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Abstract: 

The Islamic nation was devastated after the fall of the Ottoman Caliphate by secularism coming 

from the oppressive Crusader West, leaving its devastating effects on the Muslim world, both 

individually and collectively, at the grassroots and official levels, and in all spheres of life: social, 

economic, political and educational., Even called for full application, even if the opposition necessarily 

opposed to religion. 
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 :ممخصال
نكبت األمة اإلسبلمية بعد سقكط الخبلفة العثمانية بالعممانية الكافدة مف الغرب الصميبي الحاقد، فتركت آثارىا المدمرة عمى 

االجتماعية العالـ اإلسبلمي، عمى المستكييف الفردم كالجماعي، كعمى المستكل الشعبي كالرسمي، كفي جميع مجاالت الحياة: 
كاالقتصادية كالسياسية كالتربكية،.. كقد تأثر بيا عمماء كأدباء كمثقفكف كسياسيكف، حتى نادكا بتطبيقيا كاممة، حتى كلك عارضت 

 المعمـك مف الديف بالضركرة.
 النكازؿ العقدية ، العممانية ، الغزك الفكرم. الكممات المفتاحية :

 مقدمة: -ٔ
كىي دعكة صريحة إلى العمـ بتحقيؽ أسبابو مف القراءة كالكتابة كطمب العمـ مف أفكاه  ،ُ﴾اقرأ﴿: أكؿ ما نزؿ مف القرآف الكريـ 

العمماء كبطكف الكتب، كغيرىا مف الكسائؿ. كقد مدح الكتاب الكريـ كالسنة الشريفة العمـ كالعمماء في عدة مكاضع، منيا قكلو تعالى: 
ا يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه ﴿ اتو   ﴿كجؿ:  ، كقكلو عزِ﴾اٍلعيمىمىاءي ًإنَّمى ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم كقاؿ صمى ا  .  ّ﴾ يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمنكي

ـٍ كىرىثىةي األىٍنًبيىاءً  «عميو كسمـ:  فَّ اٍلعيمىمىاءى ىي  مبة العمـ شرفا كذكرا في الدارمكيكفي ذلؾ العمماء كط ،ْ»كاً 
المتأمؿ في النصكص الشرعية يجد أنيا تناكلت كؿ شؤكف الحياة التي تيـ المسمـ، كالتي تيسر لو سبيؿ السعادة في الدنيا إف 

كاآلخرة. كلذلؾ نجد تمؾ النصكص الكريمة تتناكؿ الحياة االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كالعسكرية كالتربكية كغيرىا، حتى أننا 
اتَِنا ﴿ كعمـك النبات كالبحار كغيرىا مف عمـك الككف، تحقيقا لقكلو تعالى: مؾ كالككف كالطب كالفيزياءكجدناىا تتعرض لعمـك الف ََ َسُنِرَِهْم آ

ٍء َشِهَد  فٍِ اآْلَفاِق َوفٍِ أَنْ  ٍْ ُه َعلًَ ُكلِّ َش َن أَنَّ ْكِف بَِربِّ ََ ُه اْلَحقُّ أََولَْم  َن لَُهْم أَنَّ ََّ َتَب ََ  .ٓ﴾فُِسِهْم َحتًَّ 
كىذا يظير أنو ال خصكمة بيف الديف كالعمـ في المنيج اإلسبلمي، بؿ ىناؾ تكامؿ كتناغـ كتعاكف، عكس ما شيده الغرب منذ  

قركف، حيث كجدنا الخصكمة شديدة بيف العمـ كالديف، بيف الجامعة كالكنيسة، بؿ لقد قتؿ كسجف كنفي الكثير مف عمماء المادة الغربييف 
ثكرة عمى الكنيسة كالممكية التي  -حيف تمكف أىؿ العمـ مف مقاليد األمكر -األمر الذم أحدث بعد مدة مف الزمف بسبب أبحاثيـ العممية،

 كانت تؤيدىا كتقؼ إلى جانبيا في معاداة العمماء، كرفع شعار: "اشنقكا آخر ممؾ بأمعاء آخر قسيس".
ذا كاف لمغرب مبررىـ في إبعاد الديف عف الحياة، فميس لممسممي  ف مبرر لذلؾ، فقد كاف الحكاـ كالخمفاء المسممكف يقربكف كا 

العمماء كيجمكنيـ كيشجعكنيـ عمى البحث، كيرصدكف ليـ المكافآت الجزيمة نظير ما تكصمكا إليو مف كشكؼ نافعة كاختراعات ميسرة 
 المسمميف، لتفسد الديف كالدنيا معا..لمحياة. كفي العصكر التي انحسر فييا اإلسبلـ عف قيادة البشرية، تسممت العممانية إلى ديار 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4365&idto=4365&bk_no=50&ID=4407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4365&idto=4365&bk_no=50&ID=4407#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4365&idto=4365&bk_no=50&ID=4407#docu
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 ؟ كما خطرىا عمى المسمميف؟ كما السبؿ الناجعة لمتصدم ليا؟رىافما العممانية؟ كما أصكليا كفمسفتيا؟ كما مظاى 
 مفيوـ العممانية: -ٔ

ز أف ييشارؾ الديف في (كىي عبارة عف مجمكعةو مف الميعتقدات التي تيشير إلى أٌنو ال يجك Secularismالعممانٌية باإلنجميزٌية: ) 
كاؿ المجاالت السياسٌية كاالجتماعٌية لمدكؿ، كتيعرَّؼ العممانٌية بأٌنيا النظاـ الفمسفٌي االجتماعٌي أك السياسٌي الذم يىرفض كافة األش

د األيسس الدينٌية الدينٌية؛ مف خبلؿ فصؿ المسائؿ السياسٌية عف عناصر الديف، كمف تعريفاتيا أيضان ىي اآلراء التي تسعى إلى استبعا
 .ٔعف كافة الشؤكف المحمية المدنية لمدكؿ

)..كالتعبير الشائع في الكتب اإلسبلمية المعاصرة ىك "فصؿ الديف عف الدكلة"، كىك في الحقيقة ال يعطي المدلكؿ الكامؿ  
، لمعممانية الذم ينطبؽ عمى األفراد كعمى السمكؾ الذم قد ال يككف لو صمة بالدكلة، كلك قيؿ أنيا "فصؿ الديف عف الحياة" لكاف أصكب

 حيح لمعممانية ىك" اقامة الحياة عمى غير الديف" سكاء بالنسبة لؤلمة كلذلؾ فإف المدلكؿ الص
 .ٕأك لمفرد)..( فاإلسبلـ كالبلدينية نقيضاف ال يجتمعاف كال كاسطة بينيما(

 اصوؿ العممانية:-ٖ
صميبي عمى تكطينيا في لـ تنشأ العممانية في ببلد اإلسبلـ، بؿ كانت نازلة غريبة عف المنيج اإلسبلمي كعقيدتو، كعمؿ االستعمار ال 

كالسؤاؿ المطركح متى ككيؼ  العالـ اإلسبلمي بالترغيب تارة كبالترىيب تارة أخرل، حتى اصطبغت بيا الحياة اإلسبلمية شعبيا كرسميا..
 نشأت العممانية؟

لقد نشأت في " أكربا الصميبية في أعقاب صراع طكيؿ بيف الكنيسة كبيف السمطة الزمنية، حيث سيطرت الكنيسة عمى كؿ  
مرده إلى سمطاف الكنيسة، ككؿ ما خالؼ تفسيرات الكنيسة  شيء، فالعمـ كالتربية كاألخبلؽ كالسياسة كاالقتصاد كالحكـ كاألدب كالفف

عتنؽ شيئا مخالفا لما تقكؿ بو الكنيسة كجبت محاكمتو، كربما كصؿ األمر بيـ إلى إعدامو حرقا. كلقد كمقكالتيا فيك باطؿ،ك كؿ مف ا
ـ، أحرؽ منيـ مائتاف أحياء، كلـ يكف ىذا األمر محتمبل ال مف َُُٖ( ألفا حتى سنةَّْبمغ الذيف صدرت ضدىـ أحكاـ مف الكنيسة)

 .ٖجميكر الناس كال مف العمماء كالمفكريف"
 أدت إلى بركز العممانية في الغرب المسيحي، كىي: ٗعبلمة يكسؼ القرضاكم أف ثمة مبرراتيرل ال 

المسيحية تقبؿ قسمة الحياة بيف ا كبيف قيصر، فنصكص المسيحية تقبؿ الفصؿ بيف السمطة الركحية التي تمثميا الكنيسة،  ( أ)
 كسمطة الدكلة التي يمثميا الحاكـ)قيصر(.

لشؤكف الحياة، إنما ىي ركحانيات كأخبلقيات عامة كمكاعظ غير منضبطة بتشريعات دينية صارمة، المسيحية ليس فييا تشريع  ( ب)
  .َُكلذلؾ ال ينزعج العمماني مف تشريعات القكانيف الكضعية عندىـ إذا عارضت ما يخدش الديف أك يخـر المركءة

 بخبلؼ اإلسبلـ، تطبيؽ العممانية في ببلد الغرب ال يقضي عمى المسيحية. ( ت)
 تاريخ اإلسبلـ غير تاريخ الكنيسة، فاإلسبلـ منذ يكمو األكؿ يدعك إلى الحرية الفكرية كالدينية، بخبلؼ  ( ث)

. كيكرد األستاذ أنكر الجندم ُُالكنيسة في القركف الكسطى كقبميا كانت تقمع الفكر كتييف العمماء، كليا سجؿ أسكد في ذلؾ
جكرج ركبير: "إف )*ـ بالشمكؿ بيف الديف كالدكلة، كتقديس العمـ كتكريـ العمماء:تظير شيادات لعمماء غربييف يصفكف اإلسبل ِنصكصا

نو أيضا كبصفة خاصة مجتمع ركحي كاجتماعي، كنظاـ  اإلسبلـ ليس دينا فحسب، إنو آخر األدياف التي ظيرت في التاريخ، كا 
ىؽ الركح عمى حساب البدف، كال يزىؽ البدف عمى سياسي، كأسمكب لمعيش. كلقد أعطى اإلسبلـ لمدنيا حقيا، كلآلخرة حقيا، فبل تز 

 حساب الركح، فاالزدكاج كامؿ بيف الركحية كالمادية في شخصية المسمـ".
مثؿ اإلسبلـ، ذلؾ أنو  -كميا فردية كانت أـ جماعية-* ريتشارد ىارتماف: "قمما تجد بيف األدياف الكثيرة دينا ينفذ إلى حياة معتنقيو 

شكؿ الدكلة السياسي، ككقى خطر التفرقة بيف أمكر الديف كأمكر الدكلة، كقد ألبس الديف ثكب التشريع  جمع السمطة الدينية في
 كالفقو".
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نما   * اميؿ درمنجـ:"اإلسبلـ ليس عقيدة مادية تنطبؽ عمييا المقاييس المادية، كليس عقيدة ركحية، ال صمة ليا بالمادة، كال بالحياة، كا 
مادة كالركح، كالدنيا كاآلخرة، جسـ، كركح، كدكلة، كديف، كحياة، كغيب. كاإلسبلـ عقيدة تقدمية ال اإلسبلـ عقيدة ترتكز عمى ال

 إلى األماـ". -دكما-بكصفو مؤيدا لنظريات االجتماع الحديثة، بؿ ألنو يدفع اإلنساف
لى طريقو إ-دكف غيره -الزم لستنشتاتر:"اإلسبلـ ليس دينا فحسب، بؿ ىك أسمكب في الحياة، كجد  * لى نفكس األمييف كالفقراء، كا 

نؾ لتجد عمماء الذرة كالحيكاف كالرياضة لى نفكس القادة كالساسة، كا  ظمكا  -رغـ بمكغيـ ىذه الدرجة العميا-نفكس المثقفيف، كا 
 مخمصيف لدينيـ اإلسبلمي"(. 

 فمسفة العممانية: -ٗ
ذلؾ أنيا أفسدت طبيعة الفطرة القكيمة، كشكىت نظاـ الحياة  جناية العممانية عمى اإلنساف كالحياة يقصر أماميا المكت الزؤاـ، 

 المتناغـ معيا.
العممانية نتاج تفكير بشرم متمرد عمى القيـ كالديف كاألخبلؽ كالممكية)اشنقكا آخر قسيس بأمعاء آخر ممؾ(..العممانية كفر  

مؤلفاتو عمى أف الفصؿ بيف العقؿ كالركح مف عالـ  "جكف ديكم" في بالخالؽ كتضميؿ لممخمكؽ: )..كيؤكد فيمسكؼ التربية األمريكي
األشياء قد أصبح مف النظريات القديمة البائدة، فاإلنساف إذف كحدة كاحدة ال يمكف إغفاؿ أم عنصر مف عناصر تككينو المتكازف أك 

 طاقة مف طاقاتو الحيكية، كما ال يمكف الفصؿ بيف ىذه العناصر
إف مكقفا كيذا ال يصدر إال عف جيؿ بطبيعة اإلنساف، كمف الجـر البيف أف يقاـ  إلحداىا. كالطاقات، أك تغميب الطابع السمبي

 .ُّ مذىب أك نظاـ عمى أساس مف الجيؿ بيذه الخاصية األساسية مف خصائص اإلنساف(
عف الشاممة بأنيا: كيقسـ المفكر المصرم عبد الكىاب المسيرم العممانية إلى قسميف: عممانية جزئية كعممانية شاممة، كيقكؿ  

المطمقة كالغيبيات بكؿ مجاالت الحياة، كيتفرع عف ىذه الرؤية نظريات  صرامة تحييد عبلقة الديف كالقيـ رؤية شاممة لمكاقع تحاكؿ بكؿ)
كيطمؽ  كحي،ترتكز عمى البعد المادم لمككف كأف المعرفة المادية المصدر الكحيد لؤلخبلؽ كأف اإلنساف يغمب عميو الطابع المادم ال الر 

 .ُْ "نسبة لممادة ك الطبيعة( عمييا أيضان "العممانية الطبيعية المادية
 مظاىر العممانية*: -٘

كاف لدخكؿ االستدمار الفرنسي ببلد المغرب العربي أخطر اآلثار في محك اليكية كطمس الشخصية العربية مف خبلؿ تكطيف 
يمخصو الباحث مصطفى الحسناكم الميسكرم في مقالو المكسـك ب"العممانية في العممانية، كمف مظاىرىا في ببلد المغرب األقصى ما 

كبعد دخكؿ فرنسا رسميان لممغرب عقب معاىدة الحماية، كجدت العىممانية كالقكانيف الكضعية طريقيا صراع متجدد": ).. المغرب..
قصائيا كالحدِّ  مف دكر العمماء كتيميشيـ تتـ بالتدريج. فقد صدر  لمتطبيؽ كالتنزيؿ عمى أرض الكاقع، كبدأت عممية عزؿ الشريعة كا 

ـ، ظيير ممكي بتقنيف البغاء، كفي ُُْٗ/َّ/ُٗـ، كصدر بتاريخ ُُّٗ/َٔ/ِٗظيير ممكي لضبط محاؿ بيع الخمكر بتاريخ 
يعة كتحاكيميا ـ، صدر ظيير ممكي يأمر بإقرار كمراعاة العكائد البربرية )كىك ما يعني عدـ خضكع ىذه المناطؽ لمشر ُُْٗ/َٗ/ُُ

مف الشير نفسو صدر قرار بتحديد القبائؿ الخاضعة لمحكـ البربرم العىمماني، كفي  ُِلؤلعراؼ كالتقاليد؛ أم العممانية(، كفي 
ـ صدر قرار يقنف ُِِٗ/ُُ/ُٓـ صدر ببلغ يقضي بجعؿ المغة الفرنسية ىي المغة الرسمية لمجماعات البربرية، كفي ُُٓٗ/َٗ/ِِ

ـ، كصدر ظيير إصبلح القضاء بتاريخ ُُْٗ/َُ/ُُلؤلجانب بالقبائؿ البربرية، كصدر قانكف مصادرة األراضي في  تفكيت العقارات
ـ. كصدر ُِْٗ/َْ/ِٗ، كفي ُُِٗ/َٖ/ِِـ، كفي ُُٔٗ/َْ/َّـ، ثـ في ُُْٗ/َّ/َٕـ، كعدؿ بتاريخ ُُّٗ/َُ/ُُ

ـ، ُُٕٗ/َْ/ِٕحافة المأخكذ عف القانكف الفرنسي بتاريخ ـ. كظيير حرية الصُُٓٗ/َٔ/ِٗظيير تمييز الراية المغربية بتاريخ 
ـ، كىي السنة التي صدر فييا قانكف يمنع عمى جميع مدارس البادية تعميـ العربية َُِٗ/ُُ/َِـ، ثـ في ُُٖٗ/َِ/َٗكعدؿ في 

 ي في المناطؽ األمازيغية.ـ صدر الظيير البربرم الصميبي العىمماني، كالقاضي بإحبلؿ قانكف العقكبات الفرنسَُّٗالفصحى، كفي 
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قصاء الشريعة في المغرب، التي تمت عمى مستكيات كحقكؿ مختمفة؛ فقد كانت طنجة  كاف ىذا استعراض لجذكر العىممانية كا 
  .ُٓالحقؿ المكاني لمتجربة األكلى؛ ككنيا الحمقة األضعؼ كاألنجح أيضان ألسباب عدة(

 ما تظير في:تتجمى العممانية أكثر ما تتجمى كتظير أكثر  
 :لقد أدرؾ المحتمكف لمعالـ اإلسبلمي بعد ذىاب ريحو بسقكط الخبلفة اإلسبلمية، بؿ كقبميا بزمف ليس باليسير  الحكـ والتشريع

خطكرة الحكـ اإلسبلمي، كدكره في تثبيت قكاعد اإلسبلـ كأركاف اإليماف كتكحيد األمة، فعممكا أكؿ ما عممكا عمى إسقاط الخبلفة 
لغاء القكانيف الشرعية، كاستبدلكىا بالحكـ الكضعي البلديني.العثمانية   كتفتيت الكحدة اإلسبلمية كا 

ـٍ ثيَـّ الى يىًجديكا ًفي ﴿ كفي عقيدة اإلسبلـ ترابط اإليماف بالحكـ، قاؿ تعالى:  رى بىٍينىيي ا شىجى كِّميكؾى ًفيمى تَّٰى ييحى فىبلى كىرىبِّؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى
رىجن  ـٍ حى اأىنفيًسًي مِّميكا تىٍسًميمن ييسى ٍيتى كى كجؿ، فعف أبي أمامة الباىمي  كفي الحديث الشريؼ نبكءة بسقكط الحكـ بشرع ا عز .ُٔ﴾ ا مِّمَّا قىضى

لتنقضف عرل اإلسبلـ عركة عركة، فكمما انتقضت عركة تشبث الناس بالتي  «رضي ا عنو عف النبي صمى ا عميو كسمـ أنو قاؿ: 
 .ُٕ »تمييا، كأكليف نقضان الحكـ كآخرىف الصبلة

ابتدأ مف منطمؽ التخمص مف جمكد الفقو اإلسبلمي  -غير المقصكد-)..كمف أىـ القضايا التي يجدر االنتباه إلييا أف االنحراؼ 
أماـ التغيرات الحيكية الجديدة، كمف تكىـ المسمميف بأف سبب تخمفيـ ىك عجزىـ التنظيمي كاإلدارم، كأف محاكاة أساليب الحياة الغربية 

 .ُٖ"حركة اإلصبلح" في جناحي العالـ اإلسبلمي: تركية كمصر( ى ذلؾ التخمؼ، كعمى ىذا قامت الحركة المسماةجديرة بالقضاء عم
لقد انتبو السمطاف عبد المجيد العثماني إلى خطر االحتبلؿ الصميبي منذ كقت مبكر، فنبو إلى ضركرة إصبلح منظكمة الحكـ  

ـ: )ال يخفى عمى عمـك الناس أف دكلتنا العمية منذ ُّٖٗفي مرسكمو الشيير عاـ اإلسبلمي، التي تآكمت منذ قركف، فقاؿ رحمو ا
نية، مبدأ ظيكرىا كىي جارية عمى رعاية األحكاـ القرآنية الجميمة، كالقكانيف الشرعية المنيفة بتماميا، كلذا كانت قكة كمكانة سمطنتنا الس

سنة بسبب عدـ االنقياد كاالمتثاؿ لمشرع الشريؼ، كال لمقكانيف َُٓمر منذ كرفاىية كعمارية أىالييا كصمت حد الغاية، كقد انعكس األ
 المنيفة بناء عمى طرك الككارث المتعاقبة كاألسباب المتنكعة،

فتبدلت قكتيا بالضعؼ كثركتيا بالفقر)..( كاعتمادا عمى المعكنة اإلليية)..( قد رؤم مف اآلف فصاعدا أىمية لزـك كضع 
تتحسف بيا إدارة ممالؾ دكلتنا العمية المحركسة، كالمكاد األساسية ليذه القكانيف ىي عبارة عف األمف عمى كتأسيس قكانيف جديدة 

كشاءت األقدار أف  .ُٗاألركاح، كحفظ العرض، كالنامكس، كالماؿ، كتعييف الخراج، كىيئة طمب العساكر لمخدمة كمدة استخداميـ....(
ية أماـ الثكرات اإلصبلحية التي قادىا شباب متشبع باألفكار الغربية، فمما تمكنكا مف مقاليد ال تصمد تمؾ المراسيـ التحديثية التجديد

* إسقاط الخبلفة، -كىك مف ييكد الدكنمة -الحكـ، كاف أكؿ ما صنعكا أف ألغكا العمؿ بالشريعة، كتكلى كبيرىـ مصطفى كماؿ أتاتكرؾ
 ب عف المرأة، كاالرتماء بتركيا كميا في أحضاف الغرب الصميبي الحاقد.كالتنكيؿ بعمماء اإلسبلـ، كسحؽ العربية، كمنع الحجا

بيكك عمى تفتيت المفتت، كانتشرت العممانية كالنار في -كبسقكط الخبلفة تمزؽ شمؿ العالـ اإلسبلمي، كعمؿ مشرط سايكس 
صفية زغمكؿ ـ. كقد تكلت كبره ُُٗٗاـاليشيـ، كمف مظاىر العممنة حرؽ الخمار كالنقاب في ميداف التحرير باإلسماعيمية بمصر ع

كفي إطار سعييا المتكاصؿ إلى نشر العممانية في مصر كالعالـ زكجة سعد زغمكؿ، ك نكر اليدل محمد سمطاف "ىدل شعراكم" التي 
االنحرافات التي العربي، جعمت بيتيا صالكنا يتقابؿ فيو الرجاؿ كالنساء، كتقابؿ فيو الرجاؿ كىي سافرة.كاستمرت ىذه السمسمة مف 

 تكجتيا في خطبتيا، التي ألقتيا بمناسبة االحتفاؿ بالعيد العشريف لبلتحاد النسائي حيف قالت: "كمنذ ذلؾ اليـك قطعنا عمى أنفسنا عيدا
ف كمفيا االنسبلخ مف أكامر الشريعة كنكاىي .َِأف نحذك حذك أخكاتنا الغربيات في النيكض بجنسنا ميما كمفنا ذلؾ"  .ياأم حتى كا 

 :التربية والثقافة 
ظؿ العالـ اإلسبلمي منذ سقكط الخبلفة العباسية ينحدر تدريجيا إلى أف بمغ السقكط مداه في جميع المياديف مع بداية الثكرة 
الصناعية الغربية، حيث صدـ المسممكف بمظاىر الحضارة الغربية التي أحدثت لدييـ خمبل في التصكرات كالمكازيف لمقيـ كاألشياء، 
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بدت ثقافة اإلسبلـ كتراثو أمرا باليا، غير ذا أىمية، فحصمت االزدكاجية بيف عمـك الديف كعمـك الدنيا، كذىب مفيـك التكامؿ المعرفي ك 
 الذم ساد الثقافة اإلسبلمية قركنا طكيمة.

الفرصة سانحة لبلنقضاض عمى  -الذيف درسكا العمـك الككنية كاإلنسانية بببلد الغرب-كقد كجد المتنكركف مف أبناء المسمميف  
 الثقافة كالتربية العربيتيف اإلسبلميتيف، فعممكا عمى تشكيييما، كصبغيما بالصبغة الغربية المحضة.

سياسة قتؿ األكالد، كلـ يفتح ليـ مدارس كجامعات تقتميـ مف حيث ال الغربي كاف أذكى مف فرعكف الذم استخدـ  فاالستعمار
 يشعركف، كمف بينيا المدارس التبشيرية التي أنشئت في الىكر 

كبيركت كاسطنبكؿ كالقاىرة كغيرىا، عدا المدارس األقؿ شأنا التي انتشرت في اليند كببلد الشاـ كمصر، كبصفة أظير في ببلد 
  .ُِالمغرب
اىر المسخ الثقافي الذم تكاله مف يتدينكف بديننا كيتكممكف بمساننا تدريس مكاد تصادـ الديف كالقيـ األخبلقية كمف بيف مظ 

 كاألعراؼ المدنية، كمنيا: 
الطبلب العرب كالمسممكف عمى أنيا حقيقة عممية في تخصص البيكلكجيا كعمـ األحياء  -كال يزاؿ–الداركينية: التي درسيا  -

 كاإلنساف.
 ية: المتيافتة، كالتي يدرسيا طبلب عمـ النفس كحقيقة كمسممة عممية ال جداؿ فييا.الفركد -
 الدكركايمية في عمـ االجتماع. -
 كحتى في عمـك الفيزياء كالكيمياء كغيرىا مف العمـك الككنية درست لمطمبة محشكة باألفكار الفمسفية كالكثنية كاإللحادية. -
، حتى سممت كناؿ مادة التاريخ اإلسبلمي النصيب  - األكفر مف التشكيو كالتحريؼ، التي دس فييا المبشركف كالمستشرقكف السمـك

الراية لعرب كمسمميف الذيف كتبكا كتابات تاريخية تشكه الحقائؽ كتخدـ االستعمار الحديث، نظير امتيازات تمقكىا، كمف أكلئؾ 
تابو)االنقبلب العثماني( كىك عبارة عف ركاية مف ركاياتو جكرجي زيداف الذم كتب عدة مؤلفات في ىذا المسعى الخبيث، كمنيا ك
 التي فاقت العشريف، ككتابو )تاريخ آداب المغة العربية( في أربعة أجزاء.

ذا رحنا نتتبع جنايات العممانية في غير ما ذكرنا لطاؿ بنا المقاـ، كلعؿ ما ذكرناه يفتح  -سيما في عالـ االقتصاد كالسياسة-كا 
 ىذا المضمار البلحب.المجاؿ أكثر في 

 حصاد العممانية وثمارىا الخبيثة: -ٔ
لقد كانت أكبر نكبة في حياة المسمميف المعاصرة ىي إبعاد اإلسبلـ)عقيدة كشريعة( عف قيادة البشرية، تمؾ "الخيرية" التي 

ٍت ًلمنَّاًس تىٍأميري ﴿كصفت بيا أمة اإلسبلـ في قكلو تعالى:  ٍيرى أيمَّةو أيٍخًرجى تيٍؤًمنيكفى ًبالمَّوً كينتيـٍ خى ًف اٍلمينكىًر كى تىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى   .ِِ﴾كفى ًباٍلمىٍعري
سىطنا لِّتىكيكنيكا ﴿  كمف مقتضيات "الشيادة أف تككف األمة ىي األعمى، كبذلؾ كصفيا رب العزة بقكلو تعالى: ـٍ أيمَّةن كى عىٍمنىاكي كىذٰىًلؾى جى كى

ـٍ شىًييدنا  مىٍيكي يىكيكفى الرَّسيكؿي عى مىى النَّاًس كى .كلقد نتج عف ذلؾ نتائج كخيمة عمى المستكل الفردم كاألسرم كالمجتمعي كالشعبي ِّ﴾شييىدىاءى عى
 كفي كؿ مجاالت الحياة، كمف ذلؾ*: كالرسمي،

 كضعية محؿ الشريعة اإلسبلمية.إحبلؿ القكانيف ال 
 .تصكير حركة المد اإلسبلمي في عيد السيرة النبكية كخبلؿ التاريخ اإلسبلمي بأنيا إرىاب كىمجية 
 .تجفيؼ المنابع اإلسبلمية مف خبلؿ إبعاد تدريس المكاد الشرعية بالمدارس كالجامعات 
 ـ كالكتابة كالخطاب الرسمي كغيرىا.محاصرة المغة العربية كالتضييؽ عمييا في مجاؿ التعميـ كاإلعبل 
  نشر اإلباحية كالفكضى األخبلقية عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ المسمكعة كالمرئية كالمكتكبة، كتشجيع االختبلط بيف الجنسيف في

 المدارس كالجامعات..
 .محاصرة الدعكة اإلسبلمية بتشكيو الدعاة كمنع النشاط التربكم كاإلصبلحي 
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 مية بزرع كتشجيع الطائفية كالمذىبية كالشعكبية.تفتيت الكحدة اإلسبل 
 .صبغ الحياة اإلسبلمية بالصبغة الغربية، كجعؿ الديف رمزا لمتخمؼ كالرجعية كاإلرىاب 

 الكخيمة التي نتجت عف العممانية في ببلد اإلسبلـ، كالتي تستكجب تغييرا شامبل في األفكار كالسمككات. النتائجىذه بعض 
 واجبنا نحو العممانية: -ٕ

مف أكجب كاجبات العمماء كاألئمة كالدعاة كالمفكريف المسمميف التصدم لنازلة العممانية التي أبعدت األمة عف مصدر عزىا،  
 كسر قكتيا، كرمز سيادتيا: اإلسبلـ كعقيدة في الضمير كشريعة في الحياة، كالبد لذلؾ مف كسائؿ كسبؿ مدركسة كحكيمة، كمف بينيا:

الجداؿ كالحكار بالتي ىي أحسف: فالعممانيكف ليسكا عمى درجة كاحدة مف الكفر باإلسبلـ أك الجيؿ بو، فثمة كثير منيـ يدعك  -ُ
 لمعممانية لجيمو باإلسبلـ، فيؤالء ينبغي محاكرتيـ كتعريفيـ باإلسبلـ، كأنو ليس ضد العمـ كالحرية كاالجتياد كالتجديد كالعصرنة.

 اىج العممية الغربية: كجعميا مكافقة لمتصكر اإلسبلمي. العمؿ عمى أسممة المن -ِ
 ضركرة التفريؽ بيف الجياد كاإلرىاب: اإلرىاب الذم ألصؽ باإلسبلـ بيتانا كزكرا. -ّ
القياـ بمراجعات تصحيحية لؤلخطاء التاريخية كالمعاصرة: كمنيا مكضكع "الفتكحات اإلسبلمية" التي يصر المستشرقكف عمى أنيا  -ْ

 رىابا.كانت عنفا كا  
تكريـ المرأة كصكف حقكقيا: فالغرب الحاقد عمى اإلسبلـ يجعؿ مف المرأة المسممة، التي انتيكت حقكقيا بسبب الجيؿ حينا، كرد  -ٓ

 الفعؿ أحيانا كثيرة، يجعؿ منيا مادة دسمة لغمز اإلسبلـ كىمزه كنعتو بالتخمؼ كالرجعية.
مخالفة النصكص الصريحة كالصحيحة التي ال تقبؿ التأكيؿ كالتغيير،  تجديد الفقو اإلسبلمي: بجعؿ مكاده مكافقة لمعصر بدكف -ٔ

 مثؿ الشعائر التعبدية كالحدكد الشرعية كغيرىما.
 العمؿ عمى التقارب بيف المذاىب العقدية كالفكرية كفتح الحدكد الجائرة بيف البمداف اإلسبلمية. -ٕ
 اإلسبلمية أك في ببلد الغربة. بلدالتعايش السممي بيف المسمميف كغيرىـ: سكاء كاف ذلؾ داخؿ الب -ٖ
 خاتمة: ال

لقد تيافتت العممانية في ببلد اإلسبلـ، كأيقف المسممكف كالمؤمنكف أنيا كانت أكبر كذبة، كأفدح جناية عمى الفكر كالسمكؾ معا،  
 كأنو ال عز لنا إال باإلسبلـ. 

كبعد معالجة نازلة العممانية في الببلد اإلسبلمية مف خبلؿ كتابو "اإلسبلـ كالعممانية"، يمخص الدكتكر يكسؼ القرضاكم في  
خاتمة كتابو العناصر المعالجة، كالشبيات المثارة بقكلو: )اآلف حصحص الحؽ، كباف الصبح لذم عينيف، كتبيف لكؿ منصؼ أف 

اعتباره أكبر دكلة عربية(، كال في ديار العركبة كاإلسبلـ، بأم منطؽ أك بأم معيار، ال بمعيار الديف، العممانية ال مكاف ليا في مصر)ب
 كال بمعيار المصمحة، كال بمعيار الديمقراطية، كال بمعيار األصالة، كأف الشبيات التي أثارىا العممانيكف ال تقـك عمى ساؽ كال قدـ.

انت ممتبسة عمى الناس، قد تميزت كاتضحت، بعد أف حاكؿ مف حاكؿ مف دعاة كمف النتائج الميمة أف ىناؾ مفاىيـ ك 
 العممانية أف يخمطكا األكراؽ، كيشبككا الخطكط بعضيا ببعض.

 كمف ىنا نستطيع أف نقكؿ بكضكح كصراحة: "نعـ" ك"ال" في تمؾ المتشابيات، نثبت حقيا، كننفي باطميا: 
 نعـ....لمعممية، كال....لمعممانية. -
 مدكلة اإلسبلمية....كال....لمدكلة الدينية.نعـ ل -
 نعـ....لمشريعة في ضكء االجتياد، كال....لمجمكد باسـ الشريعة. -
 نعـ....لمتحديث في رحاب األصالة، كال....لمتغريب في ركاب التبعية. -
 نعـ....لمتفاعؿ الفكرم، كال....لمغزك الفكرم. -
 نعـ....لبلعتزاز بالديف، كال....لمتعصب األعمى. -
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 نعـ....لمحكار البناء، كال....لمتشكيؾ اليداـ(. -
 المصادر والمراجع: -ٜ
 .القرآف الكريـ 
 .كتب السنة الشريفة 
 اإلسبلـ كالعممانية كجيا لكجو، يكسؼ القرضاكم، نشر مكتبة كىبة، القاىرة، مصر، )دط، دت(. -ُ
 ـ.ُٗٗٗ، ُالديمقراطية بيف العممانية كاإلسبلـ، دار الفكر، سكريا، ط -ِ
العممانية كثمارىا الخبيثة، محمد شاكر الشريؼ، تقديـ عبد ا بف عبد الرحمف الجبريف، دار الكطف لمنشر، الرياض، السعكدية،  -ّ

 ـ.ُُُْ، ُط
العممانية كضبللة فصؿ الديف عف السياسة، محمد الخضر حسيف، اعتنى بو كخرج أحاديثو محمد عكض عبد الغني المصرم،  -ْ

 .َُُِ، ُ، مصر، طدار االستقامة، القاىرة
  العممانية، نشأتيا كتطكرىا كآثارىا في الحياة اإلسبلمية المعاصرة، سفر بف عبد الرحمف الحكالي، )دط.دت.دب(. -ٓ
  دب(. دت. )دط.المرأة ككيد األعداء لعبد ا الشيخ،  -ٔ
 ـ.ُٖٓٗ، عاـُالمغرب المسمـ ضد البلدينية، إدريس الكتاني، طبع في المغرب، ط -ٕ

  ـ، )دط(.ُٕٕٗمحمد فريد، بيركت،  الدكلة العمية العثمانية،تاريخ  -ٖ
 ـ.ََِٖ، ُتيافت العممانية، عماد الديف خميؿ، دار ابف كثير، دمشؽ، سكريا، ط -ٗ
 سقكط العممانية، أنكر الجندم، منتدل مكتبة اإلسكندرية، دار الكتاب المبناني، مكتبة المدرسة،)دط، دف(. -َُ
-قُِِْ، ُصبلح الصاكم، دار الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي، الرياض، السعكدية، طمكقؼ اإلسبلـ مف العممانية،  -ُُ

 ـ.ََُِ

 ـ.ُٖٕٗييكد الدكنمة، محمد عمي قطب، دار األنصار، مصر، طبعة عاـ  -ُِ
  Secularism "Edited,2017-4-Retrieved 7 ,Cambridge Dictionary,The Freeمرجع بالمغة األجنبية: " -13

Dictionary. 

 المواقع االلكترونية: -ٗٔ
 http://khayma.com/almoudaress/takafah/ilmania.htm 

 ـ: َُُِ-ُُ-ِّ، سنة: ِّٗمجمة البياف، ع 

 http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=1559 

 http://saaid.net/feraq/mthahb/54.htm. 
 اليوامش:

  َُالعمؽ:   -ُ
 . ِٖفاطر   -ِ
 . ُُ  : المجادلة -ّ
 ركاه الترمذم كصححو األلباني. -ْ
 . ّٓ  : فصمت -ٓ

6- "Secularism" Edited،Retrieved 7-4-2017 ،Cambridge Dictionary ،The Free Dictionary 
 العممانية، -ٕ
 .ِْنشأتيا كتطكرىا كآثارىا في الحياة اإلسبلمية المعاصرة، سفر بف عبد الرحمف الحكالي، )دط.دت.دب(، ص -ٖ

http://khayma.com/almoudaress/takafah/ilmania.htm
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=1559
http://saaid.net/feraq/mthahb/54.htm*
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ـ، ََُِ-قُِِْ، ُرياض، السعكدية، طمكقؼ اإلسبلـ مف العممانية، صبلح الصاكم، دار الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي، ال -ٗ
 .َُ، َٗص

 .ْٗ، ْٖ، ْٕاإلسبلـ كالعممانية كجيا لكجو، يكسؼ القرضاكم، نشر مكتبة كىبة، القاىرة، مصر، )دط، دت(،ص -َُ
ينظر: العممانية كضبللة فصؿ الديف عف السياسة، محمد الخضر حسيف، اعتنى بو كخرج أحاديثو محمد عكض عبد الغني  -ُُ

 .ْٓ، ّٓ، صَُُِ، ُاالستقامة، القاىرة، مصر، طالمصرم، دار 
 .ّٕ -ُٕ، صُـ، طُٖٓٗينظر: المغرب المسمـ ضد البلدينية، إدريس الكتاني، طبع في المغرب عاـ -ُِ
، ٔٗ، ٓٗينظر:سقكط العممانية، أنكر الجندم، منتدل مكتبة اإلسكندرية، دار الكتاب المبناني، مكتبة المدرسة،)دط، دف(، ص -ُّ

ٖٗ. 
 .ّٓـ، صََِٖ، ُالعممانية، عماد الديف خميؿ، دار ابف كثير، دمشؽ، سكريا، طتيافت  -ُْ
ُٓ-  http://khayma.com/almoudaress/takafah/ilmania.htm :ساََ.ُُ، َُِٖمام ٓ، تاريخ التحميؿ. 
الشريؼ، تقديـ عبد ا بف كما بعدىا مف كتاب: العممانية كثمارىا الخبيثة، محمد شاكر  ُٓيراجع فصؿ: )صكر العممانية(، ص     *

 .ـُُُْ، ُعبد الرحمف الجبريف، دار الكطف لمنشر، الرياض، السعكدية، ط
 ttp://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID=1559ـ، َُُِ-ُُ-ِّ، سنة: ِّٗمجمة البياف، ع  -ُٔ
 .سآُ.ُُ، َُِٖمام ٓتاريخ التحميؿ: تاريخ التحميؿ:  
 .ٓٔالنساء -ُٕ
 .أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده كالطبراني في المعجـ الكبير كابف حباف في صحيحو بإسناد جيد  -ُٖ
 .ّٔٓالعممانية، سفر الحكالي، ص -ُٗ
  .ِْٓـ، )دط(، صُٕٕٗتاريخ الدكلة العمية العثمانية،محمد فريد، بيركت،   -َِ
المسمميف، سكنكا منطقة الغرب مف آسيا الصغرل كأسيمكا في تقكيض ىـ جماعة مف الييكد أظيركا اإلسبلـ كأبطنكا الييكدية لمكيد ب*

لغاء الخبلفة عف طريؽ انقبلب جماعة االتحاد كالترقي، كال يزالكف إلى اآلف يكيدكا لئلسبلـ، ليـ براعة في  الدكلة العثمانية كا 
ـ(، كىك ُٕٓٔـ ػ ُِٔٔا سباتام زيفي )مجاالت االقتصاد كالثقافة كاإلعبلـ؛ ألنيا ىي كسائؿ السيطرة عمى المجتمعات. أسسي

ـ حيف أعمف أنو مسيح بني إسرائيؿ كمخمصيـ المكعكد كاسمو ُْٖٔييكدم إسباني األصؿ، تركي المكلد كالنشأة، ككاف ذلؾ سنة 
 :كقعالحقيقي مكردخام زيفي كعرؼ بيف األتراؾ باسـ قرامنتشتو. إعداد الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي، لممزيد زيارة الم

http://saaid.net/feraq/mthahb/54.htm.  ينظر: ييكد الدكنمة، محمد عمي قطب، دار األنصار،مصر،طبعة عاـ
 .ـُٖٕٗ

ـ، ُٗٗٗ، ُلممزيد يطالع كتاب: المرأة ككيد األعداء لعبد ا الشيخ، الديمقراطية بيف العممانية كاإلسبلـ، دار الفكر، سكريا، ط  -ُِ
 .ِِّص
 .ْٗٓ-ّٗٓالحكالي، بتصرؼ يسير، صالعممانية، 22- 
 .َُُآؿ عمراف:  -ِّ
 .ُّْالبقرة:  -ِْ

 كما بعدىا، بتصرؼ يسير. ُِ* العممانية كثمارىا الخبيثة، ص
 
 
 




