديد باإلنجازات الثقافية البشرية

وظل االتجاه إلى  .وبإمكانية تحقيق طموحاتهم في هذه الحياة الدنيا القريبة

                                                           
1
 26 ،المرجع نفسه  

2
 12 ،على جريشة ،االتجاهات الفكري المعاصرة 

3
 81العلمانية من منظور مختلف  

4
 641ص  ،2ج ،8016المؤسسة العربية للدراسات والنشر ج   ،دمحم عبده ،االعمال الكاملة 
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باعتبارها حركة  ،ر باستمرار خالل التاريخ الحديث كلهيتطو. السيكوالريزم

.( للمسيحية..مضادة
1
 

هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس " ـ كما ورد في نفس الدائرة  6

"وتوجيههم من االهتمام باآلخرة إلى االهتمام بالدنياوحدها 
2
 

خالقية يعتمد على قانون يقول بأن المستويات األ ،نظام أخالقي اجتماعي ـ 2

والسلوكيات االجتماعية يجب أن تحدد من خالل الرجوع إلى الحياة المعيشية 

 .والرفاهية واالجتماعية دون الرجوع إلى الدين

  :شرحا لمادة السيكوالريزم ،لوبستر" العالم الجديد "ـ جاء في قاموس  6 

 نظام :وعلى الخصوص .ونحوذلك ،أو االتجاهات الدنيوية ،الروح الدنيوية"

" .يرفض أي شكل من أشكال اإليمان والعبادة ،من المبادئ والتطبيقات
3
  

 ،اتجاه في الحياة أو في أي شأن خاص"  :ـ تعريف المعجم الد ولي الثالث 5

 " يجب أال تتدخل في الحكومة  ،يقوم على مبدأ أن الدين أو االعتبارات الدينية

  :ة إلى المفكرين الغربيين أنها تعنييتضح من خالل التعاريف السابقة للعلمانية بالنسب

غير أن هذا التعريف يقتصر على عمل السلطة  .فصل الدين عن الدولة عند البعض

ومن ثم رأى البعض أن العلمانية هي فصل الدين عن  ،وال يشمل الفرد العلماني ،فقط

  .الحياة

ليس فيه  ألن اإلنجيل أصال ،والحقيقة أن العلمانية هي فصل الكنيسة عن السلطة

 إال بعض مايتعلق بشؤون األسرة .تشريع مثل اإلسالم والتوراة

  :مبررات ظهورالعلمانية

حيث بلغت الفوضى  ،إن العلمانية هي رد فعل قوي على ما كان سائدا قبلها 

إذ أصبحت الكنيسة  ،أوجها وبلغ االستبداد باسم الوصاية والوساطة حدا ال يطاق

أو مبرر  ،تجيز ما تشاء وتمنع ما تشاء، دون سند منطقي ،بمثابة برج للرقابة اإللهية

 وكممت األفواه  ،علمي فحجرت على العقول

ألنهم يمثلون رمز  ،ورعاة له،كان األولى أن يكون رجال الكنيسة حماة للدين 

في  عمال بما جاء على لسان المسيح ،التسامحو شعارهم المحبة، واإلنسانية المتحابة
                                                           

1
 665 ،دمحم قطب ،مذاهب فكرية معاصرة 

2
 66 ،سفر الحوالي ،العلمانية 

3
 66 ،المرجع نفسه  
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 من لطمك على خدك األيمن فأدر له اآلخر أيضا"  –ما يزعمون ك –كتابهم المقدس 

 " يأخذ ثوبك فاترك له الرداء اآلخر أيضا و من أراد أن يخاصمكو

تختفي وراءه صورة  ،فلم يكن إال قناعا ،لكن هذا الشعار انقلب رأسا على عقب 

 . رمز الطغيان والنموذج السيئ في المعاملة ،وحش كاسر، صورة رجل الكنيسة

 ،واألسرار الغامضة ،نفسه بهالة من التقديس المزيف وقد أحاط رجل الدين

 فالكاهن محوط باألسرار"  :ذات االتصال األلهي المباشر، يقول األستاذ دمحم قطب

ومن ثم ففيه عنصر إ ضافي  ،الغموض على أساس أن له صلة خفية باإلله المعبودو

ألنه يملك في  ،طان المرهوب على القلوبغير بقية البشر العاديين، يتيح له ذلك السل

بعد قليل يصبح غضبه في و ...غضبه على السواءو حسهم أن يستنزل رضا الرب

" كذلك رضاه ، وحسهم كأنما هو غضب الرب
1
  

التي تشرك غير هللا في  إن هذا التصور جاء أساسا من عقيدة التثليث، 

لقه ضرورة إلهية ـ كما يزعمون الذي كان خ ،بالتحديد في شخصية المسيح، واأللوهية

 المحبة ال تكون بين شخص وألن ،حتى يكون هللا سعيدا، وحيث إن هللا محبة. .ـ

فكانت ثمرة هذه المحبة  ،وبادل االبن األب نفس المحبة ،نفسه ؛ فإنه ولد االبنو

  .إذ يجعل هللا ثالوثا وواحدا معا ،هو الحب ،الروح القدس المتبادلة

مؤلفة من  لكنه أسرة ،منعزال في السماء ،ائنا تائها في الفضاءليس هللا إذا ك 

إن  :هكذا يمكننا أن نقول، وأقانيم ثالثة تسودها المحبة وتفيض منها على الكون براءته

 .يفرض هذا التثليث كنه هللا ـ وفق هذا التصورـ

ومن جهة أخرى فإن طبيعة المسيح عند النصارى جعلت منه  ،هذا من جهة 

ولمقتضى عدله تعالى ؛  ،ذلك ألن من صفات هللا العدل، وبين البشرو ين هللاوسيطا ب

بمقتضى و. بسبب الخطيئة التي ارتكبها أبوهم آدم ،يعاقب ذرية آدم كان عليه أن

الرحمة هو و وطريق الجمع بين العدل. الرحمة ؛ كان على هللا أن يغفر سيئات البشر

ثم  ،كل إنسان وأن يعيش كما يعيش اإلنسانقبل أن يظهر في ش توسط ابن هللا ووحيده

 .ليكفر عن خطيئة البشر ،يصلب ظلما

يستمد  ،والبشرية ،اإللهية :ذي الطبيعتين ،إن البابا من خالل تصور المسيح

يدخل من . إنه يغفر الذنوب. .إذ يبسط يده على كل شيء كما أنه إله .نفوذه المطلق

  .طهسخو ويحرم من يشاء بغضبه ،يشاء في رحمته

                                                           
1
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إن ثنائية طبيعة المسيح هي التي دفعت مجمع روما إلى إصدار قرار يعطي  

إذ كما تزعم  ،ينسب إلى المسيح ،استنادا إلى نص محرف ،البابا حق غفران الذنوب

وعلى هاته الصخرة  ،أنت بطرس"  :الكنيسة أن المسيح قال لبطرس كبير الحواريين

فكل  ،وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ،هاوأبواب الجحيم لن تقوى علي ،ابن كنيستي

كل ما تحله على األرض يكون ، وما تربطه على األرض يكون مربوطا في السموات

 (  69إلى  80من  84انجيل متى االصحاح" ) محلوال في السموات 

فما  ،العالقة متعدية ،اذا.. .إني أهب سلطاني لكنيستي :ثم قال المسيح لبطرس 

 .وهو نفس مايتصف به البابا ،هو نفسه ما يتصف به بطرس ،كان يتصف به المسيح

لوجدنا  .69إلى  80من  ،84ا إلصحاح ،غير أننا لو عدنا إلى إنجيل متى نفسه

ال و "اذهب عني يا شيطان "  :إذ قال المسيح لبطرس ،كالما يعارض هذا الكالم تماما

"  :إنجيل متى جاء في .ندري كيف تم اإليصاء من المسيح لشخص يوصف بالشيطان

 قال لبطرس اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي ألنك ال تهتم باهلل و فالتفت

الذي بلغ الوصية فإنه منزه  ،إذا كان البابا قد استمد سلطته عن طريق البطرس 

 ألنه الواسطة بين هللا ،ويحكم بوحي من هللا ،ألنه على نهج المسيح ،عن الخطأ

أعطي "  :يقول الدكتور علي جريشة ،د حلت في الباباالبشر، وكأن طبيعة المسيح قو

صار للبابا حق الطاعة العمياء ، والبابوات العصمة من الخطأ بقرار من مجمع روما

وأن ليس لألتباع أن يعملوا عقولهم فيما بين . .واجب االتباع المطلق ،على الرعايا

ا إلى أي وضع انحطت إذا عرفنا ذلك كله ؛ عرفن.أو فيما يصدر عن الكنيسة ،أيديهم

" الكنيسة وصادمت بعد الفطرة العقول 
1
 

إذ ال يقدر على  ،حياة المسيحي تبدأ بالوساطة، وفال عقيدة سوى عقيدة الكاهن 

هو ، ووهو الذي يصلى به يوم األحد ،فالبابا هو الذي يزوجه ،االتصال باهلل مباشرة

إذ ال  ،بعد الموت ،في النهاية وهو الذي يصلى عليه ،ويغفر الذنوب ،الذي يقبل التوبة

جاء في رواية تشارلز  .يموت المسيحي موتا صحيحا إال بإقامة طقوس كنسية للجنازة

حيث  ،وصف لإلذالل الروحي الذي كان يمارسه رجال الدين( قصة مدينتين) ديكنز 

حيث اصطف الناس على .يصف شارعا من شوارع مدينة باريس قبل الثورة الفرنسية

امتأل الشارع و حيث تهاطلت األمطار ،ريق ينتظرون موكب الكاردينالحافتي الط

والكاردينال فوق حصانه يمر أمامهم فتهوي الرؤوس  ،واألقذار بالطين واألوحال

كل ... .القاذوراتو الطينو وتضل تهوي حتى تلتصق باألرض في الوحل خاشعة

 .ضةاألسرار الغامو ذلك حتى ينالهم رضا الكاردينال ذي الوساطة

                                                           
1
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 فحتى الملوك ،إن هذا النفوذ يمتد من الفرد إلى األسرة إلى المجتمع كله 

وبقاؤهم أوعزلهم يرتبطان  ،الحكام ال يجلسون على عرش الحكم إال بإذن الباباو

تجرده من كل و إن إشارة طفيفة من البابا تعزله عن الشعب ،غضبهو برضا البابا

إننا نجد قوة هذا السلطان المرهوب في . تابل تلحق به اللعنة حيا أو مي ،مسؤولياته

تتخلص في أنهما و "جريجوري السابع"مع البابا " هنري الرابع "قصة اإلمبراطور 

 فأعلن البابا حرمان اإلمبراطور اختلفا حول حق تعيين األساقفة على إقطاعيتاهم

ى البابا فما كان من اإلمبراطور إال أن سعى إل ،أحل أتباعه األمراء من والئهم لهو

يطلب الغفران ومكث هنالك ثالثة أيام حافي القدمين " كانوسا" فذهب إلى  ،تائبا

يحمل عكازه متدثرا بالخيش وسط الثلوج المتساقطة والمتراكمة في  ،عاري الرأس

" كانوسا"قلعة 
1
 

البالدة و ال شك أن العقلية المسيحية في القرون الوسطى بلغت حدا من السذاجة 

قرون متتابعة من ، وإن هاته العقلية هي نتيجة لسنوات متراكمة ،لعقلال يتصورها ا

فمن وريث  ،ففي كل مرة كان البابا يوسع دائرة اختصاصه ،االدعاء الساذجو الكذب

إلى شريك مع هللا  ،المخلوقينو صي المسيح إلى حلقة وصل بين الخالقو لبطرس

ن الرحمة من خرج عن يخرج مو يغفر الذنوب لمن جاء تائبا ،تعالىو سبحانه

 .الوصاية الكنيسة

منها الجلوس على كرسي  :الغفران ال يتم إال بطقوسو " :يقول علي جربشة

 ،ومنها إصدار صك بالمغفرة ،االعتراف لإلدالء أمام القسيس أو من يعلوه باعترافات

الغفران شكل  قد اتخذت صكوك، وغالبا ما يدفع المذنب في مقابلة شيئا من المال

لرجال الدين "كما شكلت مصدرا لإلثراء غير المشروع  ،ارة في بعض الفتراتالتج

". الكنسي
2
 

فإضافة إلى الطابع الديني واالقتصادي التجاري لصكوك الغفران فإن لها جانبا 

خاصة الذين يحاربون  ،يتمثل في أن تعطى هذه الصكوك للمحاربينو سياسيا،

 .المسلمين

ن بلغ منزلة ال يوصف بها إال هللا ؛ فقد ادعى وبما أن الذي يملك حق الغفرا 

بدءا من حرمانه ،ومن ثم حرمانه من دخوله الجنة ،لنفسه حق الحرمان من رحمة هللا

 .من الطقوس الجنائزية الكنسية

                                                           
1
 645ـ  646 ،دمحم قطب ،مذاهب فكرية معاصرة  
2
 علي جريشة  ،المذاهب الفكرية المعاصرة 
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الذي طبق منهجه " باذوخ سبينوزا " لقد أصدرت الكنيسة صك حرمان ضد  

وقد حوكم أمام الكنيس . ه ليس وحياورأى في األخير بأن ،العقلي على الكتاب المقدس

 بقرار المالئكة" وقدجاء في هذا الصك  ،م بتهمة الضالل الديني 8154اليهودي عام 

نلعن ونصب دعاءنا على باذوخ سينوزا بموافقة الطائفة و حكم القديسين نحرمو

 وفي وجود الكتب المقدسة ذات الستمائة والثالثة عشر ناموسا المكتوبة.المقدسة كلها

وليكن مغضوبا  ،جميع اللعنات المدونة في سفر الشريعةو نصب عليه اللعنة.بها

 إيابه وخروجه ودخولهو صبحه ملعونا في ذهابهو و في نومه،ليالو وملعونا نهارا

ويحمله  ،سخطه دائماو نرجو هللا أال يشمله بعفوه أبدا وأن ينزل عليه غضب هللاو

 ،نسال هللا أن يخلص أولى الطاعة منكمو ،جميع اللعنات المدونة في سفر الشريعة

وأن ال يقدم له أحدا  ،وينقذهم وأن ال يتحدث معه أحد بكلمة أو يتصل به كتابة

وأن ال يقترب أحد منه  ،وأن ال يعيش معه أحد تحت سقف واحد ،المساعدة أو معروفا

 ."أن ال يقرأ أحد شيئا جرى به قلمه أوأماله لسانه ، وعلى مسافة أربعة أذرع

لقد كانت النظرة  ،ولقد عاقبت الكنيسة كل من يخالف نظرتها الدينية أو العلمية

السائدة لدى الكنيسة حول الكون هي نظرة بطليموس القائلة بأن األرض هي مركز 

فخالف هذه "  8562"فجاء كوبرنيق  ،وأن األجرام السماوية تدور حولها ،الكون

 ،فإن ذلك لم يشفع له ،ورغم كونه قسيسافوقع في قبضة محاكم التفتيش،  ،النظرية

فمنعت الكنيسة تداول " حركة األجرام السماوية " ومات بعد قليل من طبع كتابه 

مدعية أن فيه وساوس شيطانية مغايرة لروح اإلنجيل  ،كتابه
1
 

 ،فسجن ست سنوات ،وبعد مدة ظهر جوردانو برونو وأعاد بعث هذه النظرية

وذرت رماده في الهواء ليكون  8499الكنيسة سنة  على رأيه أحرقته‘ولما أصر 

 .عبرة لغيره

وخوفا على  ،فحوكم وسجن ،وأيد أسالفه ،ثم جاء جاليليو واخترع التلسكوب

.وتراجع عن قوله بدوران األرض ،حياته أعلن عن تراجعه عن رأيه
2
 

حيث  ،عاقبتهم الكنيسة بالحرمان أبيالس العالم الفلكي وكان من بين من 

الذي  8564ـ 8612وكذلك مارتن لوثر  ،سجن حتى الموت، وكتبه العلمية أحرقت

  .قد عوقب على اكتشافه لقانون الجاذبيةو وإسحاق نيوتن .........انتقد صكوك الغفران

 وأقامت ،وقد جهزت الكنيسة جيشا جرارا لمحاربة المارقين عن سلطة الكنيسة

حيث تمثل هذه  ،رجال الكنيسة في تاريخ التي تعبتر وصمة عار ،محاكم التفتيش

                                                           
1
 859 ،سفر الحوالي ،العلمانية 

2
 نفس المرجع  
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إذ تحول الراهب إلى إرهابي بكل ما  ،المحاكم قمة االنحراف في الفطرة اإلنسانية

 .أبشعهاو إذ قامت الكنيسة بأفظع اإلعمال،تحمله الكلمة من معنى

، وما سنورده من وصف لضابط من حملة نابليون على إسبانيا خير شاهد 

  .ا رجال الدينخير معبر عن الوحشية التي بلغهو

هبطت على درج السلم فإذا نحن في غرفة كبيرة و ": يقول الضابط

ثم توجهنا إلى غرفة التعذيب التي امتدت على  وهي عندهم قاعة المحاكمة،مربعة

ورأينا غرفا صغيرة في حجم جسم اإلنسان بعضها  ،مسافات كبيرة تحت األرض

تبقى و ممدودا فيها حتى الموتفيبقى سجين الغرف األفقية  ،بعضها أفقيو عمودي

، تأكله الديدان، ويتساقط اللحم عن العظمو الجثث في السجن العتيق حتى تبلى

لتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة صغيرة على و

 .الفضاء الخارجي وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية مازالت في أغاللها

وتحطيم  ،سنة 19ـ 86قاذ عدد من السجناء أعمارهم بين وقد استطعنا إن 

 . أغاللهم وهم في الرمق األخير من الحياة

 .ثم انتقلنا إلى غرف أخرى فوجدنا آالت لتكسير العظام وسحق الجسد البشري 

 اليدين تدريجيا حتىو الرأسو ثم عظام الصدر ،كانوا يبدوأون بسحق عظام األرجل

الدماء و ن الجانب األخر كتلة من العظام المسحوقةويخرج م ،يهشم الجسم كله

ثم عثرنا على صندوق بحجم رأس إنسان يوضع فيه  ،الممزوجة باللحم المفروم

ويربط بالسالسل واألغالل وفي أعلى الصندوق ثقب تتساقط منه نقط الماء البارد 

ون من وقد جن الكثير بسبب هذا الل ،على رأس المسكين بانتظام في كل دقيقة نقطة

تثبت فيه سكاكين حادة وآالت كالكالليب تغرز  ،العذاب وآلة أخرى على شكل تابوت

تغرس في  ولكالليب....ثم تشد ليخرج معها فيقص قطعة قطعة ،في لسان المعذب

وقد عثرنا على  ،تسحب بعنف حتى تتقطع األثداء أو تبتر بالسكاكينو أثداء النساء

تناثر و لمعذبون وهم عراة حتى تتفتت عظامهمسياط من الحديد الشائك يضرب بها ا

 "لحومهم 

إذا ما .. ."وال أظن أن هذا التصوير يحتاج إلى تعليق ولهذا قال وول ديورنت 

المشرب فإننا و االنهماك في مالذ المأكلو عفونا عن بعض هذا الشذوذ الجنسي

 "النستطيع أن نعفو عن أعمال محاكم التفتيش 

 .محاكم التفتيش هم من مسلمي األندلس علما أن كثيرا من ضحايا
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الى إخفاء حقيقتهم  الذين عمدوا إلى ،هذه هي حقيقة رجال الدين المسيحيين 

  .الطالسمو وأحاطوها باألسرار

لقد عرف عن هؤالء أنهم مصابون بالشذوذ حيث كانوا يمارسون كل  

ن الخامس لقد حفلت الروايات في القر ،من زنا ونحوه :الممارسات غير الشرعية

 السادس عشر بتصوير فظيع للممارسات غير السوية لرجال الكنيسة و عشر

المرء ال يستطيع أن  أما بالط رومة فإن"  :قال تشيارديني في وصف رومة

هي مضرب المثل  ،فهو العار الذي ال ينمحى أبد الدهر ،يصفه بما يستحق من القسوة

 "في كل ما هو خسيس مخجل في العالم 

إنك أينما وليت وجهك سواء نحو القساوسة أو األساقفة "  :ديسة كاترينقالت الق

أو غيرهم من رجال الدين أو الطوائف الدينية المختلفة أو األحبار، من الطبقات الدنيا 

تزكم أنفك رائحة .رذيلةو أو العليا، سواء كانوا صغار في السن أم كبارا لم تر إال شرا

تخلوا عن رعاية  ،شرهون بخالء لهم ضيقوا العقل،الخطايا اآلدمية البشعة إنهم ك

يشربون في الوالئم الصاخبة حيث و يأكلون ،اتخذوا بطونهم إلها لهم،األرواح

 يطعمون أبناءهم من مال الفقراءو يتمرغون في األقذار ويقضون حياتهم في الفسق

  "يفرون من الخدمات الدينية فرارهم من السجون و

ذلك أن لدينا من الوثائق ما يثبت بالدليل القاطع فساد . ". :ويقول أحد المؤرخين

 "أخالق القسيس في كل مدينة تقريبا من مدن شبه الجزيرة اإليطالية 

الراهبات يحتوي على و إن سجل المحاكمات بسبب االتصال بين الرهبان

 عشرين مجلدا 

حبات المقام أو رغبات النساء صا ،حتى مقام البابوية ال ينال إال بالقتل والرشا 

أن تنجح في اختيار عشيقها سرجيوس  "مريوزا" لقد استطاعت امرأة اسمها  .السامي

كما أفلحت امرأة أخرى تدعى تيو دورا في تنصيب البابا  ،الثالث لكرسي البابوية

 .يوحنا العاشر

فقد  ،وإلى جانب الطغيان السياسي والديني ؛ فقد كان هناك طغيان اقتصادي

مثال " فلدا "فقد كان دير  ،وأكبر اإلقطاعيين ،أكبرمالك األراضيأصبحت الكنيسة 

وكان أحدهم يملك  ،وكان دير سانت جول يملك ألفين من الرقبق ،قصر 85999يملك 

وقد كانت الكنيسة تملك ثلث أراضي إنجلترا  ،من أرقاء األرض 69999سيدا ل
1
 

                                                           
1
 61 ،سفر الحوالي ،وباء العلمانية 
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ذه هي حقيقتهم التي وه ،هذه هي حقيقة هؤالء الذين يمثلون ظل هللا في األرض 

  .حتى ال تنكشف للناس ،أحاطوها بهالة من القداسة والغموض

 :وسائل انتقال العلمانية إلى البالد اإلسالمية 

بدأ التفكير في نقل  ،وما صاحب ذلك من إصالحات ،بعد نجاح العلمانية في أوروبا 

التنصل من ليقلدوا الغربيين في  ،هذ المذهب إلى المسلمين في أسرع وقت ممكن

 ،الذي كان حجر عثرة في طريق حمالتهم الصليبية على البالد اإلسالمية ،اإلسالم

مجهودات أعداء و كما كان الحصن الحصين الذي تكسرت دونه كل محاوالت

  .اإلسالم

  :ومما شجع على ذلك جملة أسباب 

 . تزامن ازدهار النهضة مع ظهور العلمانية – 8

  .يةتخلف المنطقة اإلسالم – 6

  .سقوط الخالفة اإلسالمية وما تبعه من استعمار – 2

 .الهزيمة النفسية للمسلمين بعد سقوط الخالفة اإلسالمية – 6

.نشاط وتطور أساليب الغزو الفكري – 5
1
  

ليلتقي  ،دعاة العلمانية من الداخل والخارج هذه األسباب هيأت الجو النطالق

تحويل مجتمعاتهم إلى و. يعهماالثنان عند نقطة صرف المسلمين عن تشر

سنقتصر على  ،وقد تمت هذه الحملة عبر وسائل وطرق ،مجتمع ال ئكي

 :ومنها ،دراسة أهمها

 :صناعة النخب السياسية :أوال 

إن االستعمار الحديث بعد خوضه لمعارك وحروب مع الشعوب المستعمرة  

أخرى توفر عليه قد كلفته أحيانا أكثر مما جاء من أجله ؛ بدأ يفكر في وسيلة 

فلم يجد أفضل من زرع وتنصيب رجال من نوع خاص في  ،المال والرجال

فما كان منه إال أن اختار بعناية . وذلك رعاية لمصالحه ،مناصب سياسية هامة

 ،وتعتبر فرنسا أول من سن هذه السنة السيئة .ذوي نزعة الئكية فائقة سياسين

لى تثبيت دمحم علي باشا على ؛ سعت إ8192إذ بعد خروج نابليون من مصر 

وظيفة هذا الجيش  ،رأس مصر، وكونت له جيشا بقيادة سليمان باشا الفرنسي

محاربة الحركة  ثم، ثم محاربة الخليفة نفسه، االنفصال عن الخالفة اإلسالمية

وانتصر عليهم وأعاد  8126و فعال حارب األتراك سنة .بعد ذلك الوهابية

                                                           
1
 علي جريشة  ،المذاهب الفكرية المعاصرة 
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وبعد هذه المعركة التي انهزم فيها  ،ه إبراهيمبقيادة ابن 8120الكرة سنة 

  .األتراك سلم قائد األسطول التركي وحداته لمحمد علي

لوال تدخل بريطانيا التي  ويدخل األستانة ،لقدكاد أن يحقق الغرض الدنيء 

ولكنها ضمنت له االستقالل عن . كانت تعرف جيدا العالقة التي تربطه بفرنسا

 .عاصمة الخالفة

وذلك سنة  ،انتصر في األولى وانهزم في الثانية.ه حارب الوهابيين مرتينكما أن 

8188.  

فواصل تطبيق . أما على المستوى الداخلي فقد كان من المنبهرين بالمدينة الغربية 

على " عصرية " يهدف إلى أن يجعل من مصر دولة إذ كان ،المشروع الفرنسي

، وأدخل إصالحات وتنظيمات جديدة ،غرار المجتمع األوربي فأحدث تغييرات جذرية

منظومة التربية " إصالح" كما ركز على  ،ومن بينها توطيد ريادته على أسس غربية

حتى في شكل المدرسة الهندسي  ،فأدخل مناهج وأساليب عصرية حديثة ،والتعليم

  .الذي شكل بطابع أوروبي

اسة في أوروبا لتعود ولعل أهم ميزة في عصر دمحم علي هي إرسال بعثات علمية للدر 

وهذا ما سوف يتضح من خالل  ،الناشئة على أسس عصرية مستقبال فتكون األجيال

  .شخصية هامة من هؤالء المبتعثين إلى الدراسة في الخارج اإلشارة إلى

ومع بونابرت ودمحم علي حلت نظرية الحق الطبيعي "  :يقول الدكتور لويس عوض 

 ،لقوانين التي وضعها اإلنسان محل القوانين اإللهيةوحلت ا ،محل نظرية الحق اإللهي

في عصر دمحم علي كانت علمنة التعليم  .إال فيما يتصل بقوانين األحوال الشخصية

وكان ما أرسى أسس التعليم العلماني الراسخة هو بعثات مئتي طالب الذين  .كاملة

العديد من المدارس التي وكذلك  ،أوفدهم دمحم علي إلى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا والنمسا

أنشاها دمحم علي في مصر، ومع هذه وتلك ؛ األلف كتاب التي ترجمت إلى اللغة 

وبالمثل رسخت أعمال الجبرتي والطهطاوي في مجال  ،العربية تحت رعاية دمحم علي

" الدراسات اإلنسانية أسس التفكير العلماني 
1
  

 220إن إرسال 
2

ون ضوابط يلتزمون بها عند طالبا إلى أوروبا دون تحصين ود 

وحتى الكتب التي ترجمت كانت في  ،عودتهم شيء خطير، في مجتمع أشبه باألمي

لقد رفع هؤالء في  ،مجال اآلداب والفنون والمذاهب األدبية التي ظهرت في أوروبا

 .أخوة –عدالة  –حرية : عهد دمحم علي شعار الثورة الفرنسية

                                                           
1
  

2
 اثبت الدكتور دمحم عمارة عدد هؤالء المبتعثين هو هذا وليس كما ذكر لويس 
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فدعا إلى األخذ بكل ماهو غربي إيجابية  ،باريسلقد عاد رفاعة الطهطاوي معجبا ب 

 ،وبرقص الباليه واختالط الرجال بالنساء ،وسلبية، وأبدى إعجابا بالمشروع الفرنسي

والحجاب ليس  ،واعتبر الرقص نوعا من األناقة ،وحبذ مراقصة الرجل للمرأة

نموذجا للطهر 
1
  

 ،بمنظومة تربوية عصرية لقد حاول دمحم علي تهميش األزهر وذلك باستبدال نظامه 

 ،كما حاول إضعاف نفوذ علماء الدين ،وفدت على مصر في وعاء الغزو الفكري

 .وإبعاد فكرة الحاكمية من النصوص اإلسالمية

دمحم علي ـ أطلع نجم العلم في البالد ولكنه لم يفكر  إنه ـ :يقول دمحم عبده عن دمحم علي 

 أو وضع حكومة منظمة يقام بها الشرع ،دبفي بناء التربية على قاعدة من الدين واأل

وحتى الكتب التي ترجمت في فنون شتى ترجمت برغبة من .. .يستقر العدلو

وحرم المصريين من بلوغ الرتب في  ،األوروبيين الذين أرادوا نشر آدابهم في البالد

 .الجيش

يه عن لو كانت لمحمد علي نية اإلصالح لبدأ باألزهر، وذلك بإعادة االعتبار إل 

الدنيوية ليكون مركز و وإعادة تدريس المواد الدينية ،طريق تكريمه لشيوخه وطالبه

لقد كان العكس هو الصحيح لقد تم التطبيل واالحترام واإلشادة بهؤالء  ،إشعاع وقيادة

 .لقد هيئت لهم كل الظروف المواتية لنشر عفونات الغرب ،المنورين المنهزمين

كان دمحم علي شخصا سيء السمعة معروفا "  :اصفا دمحم علييقول األستاذ دمحم قطب و 

لقد قام دمحم علي بدور خطير في نقل مصر من المرتكز اإلسالمي إلى  ،بقسوة الكبد

 .شيء آخر يؤدي بها في النهاية بالخروج من الحيز اإلسالمي

فهل  :ويضيف بعد أن يطرح تساؤالت عما كان يجب أن يكون عليه دمحم علي فيقول

 .ر دمحم علي على هذا النحو أو هل كان قمينا أن يتجه هذه الوجهةفك

 .لو كان هذا ما اختاروه ولما جاءوا به ليؤدي دوره العظيم

والتوجيه الذي يتلقاه كله إلى الجانب األخر جانب  ،إنما كانت صياغته النفسية كلها

 .التغريب

نقل بذور العلمانية إلى نعم لقد كان دمحم علي أول من نجحت معه هذه التجربة في  

وسائل اإلعالم ـ التي يتحكم  ومن هنا فإنه الغرابة أن تجعل.المجتمعات اإلسالمية

                                                           
1
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وتصفه .فيها المستغربون ـ من دمحم علي رمزا للوطنية الصادقة ورمزا للمصلح الثائر

 .بأنه باني مصر الحديثة

لمنة المجتمع إننا حينما نترك شخصية دمحم علي الذي كان تجربة رائدة في ع 

وننتقل إلى شخصية كمال أتاكورك فإننا ندرك بعمق إلى أي مدى يحرص  .المصري

 .الطبقات السياسية الموالية لخدمة مشروعهم السياسي والفكري األعداء على صناعة

إن بعض الدارسين يعتبرون كمال أتاتورك أخطر شخصية سياسية في تاريخ  

يعتقد الكثير أن العلمانية .من هزائم مادية ومعنوية وذلك لما ألحقه بالمسلمين ،اإلسالم

 8066مارس  96ظهرت أول ما ظهرت في تركيا على يد مصطفى كمال أتا تورك 

فقد ظهرت أوال في  ،حينما أعلن على إسقاط الخالفة اإلسالمية ولكن الحقيقة غير ذلك

  ،كما بينا آنفا 8195مصر على يد دمحم علي سنة

وتركيا  ،والترقي االتحاد :استطاع يهود الدونمة عن طريق جمعيتيأما في تركيا فقد  

 8114الفتاة من إيصال مدحت باشا إلى مصدر القرار، فتمكن من وضع دستور 

نائبا مسيحيا  61وكون برلمانا به ،وأدخل فيه من المواد واألحكام ما ليس من الدين

  نائبا 881من مجموع 

ركيا الطويل لم يرو عن شخص ضحى باستقالل وفي تاريخ ت :يقول عبد هللا التل 

نادى بوصاية وانتداب استعماري غربي على الشعب التركي سوى مدحت و تركيا

 .الذي أسمته صحافة الغرب اليهودية بأبي الحرية ،باشا

وتصف السفارة البريطانية مدحت باشا في "  :ويقول المستشار طارق البشري 

تصفه بأنه  8114ديسمبر80ني اللورد دربي في خطابه إلى وزير المعارضة البريطا

ووجه المالحظة في هذا المثل ...كان دائما راغبا في اتباع نصائح حكومة جاللة الملك

أن مدحت باشا اقترح على األنجليز أن يضمن الدستور العثماني في معاهدة دولية مع 

 ،الحكومة العثمانية بحيث يكون تنفيذه أمرا يتعلق بالتزام دولي على ،الدول األوروبية

وال يخفي ما في هذا التوظيف أل نبل أهداف الديمقراطية من تسليم لإلدارة الوطنية 

 .أليدي الدول األوروبية الطامعة في السيطرة على الدولة العثمانية والدول التابعة لها

ى ولذلك لما رأى السلطان عبد الحميد الثاني رحمه هللا خبث نيته ؛ عزله ثم نفاه إل 

 ،ثم قدمه للمحاكمة فحكمت عليه باإلعدام.ثم تمت إعادته واليا على سوريا ،أوروبا

 .نفي إلى الطائف حيث توفي في سجنهو فخفف الحكم

 
1

التي حاول السلطان ، وفي ظهور العلمانية في تركيا إذا هذه هي البدايات األولى 

في وقت كانت .سالمعبد الحميد الثاني أن يزيلها وأن يعيد الشعب التركي إلى اإل
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 اليهوديتان في المؤسسات العامة" االتحاد الترقي"و "تركيا الفتاة "توغلت قيه جمعيتا 

حيث شنت حربا على السلطان عبد الحميد حتى تمكنت من عزله  ،أجهزة الحكمو

المتمثل في إقامة كيان لليهود على رض و بعد أن رفض طلب هرتزل 8090

 .الترقيو الحميد يتولى حكم تركيا يهود االتحادبعد السلطان عبد و. أفلسطين

إن الحقيقة البارزة في تكوين " قال شيخ اإلسالم مصطفى صبري عن هذه الجمعية 

وغير إسالمية فمنذ تأسيسها لم يظهر من بين  ،جمعية االتحاد والترقي أنها غير تركية

" زعمائهاوقادتها عضو واحد من أصل تركي صاف 
1
 

كان السلطان عبد الحميد عدوا للجمعية الماسونية "  رشيد وضا يقول األستاذ دمحم

إن ..... العتقاده أنها جمعية سرية تسعى إلزالة السلطة الدينية من حكومات األرض

 كلهم من شيعة الماسون يجتهدون في نشرها" الترقي و االتحاد"هؤالء الزعماء 

وقد يكون هذا  ،الجيشكما ينشرونها في ضباط ،جعل رجال الحكومة من أعضائهاو

إن ، وتجريد السلطان من صفة الخالفة اإلسالميةو الدينو تمهيدا للفصل بين السياسة

ذلك يفضي إلى فوز و في الدولةو من لوازم تشيعهم للماسونية قوة نفوذ اليهود فيهم

إلى و الجمعية الصهيونية في استعمار بالد فلسطين الذي يراد به إعادة ملك إسرائيل

 " أصحاب الماليين اليهود لخيرات البالد  ابتالع

و جاء بعد عبد الحميد السلطان دمحم الخامس ثم السلطان دمحم السادس ليكون كالهما 

حكم الثاني و 8081إلى  8090سلطانا رمزيا في يد يهود الدونمة فحكم األول من سنة 

 ،تركياسنة من السلطنة الرمزية التي كانت تحكم  82بعد و 8066إلى  8081من 

 ،أبقى الخالفةو فصل مصطفى كمال السلطنة 8066في و 

 .معظم أعضائه من اليهودو أعلن عن الحزب الجمهوري 8062في سنة و 

لقد تبين . ألغى الخالفة اإلسالمية، وأعلن عن قيام الجمهورية 8066مارس  6في و 

التي  ،ميةأن ما قام به كمال أتاتورك هو اإلجهاز على ما تبقى من الخالفة اإلسال

 أن العلمانيةو 8090_8114كانت صورية باستثناء فترة السلطان عبد الحميد من 

 األخطر على اإلسالمو األعنف إالأنه كان.تسربت إلى تركيا قبل أتاتورك

  :والمتمثلة في ،و يتضح ذلك من خالل إجراءاته الشنيعة.المسلمينو

فحطم  ،أجزاء الدولة العثمانية فصل تركيا عن باقي، وألغى الخالفة اإلسالمية_ 8 

  .بذلك اإلمبراطورية اإلسالمية

                                                           
1
 541 ،سفر الحوالي ،العلمانية 
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 .أعلن عن فصل الدين عن الدولة_ 6

علق جثثهم على و قتل منهم العشراتو اضطهد علماء المسلمين أبشع اضطهاد،_ 2

أجبر الشعب ، وحرم األذان بالعربية، وأغلق كثيرا من المساجد_ 6 أعواد المشانق

 ،لبس الزي األوروبي، وعلى تغيير زيه الوطني

 .فرض القوانين الوضيعةو ألغى المحاكم الشرعية_ 5

 .األحوال الشخصية المستمدة من الشريعةو ألغى قوانين الميراث_ 4

 .الفجورو شجع على الدعارة_ 1

 .أقام تأسيس المدارس الخاصةو قضى على التعليم الديني_ 1

 .متحفحوله إلى و منع الصالة في جامع أيا صوفياو ـ 0

 .استبدل الحروف العربية بالحروف الالتينية_ 89
1
 

 ـاستبدل التقويم الهجري بالتقويم الميالدي  88

 .ـ دعا إلى السفور ومنع الحجاب 86

 .ـ جعل العطلة األسبوعية يوم األحد 82

 .ـ ألغى وزارة األوقاف 86

 .وارتمى بين أحضان األنجليز ،ـ فتح الباب لليهود 85

 .الزوجات ـ حرم تعدد 84

 .ـ سوى بين الذكر واألنثى في الميراث 81

 .ـ أباح للمسلمة الزواج من غير المسلم 81

 .ـ ألغى األوقاف 80

 .ـ منع الطربوش وفرض القبعة 68

على تركيا أنها لن تنسحب من  8066لقد اشترطت بريطانيا في مؤتمر لوزان  

 :المتمثلة في أراضيها إال بعد تنفيذ شروطها

                                                           
1
 . 06-08عبد هللا التل ص  –راجع األفعى اليهودية في معاقل اإلسالم  
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 . مصادرة أموالهو طرد الخليفةو الخالفة اإلسالمية إلغاء_ 8

 . أن تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخالفة_ 6

 . أن تقطع تركيا صلتها باإلسالم_ 2

  .أن تختار دستورا مدنيا بدال من الدستور اإلسالمي_ 6

ا هو الزعيم األساطير، هذو هذا هو أبو األتراك الذي نسجت حول بطولته الخرافات 

بعد أن تعهد بتطبيق  ،ثبتته بريطانيا وحلفاؤهاو الملهم الذي نصبه يهود الدونمة

لقد كان في آخر  .الشروط األنفة الذكر، هذا هو البطل الذي ضخمته الدعاية الغربية

إن قوة العقل  :وكان يقول ،مهددا ساخرا عهده يرفع قبضته ويشير بها إلى السماء

 ان على قوة اإللهتتغلب وقوة اإلرادة
1

هذا هو البطل الذي استحق الثناء واإلطراء من 

 "  :يقول مالك بن نبي ،مالك بن نبي

و لنعرف مدى عمالة هذا الرجل الذي ضحك عل الشعب التركي خصوصا والمسلم 

لقد استدعى السفير البريطاني  ،عموما ؛ فإننا نشير إلى آخر ما وصى به قبل وفاته

لكن ، وطلب منه أن يخلفه في حكم الشعب التركيو 8021بيري لورين بتاريخ 

وألن ساسة بريطانيا ليسوا على  .ألن للعمالة والخيانة حدودا،السفير رفض هذا الطلب

  ،التي عاش ومات عليها أتاتورك ،القدر من السذاجة

بجزء من األراضي التي احتلتها من  لقد ضحت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان 

 ليفعل بتركيا واإلسالم والمسلمين مالم. تركيا مقابل تثبيت هذا العميل على رأس تركيا

 .فعال إنها وسيلة استعمارية خبيثة .يسبق إليه مثيل

لكن و 8049حاول أن يعيد إلى تركيا اإلسالم سنة و لقد جاء عدنان مند ريس 

أعدم شنقا مع كل و (من يهود الدونمة )بقيادة جمال جورسيل االستعمار دبر له انقالبا 

 .الوزراءو أعضاء البرلمان

 .متعددة ال يسمح المقام بدراستهاو األمثلة كثيرةو لقد اقتصرنا على نموذجين

  ثانيا توجيه برامج التعليم 

 فالفكرة إذا ،التربية ميدان خصب لزرع األفكارو تبين أن التعليم من خالل التجربة

لقد حققت كل . تستمر فال بدلها من تأصيل في التعليمو أريد لها أن تعيش

أما التي  .التربية نجاحا منقطع النظيرو اإليديولوجيات التي دخلت عن طريق التعليم

                                                           
1

 860 ،عبد الودود شلبي ،حتى ال نخدع 
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كانت بعيدة عن هذا الميدان الحيوي فقد كان نجاحا مؤقتا مرتبطا بالعواطف أكثر مما 

 ...هو مرتبط بالعقول

  .مقررات الدراسةو في البالد اإلسالمية ألنه لم يدخل برامج صير ـ نسبيا ـلقد فشل التن

فرضت وجودها بقوة منذ و من اإليديولوجيات التي تسللت إلى هذا القطاع الحيويو 

 نصف في البالد اإلسالمية العلمانيةو أزيد من قرن

كن األذناب ل، وصحيح أن االستعمار هو الذي أرسي القواعد األولى لعلمنة التعليم

الذين كان االستعمار ينتقيهم بدقة هم الذين واصلوا تطبيق هذا  والمستغربين

 ، المشروع

ساعة  86تاريخ اليهود بمعدل ، ويدرس فيه اليهود أبناء هم التوراة إنه في الوقت الذي

في األسبوع فإننا نجد في بلدان عربية وإسالمية أن مادة التربية اإلسالمية تدرس 

 .يوما 85عة واحدة في كل أسبوع أو في بمعدل سا

ألهمية التعليم الديني في برامج التربية والتعليم ؛ كانت معظم المؤتمرات والندوات  

 .التعليمو وتجنب علمنة التربية ،التربوية اليهودية توصي بالتركيز على التربية الدينبة

 لإلدارة"  يسرائيل جولد شتاين" لقد أقرت إسرائيل ما تقدم به الصهيوني 

في المقابل كان الكثيرون من الصهاينة في و "الكونفيدرالية في إسرائيل حيث قال 

على  الدول اليهودية يحذرون من خطأ السقوط في أحضان التعليم العلماني الذي يقوم

ليس هذا التعليم العلماني هو التربية التقليدية و ..إقصاء الدين من مناهج التعليم عامة

 " اليهودية 

كان من أهم جدول و تشكلت المنظمة العالمية للنساء الصهيونيات 8069في عام و _

ال يجوز أن تكون تربيتنا على طريقة المفاهيم الكافرة الموجودة لدى بعض " أعمالهن 

 تذكروا أننا لسنا كبقية األمم خلقنا لنكون مملكة كهنة... اإلسالميةو األمم المسيحية

 . امة مقدسةو

ستسعى الحكومة اليهودية في .. ."ما يلي  8050رنامج التعليم اإلسرائيلي و جاء في ب

الدراسات العليا إلى تعميق الوعي و المدرسة اإلسالمية كما في المدرسة الثانوية

على ترسيخ جذورهم في ماضي العالقات األخالقية التي و اليهودي بين شبان إسرائيل

 "لعالم بين اليهود في او تربط بين هؤالء الشبان

ألهمية هذا المجال الحيوي و التربويةو إن أصالة أية أمة مرتبطة بمنظومتها التعليمية

سأورد بعض اآلراء لبعض المتخصصين .أذنا به من بعدهو الذي احتكره االستعمار
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لكي يوفر علينا ذلك كثيرا من التساؤل حول حرص المستغربين على احتالل هذا 

 . المواقع اإلستراتيجية

إن األمة إنما تعيش بالتجديد الذي يقوم على تعليم الصغار أن هذه " جون ديوي  يقول

 نظرية حياتهاو األمة بطرق متنوعة من األفراد األميين ورثة صالحين بوسائلها

 "مناهج حياتها و تصوغهم في قوالب عقائدهاو

 الخارجليس من المعقول أن نستورد نظاما تعليميا من "...و يقول البروفسور كالرك 

صياغة العقول إلى أناس مهما و تنشئة األجيالو التربيةو وظيفة التعليم الأن نكلو

الفنون ال يؤمنون بهذه و إتقان اللغاتو بلغوا من البراعة في تدريس مواد تعليمية

 "تعضيدها و و ال يتحمسون لشرحها.العقائدو األسس

ليست بضاعة و شراءو تعاط إن عملية التعليم ليست عملية" و يقول األستاذ كورننر 

تصدر أو تستورد إلى الداخل إننا في فترات من التاريخ خسرنا أكثر مما ربحنا 

  ".باستيراد نظرية التعليم األنجليزية أو األوروبية إلى بالدنا 

لنأخذ ، ولذلك أول ما دخل االستعمار البالد اإلسالمية اتجه مباشرة إلى هذا السلك

 .مركز التعليم الديني، واألزهر كمثال على ذلك مصر بلد

إن كرومر المندوب السامي البريطاني لما رأى األزهر يحظى باالهتمام حيث هو  

إن التعليم الوطني عندما قدم "  :مضمونا قالو الذي يصوغ المنظومة التعليمية شكال

التي و األنجليز إلى مصر كان في قبضة الجامعة األزهرية الشديدة التمسك بالدين

فلو أمكن  ،نت أساليبها الجافة القديمة تقف حاجزا في طريق أي إصالح تعليميكا

 ...تطوير األزهر عن طريق حركة تنبعث من داخله لكانت هذه خطوة جلية الخطر

لكن إذ بدا أن مثل هذا األمل غير متيسر فحينئذ يصبح األمل محصورا في إصالح و

عندئذ فسوف يجد و النجاحو ح له االنتشارالتعليم الالديني الذي ينافس األزهر حتى يتا

 ."يختفي و إما أنه يموتو فإما أنه يتطور" األزهر نفسه أمام أمرين 

بعد أن عينه مستشارا " لقد عمد اللورد كرومر بهذه المهمة إلى المستر دانلوب  

لوزارة المعارف فانطلق دانلوب لتطبيق البرنامج إال أنه تحاشى خطأ نابليون الذي 

أنشأ تعليما علمانيا موازيا و فأبقى األزهر على حاله –األزهر بالقذائف ضرب 

ترك دانلوب األزهر على ما هو عليه لم يتعرض له على " يقول دمحم قطب  .لألزهر

لكنه على األسلوب البطيء األكيد المفعول فتح مدارس جديدة تعلم العلوم و اإلطالق

جزء من إخراج المسلمين من .. .يا هو في ذاتهال تعلم الدين إال تعليما هامشو الدنيوية

 " اإلسالم 
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لقد فتح دانلوب المدارس الالئكية بأجور مغرية يتخرج فيها الطالب بعد أربع سنوات  

إن وجد ، وال يجد عمالو في الوقت الذي يتخرج فيه األزهري بعد عشرين سنة .فقط

جنيها بينما ال  86اضى فبثمن زهيد، لقد كان المتخرج في المدارس العلمانية يتق

و مع خطة القتل البطيء كل الوظائف .يتقاضى األزهري أكثر من أربع جنيهات

مفتوحة في وجه المتخرجين من المدارس العلمانية على عكس ذوي التعليم الديني 

نتج عن هذا اإلجراء و الذين تخرجوا من األزهر الذين يتحولون إلى شوارع البطالة

، األزهر إال الفقراء الذين ليس لهم ما يدفعونه للمدارس العلمانية أن لم يعد يتوجه إلى

 ،ال المركز االجتماعي المرموقو زهد الناس في األزهر الذي ال يضمن الوظيفةو

خاصة بعدما  ،ازدراءو نظر إليهم المجتمع نظرة احتقارو طالبهو فازدري معلم الدين

 طالبه من خالل التمثيلياتو يناالستهزاء على علماء الدو انطلقت حملة السخرية

لقد صورت الصحف في رسم كاريكاتوري  .الصور الكاريكاتوريةو المسرحياتو

شطر من عمامته يتدلى على األرض بفعل جاذبية و. الشيخ الغزالي يركب حمارا

للميثاق الوطني  ذلك إثر انتقادهو نرفض القوانين األوروبية :هو يصرخ قائالو نيوتن

8048. 

ب االستعمار ذهبوا إلى أبعد من ذلك حينما رسم أحدهم رسما كاريكاتوريا بل أذنا 

في و -رمزا للرجعية  – يركب حمارا في الوضع المقلوب يدوي يرمز إلى الرسول أ ملسهيلع هللا ىلص

فالرسول ـ " دمحم أفندي جوز التسعة " عنوان الرسم و تسع دجاجاتو األرضية ديك

 "كبرت كلمة تخرج من أفواههم "  .مهات المؤمنين دجاجاتأ ملسهيلع هللا ىلص ـ ديك وأ

و على هذا المنوال سار أذناب االستعمار من أمثال طه حسين في كتابه األيام حيث 

كاتب ياسين و "الخندق العميق " سهيل إدريس في كتابه ، ويسخر من شيوخ األزهر

ما يملك للمجتمع ثم  بال شك أن الذي يعطي كل .غيرهم كثيرو ..."قي كالب الدوار " 

 .عطائهو يؤثر ذلك في مردودهو يرد عليه بهذه السخرية يتأثر

 ،رجل منعزل عن الواقع ألنه ،اللغة العربيةو لقد ازدري مدرس المواد الشرعية

وذلك في الوقت الذي يكرم فيه أستاذ اللغة .ال يعرف علوم الحياةو والحياة العصرية

 .احترام زائدانو ما هيبةتضفى عليهو الفرنسيةو األنجليزية

إذا انطلق في  ،طاعن في السن ،الدين شيخ كبيرو يختار لتدريس مادة اللغة العربيةو 

 ،حتى يخيل إلى التلميذ أن روحه سوف تخرج مع آخر نفس ،سعاله اليكاد ينقطع

غالبا ما يكون هذا الشخص مبغضا من طرف ، ومنفصل تماما عن واقع التالميذ

حيث يكون األستاذ شابا يمتلئ .عكس من ذلك أساتذة المواد األخرىعلى الو التالميذ

كما تبرمج مادة التربية الدينية .وممن لهم محبة في قلوب التالميذ ،بشاشةو حيوية

بعد أن يكون  ،وفي آخر أيام األسبوع ،والعربية ـ على قلة حجمها ـ في آخر اليوم
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غالبا ما تتحول إلى فترة للترويح  فتختم بحصة ،الملل والسآمة قد تسربا إلى النفوس

  ......يقول احمد أمين....من المعلم الغريب ،على النفس باللهو والسخرية

 ،كما أن برنامج المادة الدينية ال يتجاوز الحديث عن عموم العقيدة

حتى النكبة إلى استقدام شيوعيين ملحدين .لقد مر األزهر والزيتونة بأيام عجاف

لقد "  :يقول عمر التلمساني. ة التربوية في بلد األزهر الشريفيشرفون على المنظوم

" غالبيتهم من الماركسيين " فالن " أصبح التربيون في عهد 
1
  

 ،قلب األمة النابض ،إنه الذنب الذي اليغتفر أن يتولى التدريس باألزهر الشريف

لما أنشئت أنه ...يقول عمر التلمساني ك وزاد الطين بلة ،أساتذة شيوعيون مالحدة

الكليات الجامعية في ألزهر شغل منصب األستاذية في بعض هذه الكليات أساتذة 

إي وهللا أساتذة شيوعيون يكفرون باهلل يدرسون ...يتمذهبون بالشيوعية الماركسية

" للطلبة في المعهد الذي أقيم على إعزاز دين هللا 
2
  

لمؤسسات األخرى التي عبث بها فكيف با ،إذا كان حتى األزهر لم ينجو من هذا الوباء

أهل الشرق والغرب ؟ سنكتفي هنا باإلشارة إلى الكتاب الذي كان مقررا على طلبة 

"  وهو بعنوان ،وهو من تأليف األستاذ عبد المنعم ماجد ،كلية اآلداب بعين شمس

 :وهذه مقتطفات منه .وقد فرضه على طلبته" التاريخ السياسي للدولة العربية 

ودمحم هو الذي ألف سورة براءة  ،يصف القرآن بأنه من صياغة دمحم 00 :ففي ص

 .وأمر أبابكر بقراءتها

 .إن الوحي كان ينزل على الرسول وهو نائم 659 :وفي ص

 .بينما كانت المسيحية خاصة ،كانت رسالة الرسول خاصة 861ـ  861 :وفي ص

 ،ويهدمون البيوتيحرقون المزارع  ،الفاتحون قساة غالظ األكباد 629ـ  661: وص

ويرغمون الشعوب على دفع الجزية حتى ولو أسلموا، مما دفع بالبعض إلى بيع 

  .األبناء من أجل دفع الجزية

 "قيل إنهم طبخوا أول من قتلوه في القدر" عند فتح األندلس  696: وفي ص

ولذلك عزل خالدا والمثنى بن  ،عمر كان يخشى الرجال األشداء 812 :وفي ص

 .حارثة

                                                           
1

 41عمر التلمساني ...قال الناس ولم أقل 
2
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.فلعل وفاة الحسن كانت بسبب إسرافه في حياة اللهو"  68: ي صوف
1
  

بالمملكة  ،وإليك نموذجا آخر لما يدرس ألبناء المسلمين في بلد جامع القرويين

من تأليف  ،جاء في كتاب الفلسفة لطالب البكالوريا لجميج الشعب. المغربية الشقيقة

 موجودأو غير موجود، فإن هللا نتساءل هل عندما"  : 56 :دمحم عباس نورالدين ص

وهذاما أكده إينشتاين عندما  ،جوابنا على السؤال مرتبط بالمعنى الذي نعطيه لكلمة إله

سأله أحد الصحافيين ذات مرة هل تؤمن بوجود اإلله ؟ فأجاب حدد لي أوال ماذا تعني 

الجدل و ؟ يكلمة إله وبعد ذلك سأقول لك فيما إذا كنت أؤمن بوجود اإلله أوال أؤمن

سنتهي إلى جدل ،وبين من ينفي هذا الوجود ،الذي ينشأ عادة بين من يقول بوجود اإلله

 ،بأن اإلله موجود فعال ،لذلك أن اإلجماع على وجود اإلله ليس دليال كافيا...بيزنطي

فاإلجماع قديكون إجماعا ظاهريا، وقد عرف الفكر البشري إجماعا على خطأ وهو 

" كز الكون وهي مر ،أن األرض ثابتة
2
  

وهو عبارة عن حوار  .وهذا مثال آخر لما كان يتناول ويدرس في بلد األزهر الشريف

  .وبين فتاة تقدمت الختبار شخصي لتصبح مدرسة ،دار بين معلم ممسوخ فكريا

س ـ أنت تقولين إن نصف المجتمعات تعتبر الجنس جريمة فماذا يجب أن تسميه إذن 

 ؟

 ....ج ـ إنه عمل طبيعي عادي

 يا أميمة ؟ .... .س ـ إذن فأنت توافقين عليه

 ........ج ـ المانع عندي

 ـ هل الفتاة البغي شريفة ؟ س

 .ج ـ نعم شريفة

 ،إن العملية طبيعية كاألكل والشرب :وتتدخل متسابقة أخرى ـ لتصبح مدرسة ـ فتقول

.والضرورات الرئيسية
3
 

 .تثبيته أو فصله .و رسوبهوهناك سؤال آخر يتوقف الجواب عنه نجاح الطالب أ

                                                           
1

 11 ،دمحم الغزالي ،قذائف الحق 
2

مكتبة الوحدة العربية ـ المملكة المغربية ـ  ،تأليف دمحم عباس نور الين ،كتاب الفلسفة لكالب البكالوريا  

 بدون سنة 
3

 84ـ  85 ،لودود شلبيعبد ا ،حتى النخدع 
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إذا وجدت في غرفة وأنت جائع وكان الخبز في مكان مرتفع ال تصل  :يقول السؤال

إليه يدك إال إذا ارتقيت على سلم من نسخ القرآن التي ليس في الغرفة غيرها مما 

يمكن االرتقاء عليه فهل تضل جائعا أم تدوس على نسخ القرآن ؟ 
1
 

فبثوا سموما فكرية  ،عمار قد تسللوا إلى سلك التربية والتعليمأذناب االست إن كثيرا من 

وتنتهي  ،تبدأ من من السخرية من الثراث والتاريخ اإلسالمي ،في ثنايا البرامج

التعليم عندنا على أي نحو قد أقمنا : " قال أحد األدباء ،بالتشكيك في القرآن ووجود هللا

اضي على النحو األوروبي الخالص برامجه منذ القرن المو صروحه وضعنا مناهجه

العالية و الثانويةو في مدارسنا األولية ال نزاع نحن نكون أبناء ناو ما في ذلك شك

إن من السخف الذي ليس بعده سخف "  :ثم يضيف "تكوينا أوروبيا ال تشوبه شائبة

يضيف و ".اعتبار العقلية المصرية عقلية شرقية و من الشرق اعتبار مصر جزءا

لنكون لهم و لنكون لهم أنداداو نسلك طريقهمو أن نسير سيرة األوروبيين"... قائال 

ما يحمد و ما يكرهو ما يحب منهاو مرهاو شرها حلوهاو شركاء في الحضارة خيرها

 ..."ما يعابو منها

  

الذين يسهرون على تنفيذ المشروع  ،ما أكثر أمثال هذه الشخصية في البالد اإلسالمية

إن تسلل .معظم هؤالء تخرجوا في مدارس الغربو ؤسسات التعليميةالعلماني في الم

تقليص و الالئكيين إلى التعليم نجم عنه خطر داهم تمثل في تقليص حجم التعليم الديني

لدى األفراد والشعوب، فانشرت  ،نجم عن ذلك فتور الشعورالديني، ونفوذ خريجية

واختطاف  ،جرائم القتل وانتشرت ،وعمت المعاصي، واحتجبت الفضيلة ،الرذيلة

حتى امتدت إلى براءة  ،وعم تناول المسكرات والمخدرات ،الصغار واغتصابهم

إن األجيال الناشئة التي '  :يقول الشيخ الغزالي ..األحداث في المتوسطات والثانويات

تخرجت في مدارسه اعتقدت و تربت في هذا الواقعو فتحت عينيها على واقع الديني

لم تطالب بتطبيق و الالديني هو اإلسالم فرضيت هذا الواقع الالدينيأن ذلك الواقع 

 "الشريعة 

 .حقيقة إن التعليم على الطريقة الغربية حامض يحول الجبل إلى هباء 

إن التعليم هو الحامض الذي يذيب شخصية الكائن ( " رحمه هللا )يقول دمحم إقبال 

تأثيرا من أي مادة كيميائية و قوة إن هذا الحامض هو أشد.الحي ثم يكونها كيف يشاء

 " هو الذي يستطيع أن يحول جبال شامخا إلى كومة من التراب 

                                                           
1
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في مؤتمر  ،رئيس جمعيات التبشير" والنتيجة هي ماعبر عنها صموئيل زويمر 

لقد قبضنا أيها اإلخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن "  :حيث يقول .القدس

إنكم .. .هذا على جميع برامج التعليم في الممالك اإلسالميةالتاسع عشر إلى يومنا 

لم و أخرجتم المسلم من اإلسالم، وال يريد أن يعرفهاو أعددتم نشئاال يعرف الصلة باهلل

ال يهتم  ،وبالتالي جاء التشء اإلسالمي طبقا لما أراد له االستعمار ،تدخلوه المسيحية

.. " .م فللشهواتفإذا تعل ،ويحب الراحة والكسل ،بالعظائم
1
 

إذال  ،ولكن فيه شيء من المبالغة ،على أية حال كالم زويمر فيه شيء من الحقيقة

وإن  ،وإن فترت هذه الصلة ،تزال الشعوب الشعوب اإلسالمية تعرف صلتها باهلل

 ،استطاعوا أن يميعوا كثيرا من الشباب إال أنهم لم يستطيعوا إخراجه من اإلسالم

 .ة الباركةخاصة مع ظهور الصحو

 البعثات التعليمية :ثالثا

الذين ،إن من أهم روافد الفكر العلماني على المجتمعات اإلسالمية أولئك المبتعثين

هنالك على الطريقة الغربية ثم يعودون لتطبيق تلك  يرسلون إلى الغرب ليتعلموا

اإلعداد بحيث يتم  ،المناهج في مجتمعاتهم اإلسالمية وغالبا ما ينتقي هؤالء انتقاء

لقد اختار دمحم علي هؤالء  ،األولي في وطنهم ثم بعد ذلك تأتي مرحلة غسيل الدماغ

و مما يتجلى من خالله المكر .المبتعثين من الشباب الفتي الذي ال حصانة له

االستعماري أن جل أولئك المتبعثين من االختصاصات األدبية الفلسفية التي ال تصلح 

حتى تبقى ،الفلسفيةو المذاهب األدبيةو الفنونو وجيات الغربيةاإليدولو إال لنقل األفكار

حتى يبقى المسلمون عالة على أعدائهم أما العلم الذي و العلوم األخرى حكرا عليهم

لقد كان  ،كما عبر الشيخ دمحم الغزالي.يعود به كثير من هؤالء فضرره أكثر من نفعه

لقد اخذ .المستعمر مجهودات جبارةفر على ، وهؤالء وسيلة نقل ناجحة للفكر الالئكي

 .ترك اللباب ألصحابهو معظم هؤالء القشور

و قد حرص المستعمر المتحكم " :يقول الدكتور يوسف القرضاوي في هذا الصدد

العلوم و الفنونو على أن يجعل أكثرية المبعوثين إلى دياره يدرسون اآلداب

 اتجاههو ذوقهو موازينهو هقيمو االجتماعية ألنها هي التي تصنع لإلنسان أفكاره

هذا مع الشيء الذي كانت تحتاج إليه البالد في ذلك الحين قبل كل شيء هو  ،سلوكهو

النمو و المحضة والعلوم التطبيقية التي يترتب على التفوق فيها الرقي الصناعي العلوم

لكن المستعمرين الماكر أصروا و. االزدهار االقتصاديو التقدم العسكريو العمراني

مصنوعاتهم و لتظل سوقا مفتوحة لبضائعهم .على أن يحتكروا هذا الجانب الهام

                                                           
1
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ال و. فتؤمن منها المواد الخام بأبخس األثمان ثم ترد إليها سلعا تباع بأغلى األسعار

 –يعودون و شرقيين مسلمين غرو إذ رأينا هؤالء المبعوثين إلى الغرب يذهبون إليه

ال دينهم و لم يغيروا أسماءهم( الدينيين ) ين متغربين علماني –إال من عصم ربي 

 إلى الناسو إلى الحياةو نظرتهم إلى الدينو قيمهمو لكن غيروا أفكارهمو الرسمي

بدا ذلك و التقاليدو إلى اآلدابو الشرائعو إلى النظمو إلى الحاضرو إلى الماضيو

 ان الفكرينتجون في ميدو فيما يكبتون، وعالقاتهمو أخالقهمو واضحا في سلوكهم

 "التوجية و الثقافةو

لقد كان معظم هؤالء كحاطب الليل يقبلون على كل األفكار في نهم شديد يوجههم في 

كل ما في الشرق و فكل ما هنالك حسن" المغلوب مولع بتقليد الغالب " ذلك عبارة 

لذلك حينما رجعوا إلى أوطانهم أفرغوا ما شحنت به عقولهم من و قبيح

شعب المسلم بمرارة خاصة بعد أن تولى هؤالء المناصب الحساسة تجرعها ال.لوثات

لقد أثبتت التحريات أن  ،التعليميةو المراكز الهامة في المؤسسات التربويةو في الحكم

 .العالمية في أوطانهم كثيرا من هؤالء عملوا لمصالح القوى

الطبيعية فيكون إن معظم هؤالء أشبه ما يكونون بمريض السيدا إذ يفقد جهاز المناعة  

يقول الشيخ دمحم الغزالي في شأن هؤالء الذين .عرضة لجميع األمراض بدون مقاومة

الذاهب إلى موسكو يعود بفكر  :يقول .فجورو القى منهم ما القى من خصامو عايشهم

العلم النافع القليل و ...الذاهب إلى واشنطن يعود بفكر انحاللي تنصيريو ماركسي

 ال نجد له أثرا أو له أثر ضرره أكثر من نفعهو ن ما تبخرالذي حصل عليه سرعا

 ..ضميرهو بدال من أن يكون قائده عقله ،المرء إذا وهى دينه يقاد من بطنه وفرجهو

  "تلك حال مبعوثين كثيرين و

يحمل شهادات كتب عليها ال " إن بعض هؤالء كما يقول المستشار على جريشة  

ألنه كان من المهم أن يتصدرنا الجهلة . .دة األمريكيةتصلح للعمل بها بالواليات المتح

إن األخطر من ذلك أن هؤالء أصبحوا يكلفون  'زورا'الذين يحملون هذه األلقاب 

لعل ذلك يوفر كثيرا من و بإنجاز بحوث عن أوطانهم في مختلف المجاالت

  .المجهودات على أجهزة المخابرات األجنبية

 الث شخصيات مصرية تجلت في المعاني السابقة بجالءمن األمثلة الحية الرائدة ثو 

 ...علي عبد الرازقو طه حسينو هؤالء هم رفاعة الطهطاويو وضوحو

لنبدأ الحديث عن رفاعة و .و اآلن سنعرض بإيجاز إلعمال هؤالء في هذا المجال

 الطهطاوي
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أرسل إلى فرنسا في أول بعثة ذهبت إلى  ،من الصعيد المصري تعلم في األزهر

ترجم عدة  ،كان من رواد الصحافة في مصر.8164رنسا في عهد دمحم علي في سنة ف

* البنينو المرشد األمين للبنات*  "في تاريخ مصر " ألف بعض منها و كتب

  ".تعريب القانون المدني المصري و "تلخيص اإلبريز في وصف باريس "

  :من جملة اآلراء التي عاد بها من هنالكو 

 يه الفرنسيون الحرية هي عين ما يطلق عليه عندنا العدلإن ما يطلق عل_ 

 .اإلنصافو

 .إن القوانين الفرنسية تكاد تكون مثل ما نعرفه بحقوق المسلم على المسلم_ 

 .الحسنةو عفة النساء ال تأتي من كشفهن أو سترهن بل منشأ ذلك التربية الجيدة_ 

  .أبداالرقص في باريس فن من الفنون ليس فيه رائحة العهر 

 .ال يرى مانعا يمنع مراقصة الرجل للمرأة_ 

 .يعتقد أن فرنسا بلغت بحريتها درجة عالية من العدل_ 

رغم كل هذا فان رفاعة الطهطاوي لم يجد الجو المناسب لطرح أفكاره بموضوعية _ 

إن كان يعتبر المفتاح األول و أقل جراءة على الدينو فكان أكثر احتشاما من غيره

 .الفكري طبعاو باب الغزو ،ح به باب الشرق على الغربالذي انفت

لقد كان رفاعة الطهطاوي واحدا من أولئك "يقول دمحم قطب في كتابه واقعنا المعاصر 

األئمة العظام أو هكذا كان يوم ذهب إلى فرنسا ولكنه عاد وهو واحد من أئمة 

ين فأشاح عنهم في استقبله أهله بالفرح يوم عاد من فرنسا بعد غيبة سن. .التغريب

  .ازدراء ووسمهم بأنهم فالحون ال يستحقون شرف استقباله

ثم ألف كتابه الذي تحدث فيه عن أخبار باريس ودعا فيه إلى تحرير المرأة أي إلى 

فقال إنها حركات  ،السفور واالختالط وأزال عن الرقص المختلط وسمة الدنس

 . لنظر إليه على انه عمل مذمومرياضية موقعة على أنغام الموسيقى فال ينبغي ا

 علي عبد الرزاق  :ثانيا

" أحد عظماء األزهر ومن تالميذ الشيخ دمحم عبده كان يعمل قاضيا شرعيا ألف كتابه 

وأهم  .، ليبرر فعلة أتاتورك8065بعيد إلغاء الخالفة سنة  "اإلسالم وأ أصول الحكم 

  :يةوالطروحات العلمان ،ما جاء فيه من األفكار الخطيرة
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 1 .اعتبر اإلسالم دينا وليس له عالقة بشؤون الدولة

ـ جعل الشريعة اإلسالمية شريعة روحية محضة ال عالقة لها بالحكم والتنفيذ في  6

  .أمور الدنيا

وال إلبالغ الدعوة إلى  ،ال في سبيل الدين ،ـ جهاد النبي ـ أ ملسهيلع هللا ىلص ـ كان في سبيل الملك 2 

 .العالمين

 وجوب نصب الخليفة  أنكر إجماع الصحابة علىـ  6 

 .ـ حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده حكومة علمانية 5 

من الدين في  ـ أنكر الخالفة والقضاء ووظائف الحكم ومراكز الدولة أن تكون 4 

  شيء ووصفها بأنها خطط دنيوية صرفة ال شان للدين بها

 ـ كان موضوع غموض وإبهام واضطراب موجبا ـ نظام الحكم في عهد النبي ـ أ ملسهيلع هللا ىلص 1

.للحيرة
1
 

 هذه القضايا تركها لنا الدين لنعود فيها إلى العقل وتجارب األمم وقواعد السياسة 

 .إن والية الرسول أ ملسهيلع هللا ىلص والية روحية فقط

 .المالزعامة بعد النبي زعامة غير دينية وأبو بكر هو أول ملك في اإلس

 .الجهاد لم يكن لمجرد الدعوة وإنما لتثبيت السلطان وتوسيع الملك

لقد تأثر في كتابه هذا بالمستشرقين وبالكتاب الذي أصدرته الحكومة التركية لتبرير  

قد وضعته لجنة من كتاب الترك و " الخالفة وسلطة األمة" إسقاط الخالفة وهو 

 .عبد الغني هنيبإشارة من الكماليين وترجمه إلى العربية 

 :اآلن مع بعض ما كتبهو 

خطط دنيوية صرفة ال شان للدين "  :يقول عن الخالفة والقضاء ووظائف الحكم بأنها

ال نهى عنها وإنما تركها لنا و بها فهو أي الدين لم يعرفها ولم ينكرها وال أمر بها

 ".لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب األمم وقواعد السياسة

آلن اهتديت إلى ما كنت تسأل عنه قبال من خلو العصر النبوي من مظاهر لعلك ا"

الحكم وأغراض الدولة ولم يكن ثمة والة وال قضاة وال ديوان ولعل ظالم تلك الحيرة 

 ".التي صادمتك قد استحال نورا وصارت النار عليك بردا وسالما
                                                           

1
 50ـ  51 ،دمحم عمارة ،معركة اإلسالم وأصول الحكم 
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ال شيء في الدين  ":أخيرا يكشف عن الغرض من خالل هذا اإلدعاء الماكر بقولهو 

وأن . يمنع المسلمين أن يسابقوا األمم األخرى في علوم االجتماع والسياسة كلها

يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا واستكانوا إليه وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام 

أنتجت العقول البشرية وأمتن ما دلت عليه تجارب األمم على  حكومتهم على أحدث ما

 "الحكم  أنه خير أصول

واستبداله بما  ،هكذا بهذ ه الصفاقة يدعو المسلمين إلى التخلي عن النظام اإلسالمي 

 . فهذه األنظمة هي خير وأفضل من النظام اإلسالمي ،انتهت العقول البشرية الغربية

وعميل  ،تلميذ المستشرقين ،إننا ال نعجب كثيرا لما صدر عن هذا المتقول األفاك 

بل نعجب لبعض علمائنا الذين راحوا يتساءلون مرة أخرى عن نية  ،بريطانيا وفرنسا

والبعض .أم ارتكبه جاهال غير عامد ،هذا الرجل هل ارتكب ما ارتكبه عامدا عالما

ويعلن أن الرجل قد تاب وتراجع عن األفكار  ،اآلخر راح يستعطف المغفلين السذج

وجدنا من يبحث له عن  الدينوهكذا كلما ظهر زنديق وتهجم على  .الواردة في الكتاب

قالوا لقد تاب الرجل ـ تغريرا  ،وإذا رأوا ماال يقبل التبرير ،والتأويالت ،التبريرات

وسلمان  ،وإبليس ،ولربما سوف نسمع من هؤالء يوما عن توبة فرعون وتبريرا ـ

 ،نابوليون بونابرت توبةو كماسمعنا وقرأنا عن إسالم ،وستالين ،ولينين ،رشدي

 .الذين تزوجوا من الحرائر المسلمات المصريات ،اكرهوبعض عس

حيث سارع أهل الشرق والغرب إلى  ،لقد ألحق هذا الرجل ضررا بالغا باإلسالم 

ترجمة كتابه وأصبح من المراجع األساسية لعلم االجتماع اإلسالمي في دراسات 

كوفئ  لقد.نظرا ألنه صدر عن عالم مسلم أزهري ،الجامعات األمريكية والغربية

ومن خالل الظرف السياسي الذي  ،مقابل ذلك الكالم الخطير بتولي وزارة األوقاف

فقد كان من بين  ،أي عام واحد من إسقاط الخالفة 8065ظهر فيه الكتاب عام 

 :أغراضه الخبيثة

ولهذا السبب رأى البعض  ،"إسقاط الخالفة " ـ ليبرر فعلة يهود الدونمة في تركيا  8

ولذلك احتمى به بعد  ،ويحميه فيما يفعل ويقول ،ريطاني كان يساعدهأن المندوب الب

 .حملة العلماء عليه

وفي نفس الوقت يعتبر قطعا للسبيل على من يفكر في إعادة إحياء الخالفة  ـ 6

 ،في نصب خليفة للمسلمين ،يفكرون إذكان العلماء والزعماء ،بعد وأدها ،اإلسالمية

، وقد كان العلماء في مصر يحبذون ترشيح 8065س في المؤتمر المقررعقده في مار

لقد ، و ترك منصب الخالفة شاغرا،وألسباب عديدة تعذر عقده ،الملك فؤاد للخالفة

 ،سفاح ،وحش"  ،وأساء األد ب مع الملك فؤاد بالكالم الجارح ،سفه رأي العلماء
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 ،ة األنجليزولم يتمكن من معاقبته ألنه كان يتمتع بحماي، "عدو لدود  ،شيطان مارد

وهو كمال ،الذين كانوا من قبل خلف الالعب الرئيسي في إسقا ط الخالفة اإلسالمية

 .أتاتورك

لقد حكم شيخ األزهر ومعه أربعة وعشرون من هيئة كبار العلماء باإلجماع سنة 

وقطع  ،وطرده من كل وظيفة ،بإخراج علي عبد الرازق من زمرة العلماء 8065

 , نت مرتباته من أية جهة كا

ليس في حجم أكبر جرم أقترف في حق  ،إن هذا الرد في نظري يعتبر ردا فاترا

  .وهذا ما شجع على ظهور مجموعة من المستهترين والمستهزئين بالدين ،اإلسالم

كان لما كتبه ،إن رد فعل العلماء الفاتر على األفاك شجع على ظهور أزهري آخر 

 من طرف الماسونية" هنا نبدأ  من" إذ استغل كتابه  ،وقع خطير على الدعوة

ذلكم هو خالد دمحم خالد  ،فروجوا له ونشروه في كل مكان ،والصليبية الشيوعية
1

كما  

 ،إحسان عبد القدوس ،سالمة موسى ،نجيب محفوظ ،شجع كثيرا من أمثال طه حسين

 .وغيرهم.. .ونصر حامد أبا زيد ،وخلف هللا

الفكر  خطر ما حدث في ديار اإلسالم أنومن أ" :يقول الدكتور يوسف القرضاوي 

 ،العلماني الغربي لم يقتصر على أجيال المثقفين ثقافة مدنية بل غزا بعض الرؤوس

التي تنتسب إلى الثقافة اإلسالمية والتي تخرجت في معاهد دينية كاألزهر العتيد حتى 

با عن رأينا شخصا أزهريا معمما يحطب في حبل المستشرقين والمبشرين ويؤلف كتا

اإلسالم وأصول الحكم يجرد فيه اإلسالم من سلطة الدولة ويلعن في جرأة أن اإلسالم 

فلتكن مطلقة أو مقيدة فردية أو جمهورية  ،ال يشترط للحكومة صورة من أي نوع

 " بلشفية  ،استبدادية أو شورية ديمقراطية أو اشتراكية

حديثة لم يقل بمثلها أحد انتمى وبينما نحن كذلك إذ نحن ببدعة : "ويقول دمحم رشيدرضا

لم تخطر ببال سني وال شيعي  ،بدعة شيطانية ،صادقا والكاذبا ،إلى اإلسالم

والناعق بهذه البدعة من العلماء  ،بل لم تخطر على بال بعض الزنادقة ،والخارجي

أول مايقال في وصف هذا ...المتخرجين من األزهر من قضاة المحاكم الشرعية

 وإباحة ،وتفريق لجماعتة المسلمين ،لحكم اإلسالم وشرعه من أساسهالكتاب أنه هدم 

                                                           
1
بأسلوب غاية في الرونق  ،وقدم للمكتبة اإلسالمية مجموعة من أنفس الكتب ،فقد تاب الرجل ،الحمد هلل 

وفي رحاب  ،وعشرة ايام في حياة الرسول  ،رسولورجال حول ال ،خلفاء الرسول : منها ،والبيان

 .علي
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وتجهيل المسلمين  ،مطلقة لعصيان هللا ورسوله في جميع األحكام الشرعية الدنيوية

" كافة من الصحابة والتابعين واألئمة المجتهدين 
1
  

ومجلس  ،وولي العضوية في مجلس النواب ،لقد كوفئ الرجل بتولي وزارة األوقاف

فدخل ثانية  ،االعتبار وأعاد إليه األزهر ،وعين عضوا بمجمع اللغة العربية ،الشيوخ

 .في زمرة العلماء

فقد حكى دمحم عمارة أنه اتصل  ،أما عن التوبة التي يعلن عنها السذج في كل مرة

فلما طلب  ،بأبنائه لبحصل منهم على مايدل توبته فادعوا أنه كتبها قبل موته بقليل

 يها ادعواضياعها االطالع عل

 : طه حسين

من  الدكتوراه لقد عاد بشهادة ،يعتبر طه حسين من اكبر المنبهرين بالمدنية الغربية

ونظرا الحتكاكه  ،السربون والتي مكنته من تولي منصب وزير للتعليم في مصر

الذي  ،وإميل دوركايم ،من أمثال ديكارت ،والمفكرين الغربيين ،ببعض المستشرقين

التي ترتكز  ،فقد عاد إلى مصر مسلحا بالمناهج الغربية ،ى اإلشراف عليهكان يتول

ومن أبرز المناهج التي طبقها على  ،وتستبعد الميتافيزيقا ،على الحس والتجربة

الذي انتهى به إلى التشكيك في النصوص  ،التراث اإلسالمي ؛ منهج الشك الديكارتي

للتوراة " :8064المطبوع سنة  الجاهلي في الشعر" يقول في كتبه  ،القرآنية الصريحة

أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا، ولكن ورود هذين 

فضال عن إثبات هذه  ،اليكفي إلثبات وجودهما التاريخي ،االسمين في التوراة والقرآن

. ستعربة فيهاونشأة العرب الم ،القصة، التي تحدثنا بهجرة إسماعيل وإيراهيم إلى مكة

مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين  ونحن

وبين اإلسالم  ،واإلسالم واليهودية من جهة أخرى وبين ،اليهود والعرب من جهة

" واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى 
2
  

كل االستعداد لقبول وقد كانت قريش مستعدة : " ثم يصف هذه القصة باألسطورة قائال

" في القرن السابع للمسيح  مثل هذه األسطورة
3

وإذن فليس هناك مايمنع " ثم يضيف  

" قريشا من أن تقيل هذه األسطورة 
4
 

                                                           
1
 650ـ  851 ،حسن حبنكة الميداني ،أجنحة المكر الثالثة 

2
 64 ،8064،مطبعة دار الكتاب المصرية ـ القاهرة،طه حسين ،في الشعر الجاهلي 

3
 61 ،نفس المرجع 

4
 61نفس المرجع  
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يقول  ،ويقول للناس إنه تاب ورجع عما كتب ،ومرة أخرى نجد من يعذر الرجل

ائه في كتاب وتبرأمن آر...هل يجد القراء أنه رجع عن"  :مصطفى صادق الرافعي

وكتابه ...ـ أ ملسهيلع هللا ىلص ـ والتهكم به وتكذيب النبي ،الشعر الجاهلي من نسبة الخرافة إلى القرآن

" اليزال يباع وال يزال الرجل مصرا عليه لم يتبرأمنه وال تبرأت منه الجامعة 
1
 

ذي ـ دعوته إلى توطيد التعليم وجعله على النمط األوروبي الغربي المحض وهو ال 

منذ  .قد أقمنا صروحه ووضعنا مناهجه وبرامجه التعليم عندنا على أي نحو :قال

القرن الماضي على النحو األوروبي الخالص ما في ذلك من شك وال نزاع حتى نكون 

 أبناءنا في مدارسنا األولية والثانوية والعالية تكوينا أوروبيا ال تشوبه شائبة 

ة ومحاولة ربط مصر بهذا التاريخ الذي يعود ـ إحياء الفكر والحضارة الفرعوني

ان من السخف الذي ليس بعده سخف  :بالمصريين إلى أصولهم اليونانية الحقيقية يقول

ذلك ما يتجلى و اعتبار مصر جزءا من الشرق واعتبار العقلية المصرية عقلية شرقية

 " مستقبل الثقافة في مصر " من خالل كتابه 

فالتزمنا  بل نحن قد خطونا أبعد حدا مما ذكرت" :يقول .لغربيةـ التبني المطلق للنظم ا

أمام أوروربا أن نذهب مذهبها في الحكم ونسير سيرتها في اإلدارة ونسلك طريقها 

التزاما صريحا قاطعا أمام العالم .. .التزمنا هذا كله أمام أوروبا ،في التشريع

ألننا عاهدنا ...رة والتشريعالمتحضر بأننا نسير سيرة األوربيين في الحكم واإلدا

"  على أن نسايرها ونجاريها
2
  

وسائل اإلعالم  :رابعا
3
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 821ـ  824،مصطفى صادق الرافعي’ تحت راية القرآن  

2
 501 ،سفر الحوالي ،العلمانية 

3
 سوف يأتي الكالم إن شاء هللا أثناء الحديث عن القومية 


