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 ملخص البحث:

 ها.ثم ينتقل لبيانخصائصو  ،تهاوأهمييتناول البحث التعريف بحقيقة الهوية اإلسالمية 
العولمة وأثرها على الهوية ومنها  أهم التحديات المعاصرة التي تواجه الهوية اإلسالمية

 الغزو الفكري وأثره على الهوية اإلسالمية.، كما تناول اإلسالمية

م البحث  مسئولية األمة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية في ظل التحديات ثم قدَّ
أن تقوم به؛ المؤسسات الدعوية واالجتماعية ، فذكر الدور الذي يجب على المعاصرة

، حيث تتوزع هذه المسؤوليات على الفئات المتنوعة لترسيخ الهوية في قلوب المسلمين
وما لهم من مكانة في تكوين وصيانة هذه األسرة و  ،العلماء والدعاةفي المجتمع ومنها 

الحفاظ على الهوية وجهودها في لتربوية المؤسسات االهوية اإلسالمية، وكذا 
مسئولية الحكام والوالة  في الحفاظ على هوية ، و اإلسالمية لدى األجيال المعاصرة

 وسائل اإلعالم في نشر الوعي والحفاظ على الهوية.، و األمة

أساليب طمس ، و الهوية اإلسالمية في ضوء التحديات المعاصرة ثم تناول البحث واقع
ثمار تمسك العالم اإلسالمي بالهوية في ، كما استفاض في بيان ميةالهوية اإلسال

 .ضوء التحديات المعاصرة

 الكلمات الدالة:

 المعاصرة -التحديات -تأصيلية -رؤية-اإلسالمية-الهوية
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 المقــدمة 

  الحمدددددددددد ل رب العدددددددددالمين القائدددددددددل فدددددددددي كتابددددددددده العزيدددددددددز: 
   

    
    

    
    (1). 

والصدددالة والسدددالم علدددى المبعدددوم رحمدددة للعدددالمين سددديدنا محمدددد صدددلى   عليددده 
ندا  لدرب وسار على هديه إلدى أن يقدوم ال ،وسلم وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته

 .العالمين 
 ؛؛؛؛؛؛؛؛؛أما بعد              

فدد ن هويددة المسددلمين أصددبح  فددي خنددر يسددترع انتبدداه العلمدداء والمفكددرين واألمددة 
 ،اإلسالمية

الهويدددة اإلسدددالمية التدددي تمألدددل كيدددان األمدددة تعددداني مدددن تحدددديات جسددديمة كمدددا أن 
الددذي يسددعى  ،فيتحدديب بهددا مددن اددتى جوانبهددا فددي عصددر العولمددة والغددزو الفكددري والألقددا
وتزويددددر التدددداريخ  ،جاهدددددا إلفسدددداد العقيدددددة اإلسددددالمية وتدددددمير األخددددال  والدددددين واللغددددة

 ،وجعلهدا ممسدوخة الهويددة ،اوذلدك بضدياع وازالدة هويتهد ،والقضداء علدى األسدرة المسدلمة
 .ال وزن لها وال قيمة في هذا العالم  

، قددال األمددم مددن لقددد حددافس اإلسددالم علددى هويددة المسددلمين لتميددزهم عددن  يددرهم  
      :تعددددددددددددددددددددددالى
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  (1). 
 ،فرد قيمةلألنها تجعل ل ،فالهوية لها أهمية عظمى في حياة المسلمين

وال أدل على ذلك كما  ،وبقائها ةاألم كما تحرص على تماسك ،وتحفس للمجتمع كيانه
وتمسكها  ،نرى في هذا البحث من عناية األمم  ير اإلسالمية بهويتها وحفاظها عليها

 .وتحقيق وجودها في واقع الحياة ،ألن فيها معنى حياتها ،بها
ومن المؤسف أن نرى األمة اإلسالمية التي يجب أن تحافس على هويتها 

 ،من الشر  والغربثقافتها  يرها لتأخذ انر  ي وجهها وتول ،تفرط وتضيع هويتها
وتفرط في األمانة التي كلفها  ،وبذلك تضيع الغالي والنفيس الذي منحه   تعالى لها

وتواجه  ،وان كان  الهوية اإلسالمية تقف صامدة تتحدى المصاعب ،  تعالى بها
يها حفاظا على كيانهم ف نها مازال  تنادي على المسلمين بالرجوع إل ،التحديات

وصيانة لعقولهم من الغزو الفكري وفساد الهويات  ،وتأليفا لقلوبهم ،وكرامتهم وعزتهم
والعجب  ،األخرى التي نتج  من عقول البشر القاصرة والمنقنعة الصلة بال تعالى

كل العجب أن األمة اإلسالمية تترك واجبها في دعوة  ير المسلمين إلى مبادئ 
واظهار الهوية اإلسالمية في صورتها الحقيقية كما كان يفعل السلف  ،خالقهاإلسالم وأ
وتقلد  يرها  ،وتفسد العقول ،خذ من الهويات األخرى الزائفة لتدمر األجيالأوت ،الصالح

بل يصل األمر أحيانا أن نرى بعض أبناء األمة اإلسالمية  ،مغلوبة على أمرها
 ،ويزهدون أقوامهم فيها ،ويقللون من قيمتها ،انابل ويحاربونها أحي ،يتخلون عن هويتهم

 .منكرون ولكن   تعالى جعلها محفوظة برعايته ولو كره ال
دور كبير في ظل هذه التحديات المعاصرة لترسيخ الدعاة ومن هنا كان على  

                                                 
 . 110سورة آل عمران من اآلية :  - 1
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ولوسائل اإلعالم وللألقافة  ،كما أن لألسرة دورها وللحكام دورهم ،الهوية في قلوب المسلمين
وهكذا تتكاتف هذه المسئوليات واألدوار للخروج من  ،سالمية والمؤسسات التربوية دورهماإل
واذا حافظ  األمة  ،وعندها يصعب العالج ،مة قبل أن تنمس الهوية أكألر من ذلكز األ

سوف  –ب ذن   تعالى  –ف نها  ،رادها وصوابها ىلإاإلسالمية على هويتها وعادت 
ويظهر اإلسالم على الدين كله ولو كره  ،ريادة أمم العالمتجني الألمرة المرجوة في 

 .وما ذلك على   بعزيز ،الكافرون 
 :أسباب اختيار البحث -1

  :سباب التي دفعتني الختيار هذا الموضوع ما يليلقد كان من أهم األ
 .التحديات التي تواجهها الهوية اإلسالمية في الداخل والخارج( 1)
ية اإلسالمية والتأكيد على أهميتها وخصائصها بيان أصالة الهو ( 2)
 .وما تمألله بالنسبة لشعوب العالم إلثبات وجودها وكيانها ،وحقيقتها

التأكيد على أن االنتماء للهوية اإلسالمية البد أن يكون انتماء حقيقيا ( 3)
 .فهو جوهر ال مظهر ،ألنه ينبع من ذاته ،يظهر في سلوك الفرد وأخالقه

مع اليقظة لما يقوم  ،سائل التي نحافس بها على هويتنا وكياننابيان الو ( 4)
به الغرب من محاوالت بشتى النر  والوسائل المشبوهة الخبيألة لنمس هويتنا 

 .عصر العولمة واالنفتاح اإلعالمي وفرض هويته علينا خاصة في ،وازالتها
 

  :أهمية البحث -2
مهيدا لمحوها في العصر من تميع هوية المسلمين ت ر(  د  ناقو  الخن1)
 .مع تشخيص الداء وتقديم العالج في ضوء منهج اإلسالم ،الحاضر

( إبراز العوامل التي أدت إلى انحراف الهوية اإلسالمية عن مسارها 2)
 .والتي أدت إلى التخلف والفرقة والتبعية ،الصحيح في ظل التحديات المعاصرة

 .لى كيان األمةأهمية الهوية اإلسالمية للحفاظ عبيان ( 3)
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والمؤسسات المختلفة وتضافرها في رد  ،( إبراز مسئولية الدعوة والدعاة4)
 .األمة اإلسالمية إلى مسارها الصحيح

 
 :أهداف البحث -3
( التعرف على التحديات واألخنار المعاصرة التي تواجه الهوية 1
 .اإلسالمية

نفو  األجيال وتقويتها في  ،( الحفاظ على الهوية اإلسالمية و رسها2
 .المعاصرة

في مقابل تمسك الغرب  ،( بيان أسباب تهاون األمة اإلسالمية بهويتها3
 .بهويته

( بيان الألمار التي تعود على األمة اإلسالمية عند تمسكها بهويتها التي 4
 .تميزها عن  يرها

 
  :منهج البحث -4

وذلك بقراءة  ،لقد استخدم  المنهج االستقرائي التحليلي في كتابة هذا البحث
وصيا تها بأسلوب  ،وجمع المعلومات والحقائق ،ما يتصل بموضوع الهوية اإلسالمية

مع التحليل واستخالص العبر والعظات للفرد والمجتمع واألمة  ،سهل مبسب
 .اإلسالمية
وتخريج  ،كما التزم  في البحث كتابة اآليات القرآنية بالرسم العألماني 

المنقول  المراجع ى لإوتوثيق المعلومات وعزوها  ،ليةاألحاديث من مصادرها األص
 .عنها 

 :خطة البحث -5
 :وقد جاءت هذه الدراسة بفضل   تعالى تح  عنوان
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 ةالهوية اإلسالمي
 رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة

على  وذلك ،وثالثة فصول وخاتمة ،وقد اشتملت هذه الدراسة على مقدمة
  :النحو التالي

أهداف  –أهمية البحث  –أسباب اختيار البحث  :وتشتمل على :دمةالمق
 .خطة البحث –منهج البحث  –البحث 

 .حقيقة الهوية اإلسالمية :الفصل األول
 :ويشتمل على مبحثين

 .معنى الهوية اإلسالمية وأهميتها :ولالمبحث األ 
 .خصائص الهوية اإلسالمية وحقيقتها :المبحث الثاني

 .هم التحديات المعاصرة التي تواجه الهوية اإلسالميةأ :الفصل الثاني 
 :ويشتمل على مبحثين

 .العولمة وأثرها على الهوية اإلسالمية :المبحث األول 
 .الغزو الفكري وأثره على الهوية اإلسالمية :المبحث الثاني 

مسئولية األمة في الحفاظ على الهوية  اإلسالمية في ظل  :الفصل الثالث
 .عاصرةالتحديات الم

 :ويشتمل على مبحثين
دور المؤسسات الدعوية واالجتماعية لترسيخ الهوية في :المبحث األول

 .قلوب المسلمين
: مسئولية العلماء والدعاة في حماية الهوية وتدعيمها في نفوس أوال   

 .المدعوين
  .: مسئولية األسرة في تحصين األبناء لصيانة الهويةثانيا   
ت التربوية في الحفاظ على الهوية اإلسالمية لدى دور المؤسسا: ثالثا   
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 .األجيال المعاصرة
 :  األمة.الحفاظ على هوية في  والوالة  مسئولية الحكامرابعا  
 .: دور وسائل اإلعالم في نشر الوعي والحفاظ على الهويةخامسا   

 .الهوية اإلسالمية في ضوء التحديات المعاصرة :المبحث الثاني
 .هاون العالم اإلسالمي وحفاظ الغربالهوية بين ت -1

 .أساليب طمس الهوية اإلسالمية -2

 .ثمار تمسك العالم اإلسالمي بالهوية في ضوء التحديات المعاصرة -3

وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خالل  :الخاتمة
 .البحث

يمن  وأن ،وهللا تعالى أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم
 والرشاد علينا بالتوفيق

 
  خر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمينآو 

 .ى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصل اللهم عل
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 الفصل األول 

 حقيقة الهوية اإلسالمية

 ويشتمل على مبحثين:
 .معنى الهوية اإلسالمية وأهميتها :المبحث األول

 .مية وحقيقتهاخصائص الهوية اإلسال :المبحث الثاني
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 الفصل األول 

 حقيقة الهوية اإلسالمية 

 ،إن موضوع الهوية اإلسالمية من أهم الموضوعات التي يجب العناية بها
أبناء بعض وق  الحالي من انسالخ لوالتركيز عليها اليوم وخاصة مع ما نراه في ا

وهذا مما يندى  ، يرهم من أهل الملل واألهواءوتخلقهم بأخال   ،عن هويتهماإلسالم 
استشعارا  ون والمفكر والدعاة  ليتحرك العلماء ،وتحتر  له القلوب المؤمنة ،له الجبين

ومحاولة تذويبها  ،إلنقاذ األمة من التردي ،بعظم مسئوليتهم في حماية الدين ونقائه
وبيان األسباب التي أدت إلى  ،واالهتمام بالهوية اإلسالمية  ،نحو الوجهة الغربية

وإلظهار المعوقات والتحديات واألخنار التي تشوش وتعكر  ،استقرار الهويةزعزعة 
 ةووضع الحلول المناسبة لرد األم ،صفو الهوية اإلسالمية في عقول وقلوب أبنائها

 إلى سالف عهدها 
وفي الوق  الذي  ،إن الحديث عن الهوية اإلسالمية في الواقع المعاصر

ووضح  فيه ظاهرة اإلمعية ليس من  ،القناعاتوتغيرت فيه  ،تسارع  فيه المتغيرات
بل إنه أصبح من األساسيات التي يجب أن  ،قبيل الترف الفكري أو الفراغ الوقتي

وذلك ألن األمم ال  ،اإلسالمية ةيتوافر عليها جهد النخبة الواعية المألقفة من أبناء األم
وهي  ،تميزها عن  يرها إذ الهوية بالنسبة لألمة بمألابة البصمة التي ،تحيا بدون هوية

وال يمكن ألمة تريد لنفسها البقاء والتميز أن  ،أيضا الألواب  التي تتجدد ولكنها ال تتغير
وأصبح   ،ف ذا حدم ذلك فمعناه أن األمة فقدت استقاللها وتميزها ،تتخلى عن هويتها

 ،ومن ثم تتفكك أواصر الوالء بين أفرادها ،بدون محتوى فكري أو رصيد حضاري 
والنتيجة الحتمية هي السقوط الحضاري  ،تالاى ابكة العالقات االجتماعية فيهاوت

  ،فتأكل خيرها وتغزو فكرها ،واستهتارهم بها ،بل وتداعي األمم عليها ،المدوي 
 .وتمحو آثارها من ذاكرة التاريخ ،وتنمس معالم وجودها

د أوالها ولما كان  الهوية بهذه المكانة وهذا التأثير في حياة األمم فق 
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فانظر إلى مدى  ،امل هذا االهتمام جوهر الهوية ومظهرها ،اإلسالم اهتماما كبيرا
وسياجها الداخلي والخارجي سواء في المظهر  ةحرص اإلسالم على هوية األم

 .(1)أو القول واألدب  ،واللبا  أو الحركة و السلوك
 :وسوف أتناول هذا الموضوع في المبحألين التاليين

 
 ول المبحث األ

 معنى الهوية اإلسالمية وأهميتها 

فكل  ،إن قضية الهوية قضية محورية في حياة األفراد والجماعات واألمم
 ،جماعة أو أمة تعوذوها الهوية المتميزة ليمكنها المعيشة والمحافظة على وجودها

وبدونها يتحول اإلنسان إلى كائن تافه فارغ  ،فالهوية هي التي تحفس سياج الشخصية
وبالتالي  ،ألن للهوية عالقة أساسية بمعتقدات الفرد ومسلماته الفكرية ،ل مقلد تابع اف

 .فتجعله إنسانا ذا قيمة ولحياته معنى و اية ،تحديد سمات اخصيته
ويعتز المسلم باالنتساب إليها واالنتماء  ،هذه الهوية هي التي تتبناها النفس

وبالنسبة للمجتمع  ،حدد اخصية المسلموبها تت ،والمواالة والمعادة على أساسها ،لها
ف ذا فقدت  ،بين لبناته ةوالمادة الالصق ،تعتبر الهوية الحصن الذي يتحصن به أبناؤه

 .وتنازعته المتناقضات ،تشت  المجتمع
ف ذا توافق  هوية الفرد مع هوية مجتمعه كان األمن والراحة واإلحسا  

فالهوية اإلسالمية في  ،واال تراب واذا تصادم  الهويات كان  األزمة ،باالنتماء
والى دين اإلسالم وعقيدة التوحيد التي  ،الحقيقة هي االنتماء إلى   تعالى ورسوله 

وخير  ،وجعلنا بها األمة الوسب ،وأتم علينا بها النعمة ،أكمل   تعالى لنا بها الدين 
                                                 

الهوية اإلسالمية والمؤامرة عليها : د . ناصر دسوقي رمضان ، مقال على الشبكة العنكبوتية ، موقع  - 1
 األلوكة .

www.alukah.net/sharia/0/8744 
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 وصبغنا بفضلها بخير صبغة  ،أمة أخرج  للنا 
       

     
   (1)138 :البقرة اآلية. 

 :معنى الهوية لغة واصطالحا -1
 :أ( معنى الهوية في اللغة

ية ( ألن أصلها من كلمدة )هدو  الهوية هي بضم الهاء وكسر الواو المشددة ) ُهو ِّ
ذا فمن الخنأ أن نننق كلمة الهوية وله ،وهو ضمير منفصل يعود على اخص ما ،(

 .بفتح الهاء بل بضمها
يددة ( هددي البئدددر العميقددة كمدددا أن ) الُهَويددة ( بضدددم  ،وجمعهدددا هويددات ،ألن ) الَهوِّ

 الهاء وفتح الواو تصغير 
يَّددة ( علددى وزن فعليددة ،) ُهددوَّة ( وهددي بئددر  ،بفددتح الهدداء وكسددر الددواو ،وقيددل ) الَهوِّ
 .(2)والُهوة هي البئر وقيل الحفرة البعيدة القعر  ،لعميقةالبئر ا :أي ،بعيدة الَمهواة 

ية ( مأخوذ من قولهم ) هو هو  :وذهب بعض العلماء إلى أن أصل كلمة ) الُهو ِّ
عنددما سددأل عمهدا أبددو  –رضدي   عنهددا  –وقدد ورد ذلددك فدي حددديث السديدة صددفية  ،(

  :ياسر والدها حيي بن أخنب
 . (3()1)) أهو هو ( وذلك عن رسول   

                                                 
 صراع الهويات وخصائص الهوية اإلسالمية : ، موقع الشبكة اإلسالمية على اإلنترن   -1

www.islam web.ket/media/index.php?bage=article&lang=a&id=63232 

، طبع دار المعارف بالقاهرة  4729ص  6يقي ، جلسان العرب : اإلمام / جمال الدين بن منظور األفر  - 2
 ، بدون .

 مجلة البيان اللبنانية : د . محمد إسماعيل المقدم ، موقع المجلة على الشبكة المعلوماتية  - 3
www.albayan.magazine.com/dialagues110/.ht 

http://www.islam/
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التدي  identityوتستعمل كلمة الهويدة فدي األدبيدات المعاصدرة ألداء معندى كلمدة 
 .(2)منابقة الشيء لنفسه أو منابقته لمأليله  :تعبر عن خاصية المنابقة

حقيقددة  :فالهويددة هددي :وفددي المعدداجم الحديألددة ف نهددا ال تخددرج عددن هددذا المضددمون 
 ،والتدي تميدزه عدن  يدره ،الجوهريدةالمشدتملة علدى صدفاته  ،الشيء أو الشخص المنلقدة
 .(3)وتسمى أيضا وحدة الذات 

 :ب( معنى الهوية في االصطالح
 :لقد عرف العلماء الهوية بعدة تعريفات أذكر منها ما يلي

الحقيقددددة المنلقددددة المشددددتملة علددددى  :عرفهااااا اإلمااااام الجرجاااااني بأنهااااا -1
 .(4)الحقائق ااتمال النواة على الشجرة في الغيب 

مجموعدددة العقائدددد والمبدددادئ والخصدددائص التدددي  :بأنهااااوعرفهاااا آخااار  -2
 .(5)تجعل أمة ما تشعر بمغايرتها لألمم األخرى 

هويدددة اإلنسدددان أو الألقافدددة أو الحضدددارة هدددي  :محماااد عماااارة .يقاااول د -3
 –إنسدان أو ثقافدة أو حضدارة  –ولما كان في كل ايء من األاياء  ،جوهرها وحقيقتها
تتجلدى وتفصدح  ،ء هي ثوابته التي تتجددد ال تتغيدرف ن هوية الشي ،الألواب  والمتغيرات

                                                                                                                            
، وقال : حديث  785رقم : دالئل النبوة للبيهقي : باب : ما جاء في دخول عبد   بن سالم ، حديث  - 1

 موقوف : سنة قولية .
 م.1995، طبع معهد النماء العربي بيروت سنة  821ص 1الموسوعة الفلسفية العربية : ج - 2

، طبع دار الشرو   47العالم اإلسالمي في عصر العولمة : د . عبد العزيز عألمان التويجري ص - 3
 م .2004بالقاهرة ، طبعة أولى سنة 

، طبع دار الكتب العلمية بيروت ،  257يفات : اإلمام / الشريف علي بن محمد الجرجاني صالتعر  - 4
 م.1995طبعة أولى سنة 

 م .2000، طبع دار القلم دمشق ، طبعة أولى سنة  69تجديد الوعي : د . عبد الكريم بكار ص - 5



 
 
 

 الهوية اإلسالمية )رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة(

 

-161- 

 .(1)عن ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقيضها طالما بقي  الذات على قيد الحياة
ومدن خددالل مددا سددبق مددن تعريفددات يتضددح لنددا أن الهويددة بمألابددة الجهدداز المندداعي 

فددد ذا كدددان سدددليما قويدددا كدددان أقددددر علدددى  ،ضالدددذي يحصدددن اإلنسدددان مدددن أخندددار األمدددرا
 .دفاع والمواجهة والعكسال

مددن  ،وكددذلك المسددلم فالهويددة إذن مددا يميددز األمددة عددن  يرهددا مددن األمددم األخددرى 
الددذي  ،وحددين تلغددي هددذه الخصوصددية فهددو الهدددم الحقيقددي لهددا ،خصوصددية تشددعر بهددا
وحينمدددا  ،ولدددذا فددد ن للفدددرد هويدددة تننلدددق مدددن هويدددة مجتمعددده وأمتددده ،يدددؤدي إلدددى سدددقوطها

كمدددا يشدددعر بالعزلدددة  ،أمتددده ف نددده يشدددعر بعددددم االسدددتقرارتختلدددف هويدددة الفدددرد عدددن هويدددة 
وهددو نفددس مددا يشددعر بدده المنسددلخين مددن هددويتهم مددن الليبددراليين والعلمددانيين  ،الشددعورية

فشدددعروا بمغدددايرتهم لهويدددة  ،وأمألدددالهم ممدددن عاادددوا فدددي الغدددرب أو الشدددر  وفقددددوا هدددويتهم
 .(2)أمتهم و ربتهم في أوطانهم 

 
 :أهمية الهوية اإلسالمية -2

ألنهددا تتميددز بارتكازهددا  ،إن للهويددة اإلسددالمية أهميددة عظمددى فددي حيدداة المسددلمين
محفوظدة  ،ثابتدة ،فهدي ربانيدة –القدرآن الكدريم والسدنة المنهدرة  –على الوحي المعصوم 

ومددن هنددا فهددي بعيدددة عددن  ،بحفددس   تعددالى لهددا إلددى أن يددرم   األرض ومددن عليهددا
 ،ةعلددى خصوصددية وذاتيددة الفددرد والمجتمددع واألمددوتحددافس  ،األهددواء والددزالت واألخندداء

 .وتنهى عن التبعية المقيتة لغيرها
والمسددلم مددن خاللهددا ينهددل مددن معددين ربدداني فددال  يليددق بدده أن يأخددذ مددن هويددات 

 .التي تتغير وتتبدل حسب األهواء والشهوات ،أخرى نتج  عن عقول البشر القاصرة
                                                 

ر نهضة مصر للنباعة والنشر ، طبع دا 6مخاطر العولمة على الهوية الألقافية : د . محمد عمارة  ص - 1
 م .1999، طبعة أولى سنة 

2  -  www.shobhat. Com./vp/showthread:php?t=11028  

http://www.shobhat/
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  :يقول األستاذ / سيد قنب
ي لهددذه الهويددة عمقددا تاريخيددا ويبددرهن عددن عظمتهددا وقوتهددا وال اددك أن ذلددك يعندد

فليسد  منهجدا مهتدرا لدم  ،التي استناع  أن تستمر عبر ما مضدى مدن قدرون وسدنوات
بدل هدو ثابد   ،أو فكدرا جدري تعديلده وتصدويبه المدرات تلدو المدرات ،يولد إال قبل سنوات

ود مدددن الزمدددان فالدددذي وضدددعه يدددرى بدددال حدددد ،ال يحتددداج فدددي ذاتدددة إلدددى التندددور والتغيدددر
ويختددددار بددددال تددددأثر مددددن الشددددهوات  ،ويعلددددم بددددال عوائددددق مددددن الجهددددل والقصددددور ،والمكددددان

 ،ومدددن ثدددم يضدددع للبشدددرية كلهدددا فدددي جميدددع أزمانهدددا وأطوارهدددا أصدددال ثابتدددا ،واالنفعددداالت
 . (1)تتنور هي في حدوده وترتقي وتتقدم وتنمو 

ة ال تتغيددر وال تتبدددل فالهويددة اإلسددالمية متفددردة ال تقبددل القسددمة ألنهددا هويددة واحددد
ولكنها تقبل التعايش مع  يرها من  ،وال تختلب بغيرها من الفلسفات المنحرفة ،وال تتنوع

وهدددذا أمدددر  ،لكنهدددا تبقدددى صددداحبة السدددينرة والمبدددادرة ،الهويدددات داخدددل المجتمدددع المسدددلم
ولددو قبددل فددذلك دليددل  ،طبيعددي بددديهي إذ إن صدداحب الحددق ال يقبددل بغيددره مسددينرا عليدده

واإلسددالم يدددعوا أتباعدده لقبددول الحددق  ،هوهددذا ممددا يلغددي مصددداقيت ،ه فيمددا لديددهعلددى اددك
والواجددب علددى المسددلم أن يوصددل مددا يددراه حقددا إلددى اآلخددر   ،ونشددره وانكددار الباطددل ورده

ومدع ذلدك فالهويدة اإلسدالمية تتعدايش  ،ويجذبه إليه ال أن يتخلى عن قناعاته ومعتقداته
 :أوالفهددي  ،فيهددا متحفظددا بهويتدده دون أن تمددسوتعنددي لدده مسدداحة يتحددرك  ،مددع اآلخددر

واإلسددالم يختلددف عددن األديددان  والمددذهبيات الفكريددة   ،بددل بدددوام وجددوده ،تعتددرف بوجددوده
بل نستنيع أن نجزم بأنه ال يوجد في  يدر  ،التي ال مكان فيها  لغير المنتمين لهويتها
تخددذ معدده فددي أحوالدده وتفصدديل للمواقددف التددي ت ،اإلسددالم مددا فيدده مددن اهتمددام بهددذا اآلخددر

كمددا تحفددس لهددم وجددودهم  ،تحفددس لهددم وجددودهم المددادي :ثانياااوهددي  ،وأحددوالهم المختلفددة

                                                 
بتصرف ، طبع دار الشرو  بالقاهرة،   41خصائص التصور اإلسالمي : األستاذ / سيد قنب ، ص - 1

 م . .1988النبعة العاارة سنة 
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أنده قدال فيمدا يرويده   فقدد ثبد  عدن النبدي ،ويشددد فدي عقوبدة االعتدداء عليهم ،الفكري 
ماان قتاال معاهاادا لاام  اارح )  :قددال عددن النبددي  ،عبددد   بددن عمددرو رضددي   عنهمددا

.كمدا ينهدى عدن ظلمهدم (1)(   ن ريحها توجد مان مسايرة أربعاين عامااوإ ،رائحة الجنة
 ،فهددي تحفددس علدديهم هددويتهم فددال يجبددرون علددى التخلددي عنهددا :وثالثااا ،واالعتددداء علدديهم

        :قددال تعددالى
 ف نهدددا تددددعوا أبنددداء  ،ومدددع حفدددس هدددويتهم وعددددم إجبدددارهم علدددى التخلدددي عنهدددا ورعدددايتهم

ففددي الحددديث الددذي  ،ع اإلسددالمي إلددى العنايددة بهددم واراددادهم إلددى الهدددى والحددقالمجتمدد
خير لك  ،، فوهللا ألن  هدي هللا بك رجال واحدا)....رواه اإلمام البخاري في صدحيحه 

 .(3) (2)(  من أن يكون لك حمر النعم
إن الحددديث اليددوم عددن الهويددة اإلسددالمية فددي ظددل  األزمددة التددي تعيشددها ويعيشددها 

لكددن المددراد  ،الم اإلسددالمي لدديس محاولددة الختراعهددا مددن عدددم أو ابتددداعها بعددد فقدددهاالعدد
فقب استعادة الوعي بالهوية الموجودة التدي سدارت كأنهدا صدفحة مكتوبدة تراكمد  عليهدا 

والدذي تدوافرت لده الوسدائل  ،في ظل الفكدر الوافدد المحدارب لهدذه الهويدة ،طبقات األتربة
والتددي لددو  ،ذه الحددرب مددع تضددافر القددوى العالميددة عليهدداواإلمكانددات المتنددورة لخددوض هدد

تعرض  هوية سواها لنصف ما تعرض  لده مدن الحدروب والهجمدات والتسدلب النددثرت 
الدددذي  ،لكدددن هدددذه الهويدددة العظيمدددة محفوظدددة بحفدددس   تعدددالى لهدددا ،وكانددد  نسددديا منسددديا

ح لهدا البقداء وهبها من مقومات التصدي  والقدرة على تلقي الصددمات وتجاوزهدا مدا يتدي
 ،ولقدددد تعرضدددد  الهويددددة اإلسددددالمية لحمدددالت  ددددادرة عبددددر القددددرون  ،أطدددول مدددددة ممكنددددة

وقدداد هددذه  ،فدد ن لددم يكددن فالمسددخ والتشددويه ،اسددتهدف  فددي المقددام األول إزالتهددا وتدددميرها

                                                 
 .3011حيح البخاري ، كتاب : الجزية ، باب: أثم من قتل معاهدا ، حديث رقم : ص - 1
 .  3987صحيح البخاري ، كتاب : المغازي ، باب : زو خيبر ، حديث رقم :  - 2
صدام الحضارات : د . جعفر ايخ إدريس ،مقال منشور في موقعه على الشبكة العالمية  - 3

www0gaafariris.com 
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 .(1)وما جاءوا به من فلسفات وثقافات  ،الحمالت أعداء اإلسالم بما ألقوه من ابهات
هددو  ،تبدداه عنددد التأمددل فددي موقددف الغددرب مددن هويددات الشددعوبوأول مددا يأليددر االن

وهو  ،فهو من جهة اديد االعتزاز بهويته حريص عليها ،جمعه بين موقفين متناقضين
 .(2)من جهة ثانية رافض لالعتراف بالهويات الوطنية لشعوب العالم 

 ،تومدا تمأللده مدن هويدا ،وعدوانا علدى سدائر الألقافدات ،وهذا يمألل ا تصابا ثقافيا
ولكنهدددا ثابتدددة صدددامدة  ،وهدددي هجمدددة ارسدددة علدددى الهويدددة اإلسدددالمية لمسدددخها أو إزالتهدددا

 .فعالة إلى يوم الدين
ومنهدا تننلدق المصدالح حيدث النددا  ال  ،إن الهويدة اإلسدالمية فدي  ايدة األهميدة

يمكددددنهم أن يفكددددروا أو يتصددددرفوا بعقددددل فددددي متابعددددة مصددددالحهم الخاصددددة إال إذا عرفددددوا 
وهدددذه  ،واذا كانددد  هدددذه هدددي الهويدددة ،مصدددالح تفتدددرض وجدددود الهويدددةفسياسدددة ال ،أنفسدددهم
واإلسددالم بعقيدتدده وادددريعته  ،لكددل فددرد فددد ن الهويددة عنددد المسددلمين أكألدددر أهميددة أهميتهددا

كمددا أن اللغددة التددي نددتكلم بهددا  ،وتاريخدده وحضددارته ولغتدده هددو هويددة مشددتركة لكددل مسددلم
بدل ولهددال  ،والددذات والعندوان الفكدر :إنمددا هدي ،ليسد  مجدرد أداة تعبيددر ووسديلة تخاطدب

كمدددا أن العقيددددة التددي نتددددين بهدددا  ،قداسددة ألنهدددا نددزل بهدددا الدددوحي المعصددوم مدددن السددماء
والميدزان  ،ووحدي السدماء ،العلم الكلدي الشدامل المحديب :ليس  مجرد أيدلوجية وانما هي

وهددي  ،والحددق المعصددوم الددذي ال يأتيدده الباطددل مددن بددين يديدده وال مددن خلفدده  ،المسددتقيم
وقدد  (3)فهدي ليسد  بنسدبية وال مرحليدة  ،نظومة القيم التي تمألل مرجعيتندا مدن السدلوكم

حيددث إن الصددليبية والشدديوعية والصددهيونية اليددوم تددرى أن اسددتعادة  ،أدرك األعددداء ذلددك
المسلمين لهويتهم اإلسالمية وانتمائهم القرآني هو أكبر األخنار، ومن ثم ف ن كل قوى 

                                                 
 –، طبع دار النفائس للنشر والتوزيع  13صية اإلسالمية : د . عمر سليمان األاقر صمعالم الشخ - 1

 م.2000األردن ، طبعة سابعة سنة 
 ،مرجع سابق . 47العالم اإلسالمي في عصر العولمة : د . عبد العزيز التويجري ص - 2

 مرجع سابق . 46مخاطر العولمة على الهوية الألقافية : د . محمد عمارة ص - 3
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ويقددوم االستشددرا  والتنصددير بدددور  ،سددتننلق فددي هددذا االتجدداهالتغريددب والغددزو الألقددافي 
وعلدى ذوبدان المسدلمين الهداجرين  ،كما أن الغرب أحرص ما يكدون علدى هدويتهم ،كبير

 .(1)بل إن هناك مؤسسات ووزارات خاصة لالندماج وتذويب الهويات  ،في مجتمعاتهم

                                                 
، طبع دار االعتصام 7حتى ال تضيع الهوية اإلسالمية واالنتماء القرآني : األستاذ / أنور الجندي ص - 1

 بالقاهرة بدون .
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 المبحث الثاني

 خصائص الهوية اإلسالمية وحقيقتها

فهددددددي ربانيددددددة األصددددددل  ،لهويددددددة اإلسددددددالمية ذات خصددددددائص راسددددددخة الجددددددذورإن ا     
وهددددي فددددي كددددل  ،وهددددي عالميددددة ال تعتددددرف بالحدددددود المصددددننعة ،والمصدددددر والمرجعيددددة

مجاالتهددددددا وجوانبهددددددا االقتصددددددادية واالجتماعيددددددة والألقافيددددددة و يرهددددددا ال تقبددددددل االحتددددددواء 
هدددا إرادتددده أو وال تقبدددل فدددرض نمدددوذج أجنبدددي يفدددرض علي ،واالنكمددداش فدددي هويدددة أخدددرى 

إنهددا تحسددن  ،كمددا تتميددز باسددتقالل الشخصددية فددال تقبددل الددذوبان فددي  يرهددا ،أيدلوجيتدده
ال مانع من األخذ عن الغيدر مدا هدو  ،ولكنها حين يسيئون ال تظلم ،حين يحسن النا 

 ،ال تكوناوا إمعاة ) : قدال رسدول   :قدال عن حذيفدة ف وترك ما هو ضار،  ،نافع
ولكن وطنوا أنفساكم  إن أحسان  ،وإن ظلموا ظلمنا ،ناس أحسناإن أحسن ال :تقولون 

 .(1) ( وإن أساءوا فال تظلموا ،الناس أن تحسنوا
وال يفدرط فيهدا أو  ،ويجب على كل مسلم أن يعتز بهويته وعقيدته وانتسابه إلى اإلسالم

 .(2)يتهاون بحال من األحوال 
سدالمية لهدا خصدائص تميزهدا والهويدة اإل ،إن لكل هوية خصائص تميزها عن  يرهدا  

وخصدددائص الهويدددة  ،ولهدددا مقومدددات وأركدددان تشدددكلها وتجتمدددع بمختلدددف أركانهدددا عليهدددا
اإلسدددالمية جعلددد  األعدددداء يخدددافون منهدددا بدددالر م مدددن الضدددعف الواضدددح الدددذي يحيددداه 

ومددا ذلددك الخددوف إال فددي ااددتمال هددذه الهويددة علددى  ،المسددلمون فددي العصددر الحاضددر
على صدهر الهويدات األخدرى فدي بوتقتهدا فدي أي حالدة خصائص معينة جعلتها قادرة 
 .سواء أكان  قوية أم ضعيفة

                                                 
،  1979سنن الترمذي ، أبواب : البر والصلة ، باب : ما جاء في اإلحسان والعفو ، حديث رقم :  - 1

 وقال : حديث حسن  ريب .
. أحمد عمر هاام ، مقال منقول من جريدة األخبار منشور على ابكة  خصائص الهوية اإلسالمي : د - 2

 .www.egyptionoasis.netالمعلومات العالمية بالموقع 
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 :خصائص الهوية اإلسالمية -1
 :وسوف أذكر أهم هذه الخصائص في النقاط التالية

: إنها هوية عقيدة صحيحة صادقة تأبى الذل والخضوع  :أوال  
فلدديس  ،ةتعتبددر هددذه الخصيصددة هددي األسددا  الددذي تقددوم عليدده هويتنددا اإلسددالمي

ولدديس معنددي هددذا أن  ،وانمددا الددوالء ل سددالم ،الددوالء عندددنا للجددنس أو اللددون أو لددألرض
 .بل إن اإلسالم يحث عليه ويرحب به ،اإلسالم يمنع حب القوم والوطن

وحدب أدعيدداء  ،وهندا يظهدر الفددر  بدين حدب ذي العقيدددة الصدحيحة لقومده ووطندده
والقوميون والوطنيون  ،د الوطنية بالعقيدةفالمسلم الصحيح يعتبر حدو  ،القومية والوطنية

واذا كاندددد  مهمددددة أدعيدددداء الوطنيددددة  ،والحدددددود الجغرافيددددة ،يعتبرونهددددا بددددالتخوم األرضددددية
 ،والقومية المجردين عن العقيدة يرون مهمتهم عند حدود تحرير الدوطن واسدترداد مجدده

ويبقدى  ،لدهف ن أصحاب الهوية اإلسالمية يرون ذلك بعض النريق أو مرحلدة مدن مراح
ويخفدددق لدددواء  ،علددديهم بعدددد ذلدددك أن يعملدددوا لترفدددع رايدددة الدددوطن علدددى كدددل بقددداع األرض

 .(1)المصحف في كل مكان 
ولعدددل هدددذا الجمدددع بدددين الدددوالء للعقيددددة واالنتمددداء والحدددب للقدددوم والدددوطن يعدددد مدددن 

  :البدائع التي وفق بها اإلسالم بين أمرين قد يبدوان متناقضين
وهددي  ،األعددرا  واألجنددا  واالنتمدداءات فددي رسددالة واحدددةإذابددة كددل األماار األول: 

 .اإلسالم
 ،عدددم إلغدداء انتمدداء األفددراد والجماعددات للقبائددل واألجنددا  واللغددات:األماار الثاااني

 ،لهدددم لغددداتهم وأصدددولهم ولكدددن كدددل ذلدددك فدددي إطدددار اإلسدددالم ،فهدددذا عربدددي وهدددذا بربدددري 
  أبنائهدا حدب الجهدداد وكونهدا عقيددة صدادقة جعلهدا تغدر  فدي نفدو  ،والتفاضدل بدالتقوى 

                                                 
بتصرف ، طبع دار التوزيع والنشر  22:19مجموعة رسائل اإلمام / حسن البنا ، رسالة دعوتنا ص - 1

 اإلسالمية بالقاهرة .
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 ،ويعتبدر هدذا مدن أخدوف مدا يخافده األعدداء ،واالستعالء على الخضوع للغزاة  ،والشهادة
مدددن  ،لدددذا نجددددهم دائمدددا حريصدددين علدددى تغييدددر مسدددار الألدددورات فدددي عالمندددا اإلسدددالمي

ومدا ذلدك إال لعلدم المسدتعمر أنده ال  ،اتجاهها اإلسدالمي إلدى اتجاهدات قوميدة أو وطنيدة
النصدددر أو  –ألن األمدددر عنددددهم ال يعددددوا أحدددد  دددايتين  ،ء اإلسدددالميينيسدددتنيع احتدددوا

أمدددا القوميدددون والوطنيدددون فددديمكن احتدددواؤهم بشددديء مدددن الوعدددود الكاذبدددة أو  –الشدددهادة 
 .(1)المعاهدات الخادعة 

إن خنر القوة الكامنة في العقيدة علدى االسدتعمار ينبدع أوال مدن أن اإلسدالم قدوة تحريريدة 
تقاومددده مقاومدددة  ،وتقددداوم هدددذا االعتدددداء بصدددالبة ،ى كدددل اعتدددداء علدددى الحريدددةوروحددده تدددأب ،هائلدددة

فد ذا مدا اسدتيقظ  روح اإلسدالم  ،ويهون فيها البدذل والتضدحية ،إيجابية تهون في سبيلها األرواح
ومن المحال أن تسك  عدن الصدراع اإليجدابي الدذي  ،في أمة فمن المحال أن تتخلى عن حريتها

 .حنيمايحنم قواعد االستعمار ت
عقيددة  :كذلك ينبع الخنر على االستعمار في العقيدة اإلسالمية من أنها       

فالمسددلم حددين تسددتيقس فيدده روح اإلسددالم ال ينيددق أن يعلددو  ،اسددتعالء واعتددزاز وكبريدداء
ومن ثدم ينظدر إلدى االسدتعمار األجنبدي نظرتده إلدى  ،وال ينيق أن يذل ألحد ،عليه أحد

تحقيقددددا لعددددزة اإلسددددالم وصدددديانة لكرامددددة  ،ويتحددددتم كفاحدددده ،المنكددددر الددددذي تتحددددتم إزالتدددده
 .وابتغاء لمرضاة   تعالى ،المسلمين

أنها عقيددة تجعدل  :ثمة منبع ثالث للخنر على االستعمار من العقيدة اإلسالمية
 ،من اعتدى على ابر مدنهم فقدد اعتددى علديهم جميعدا ،من الوطن اإلسالمي كله وحدة
من أطراف األرض كلها أن يعلن الجهاد لدرد الخندر عدن  وعندئذ يتحتم على كل مسلم

ومدددا مدددن مسدددلم فدددي أقصدددى  ،ذلدددك الشدددبر الواحدددد مدددن تلدددك الرقعدددة اإلسدددالمية العريضدددة

                                                 
، طبع مؤسسة المدينة للنباعة والنشر ، طبعة أولى  323د قنب صواقعنا المعاصر : األستاذ / محم - 1

 م .1986سنة 
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ما من مسدلم حدق يسدمع أو يعلدم أن عددوا دا  علدى ادبر مدن أرض اإلسدالم  ،األرض
ندددر وهندددا يكمدددن الخ ،ثدددم ال ينددددب نفسددده للدددذود عدددن أرض المسدددلمين وكرامدددة المسدددلمين

خنر التجمع والتكتدل تحد  لدواء واحدد للمقاومدة والكفداح بدروح  ،األكبر على االستعمار
 . (1)التضحية والفداء 

 
: هيمنتها وشموليتها ومالزمتها لجوانب اإلنسان وأطوار حياته  :ثانيا  

 ،تعددد هددذه الخصيصددة مددن أعظددم الخصددائص التددي تميددزت بهددا الهويددة اإلسددالمية
 .بتها لكألير من الهويات في بوتقتهاوالتي كان  سببا في إذا

ولكنهددا كاندد   ،لقددد ارتفعدد  بعددض الهويددات فددي فتددرات زمنيددة طويلددة أو قصدديرة 
كوسدديلة للقضدداء علددى كددل هويددة تعتددرض  ،ترتكددز فددي ارتفاعهددا هددذا علددى الحديددد والنددار

 .طريقها
أمددددا الهويددددة اإلسددددالمية ف نهددددا فددددي سددددعيها لالرتفدددداع تسددددعى لفددددتح اإلنسددددان عبددددر 

وانفتددداح قلبددده استسدددلم  ،واذا تدددم فدددتح اإلنسدددان باقتنددداع عقلددده ،فنرتددده الشدددمولية متنلبدددات
إن الواقدددع األلدديم والتيدده الدددذي تحيدداه البشدددرية ال  ،الحديددد والنددار تلقائيدددا ب سددالم حاملهمددا

 .ويلتمس الشفاء من مواضع الداء ،والعالم يرفض اإلسالم ،يمكن الخالص منه
فيضدان النهضدة الماديدة قدد وصدل إلدى آخدر  إن دراسة العدالم المعاصدر تددلنا أن

إن موجددة مددن انعدددام الألقددة  ،وأنهددا  يددر قددادرة علددى إعندداء السددكينة لقلددب اإلنسددان ،مددداه 
إن الدين ينهض اليوم من جديد في روسديا بعدد نصدف  ،والنمأنينة النفسية تغزو العالم

وينلدق  ،نيندةوحركات الشباب الفوضوية من الغرب نتاج النعددام النمأ ،قرن من القهر
 اباب اليابان أسم 

                                                 
، طبع دار الشرو  بالقاهرة ، طبعة عاارة سنة  170دراسات إسالمية : األستاذ / سيد قنب ص - 1

 م .2002
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) ثقافددة التجددارة ( علددى ثقددافتهم التددي ال توافددق سددوى  جددزء مددن حاجددات الوجددود 
 .البشري 

إن هدذه األحدوال  ،إن داء القلق وانعدام الألقة قد  زا الجيل الجديد فدي العدالم كلده
 .(1)لى تتيح فرصة ذهبية لحاملي دين الفنرة إلرواء عنش العالم وإلظهار دين   تعا

نعم إن الواقع الغربي وما فيه من خدواء روحدي زاد مدن نسدب االنتحدار مدع تدوفر 
 -وهذا خير دليدل علدى مددى احتيداج البشدرية إلدى هدذا الددين  ،المتع واللذات والشهوات

 ،الذي يشبع في النفس البشرية كدل متنلباتهدا -دين الفنرة التي فنر   النا  عليها 
فددال يأخددذ جانبددا ويدددع اآلخددر بددل يأخددذ اإلنسددان فددي تناسددق  ،ويأخددذها مددن كددل جوانبهددا
فهددي  ،بددل ويضدداف لكونهددا ادداملة ل نسددان مددن كددل جوانبدده.وانسددجام مددن جميددع جوانبدده
وآخدددر بنددداء علدددى لونددده أو جنسددده  إذ ال تقدددر فرقدددا بدددين إنسدددان ،كدددذلك اددداملة للبشدددر جميعدددا

      :القاعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
     13الحجرات. 

وال لعجمااي علااى  ،أال ال فضاال لعربااي علااى عجمااي ،.... .(: وقددول النبددي 
  (2)( إال بالتقوى  ،وال أسود على أحمر ،وال أحمر على أسود ،عربي

وهدددذه المعددداني وان كانددد  البشدددرية تحلدددم بنزولهدددا إلدددى أرض الواقدددع فدددي عالمندددا 
عدداش فددي فتددرات طويلددة مددن فقددد نزلدد  فددي ظددل اإلسددالم إلددى هددذا الواقددع الم ،المعاصددر

 .التاريخ اإلسالمي
نعددم أوليسدد  هويتنددا اإلسددالمية هددي التددي جعلدد  عندداء بددن أبددي ربدداح إمددام أهددل 

 !.؟وقد كان مولى لبني فهر ،وعالمها وفقيهها ،مكة
وهددو العبددد الحبشددي أن  بددل أليسدد  هددي الهويددة التددي أعندد  الفرصددة لددبالل بددن ربدداح 

                                                 
هرة ، طبع منبعة المختار اإلسالمي بالقا 51اإلسالم والعصر الحديث : األستاذ / وحيد الدين خان ص - 1

 م.1978، طبعة ثانية سنة 

 ، حديث صحيح .22894مسند اإلمام / أحمد بن حنبل ، حديث رقم :  - 2
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 .(1)! ؟الكألير من أاراف العربيصعد فو  الكعبة ليؤذن وبجواره 
علدى  ،فانظر إلى هذا المستوى من اإلنسدانية التدي تميدزت بهدا هويتندا اإلسدالمية

حتدددى إندددك لتجدددد  ،خدددالف مدددا يحددددم بدددين أصدددحاب الهويدددات األخدددرى فدددي البلدددد الواحدددد
وبالنبع كان لهذه  ،التفرقة العنصرية في أاد دول العالم الغربي مناداة للحرية والمساواة 

 .صيصة أعظم األثر في إقبال النا  على اإلسالم ودخولهم فيهالخ
 :هوية حيوية قادرة على إخضاع الهويات األخرى  :ثالثا   

وتعتبر هذه الخصيصة كذلك من الخصائص التي تجعل أعداء اإلسالم يخافون 
وال أدل علددى هددذا الخددوف مددن قددول رئدديس أمريكددا  ،أاددد الخددوف مددن الهويددة اإلسددالمية

التي قد  ،ولكننا نخشى اإلسالم والحرب العقائدية ،ا ال نخشى الضربة النوويةإنن :سابقا
 .تقضي على الهوية الذاتية للغرب

ولقددد تحدددم علمددداء الغددرب عدددن حيويددة اإلسدددالم وقدرتدده علدددى اسددتيعاب أطدددوار  
ومددن هددؤالء العلمدداء ) هددوكنج ( أسددتاذ  ،وقدرتدده كددذلك علددى توليددد أفكددار جديدددة ،الحيدداة

أحياندددا  :جامعدددة هارفدددارد حيدددث يقدددول فدددي كتابددده ل روح السياسدددة العالميدددة لالفلسدددفة فدددي 
واصدار أحكام  ،يتساءل البعض عما إذا كان نظام اإلسالم يستنيع توليد أفكار جديدة

هدو أن فدي نظدام  :فدالجواب عدن هدذه المسدألة ،مستقلة تتفق ومدا تتنلبده الحيداة الفنريدة
ه مدن حيدث قابليتده للتندور يفضدل كأليدرا مدن الدنظم إندبدل  ،اإلسالم كل استعداد داخلي للنمو

وانمددا فددي  ،والصددعوبة لددم تكددن فددي انعدددام وسددائل النمددو والنهضددة فددي الشددرع اإلسددالمي ،المماثلددة
وأنددي أاددعر بكددوني علددى حددق حددين أقددرر أن الشددريعة اإلسددالمية  ،انعدددام الميددل إلددى اسددتخدامها

 .تحتوي بوفرة على جميع المبادئ الالزمة للنهوض
هددددذا أيضددددا الكاتددددب األيرلندددددي ل برنددددارد اددددو ل يتحدددددم عددددن حيويددددة اإلسددددالم و  
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اإلسددالم هددو الدددين الوحيددد الددذي يمتلددك القدددرة  :واسددتيعابه أطددوار الحيدداة المختلفددة فيقددول
 على استيعاب أطوار الحياة المختلفة في كل العصور ل.

ولكنندا  ،ةلقد كنا نخوف بشعوب مختلف :وهذا أيضا المبشر لورانس براون ل يقول
لقدددد كندددا نخدددوف مدددن قبدددل بدددالخنر  ،بعدددد اختبدددار لدددم نجدددد مبدددررا لمألدددل هدددذه المخددداوف

 ،إال أن هددذا كلدده لددم يتفددق كمددا تخيلندداه ،وبددالخنر األصددفر وبددالخنر البلشددفي ،اليهددودي
ثدم رأيندا  ،وعلى هذا يكون كل مضنهد لهم عدونا األلدد ،إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا 

ولكددن الخنددر  ،أمددا الشددعوب الصددفر فهندداك دول كبددرى تقاومهددا ،اأن البالاددفة حلفدداء لندد
إندده   ،وقوتدده علددى التوسددع واإلخضدداع وفددي حيويتدده ،الحقيقددي كددامن فددي نظددام اإلسددالم

 .(1)الجدار الوحيد في وجه االستعمار األوربي 
بالر م من أن المفروض وهدم يددعون أنهدم  ،فانظر إلى نصائح المبشرين لقومهم

أو أن  ،أن يكوندددوا فدددي صدددف اإلسدددالم باعتبددداره ديدددن سدددماوي كدددذلك أتبددداع ديدددن سدددماوي 
ال أن يتددرزروا ضددده مددع المدداديين الددذين ال يؤمنددون  ،يكونددوا محايدددين علددى أقددل تقدددير

 .(2)باألديان كافة 
 ،ولكن ال عجب فقد سبقهم سلف لهم من أهل الكتاب نهجدوا أمدامهم هدذا المدنهج

    :عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنهم وقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال   
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   52،51 :النساء اآليتان. 

 :إنها هوية ربانية :رابعا   
وجميددددع الهويددددات الوضددددعية دمددددرت  ،والهويددددات إمددددا سددددماوية أو بشددددرية وضددددعية

وأمدددا  ،وبدددنقص مؤسسدددها ،وأفسددددت األرض ألنهدددا مرتبندددة بقصدددور واضدددعها ،اإلنسدددانية
 ،لدكالهويات السماوية ف نهدا كلهدا اليدوم محرفدة باطلدة بدل أصدبح  وثنيدة ال مريدة فدي ذ

 :تكفددددل   تعددددالى بحفظهددددا فقددددال جددددل اددددأنه  ،ربانيددددةوأمددددا الهويددددة اإلسددددالمية فهددددي هويددددة 
    

    9الحجر. 
: أنهااا هويااة راسااخة  ال تتباادل وال تتغياار :إن أصددول الهويددة اإلسددالمية خامسااا  

فأركدددان  ،ر ولدددن تتبددددل مهمدددا تعاقبددد  األزمدددانلدددم تتغيددد ،راسدددخة عبدددر التددداريخ النويدددل
 اإلسالم هي أركانه منذ 

قددددال  (1)إلددددى أن يبعددددث   تعددددالى األرض ومددددن عليهددددا  ُبعددددث سدددديدنا محمددددد 
      :تعدددددددددددددددددددددددددالى

    وقددددددددددددددددددددال عددددددددددددددددددددز مددددددددددددددددددددن قددددددددددددددددددددال 62األحددددددددددددددددددددزاب  
    64يونس  

                                                 
1 -  www.shobohat.com/vp/showthread=ptp?=11028 
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: اله  :وية اإلسالمية تدعوا إلي التوكل على هللا تعالىسادسا  
تتسددم بدده الهويددة  ،إن التوكددل علددى   تعددالى مددع األخددذ باألسددباب والقيددام بالعمددل

ألنده اعتصدام  ،والتوكل على   تعالى ال يمنع من العمل واألخدذ باألسدباب ،اإلسالمية
 :     قددال  ،بددال تعددالى
    

       101 :آل عمران. 
والمدؤمنين معده عنددما توكلدوا علدى     يولقد وضح القرآن الكريم موقف النبد

فحددددداول  ،وتحركدددددوا السدددددترداد هيبدددددة المسدددددلمين وقدددددوتهم ،تعدددددالى مدددددع األخدددددذ باألسدددددباب
  : ن مع رسولهم فكان  إجابة المؤمني ،المشركون تألبينهم بأنهم جمعوا لهم الجموع

   
       فكاند  النتيجدة كمدا أخبرندا  ،173 :آل عمدران

    :  تعدددددددالى
    

  
    

     174 :آل عمران   
إذا رضددي  :قددال ،متددى يكدون الرجددل متدوكال :وسدئل يحددي بدن معدداذ أحدد العددارفين

 .(1)بال وكيال 
 :حقيقة االنتماء للهوية اإلسالمية -2

ضددعف االنتمدداء لدددى الكأليددر مددن  ،مددن المشددكالت التددي تواجدده الهويددة اإلسددالمية
 ،بدداط العقائددديوهددو إفددراز للضددعف فددي االرت ،إذ يغلددب عليدده االنتمدداء الشددكلي ،أبنائهددا

                                                 
 أحمد عمر هاام ، مقال منشور بالشبكة المعلوماتية خصائص الهوية اإلسالمية : د .  - 1

www.egyptianasis.net. 
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ولعدددددل االنتمددددداء  ،واالصددددنباغ المنهجدددددي بالمبدددددادئ التددددي تتضدددددمنها الهويدددددة اإلسددددالمية
الحقيقدي يكددون إذا تددوفرت لده جملددة مددن المواصدفات التددي ترتقددي بده مددن مجددرد االنتمدداء 

ولعددددل مددددن أبددددرز تلددددك  ،الشددددكلي دون الشددددعور بتلددددك الهويددددة فددددي حقيقتهددددا ومضددددمونها
  :المواصفات ما يلي

ألن اإلسددالم  ،وال عاطفيددا ،انتمدداء حقيقيددا ال وراثيددا وال عفويدداأن يكددون  -1
فعدددم إدراك هددذه   ،يقددوم علددى مفدداهيم محددددة عددن الكددون واإلنسددان والحيدداة ،مددنهج حيدداة

إضافة إلى  يرها من المبادئ بحيدث يتحقدق وعدي  االمفاهيم أو عدم االلتزام بمضامينه
 .أو بالوراثة وال يحقق المراد منهعقدي والتزام فكري يجعله انتماء عاطفيا عفويا 

أو  ،يهددددف لتحقيدددق مصدددلحة اخصدددية ،أن ال يكدددون انتمددداء مصدددلحيا -2
إذ االنتمددداء لهدددذه الهويدددة يعندددي إخضددداع المنتمدددي مصدددالحه لمصدددلحة  ،مدددررب خاصدددة

ويؤكدددد علدددى صدددد  النيدددة لددددى  ،وهدددذا يدددربب االنتمددداء بالعمدددل ،اإلسدددالم ولددديس العكدددس
لكدن ال  ،لح اخصية بانتمائه لهذه الهويدة اإلسدالميةوهذا ال ينفي وجود مصا ،المنتمي

وان كدان فلفتدرة يمكدن للمنتمدي مدن خاللهدا  ،يمكن بحدال أن يكدون االنتمداء فقدب ألجلهدا
 .وتصحيح التعاطي معها ،إدراك المعاني العظيمة لهذه الهوية ثم تصحيح المسار فيها

تمدددي بحيدددث يدددرتبب مصدددير المن ،البدددد أن يكدددون هدددذا االنتمددداء مصددديريا -3
بدل هدو انتمداء  ،أو ظدرف ويدزول ،فهو ليس انتماء مرحلدة وتنتهدي ،بمصير تلك الهوية

   :قددال تعددالى ،ال انفكدداك مندده وال تراجددع عندده ،مؤبددد
     آل
 .(1)102:عمران
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 الفصل الثاني 

 أهم التحديات التي تواجه الهوية اإلسالمية 

 :على مبحثينويشتمل 
 .العولمة وأثرها على الهوية اإلسالمية :المبحث األول

 .الغزو الفكري وأثره على الهوية اإلسالمية :المبحث الثاني
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 الفصل الثاني 

 أهم التحديات التي تواجه الهوية اإلسالمية  

 ءتواجددده الهويدددة اإلسدددالمية الكأليدددر مدددن األخندددار والتحدددديات التدددي تحددداول القضدددا
بخنب وبرامج معددة ب حكدام  ،عن طريق تذويبها في  يرها من الهويات ،التهاعليها واز 

وتتعدد هذه التحديات وتتندوع لتشدمل جميدع الجواندب العقائديدة  ،من قبل أعداء اإلسالم 
.. و يرهدا لكدل أمدم .واالجتماعية واالقتصادية والعسكرية والسياسدية ةوالألقافية واألخالقي

ألن الهويددة اإلسددالمية ذات   ،ويددة اإلسددالمية أمددر واضددحولكددن ضددررها علددى اله ،العددالم
فهي تحتوي الهويات األخرى وترفض أن يحتويها احدد ألنهدا ربانيدة  ،خصوصية منفردة

 .المنبع
ووسددائل اإلعددالم  ،واالستشددرا  ،والغددزو الفكددري  ،العولمددة :وأهاام هااذه التحااديات

..... ،الهويدة اإلسدالمية التي تعمل بوقا لنشر أفكار الغرب وتشدكل تهديددا خنيدرا علدى
 .و يرها

 ،إن إلزام العالم بأسدره بانتهداج نظدام سياسدي واقتصدادي واجتمداعي وثقدافي واحدد
بقدر ما هو خروج على مننق التاريخ وقانون  ،هو عمل ضد سنن   تعالى في خلقه

ولدددئن كدددان مصدددير هدددذه السياسدددة االسدددتعمارية الجديددددة سدددائر إلدددى إفدددال  ال  ،النبيعدددة
فدد ن هددذا ال يمنددع مددن اسددتمرارها إلددى أمددد قددد ينددول فددي طمددس الخصوصدديات  ،محالددة

ولذلك  ،الألقافية والحضارية للهويات الوطنية لألمم والشعوب في األمدين القريب والبعيد
إن الخنر الذي يتهدد الهوية الحضارية والخصوصية الألقافية خنر حقيقي واقع  :نقول
وهدو حقيقدة واقعيدة قائمدة فدي  ،الكتساح والعدوانويزحف نحو المزيد من الغزو وا ،فعال

والمهددددددة لسددددالمة الكيددددان  ،نعيشددددها ونشدددداهد آثارهددددا المدددددمرة للعقددددل والوجدددددان ،حياتنددددا
اإلسالمي بصورة عامة باعتبدار أن الحدرب ضدد الهويدة يقصدد بهدا تمهيدد النريدق نحدو 
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 .(1) فرض الهيمنة السياسية والعسكرية واالقتصادية واإلعالمية والألقافية
إن التحديات التي تواجه هويتنا تضعف المناعة والحصدانة لددى الفدرد والمجتمدع 

كمددا أنهددا  ،وتسدبب أزمددة عقديددة وأخالقيدة ،وتددؤثر علدى خصوصدديتنا وثقافتنددا ،اإلسدالمي
 ،لتددؤثر علددى مددواطن القددوة والعددزة والمنعددة فددي حياتنددا ،تقددوم بالتشددويش والتشددويه لهويتنددا

 .هة فاقدة الهوية منبهرة مفتونة بالنموذج الغربيمشو  ،ولتخلق أجياال مقلدة
 .كما يضعف االنتماء والوالء للهوية ،ومن هنا يشعر المسلم باالنكسار والهزيمة

عددددن أهدددم التحدددديات التددددي تواجددده الهويددددة  -بدددد ذن   تعدددالى  -وسدددوف نتحددددم 
 .ويقتصر الحديث على العولمة والغزو الفكري  ،اإلسالمي
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 المبحث األول

 ولمة وأثرها على الهوية اإلسالميةالع

 ،إن العولمدددددة وصدددددف لظدددددواهر متعدددددددة كالتقددددددم المدددددذهل فدددددي وسدددددائل االتصدددددال
الددذي  ،مددع سددلنة القضددب الواحددد ،وذهدداب الحددواجز ببددين الدددول ،واالنفتدداح المعلومدداتي

 .يسعى للهيمنة السياسية واالقتصادية والعسكرية والألقافية
ا ل األمركدة ل، ولألسدف أن أمريكدا ال تهددف وهذا ما حدا بالبعض إلى أن يسميه

 ،بل أنها تننلق من مصالحها الذرائعية المجردة من المبادئ ،إلى تنبيق قيمها فحسب
والتي تشكل خندورة كبيدرة علدى القديم واألخدال  والهويدات السديما  ،والتي تكيل بمكيالين

 .(1)اإلسالمية 
 .* أنصار العولمة يصورونها كد ن جد د

 ،حتددى يسددلم الخصددم قبددل المعركددة ،عولمددة علددى وسددائل الحددرب النفسدديةوتعتمددد ال
ألن العولمدة تصدور وكأنهدا ديدن  ،وبدث اليدأ  فدي نفسده ،بسبب تحنيم روحه المعنويدة

 جديد كما يراها 
وبدين السدعي  ،بدين اإلحسدا  باالنتمداء :ل توما  فريد مان  ل الذي يخير العدالم

في مسارات العولمدة والسدو  العالميدة بدأي ثمدن فاالنخراط  ،نحو التقدم في ظل العولمة
بينمددددا االحتفدددداظ بالهويددددة أو االنتمدددداء للجددددذور  ،هددددو النريددددق الوحيددددد للتقدددددم واالزدهددددار

 .(2)الوطنية والدينية هو طريق التخلف واالندثار 
 وبذلك تعتمد العولمة ب ااعة فكرتها على عاملين:

نظددرون ويفكددرون ألفكددار العولمددة تجنيددد مفكددرين وكتدداب فددي مختلددف الددبالد ي :أحاادهما

                                                 
 العولمة وأثرها على الهوية : د . خالد عبد   القاسم ، موقع اإلسالم اليوم الشبكة المعلوماتية  - 1

www.islamtoday.net/pohoothiartshaw/86/73350 
ية م ، مقال بعنوان / تسويق وتزويق العولمة ، مراجعة نقد2000مجلة الهالل المصرية ، عدد فبراير  - 2

 لكتاب : توما  فريد مان للدكتور . محمد عبد الفضيل ، إصدار دار الهالل المصرية .
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 . (1)ويؤكدون أن الشعور بالوالء ألمة أو وطن أصبح من مخلفات الماضي ،والكونية
هشااددة التكددوين الددديني والألقددافي اإلسددالمي لدددى بعددض المألقفددين بسددبب  :الثاااني

ولكددن ممددا يبعددث علددى االطمئنددان أمددام هددذا الغددزو  ،روح التغريددب السددارية فددي ثقددافتهم
 ألقافتنا أن الجديد ل

) عامة لمسلمين فيهم حصانة روحيدة وايمدان قدوي يجعلهدم يميدزون بدين الخبيدث 
وفدي  ،فدال خندر علديهم وانمدا الخندر علدى الدذين ال يؤمندون إيماندا صدادقا ،من النيدب

نفوسددهم اضددنراب واتجدداه إلددى تقليددد الغددربيين فددي كددل ادديء وتقددديس مددا عندددهم سددواء 
 .(2)أكان صحيحا أم باطال 

والتعامددل  ،فددي العلددوم والتقنيددات ،ولمددة يجددب أن تكددون مددن أجددل اإلنسددانإن الع
أما الديانات والألقافات والتقاليدد فهدي حضدارة  ،والتعاون الذي يحترم قيمة البشر بعضهم

وأن  ،بشددرط أال يعتدددي أحددد علددى اآلخددر ،تشددكل تنوعددا  يددر ممددل ،الشددعوب ملددك لهددم
 ،ضداري ال بدديل لهدا مدن أي حضدارة أخددرى نعلدم أن هويتندا وذاتيتندا بعمقهدا الدديني والح

ال  ،ور م خصوصيتها كاند  إنسدانية اداملة ،أبدع  وأضاف  وأعن  ،فألقافتنا عالمية
ولكددددن بمددددا تجاوزتدددده مددددن عناصددددر الحضددددارات  ،بتراثهددددا اإلسددددالمي وهددددو ذروة عنائهددددا

 ،اوكمدا صدنع  األمدة ثقافتهدا صدنعتها ثقافتهد ،وبلغتها العربية وفنونهدا وآدابهدا ،األخرى 
فدال تكداد تملدك لغدة مدن اللغدات  ،وحافظ  على هويتها عبر أداتها التعبيرية لغة القدرآن

وال فدي النسدق  ،ما تملكه اللغة العربية من ترام فكري مكتوب ال في الكدم وال فدي الندوع

                                                 
، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مكتبة  81الجات والتبعية الألقافية : د . مصنفى عبد الغني ص - 1

 م . 1999األسرة سنة 

فلسفة اإلسالمية ، كلية دار العلوم جامعة اإلسالم في عصر العولمة ، كتاب المؤتمر الدولي الرابع لل - 2
القاهرة ، بحث بعنوان : كيف نصون الهوية اإلسالمية الألقافية في عصر العولمة : د . مصنفى حلمي 

 م . 1999، مايو  624ص
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 .(1)اللغوي المتماسك 
 :تعريف العولمة:أوال

الكتَددداب علدددى  حيدددث يركدددز الكأليدددر مدددن ،تختلدددف تعددداريف العولمدددة بدددين المفكدددرين
بزيدددادة الفقدددر وتكددددد   ،وينبددده علدددى خنورتهدددا مدددن هدددذا الجاندددب ،الجاندددب االقتصدددادي

أو إيجابيتهددددا مددددن انفتدددداح  ،واضددددمحالل الصددددغرى  ،وخدمددددة الشددددركات الكبيددددرة ،األمددددوال
من يبشر بها باعتبارها تحرر مدن  ومنهم ،األسوا  وزوال الحواجز عن األيدي العاملة

مددن يركددز علددى الجانددب الألقددافي  وماانهم ،و العالميددة والتقدددمالدددول المغلقددة واننددال  نحدد
 .من يأخذها بمضمونها الشاملومنهم  ،وأضراره
 .وهذا االختالف بسبب ذكر كل واحد جانبا من الموضوع 
حيددددث نجدددددد أن أكألدددددر  ،وهددددذه التعريفدددددات تتبدددداين فدددددي درجدددددة قبولهددددا وخنورتهدددددا 

 .على الجانب االقتصاديمع التركيز  ،المفكرين المسلمين ينبه على خنورتها
 :أهم تعريفات العولمة

ثدوب تشدكله  ،العولمدة هدي االسدتعمار بألدوب جديدد :يعرف أحدهم العولماة بأنهاا
إنهدددددا  ،ويحمدددددل قيمدددددا تددددددعم انتشدددددار تلدددددك المصدددددالح وترسدددددخها ،المصدددددالح االقتصدددددادية

إنهددا بكددل بسدداطة  ،أو مخالددب عسددكرية واضددحة ،االسددتعمار بددال هيمنددة سياسددية مبااددرة
وربنهددا  ،يددة يدددفعها الجشددع اإلنسدداني للهيمنددة علددى االقتصدداديات المحليددة واألسددوا عمل

 .والحصول على أكبر قدر من المستهلكين ،بأنظمة أكبر
واذا كدددان البحدددث عدددن األسدددوا  والسدددعي للتسدددو  منلبدددا إنسدددانيا قدددديما وحيويدددا  
وربمدا  ،ةف ن ما يحدم هنا يختلف في أنه بحث يمار  منافسة  ير متكافئد ،ومشروعا

ويؤدي من ناحية أخرى إلى إضعاف كل ما قد يقف في طريقه  ، ير اريفة من ناحية

                                                 
العولمة وقضية الهوية الألقافية في ظل الألقافة العربية المعاصرة : األستاذ / محمد سعد التميمي  - 1
 م .2001أولى سنة ، طبعة 318ص



 
 
 

 الهوية اإلسالمية )رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة(

 

-183- 

 .(1)من قيم وممارسات اقتصادية وثقافية 
 .ووصفوا العولمة بأنها اختراقا ثقافيا ،بينما يركز بعضهم على الجانب الألقافي

في العولمددددة تعنددددي نفددددي اآلخددددر واحددددالل االختددددرا  الألقددددا :وعرفهااااا آخاااار بأنهااااا 
 .(2)وفرض نمب واحد لالستهالك والسلوك  ،والهيمنة

وهددي  ددزوة ثقددافي اجتمدداعي اقتصددادي  ،إن العولمددة هددي األمركددةوعرفهااا آخاار: 
كددل ذلددك يعملددون لدده باسددم العولمددة  ،سياسددي يسددتهدف الدددين والقدديم والفضددائل والهويددة 

 .(3)وحقو  اإلنسان 
وقدد أكدد علدى  ،ؤثر األقدوى باعتبارهدا المد ،والتصريح بأنها أمركة تصريح صحيح

أن جوهر العولمة هو الدنمب األمريكدي الدرئيس األمريكدي األسدبق ل جدورج بدوش ل حدين 
إن القدددرن القدددادم سيشدددهد  :قدددال فدددي منددداخ االحتفدددال بالنصدددر فدددي حدددرب الخلددديج الألانيدددة

 .(4)وأنماط العيش والسلوك األمريكي  ،انتشار القيم األمريكية
ستألمار اليهود الذين يقودون الغرب وأمريكا تحديددا وربما تكون صهينة السيما وا

للعولمة للسينرة على العدالم مدن االسدتعمار إلدى االسدتحمار ) ركدوب األمدم واسدتغاللها 
 .(5)دون القضاء عليها 

إلفسدداد العددالم  ،وبددذلك تكددون العولمددة أمريكيددة ولكنهددا بزعامددة وقيددادة صددهيونية 
ض إجبددار إرادة الشددعوب علددى مددا يريدددون وذلددك بغددر  ،وتسددخيره لتحقيددق مصددالح الغددرب

                                                 
، العدد السابع ، طبعة أولى سنة  73نحن والعولمة من يربي اآلخر :  سلسلة كتاب المعرفة ص - 1

 م .1999

 29العولمة وقضية الهوية الألقافية في ظل الألقافة العربية المعاصرة : األستاذ / محمد سعد التميمي ص - 2
 ، مرجع سابق .

 ،مرجع سابق .129: ، سلسلة كتاب المعرفة  صنحن والعولمة من يربي اآلخر  - 3
 . 28المرجع السابق ص  - 4
، مقال بعنوان : العولمة حلقة في تنور آليات السينرة :  91ص 136مجلة البيان اللندنية ،العدد  - 5

 األستاذ / خالد أبو الفتوح .



 
 
 

 الهوية اإلسالمية )رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة(

 

-184- 

  .سلما أو حربا
  :آثار العولمة على الهوية اإلسالمية :ثانيا

ألنهددددا تعمددددل علددددى  ،إن العولمددددة لهددددا أخنددددار جسدددديمة علددددى الهويددددة اإلسددددالمية
فضدددال عدددن  ،و تشدددكل تحدددديا كبيدددرا علدددى العقيددددة واألخدددال  والقددديم اإلسدددالمية،إضدددعافها

وكلهدددا تدددؤثر سدددلبا علدددى  ،واالقتصدددادية والألقافيدددة و يرهدددا الجواندددب األخدددرى االجتماعيدددة
 .الهوية اإلسالمية

وتشدددخيص  ،ومعرفدددة حقيقتهدددا ،وسدددوف أذكدددر بعدددض هدددذه اآلثدددار لكشدددف أمرهدددا 
  :وذلك فيما يلي ،العالج المناسب لها

 :أثر العولمة على العقيدة (1
 مددددع التشددددكيك فيهددددا بشددددتى األسدددداليب ،تقددددوم العولمددددة بخلخلددددة عقيدددددة المسددددلمين

 .والتهوين من اأن العقيدة في نفو  أصحابها ،والوسائل لنشر الكفر واإللحاد
أال  ،إن المألقفددين فددي العددالم يخددافون علددى هويددة اددعوبهم مددن العولمددة األمريكيددة 

وأعظدم  ،يحق لنا كمسلمين ونحن نحمل أعظم عقيدة وخير لسدان ندزل بده القدرآن الكدريم
أن نخشددى علددى تلددك الجددواهر مددن أثددر  ،عاليددةباإلضددافة إلددى القدديم الحضددارية ال ،تدداريخ

 ،إن أخنددر مدا تحملدده العولمدة تهديدددها ألصدل العقيدددة اإلسددالمية ؟العولمدة علددى الهويدة
وتهددمها  ،وهي دعوة تنقض عقيدة اإلسالم من أساسها ،لما تدعوا له من وحدة األديان

  تعدددالى ألن ديدددن اإلسدددالم قدددائم علدددى حقيقدددة أنددده الرسدددالة الخاتمدددة مدددن  ،مدددن أصدددلها
السدددابقة التدددي نزلددد  مدددن السدددماء د ثدددم أصدددابها التحريدددف الناسدددخة لكدددل األديدددان   ،للبشدددرية
 .ودخل على أتباعها االنحراف العقائدي -والتغيير

كمددا أن العولمددة تسددعى إلعددادة تشددكيل المفدداهيم األساسددية عددن الكددون واإلنسددان 
 ،يروج لها الغرب ثقافيا وفكريا واالستعاضة عنها بالمفاهيم التي ،والحياة عند المسلمين

فدددالكون فدددي نظدددر العولمدددة الألقافيدددة والفكريدددة لدددم يخلدددق تسدددخيرا ل نسدددان ليكدددون ميددددان 
 ،امتحان للنا  البتالئهم أيهم أحسن عمال، واإلنسان لم يخلدق بهددف عبدادة   تعدالى
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الفكريدددة وهددذه المفدداهيم األساسدددية للعقيدددة اإلسددالمية ليسددد  فددي نظددر العولمدددة الألقافيددة و 
 . (1)سوى خرافة 

والحقيقدددددة الماديددددددة  ،إن هدددددذه العولمدددددة ال تعدددددرف إال العدددددالم المدددددادي المحسدددددو 
أمددددددا عددددددالم  ،القائمددددددة علددددددى المصددددددلحة والمنفعددددددة الشخصددددددية واللددددددذة الحسددددددية،والنبيعية
 .والمعان الروحية فهي أبعد ما تكون عنها ،تالروحانيا

 :أثر العولمة على األخالق (2
فهددي كددذلك لهددا تددأثير سددلبي  ،ارا سددلبية خنيددرة علددى العقيدددةوكمددا أن للعولمددة آثدد
وقددد أاددارت دراسددة  ،ولعلهددا فددي هددذا الجانددب أسددرع مددن  يددره ،علددى الجانددب األخالقددي

 :مألددددل ىحديألدددة إلدددى أن تددددأثير العولمدددة علددددى الجواندددب األخالقيددددة يدددأتي بالدرجددددة األولددد
وا ددراء النسدداء  ،سدالميةالتدرويج ل باحيددة واالخددتالط ومدا إلددى ذلددك ممدا يخددالف القدديم اإل

 .(2)وأدوات الزينة  وكذلك التأثير على الروابب األسرية  ،بتقليد األزياء الغربية
 .(3)علما بأن العرب هم أكألر الشعوب مشاهدة للتلفاز 

حيددث سدديادة  ،إن السددلوك والمبددادئ األخالقيددة تتهدداوى فددي الغددرب يومددا بعددد يددوم
 ،وكددذلك تأكددل مؤسسددة األسددرة ،تدداج واالسددتهالكوتعظدديم اإلن ،المصددالح والمنفعددة واللددذة
وتزايدد ا تدراب  ،وتراكم أسلحة الدمار الكوني واألزمة البيئية ،وانتشار اإليدز والمخدرات

 .(4)اإلنسان الغربي عن ذاته وعن بيئته 
                                                 

ستاذ / محمد سعد التميمي العولمة وقضية الهوية الألقافية في ظل الألقافة العربية المعاصرة : األ - 1
 ، مرجع سابق . 274ص
، مجلة الرائد ، إصدار الدار اإلسالمية  11العولمة وأثارها على السلوكيات واألخال  : د . عمار طالبي ص - 2

 م .2002مايو  236ل عالم بألمانيا ، العدد 
مجلة العربية ، إصدار ، كتيب ال 7ضياع الهوية في الفضائيات العربية : د . عائض الردادي ص - 3

 م 2001سنة  37المملكة السعودية العدد 
، إصدار منشورات دار الهالل بالقاهرة ،  220العالم من منظور  ربي : د . عبد الوهاب المسيري ص - 4

 م .2001طبعة أولى سنة 
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كمددا تسددو   ،وكدل هددذه السدلبيات تصدددرها العولمدة إلددى الددول العربيددة واإلسدالمية
ومددن خددالل العولمددة يددروج للشددذوذ  ،المنلقددة بددين الرجددل والمددرأة  ة العولمددة لددوهم المسدداوا 

ومددن  ،ويحدداول الغددرب استصدددار قددوانين لحمايددة الشددذوذ الجنسددي فددي العددالم ،الجنسددي
 لبددال مدن gendrأحدم محاوالت العولمدة محاولدة فدرض مصدنلح جديدد ينلدق عليدهل 

sex " وتتلدون  ،دافها الخبيألدة، فتستتر العولمة تح  اعارات براقة مزيفة لتحقيدق أهد(1)ل
 لتننلي على السذج و وتخدع السفهاء.

 :أثر العولمة على البث اإلعالمي (3
وكددددذلك فددددي البدددددث اإلعالمددددي نجدددددد آثددددارا سدددددلبية خنيددددرة للعولمدددددة علددددى الهويدددددة 

ففددي إحصددائيات منظمددة اليونسددكو للددوطن العربددي أاددارات إلددى أن اددبكات  ،اإلسددالمية
ونصدددف هدددذا  ،الي البدددث كمدددا فدددي سدددوريا ومصدددرالتليفزيدددون العربيدددة تسدددتورد ثلدددث إجمددد
 ،تقريبدا ة% مدن المدواد المنبألد58أما في لبنان فتبلد   ،اإلجمالي كما في تونس والجزائر
وما تحمله من عقائد وقيم وأخال  وعادات  منافية  ،ومعلوم أثر هذه البرامج على اللغة

 .(2)ل سالم 
 أثر العولمة علي اللغة العربية: (4

والقضاء على  ،والدعوة إلى العامية ،تعليم ونشر اللغة اإلنجليزيةوذلك بالترويج ل
وما  ،وهي وعاء الفكر وقالبه الحي ،ألن اللغة هي أداة التفاهم والتواصل ،اللغة العربية

حيدث تمألدل اللغدة نسدبة عاليدة مدن اإلسدهام فدي  ،نراه اليوم يمألل طغيدان  الألقافدة الغربيدة
% 9و ،% من معنيات اإلنترن  باللغة اإلنجليزية88وال أدل على ذلك من أن  ،نقلها

                                                 
 مرجع سابق . 276العولمة وقضية الهوية الألقافية : : األستاذ / محمد سعد التميمي ص - 1
، إصدار  335العرب والعولمة : بحوم ومناقشات الندوة الفكرية : تعقيب األستاذ / نبيل الدجاني ص - 2

 م.1998مركز دراسات الوحدة العربية ، طبعة ثانية سنة 
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أضف إلى ذلك الترويج  (1)% يوزع على باقي اللغات 1و ،% بالفرنسية2و ،باأللمانية
 .للغة العامية

 أثر العولمة علي الكيان األسري: (5
ففي مجال األسرة التي تعد النواة الرئيسية لبناء المجتمع فنجدد أنفسدنا فدي مدؤتمر 

وادماج كل أاكال االنحراف  ،م توصيات تدعو إلى نشر التعليم الجنسيأما ة بكين للمرأ 
وقددد تددم تعبيددد النريددق لهددذه التوصدديات  ،مددن الزنددا إلددى الشددذوذ لتصددبح أوضدداعا طبيعيددة

حيددث  ،للتتحدول إلددى قددرارات ملزمددة فددي مددؤتمر اإليددواء البشددري الددذي انعقددد فددي اسددتانبو 
 ،اإليددواء لمختلددف أاددكال األسددر مددن وثيقددة المددؤتمر علددى اددمول 18يددنص البنددد رقددم 

وتلدك األادكال  ،والمقصود من ذلك منح الشداذين جنسديا الدذين يكوندون فيمدا بيدنهم أسدرا
مدددن العالقدددات بدددين الرجدددال والنسددداء الدددذين ال يرتبندددون بعالقدددات ادددرعية مدددنحهم جميدددع 

 . (2)الحقو  
:كيف نواجه آثار العولمة على الهوية اإلسالمية في العصر الح  :اضر؟ثالثا  

وتعمدل علدى حصدانة  ،وسوف أذكر بعض النر  التدي نقدوي بهدا نقداط الضدعف
وذلك في النقاط  ،لمواجهة آثار العولمة ،المجتمع اإلسالمي السترداد ما فقد من هويته

  :التالية
وتربية األمة  ،وهو العودة إلى اإلسالم ،تعزيز الهوية بأقوى عناصرها -1
والتدددي تجعدددل المسدددلم فدددي عدددزة معنويدددة  ، تعدددالىعلدددى توحيدددد   ةبعقيدتددده القائمددد ،عليددده

    :قددددددددددددددددددددددددددددددددال تعددددددددددددددددددددددددددددددددالى ،عاليددددددددددددددددددددددددددددددددة
  

                                                 
 111العولمة وقضية الهوية الألقافية في ظل الألقافة العربية المعاصرة : األستاذ محمد سعد التميمي ص - 1

 مرجع سابق .

 أثر العولمة على الهوية : األستاذ / محمد صديق ، مقال على ابكة المعلومات الدولية على الموقع :  - 2
http//www.shareah.com/hdex.php?/records/list/id/1/ 
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  وبشددريعته السددمحة وبأخالقدده الروحيددة وتقويددة الصددلة بددال 8 :المنددافقون مددن اآليددة .
 .واليقين بنصره وتمكينه للمؤمنين ،تعالى
وتسدهيل تدريسدها  ،ومنداهج التعلديم ،ساائل اإلعاالمالعناية باللغة العربياة فاي و  -2

 وتحبيبها للنالب.

وعدالتدددده وحضددددارته وثقافتدددده وتاريخددددده  ،إبااااراز إيجابيااااات اإلسااااالم وعالميتااااه -3
 .ليستلهموا أمجادهم ويعتزوا بهويتهم ،للمسلمين قبل  يرهم
 :يقول األستاذ / محمد قطب

هددددو إبددددراز النمددددوذج  ،لمددددةإن الددددرد الحقيقددددي علددددى النددددا وت الحددددالي الددددذي يسددددمى العو 
الصددحيح الددذي يجددب أن يكددون عليدده اإلنسددان لكددي يصددد  النددا  فددي عددالم الواقددع أندده 

وتكنولوجيا واقتصاديا وحربيا وسياسيا وهو محافس على  ،يمكن أن يتقدم اإلنسان علميا
 ،قددائم بالقسددب ،متنهددر مددن الرجددز ،مترفددع عددن الدددنايا ،محددافس علددى نظافتدده ،إنسددانيته

    :قدددددددددددال تعدددددددددددالى ،يدددددددددددزانمعتدددددددددددل الم
  

  
  
  

  (1)25 :الحديد اآلية. 
 :العمل على نهوض األمة اإلسالمية في شتى المياد ن -4

اددتى الميددادين دينيددا وثقافيددا  وسياسدديا  والعمدل علددى نهددوض األمددة اإلسددالمية يكددون فددي
نغيدددر مدددا بأنفسدددنا مدددن  ،ومحاربدددة أسدددباب التخلدددف والفسددداد ،وعسدددكريا واقتصددداديا وتقنيدددا

                                                 
، طبع دار الشرو  بالقاهرة ، طبعة أولى سنة  49المسلمون والعولمة : األستاذ / محمد قنب ص - 1

 م. 2000
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   :فددددددد ن مدددددددن سدددددددنن   تعدددددددالى التغييدددددددر قدددددددال تعدددددددالى ،تخلدددددددف وتقددددددداعس
     

   
   11:آليةالرعد من ا. 

  :وقددددددددد نبدددددددده القددددددددرآن الكددددددددريم علددددددددى أهميددددددددة العمددددددددل فقددددددددال تعددددددددالى
   

  
   105 :التوبة من اآلية. 

والتألقيددف والتحصددين ورفددع الكفدداءة مواجهااة العلاام بااالتعليم والتاادريب  -5
 .خفض معدالت األمية المرتفعة عند المسلمينو  ،وزيادة اإلنتاج ومحاربة الجهل

حكومدددددات وادددددعوب  ،تقلااااايص الخالفاااااات وإزالتهاااااا باااااين المسااااالمين -6
 وذلك       ،وجماعات

  :قددددددددددددددددددددددددددددددددددددال تعددددددددددددددددددددددددددددددددددددالى ،باالعتصددددددددددددددددددددددددددددددددددددام بددددددددددددددددددددددددددددددددددددالقرآن الكددددددددددددددددددددددددددددددددددددريم
   

      
بالحوار األخوي الهادئ ،ناصحة إن وجدت بألقافة إيجابية واعية،ثم التعامل معها

 .البناء  حتى ال يجد األعداء ثغرة يبألون سمومهم من خاللها
 :ضمان الحرية الثقافية وتدعيمها -7

حيددددث إن الحريددددة الألقافيددددة وان كاندددد  تنبددددع مددددن العدالددددة  فددددي توزيددددع اإلمكانددددات 
ء الحياة ف نها في الوق  نفسه عامل أساسي في إ نا ،واإلبداعات اإلنسانية على األفراد

 ،ولكن ال يجوز فهم الحرية على أنها فتح للباب أمام كل تعبير ،الألقافية وزيادة عنائها
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 .(1)ولكن الحرية المقصودة هي الحرية المنضبنة بضوابب الشرع  ،وقبول كل فكر
والكشدددددف عدددددن مدددددواطن القدددددوة  أن نتعااااارف علاااااى العولماااااة الثقافياااااة  -8

برؤيددة إسددالمية وادراك وفهددم المتناقضددات ودراسددة سددلبياتها وايجابيتهددا  ،والضددعف فيهددا
 . (2)وكشف الزيف التي تستتر قواها خلفه  ،التي تكتنف فكرة العولمة

التربية والتعليم والتعليم التنسيق والتعاون بصورة متكاملة بين وزارات  -9
للمحافظددة علددى الهويددة اإلسددالمية مددن أي  ،العددالي والألقافددة واإلعددالم واألوقدداف والعدددل

 .بية عليهامؤثرات سل
 ،للمحافظددة علددى الهويددة ودعمهدداأن تقااوم وسااائل اإلعااالم بواجباتهااا  -10

كمددا يجددب علددى رؤسدداء الدددول والعلمدداء  ،والبعددد عددن اسددتيراد البددرامج التددي تهدددم الهويددة
وقضاة الرأي ورجدال األعمدال الضدغب علدى وسدائل اإلعدالم الخاصدة كدال بمدا يسدتنيع 

 .لمراعاة هوية األمة وقيمها
ويتحددتم  ،وكشااف العولمااة ومضااارها ،لتعلاايم بتعزيااز الهويااةأن يقااوم ا -11

علددى اإلسددالم التربددوي اسددتخدام كافددة الوسددائل والنددر  المتاحددة كددي يددنجح فددي تأصدديل 
ألن البددث  ،والمعددارف والمعلومددات فددي مؤسسددات المجتمددع ومنظماتدده ،القدديم والمهددارات

الددددذين يجددددب أن خاصددددة  األطفددددال  ،وهويددددة األجيددددال القادمددددة ،المبااددددر يهدددددد هويتنددددا
كمددا  ،والقدديم والعددادات التددي تخددالف فكددر األمددة وثقافتهددا ،نحصددنهم ضددد ثقافددة التغريددب

الصدغير وتترك صدى قويا بنفس  ،نريد أن يتم  تقديم مادة  نية ثرية تحدم أثرا إيجابيا
 .(3)وتساعد على اكتشاف ما يملك من طاقات ومهارات ،والنالب والشاب ،والكبير

 ،ى األمددم األخددر  تمددع ثقافددا الحااوار الثقااافي العرباايتنشاايا التفاعاال و  -12
                                                 

 مرجع سابق . 263ضية الهوية الألقافية : األستاذ / محمد سعد التميمي صالعولمة وق - 1

، طبع دار العلم للماليين بيروت طبعة  251صراع الألقافة العربية مع العولمة : د . محمد الشبيني ص - 2
 م .2002أولى سنة 

 المجلة العربية . ، 30مسئولية اإلعالم في تأكيد الهوية الألقافية : د . أسعد العرابي الحارثي ص - 3
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وفي  ،وأن نألري ثقافتنا العربية اإلسالمية بما نراه ينفعنا وال يضرنا من الألقافات األخرى 
 .نفس الوق  نعرف الألقافات العالمية بما لنا من ترام وتقاليد وقيم اجتماعية عريقة

علددى ارجهااا تشااجيا المؤسسااات الدعويااة داخاال الاابالد اإلسااالمية وخ -13
وعدددم السددقوط فددي فددخ  ،ودعمهددا بكددل طريددق ماديددا ومعنويددا وتوجيهيددا ،ممارسددة عملهددا

سدددواء كانددد   ،السددديما خدددارج الددددول اإلسدددالمية ،األعدددداء للحفددداظ علدددى هويدددة المسدددلمين
أو وسائل إعالمية كمواقع اإلنترن ، لتحصينهم ضد تأثيرات ،مراكز أو مدار  إسالمية

 (1)العولمة 
 :واقعية من سلبيات العولمة على الهوية اإلسالمية نماذج :رابعا

الددذي يسددخر إرادات  الشددعوب الضددعيفة  ،إن العولمددة تحمددل فكددرة اسددتبداد القددوى 
 ،وتكمددن فددي فكددرة سددينرة المهدديمن علددى االقتصدداد العددالمي والقددوة العسددكرية ،لصددالحه

 ،ا ليسدد  فقيددرةبددل والسددعي إلددى إفقددار مدد ،واإلدارة والسياسددية علددى اددعوب العددالم الفقيددرة
وتكمن كذلك في فكرة اإلذابة التي يقوى عليهدا مدن يمتلدك أدوات االتصدال والدتحكم بهدا 

وب نتاجها وتدفقها دونما مراعاة لألقافات الشعوب وحاجاتها وخصوصياتها  ،وبالمعلومات
 .(2)وامكاناتها 

ة كما أن مما يزيد خنورة العولمدة ذراعهدا اإلعالمدي الخاضدع للسدينرة الصدهيوني
تسددير هددذه القددوة فددي السددينرة مددع القددوة الغااددمة العسددكرية فددي  ،والتددي تمسددك بخيوطهددا

وتعليم وترسيخ القيم والمفاهيم والمعتقدات وأنماط السلوك  ،فرض العولمة على اآلخرين
دون  ،ذات السديادة ،فاب سم العولمة تهاجم أمريكدا دولدة العدرا  ،األمريكي على اآلخرين

                                                 
، جامعة الملك سعود بالرياض سنة 14العولمة الألقافية وأثرها على الهوية : د . خالد عبد   القاسم ص - 1

 م.2004
العولمة والهوية : المؤتمر العلمي الرابع لكلية اآلداب والفنون ، كلمة عميد الكلية :د . صالح أبو ضلع   - 2
 م.1999، طبعة أولى سنة  ا، منشورات جامعة فيالدلفي 11ص
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في حدين تتدرك دولدة قريبدة منهدا   ،بشبهة أسلحة الدمار الشامل ،ةإذن من األمم المتحد
بددل واألكألددر مددن ذلددك تحتددل أرض  يرهددا مخالفددة  ،تمتلددك بالتأكيددد أسددلحة دمددار اددامل

وترفدع الفيتدو بعدد  ،حيدث تددعم إسدرائيل ،إنها تمار  دورا منفردا ،لقرارات األمم المتحدة
أفغانستان إلى جوانتنامو دون محاكمة  وتأخذ المعتقلين من ،اآلخر لتتمكن من العدوان

وتصف  ،وتحارب الجمعيات اإلسالمية وترهبها وتجمد أموال من تريد دون أدلة ،عادلة
والمحتددل المغتصددب القاتددل مدددافع  ،المنظمددات الفلسددنينية المقاومددة لالحددتالل باإلرهابيددة

يكدي وحكومتده والجماعات اإلسالمية في أفغانستان المقاومة لالحدتالل األمر  ،عن نفسه
ولكدددن تلدددك الجماعدددات  ،بينمدددا نفدددس الوضدددع كدددان إبدددان االحدددتالل السدددوفيتي ،باإلرهابيدددة

مما يعني وجدود اخدتالل حداد فدي مدوازين العدالم تحد   ،كان  مقاومة مشروعة مدعومة
 .إمرة الحضارة الغربية الصليبية الصهيونية

ولدذلك  ،المية فقدبإن أوربا اليوم ترفض انضمام تركيدا إليهدا بسدبب الهويدة اإلسد 
ل سجل تركيا بالنسبة لحقو  اإلنسان سبب ملفدق  :م1992قال الرئيس ل أوزال  ل سنة 

 ،السددبب الرئيسددي هددو أننددا مسددلمون  ،يلعدددم قبددول طلددب انضددمامها إلددى االتحدداد األوربدد
 .وهم مسيحيون ل

فالقواد األوربيون  يظهرون صراحة  أنهم ال يريدون دولة إسالمية مألل تركيا في 
 .وال يسعدهم أن تكون دولة إسالمية أخرى ل البوسنة لفي قلب أوربا ،ياالتحاد األورب

حيدددث نجدددد تركيدددا تعيدددد تأكيدددد دورهدددا  :يقدددول ل هنتجتدددون ل ،إنهدددا حدددرب هويدددات 
وروسددددديا تسددددداند الصدددددرب  ،وتددددددعم البوسدددددنة فدددددي يو سدددددالفيا السدددددابقة ،كحاميدددددة للبلقدددددان
والدددول اإلسددالمية تهددرع لمسدداعدة  ، ةاثوليكيددوألمانيددا تسدداعد كرواتيددا الك ،األرثوذوكسددية

الصددرب يحدداربون الكددروات ومسددلمي البوسددنة ومسددلمي ألبانيددا وهددذا  ،الحكومددة البوسددنية
 .يؤكد أنها صراع هويات

ويجبددر أهددل تيمددور علددى  ،وفددي حددين يحددرم الشيشددان مددن االنفصددال عددن روسدديا
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وكدذلك تنفصدل تمامددا  ،ودعدم مددن الغدرب ،بتدددخل مدن اسدتراليا ااالنفصدال مدن أندد ونسدي
 .بينما الدول اإلسالمية فاستقاللها  ير كامل ،دول البلنيق وجورجيا من روسيا

واعترفدد   ،ونجددد أن ديددة األفغدداني مددن الددذين قتلددوا فددي عددر  بالغددارات األمريكيددة
 50,000أي  10,000,000بينمددا مددن قتددل فددي لددوكربي   ،دوالر 200أمريكددا بالخنددأ 

وهدو نفدس الشديء الدذي يحددم  ،وهدذا أفغداني مسدلم ،يحيفهدذا أمريكدي مسد ،(1)ضعف 
كمدا حددم  ،ف ن األسير اإلسرائيلي يفدرج عنده بدألف أسدير فلسدنيني مسدلم ،في إسرائيل

باألمس القريب  في صفقة االيب اإلسرائيلي مقابل أكألر من ألف أسير من  المسلمين 
 .في العصر الحاضر نالمجاهدين الفلسنينيي

 

                                                 
 ، مرجع سابق . 204صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي : تأليف صموئيل صامويل ص - 1
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 المبحث الثاني

 زو الفكري وأثره على الهوية اإلسالميةالغ

لقد حاول أعداء اإلسدالم القضداء علدى الهويدة اإلسدالمية بشدتى الوسدائل الحربيدة 
كمددا كددرروا المحدداوالت وسددعوا لنمددس معددالم الهويددة اإلسددالمية  ،واالسددتعمارية والفكريددة

 .بحيث يختلب األمر على أبناء وأجيال المسلمين ،وتشويهها وتغيير معالمها
ولكن في العصر الحديث طوروا من أساليبهم الخادعة واعاراتهم البراقة لمسدخ  
 .والعدوان على الفكر والألقافة اإلسالمية ،الهوية
لقد ضدم الغدرب الغدزو الفكدري والألقدافي إلدى الغدزو العسدكري  حسدب مصدالحهم  

 ،موتدددمير أخالقهدد ،وتشددويه عقيدددتهم ،الشخصددية والنفعيددة لضددمان تبعيددة المسددلمين لهددم
 .وتركهم نسخ مشوهة قابلة للذوبان في اآلخر

 :* وسائل حماية الهوية من الغزو الفكري  
التي تحمي المجتمع من الغزو الألقافي الذي يسعى لسلب  :الوسائل المادية -1

وال عجب فاألمم التي تريد أن تبقى يجب عليهدا أن تحدافس علدى  ،هوية األمة وطمسها
حتددى ولددو كددان بددالمنع المددادي مددن  ددزو  ،تحقيددق ذلددكفتبددذل كددل مددا مددن اددانه  ،هويتهددا

بحيث ال تحددم فدي الواقدع مشدكلة أخدرى  ،الألقافات األخرى في أطر محددة ومنضبنة
ولدذلك لمدا رأى الفرنسديون أن اتفاقيدة ل الجدات ل تدؤدي إلدى  ،وهي االنغال  على الدذات

كل تهديدددا صددارخا وهددو مددا يشدد ،دخددول المددواد الألقافيددة األمريكيددة بمعدددالت كبيددرة لفرنسددا
وطالبوا بتخفيض تلك  ،رفضوا التوقيع على الجزء الألقافي من االتفاقية ،لهويتهم القومية

 .(1)وهذا ألجل توفير الحماية لهويتهم التي يعتزون بها  ،المعدالت
وبذلك وفرت هذه الدول الحريصة على اعبها الحماية للهوية مدن الغدزو الألقدافي 

وأمدددة اإلسدددالم أولدددى  ،أو يهددددد أمنهدددا وقيمهدددا وأخالقهدددا فيهدددددها ،أن يختدددر  حصدددونها
                                                 

صراع الهويات وخصائص الهوية اإلسالمية ، موقع  الشبكة اإلسالمية ) إسالم ويب (  - 1
www.islamweb.com 



 
 
 

 الهوية اإلسالمية )رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة(

 

-195- 

 .بذلك
مدددن  ةوال ادددك أن هدددذه الخندددوة مهمدددة للغايدددة فدددي تدددوفير الحمايدددة للمجتمدددع واألمددد

وقددد ال تكددون هددي الخنددوة األولددى ولكنهددا خنددوة مهمددة  ،أخنددار الغددزو الفكددري والألقددافي
مددن أبندداء المجتمددع  السدديما مددع فئددات ،فددي مجددال الحمايددة والدددفاع عددن الهويددة الذاتيددة

وهم العوام الذين ال يملكون معرفة بهويتهم مما يجعدل  ،الذين البد لهم من هذه النريقة
ومن المهم هنا  ،انحرافهم عنها مؤكدا إذا ما تعرضوا لشيء ولو قليل من الغزو الألقافي
بدددين االسدددتفادة مدددن  ،التأكيدددد علدددى التفريدددق بدددين االنغدددال  التدددام واالنكفددداء علدددى الدددذات

وكددذا التفريددق بددين المعددارف العامددة   ،األخددرى بأخددذ النددافع فيهددا وتجنددب الضددار تالألقافددا
وبددين العلددوم التنبيقيدددة  ،والألقافددة المتعلقددة بهويددة األمددة والمنعكسددة علددى سددلوك أفرادهددا

الدنيوية التي تعد تجارب بشرية وخبدرات إنسدانية تدرك   تعدالى للبشدر تنميتهدا والترقدي 
فدي العقيددة والشدريعة واألخدال  والحكدم فهدي مدن   وحدده  ةايدة اإللهيدفيها بخالف الهد

وادراك هددددذا سدددديفيد فددددي أن تظددددل هويتنددددا الألقافيددددة قويددددة ال تددددؤثر فيهددددا أي مددددؤثرات  (1)
طالمدددا نحدددن نمتلدددك المنهجيدددة المتميدددزة المتزندددة والعقدددول القدددادرة الواعددددة التدددي  ،خارجيدددة

ح عليهددا لتنهددل مددن منابعهددا الصددافية وتبتعددد تسددتنيع أن تحتددك بالألقافددات األخددرى وتنفددت
 .(2)وال تقترب من مياهها العكرة 

  :الوسائل العلمية -2
والتددي  ،وهددي عبددارة عددن تقددديم رؤى نقديددة لألفكددار والنظريددات المعاديددة ل سددالم

وكدددذلك حدددل اإلادددكاالت الفكريدددة التدددي يأليرهدددا  ،تحددداول أن تندددال مدددن الهويدددة اإلسدددالمية
ليتسددلح الشددباب المسددلم  ،تتجنددب اإل ددرا  العدداطفي ،لميددة مقنعددةخصددوم الهويددة بددروح ع

                                                 
 –، طبع دار النفائس للنشر والتوزيع   27رصمعالم الشخصية اإلسالمية : د . عمر سليمان األاق - 1

 م .2000، طبعة سابعة سنة  ناألرد

طبع مكتبة االنجلو المصرية طبعة أولى  23المنهج التربوي العالمي : د . مجدي عزيز إبراهيم ، ص - 2
 م .2001سنة 
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ويكونوا على درجة كافية  ،فيمتلكون األسس والقواعد الألقافية اإلسالمية ،بالوعي الألقافي
ثدددم يكونددوا قدددادرين علدددى المواجهدددة ورد  ،مددن معرفدددة نقددداط الضدددعف فددي الفكدددر المعدددادي

 .(1)واقع المعاصر والنعون الموجهة للفكر اإلسالمي في ال ،الشبهات
 ،والبددد هنددا مددن التأكيددد علددى أن النددرح والمعالجددة البددد أن تكددون مننقيددة واعيددة

 (2)مشتملة على البراهين الصحيحة القيمة والحجج الواضدحة البيندة  ،تتميز بأنها علمية
التدي تدزول بدزوال الموقدف دون أن يبقدى لهدا أثدر  ،بعيدا عن العاطفة الحماسية المؤقتدة

 ح.أو حل ناج
والقناعدة الكاملدة بدأن مدا لدديهم ال  ،ولذلك يجب على المسلمين االعتزاز بهدويتهم

فيقدمدده لرخددرين بعددزة وحكمددة  ،بددل هددو النددافع المفيددد للعددالم كلدده ،يوجددد مأليلدده فددي العددالم
 .مخاطبا النا  على قدر عقولهم

 :تقديم الهوية اإلسالمية لآلخرين -3                
المية تقددددديم الهويددددة اإلسددددالمية بصددددورتها  الصددددحيحة  اإلسدددد ةويجددددب علددددى األمدددد

بشدكل يسديء  اوالتعريف بها على حقيقتها وأن ال ينتظر حتدى يقددمها أعدداؤه ،لرخرين
فددالتعريف بالهويددة اإلسددالمية  ،وبصددورة  تجعلهددا مليئددة بالخلددل واألخندداء ،لهددا ويشددوهها

ذا بال اك أنفع وأجدى وه ،يقنع النريق على الناعنين بها المحاولين تشويه صورتها
إنه ال  )  :عن الحصى الصدغير من االنغال  على الذات ألنه  كما قال رسول   

 .(3)(ويفقأ العين ،ولكنه يكسر السن ،وال يقتل الصيد ، نكأ العدو
  :ومن هنا يجب تقديم الهوية بصورة جيدة مع األخذ في االعتبار األمور التالية 

                                                 
1 - www.balagh.com/matboat/osrh/02/ 
في موقع  15/6/2002في صحفية الوطن العمانية ف  الهوية بين الجوهري والمضاف ، بحث منشور - 2

 www.alwatn.comالجريدة 
صحيح مسلم ، كتاب : الصيد والذبائح ، باب : ما يستعان به على االصنياد والعدو ، حديث رقم :  - 3

3703. 
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بأن لددينا مدا يفيدد العدالم ومدا  مية ووجود القناعة الكاملةبهويتنا اإلسال زاالعتزا - أ
والبددد أن  نعيدددى أن  ،وأننددا نمتلددك أدوات الحضددارة بكددل أوجههددا ،نقدمدده لرخددرين 

 .فاقد الشيء ال يعنيه
وهندددا ينبغدددي التأكيدددد علدددى أن  ،األخااارى بماااا تساااتحقه تالباااد أن  ننظااار للثقافاااا - ب

وتقليددد عاداتدده وتقاليددده واإلحسددا   ،هاالنبهددار بددالغرب واالنجددذاب  يددر العددادي إليدد
والبد مدن  ،كل ذلك ال يساهم في تحقيق حماية الهوية والحفاظ عليها ،بأنه األمألل

فكددل ثقافدة مهمددا ادعدد  أنهددا عالميددة تحدد   ،القضداء علددى أسددنورة الألقافددة العالميددة
 تددأثير أجهددزة اإلعددالم والدعايددة والشددعارات البراقددة ف نهددا نشددأت فددي بيئددة محددددة فددي

ثم انتشدرت خدارج حددودها وأن العبدرة ليسد  بدالقوى الماديدة  ،عصر تاريخي معين
 .(1)بل بالمضامين التي تعني الألقافة قيمتها ومكانتها  ،وال باالنتشار الواسع

 :مخاطبة الناس على قدر عقولهم - ت

فال  ،ويجب أن يرانا اآلخرون بصورة حسنة وجيدة وأن نخاطبهم بالحكمة وبما يعرفون 
بل البدد مدن أن يقددم الحدق لهدم بنريقدة  ،ن يكون الحق معنا ليقبل به اآلخرون يكفي أ

أو علدى األقدل  ،تبهرهم أحيانا لروعتهدا علدى القبدول بهدا والتجداوب معهدا ،حسنة وجيدة
ويددتم ذلددك مددن خددالل التعددرف علددى المندداهج الفكريددة لدددى  ،عدددم المجدداهرة بالعددداء لدده

كذلك البدد مدن أن  ،يتم بها إقناعهم بما لدينالكي نصل إلى النريقة التي  ،المخاطبين
وهدذا الفهدم يجمدع بدين العقيددة والشدريعة  ،نفهم اإلسالم فهما اموليا ثدم نقدمده لرخدرين

 .(2)والسلوك واألخال  والبناء الحضاري 

                                                 
ي ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلم 36الألقافة العربية بين العولمة والخصوصية : د . حسن حنفي ص  - 1

بألمانيا  ام ، منشورات جامعة فيالدلفي1998الرابع لكلية اآلداب والفنون ، بعنوان : العولمة والهوية مايو سنة 
 م .1999سنة 
م ، بحث بعنوان / 2005سنة  21حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ، العدد  - 2

 ظ عليها ودور الدعاة في ذلك ، د . صالح عبد   عبد المحسن.حقيقتها ووسائل الحفا -الهوية اإلسالمية 
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 :وتميزها ةقوة  الهوية اإلسالمية تحتاج إلى قوة األم** 

واخدتالف  ،مدل علدى مدر األزمدانإن الصدراع الحضداري والفكدري ظداهرة كونيدة تع
    :قدددددددددددددددددددددال تعدددددددددددددددددددددالى ،البيئدددددددددددددددددددددات

   
   

    
  251 :البقرة من اآلية. 

اريخهدا مدؤثرة إن   تعالى يدداول األيدام بدين الندا  فتبددو األمدم فدي فتدرة مدن فتدرات ت 
وان كان  فدي حدال  ،بينما تبدو في فترة أخري متأثرة في حال ضعفها ،في حال قوتها

ولكدن الندا  ليسدوا  ،وفدي حدال ضدعفها ال تخلدو مدن التدأثير ،قوتها ال تخلدو مدن التدأثر
فاألمدة القويدة المتماسدكة ال تأخدذ مدن  هدذا الصدراع  إال مدا يألبد   ،في ذلك على سواء

بينمدا تأخدذ األمدم الضدعيفة كدل مدا  ،خصائصها التي تتميز بهدا ذواتهدا ويبرز ،اكياناته
ومدددا يخدددالف ذلدددك  ،وممدددا يوافدددق مزاجهدددا ويقدددوي كيانهدددا ،يسدددا  إليهدددا ممدددا يضدددر وينفدددع
وينتهددي بهددا األمددر إلددى أن تفقددد خصائصددها التددي بهددا  ،المددزاج ويضددعف ذلددك الكيددان

علددى األمددة  الضددعيفة أن بددل الغالددب  ،أو تضددمحل وتفنددى ،ثددم تنمدداع وتددذوب ،قوامهددا
ممدا تددعو إليده  ،يكون ميلها في هذا الصراع إلى نقل أسوأ ما عند  يرها مما يخالنها

وألنهددا ال  ،ألنهددا تستسددهله ،الشددهوات ومددا يغددري بالراحددة واالسددترخاء مددن ألددوان التددرف
تجدد فدي نفسدها مدن الهمدة والعدزم مدا تحتاجده عظدائم األمدور مدن الكفداح وجهداد الددنفس 

 .ا على ما تكره من الدأب والعمل والمغامرةوحمله
لدددذلك أفددداد المسدددلمون مدددن هدددذا الصدددراع حدددين كدددانوا أمدددة قويدددة قددداهرة فدددي صددددر  
بينما خسروا في الصراع المعاصر الذي نقلوا فيه ما نقلدوا وقلددوا مدا قلددوا مدن  ،اإلسالم

عنددهم موقع ضعف يتوهمدون فيده أن كدل مدا عندد  يدرهم مدن الغدزاة األقويداء خيدر ممدا 
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 الفصل الثالث 

 مسئولية األمة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية 

 في ضوء التحديات المعاصرة 

تبين لنا من خالل العرض السابق أن الهوية اإلسالمية تواجه الكألير من التحديات في 
هدا واذا تبدين لألمدة اإلسدالمية أن هويت ،مما يدل على أنها فدي خندر ،العصر الحاضر

مهددة بالخنر وأن هناك من األعداء من يتربصون بها و يسعون إلزالتها وتددميرها أو 
وجب عليها أن تبذل قصارى جهدها في حماية هويتها والحفاظ عليها والددفاع  ،مسخها

و إال فسددوف تكددون النتيجددة ،متحليددة بالصدبر والعزيمددة ،عنهدا بشددتى الوسددائل واألسدداليب
و المحافظة على الهوية  واجب حتمي على  ،وسبب بقائها أن تفقد األمة معنى هويتها

 ،وال فئدة دون أخدرى  ،ال تخدتص بده مؤسسدة معيندة ،كل فرد مدن أبنداء األمدة اإلسدالمية
وذلددك لددوعيهم ومكددانتهم  ،وان كاندد  المسددئولية أكبددر فددي حددق العلمدداء والدددعاة والمددربين

  .ا يدبر لألمة اإلسالميةوألنهم أاد النا  معرفة لم ،ومسئوليتهم أمام   تعالى
 :وسوف أتناول هذا من خالل مبحألين

 
 المبحث األول

دور المؤسسات الدعوية واالجتماعية لترسيخ الهوية في قلوب 

 المسلمين

وتوجيده  ،وأذكر هنا بعض المؤسسات التي يجب أن تتصددى للددفاع عدن الهويدة
د أخندددار أعدددداء وتحصدددين األجيدددال ضددد ،النصدددح ألبنددداء األمدددة ألخدددذ الحدددذر والحيندددة

 :وذلك من خالل المؤسسات التالية ،اإلسالم
: مسااائولية العلمااااء والااادعاة فاااي حماياااة الهوياااة وتااادعيمها فاااي نفاااوس  أوال  

 .المدعوين
إن العلماء والدعاة والمفكرين المسلمين عليهم دور كبير ومسئولية عظمدى ملقداة 
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ية اإلسالمية، من أجل على عاتقهم في ظل األخنار والتحديات التي تتعرض لها الهو 
وهذا ال يخفدى علدى  ،القضاء عليها أو مزجها بالهويات األخرى من قبل أعداء اإلسالم

ووضددددع الخنددددب  ،فيجددددب تحديددددد المسددددئوليات والواجبددددات ،أحددددد فددددي الواقددددع المعاصددددر
ومدن هندا  ،وايجاد مناخ إسالمي يتوافق مع تعاليم اإلسالم وقيمه االجتماعيدة ،والمناهج

  ل هؤالء هذه األمانة ويؤدنها على أكمل وجه.البد أن يحم
 ،مددن اليددوم الددذي تكددون فيدده األمددة اإلسددالمية ذيددال لغيرهددا ولقددد حددذر النبددي  

 : وقد ظهر ذلك في قول النبي ،مقلدة وتابعة فاقدة لخصوصيتها وهويتها
حتااى لااو ساالكوا جحاار  ،وذراعااا بااذراع ،لتتاابعن ساانن ماان قاابلكم شاابرا بشاابر ) 

 .(1)(   " فمن :والنصارى قال ،اليهود :قلنا يا رسول هللا ،"ضب لسلكتموه 
وتفددرط فددي  ،وفدي هددذا الحددديث الشدريف تنبيدده مددع التحدذير لألمددة أن تفقددد هويتهدا

حتدددى ال تكدددون ذيدددال  ،وهدددو اإلسدددالم بقيمددده وأخالقددده ،أسدددباب عزتهدددا وكرامتهدددا ومجددددها
ر الحدديث الشدريف عدن ويعبد ،لرخرين من أصحاب الديانات المحرفدة والعقدول الشداردة

هدو  ،حتدى لدو دخدل المقلَّددون جحدرا ،مدى التبعية الذيلية بقوله ابرا بشدبر وذراعدا بدذراع
هددذا مددع  ،أسددوء صددورة لاللتددواء والضدديق والظلمددة وسددوء الرائحددة لدخلدده ورائهددم المقل ِّدددون 

حرص اإلسالم البال  في تشريعاته وتوجيهاته على أن تظل الشخصية المسلمة مستقلة 
وبالتدددددالي تفقدددددد  ،حتدددددى ال يسدددددهل ذوبانهدددددا فدددددي  يرهدددددا ،ميددددزة فدددددي مخبرهدددددا ومظهرهدددددامت

 .(2)خصائصها وكيانها
األمددة اإلسددالمية مددن المخدداطر والتحددديات التددي سددوف   وقددد حددذر النبددي          

فتكددون  ،لتأخددذ الحينددة  واالسددتعداد فددي مواجهددة هددذه المخدداطر ،تتعددرض لهددا مسددتقبال
لتحافس علددددى ،وعزيمددددة قويددددة ،واخصددددية متينددددة ،محصددددنةصدددداحبة إرادة قويددددة وهويددددة 

                                                 
 .3287صحيح البخاري  كتاب : أحاديث األنبياء ، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل ، حديث رقم :  - 1
، طبع دار الفكر العربي  262مجتمع العربي المعاصر : د . محمد سيد محمد صالغزو الألقافي وال - 2

 م.1994بالقاهرة ، طبعة أولى سنة 



 
 
 

 الهوية اإلسالمية )رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة(

 

-203- 

 ،ال قيمدة لهدم وال كلمدة ،ال أن يكوندوا  ألداء كغألداء السديل ،مقوماتها ومكانتها بدين األمدم
 وشك األمام أن تاداعى علايكم كماا تاداعى األكلاة إلاى  ) :فقال  ،ر م كألرة أعدادهم

ولكاانكم  ، ومئااذ كثياار" باال أنااتم  :قااال ؟وماان قلااة نحاان  ومئااذ :فقااال قائاال ،قصااعتها "
وليقاذفن هللا فاي  ،ولينزعن هللا مان صادور عادوكم المهاباة مانكم ،غثاء كغثاء السيل

وكراهياة  ،" حاب الادنيا :قاال ؟وماا الاوهن ،ياا رساول هللا :فقاال قائال ،قلوبكم الوهن "
 .(1)(   الموت

وكسدددر  ،إن أعددداء اإلسدددالم يتددرمرون علدددى األمددة اإلسدددالمية ويخننددون لمحوهدددا
واعدددالن الحدددرب  ،وتفريدددق كلماتهدددا باسدددتعمار بالدهدددا ،ونهدددب ثرواتهدددا وتفتيتهدددا ،هاادددوكت
وهددذا أمددر ال يخفددى علددى عاقددل  ،أو بفددرض التبعيددة واإلذالل والسددير فددي ركابهددا ،عليهددا

وفقددان الدذات والحضدور بدين أمدم  ،ممدا يندتج عنده ذوبدان الهويدة ،في العصدر الحاضدر
دم أعدداء اإلسدالم ادتى الندر  والوسدائل الممكندة ومن هنا يسدتخ ،العالم ر م كألرة العدد

 .لتذويب هوية المسلمين وزلزلة أركانهم وزعزعة اخصياتهم واستقرارهم
ويكوندوا قددوة حسدنة فدي  ،إن الدعاة إلى   تعالى ألبدد أن يخلصدوا النصديحة ل تعدالى

اعتبددارهم  ويأخددذوا فددي ،فددال يقولددون مدداال يفعلددون  ،ويجمعددوا بددين القددول والعمددل ،سددلوكهم
والتددي دعددا فيهددا األمددة بالحكمددة والموعظددة  ،فددي الدددعوة إلددى   تعددالى مددنهج النبددي 

مدع العلدم بدأن التفدريب فدي هدذه  ،واإلقناع والتأثير في اآلخرين ،الحسنة وبعين البصيرة 
كمدددا يعدددرض األمدددة لألخندددار التدددي تحددداول أن  ،المسدددئولية يعرضدددهم لسدددخب   تعدددالى

ومن اخص آلخر ومدن مجتمدع  ،شرون بدعوتهم من جيل إلى آخرفينت ،تمحو هويتها
مما يورم لها رسوخا وبقاء  ،البشر روتنتشر انتشا ،فتمتد دعوتهم امتداد الزمان ،آلخر

(2) . 
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فهي أيضا واجب كدل فدرد مدن  ،واذا كان  هذه المسئولية واجب وأمانة في حقهم
كمددا بلغهدددا  ،وتصددميم وتضددحيةأفددراد األمددة رجدداال ونسدداء لنشددر دعددوة اإلسددالم بعزيمددة 

 .رسول   
 :مسئولية األسرة في تحصين األبناء لصيانة الهوية :ثانيا   

 ،إن أعدددداء اإلسدددالم يحددداولون بشدددتى الندددر  والوسدددائل إفسددداد األخدددال  والسدددلوك
والقضاء على الهوية اإلسدالمية التدي هدي أسدا   ،وتدمير القيم وتفكيك األسرة المسلمة

فالهويدددة فدددي  ،والفدددر  كبيدددر بدددين هويتندددا وهدددويتهم ،المجتمدددع المسدددلمتكدددوين األسدددرة فدددي 
بدل يعديش المجتمدع  ،وال التدرابب األسدري  ،التصور الغربي ال تحقدق التكافدل االجتمداعي

 .الغربي تشت  أسري ينتج عنه مشكالت اجتماعية عميقة
والتحدددديات علدددى  رونشدددر ثقافدددة الفرديدددة فدددي المجتمدددع المسدددلم مدددن أكبدددر األخندددا

وذلك بسبب تخلي اآلباء عن تربية  ،آثار هذا التفكك في المجتمع اإلسالميوقد بدأت  ،رةاألس
 .وُحسن توجيههم ،األبناء

و ر  الهوية اإلسالمية فدي  ،فالبد أن تنهض األسرة بدورها الحقيقي في التربية
 ،اءفاآلبدداء هددم المصددادر األساسددية فددي التربيددة والمعرفددة لدددى األبندد ،األبندداء منددذ الددوالدة

وتنشدئتهم علدى العقيددة   ،واعددادهم إعددادا كدامال ،لصبغتهم وصيا تهم صيا ة إسالمية
وبدذلك تسدتنيع األسدر  ،واألخال  والقيم والدذو  الرفيدع والمشداعر النيبدة والفكدر السدليم

 .اإلسالمية أن تكون أجياال تشعر بصد  انتمائها للهوية اإلسالمية  واعتزازها بها
بغددددر  الهويددددة اإلسددددالمية فددددي نفددددو  الددددنشء منددددذ نعومددددة ولقددددد اهددددتم اإلسددددالم 

وأمدددر أوليددداء  ،وذلدددك بفدددرض التكددداليف التشدددريعية فدددي سدددن مبكدددرة مندددذ البلدددوغ ،األظفدددار
حتدددددى يتحمدددددل الشدددددباب  ،األمدددددور بالمتابعدددددة واألادددددراف علدددددى االلتدددددزام بتلدددددك التكددددداليف

 ،بالصاالة لسابا سانينماروا أبنااءكم ) :الألدواب والعقداب  فقدال  ويرسخ لديهم قديم  ،المسئولية
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 .(1)(  واضربوهم عليها لعشر سنين
: دور المؤسساااات التربوياااة فاااي الحفااااظ علاااى الهوياااة اإلساااالمية لااادى  ثالثاااا  

 :األجيال المعاصرة
وكدددذلك علدددى المؤسسدددات المعنيدددة بالتربيدددة والتعلددديم دور بدددارز فدددي  دددر  الهويدددة 

لددده أصدددوله  ،تبندددا بالهويدددةفمتى كدددان التعلددديم قويدددا مر ،اإلسدددالمية فدددي األجيدددال المسدددلمة
 ،الراسخة وقواعده المتينة واموله الواسع ومعايشته لشئون الحياة وارتباطه بواقدع الندا 

وألجدل ذلدك كاند  عنايدة  ،أثر وال ادك فدي حفداظ الندا  علدى هدويتهم وتمسدكهم بددينهم
 .(2)اإلسالم بالتعليم بالغة 

ومسدددخها لددددى  ومدددن البدددديهي أن مدددن أخندددر أسددداليب طمدددس الهويدددة اإلسدددالمية
والمدددراد تخريدددب منددداهج  ،تسدددميم اآلبدددار المعرفيدددة التدددي تسدددتقي منهدددا األجيدددال ،األجيدددال

وبددذلك يددتم صدديا ة جيددل ال  ،وهددذا يسددمى تجفيددف منددابع اإلسددالم ،التعلدديم بكافددة مراحلدده
لقددددد أصددددبح التعلدددديم فددددي العددددالم  ،عالقددددة لدددده بهويتدددده اإلسددددالمية إال عالقددددة اسددددمية فقددددب

أو  ،رسمه االسدتعمار وأادرف علدى تنفيدذه بنفسده ،تخنيب  ربياإلسالمي يجري على 
ولدددذلك كدددان جهددددهم الكبيدددر علدددى المسدددلمين   ،بأيددددي صدددنائعه مدددن األصددددقاء والعمدددالء

 .(3)خاصة الرتباط حياتهم في مختلف مناانها بالدين 
إن القدس ل دانلدوب ل  ،ويكفي داللدة علدى خندورة التعلديم فدي التدأثير علدى الهويدة

شددرين سددنة مددن تخريددب العقددول والنفددو  والضددمائر والعواطددف مددن خددالل تمكددن فددي ع
سياسته التعليمية بصورة ما كان  برينانيا تحلم بتحقيق ربعها لو جندت في سبيل ذلك 

إن الحقيقددددة أن الشددددباب  :يقددددول اللددددوردل كرومددددرل اإلنجليددددزي  ،مليددددون جندددددي بريندددداني
                                                 

 ، وسنده حسن . 6592مسند اإلمام / أحمد بن حنبل ، حديث رقم :  - 1

أهمية التعليم في الحفاظ على الهوية اإلسالمية : : األستاذ / بدر ناصر البدر ، مجلة الجندي المسلم ،  - 2
 www.gmuslimnaseed.comم ، موقع المجلة على ابكة المعلومات الدولية 2004سنة  115العدد 
 ، مرجع سابق .41والحضارة الغربية : د . محمد محمد حسين صاإلسالم  - 3



 
 
 

 الهوية اإلسالمية )رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة(

 

-206- 

يفقددددد  ،ر بعمليددددة النحددددنومدددد ،المصددددري الددددذي قددددد دخددددل فددددي طاحونددددة التعلدددديم الغربددددي
إن يتجددرد عددن عقيدددة ديندده  ،أو علددى األقددل أقددوى عناصددرها وأفضددل أجزائهددا ،إسددالميته
 . (1)األساسية 
لقدددد أدرك أعدددداء اإلسدددالم مددددى ضدددرورة فدددتح المددددار  األجنبيدددة فدددي الدددبالد     
 ،والتبشدير بعقائدددهم المناقضددة لدددين اإلسددالم ،وذلددك لعمليددة التنهيددر الددديني ،اإلسدالمية

لكدددن البنيدددة  ،حتدددى ولدددو كدددان فدددي تلدددك المددددار  بعدددض األدبيدددات والمنددداهج اإلسدددالمية
فدي  ،الخاصة من حيدث  التعلديم و المنداهج  والسديا  العدام فيهدا يخدالف مدنهج اإلسدالم

 .صناعة فرد مسلم متكامل النسيج الديني واألخالقي
 ،الغربيدددة يندددادون بالهويدددة ،إن خريجدددي هدددذه المددددار  سدددوف يكوندددون أتبددداع للغدددرب 

حيددث أنشددأت فرنسددا  ،ومددن أمأللددة ذلددك مددا حدددم فددي الجزائددر ،ويحدداربون اإلسددالم والمسددلمين
لكددن تلددك الخديعددة الكبددرى لددم تننددل  ،عددددا مددن المدددار  سددمي  زورا ل المدددار  العربيددة ل

حيدددث وصدددف الشددديخ /  محمدددد السدددعيد الزاهدددري تالمدددذة تلدددك  ،علدددى بعدددض مشدددايخ الجزائدددر
بدل إنهدم فدي  ،ون وال يصدومون ويتحددثون فيمدا بيدنهم باللغدة الفرنسديةالمدار  بأنهم ال يصل

لهددذا كددان للتعلدديم دور مهددم وخنيددر وعظدديم فددي ،رأيدده ال يكددادون يؤمنددون بددال واليددوم اآلخر
 .  (2)المحافظة على الهوية اإلسالمية وصيانتها ورعايتها 
فددي تأديددة  ،ةتحمددل المسددئولية كاملدد ،فيجددب علددى المسددئولين عددن التربيددة والتعلدديم

إذا أردندا أن نحقدق هددف التربيدة  ،وذلدك بمراجعدة منداهج التعلديم ،األمانة  ير منقوصة
والخدروج مدن  ،تعتدز بهويتهدا ،صاحبة انتماء حقيقدي ،والتعليم في تخريج أجيال صالحة
                                                 

ندوة منشورة في مجلة البيان اللندنية : د . محمد إسماعيل المقدم ، في موقع المجلة على الشبكة  - 1
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 الهوية اإلسالمية )رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة(

 

-207- 

 ،والتدددي وضدددع أسسدددها المسدددتعمرين أعدددداء اإلسدددالم ،التبعيدددة الغربيدددة فدددي منددداهج التعلددديم
 .وبذلك تخرج إلى النور األجيال المحبة ألمتها ووطنها

مدددع  ،وتحدددديث مناهجددده وبرامجددده ،فيجدددب االهتمدددام بتندددوير التعلددديم والنهدددوض بددده     
والدذي يربدي األجيدال علدى ثقافدة  ،الذي يفيد الفرد والمجتمع ،التركيز على التعليم النافع

 .(1)ودها ويحفس هويتها ووج ،العصر ويفتح أمامهم آفا  المعرفة
إن العناية بالتعليم النابع من مصادر الهويدة اإلسدالمية فدي ضدوء القدرآن الكدريم والسدنة 

التدي ترسدخ لددى المسدلم انتمداؤه  ،والمعاهد الدينيدة ،واالهتمام بالتعليم األزهري  ،المنهرة
مددع تقلدديص وجددود المدددار  األجنبيددة فددي  ،والعنايددة بعلددوم الشددريعة ،بهويتدده اإلسددالمية

بددل وتعمددل  ،والتددي تتعمددد القضدداء علددى أي مظهددر يدددل علددى الهويددة اإلسددالمية ،ابالدندد
وبدددذلك  ،وتربيدددة األجيدددال علدددى الهويدددات األخدددرى  ،علدددى طمدددس هدددذه الهويدددة وتشدددويهها

 نضمن أجياال نافعة لألمة.
: مسئولية الحكام والوالة في الحفاظ على الهوية اإلسالمية لألمة  :رابعا  

فالحددداكم يقدددوم بددددور االلتدددزام  ،مدددن أي مسدددئولية أخدددرى  إن مسدددئولية الحكدددام أكبدددر
ومن ثم يجب أن يلتزم بتعداليم  ،فعلى كلمته ينعقد صالح الدولة ،باتباع ارع   تعالى

فددد ذا أراد الحددداكم أن تكدددون  ،ويلدددزم بهدددا أفدددراد الشدددعب ،اإلسدددالم وقيمددده وأخالقددده ومبادئددده
اإللهددي الددذي أنزلدده   تعددالى عمددل جاهدددا علددى تنبيددق المددنهج  ،بددالده بددالدا إسددالمية

 .فعندها تبل  األمة اإلسالمية قمة المجد والعظمة والقوة ،لعباده
االجتماعيددة  ،إن التددزام األمددة اإلسددالمية بالدددين اإلسددالمي فددي جميددع المجدداالت

كمدددا كدددان سدددلف األمدددة  ،واالقتصدددادية والتربويدددة والسدددلوكية يعيدددد لهدددا الهويدددة اإلسدددالمية
 .(2)ال كما يريدها أعداء اإلسالم  ،ها   تعالى لهاوكما أراد ،الصالح
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: دور وسائل اإلعالم في نشر الوعي والحفاظ على الهوية  :خامسا  
 ،إن من أعظم وأخنر الوسدائل التدي اسدتخدمها الغدرب لنمدس الهويدة اإلسدالمية

ومنعد   ،بدءا من الصحافة التدي سدينر عليهدا علمداء الغدرب ،وسائل اإلعالم المختلفة
ومدددرورا بدددالقنوات  ،وقددددم لهدددؤالء الددددعم الالمحددددود ،لصدددحافة اإلسدددالمية بحجدددج واهيدددةا

بدددل اسدددتهدفوا األلعددداب  ،الفضدددائية  لحدددرب الهويدددة بشدددكل واضدددح ال يحتددداج إلدددى إثبدددات
 ،فقد وجد في بعض األلعاب دور الالعب الذي يهدم مرذن المسداجد ،االلكترونية كذلك

للهويددة أكألددر مددن أن يغددر  فددي النفددل هدددم  فددأي حددرب ،ويتقدددم أكألددر كلمددا هدددم أكألددر
 !؟بيوت  

 ،وعلدى نفدس المدنهج تددم إنتداج وترجمدة المسدرحيات واألفددالم التدي تددمر األخددال 
ومفاهيمدده وأحكامدده  ،وتلقددي فددي نفددو  الددنشء الشددبهات حددول اإلسددالم ،وتخددل بالعقيدددة

 .(1)وأصوله وتاريخه 
ية واإلعالميدددة فدددي خدمدددة إن أعدددداء اإلسدددالم قددداموا بتوظيدددف المؤسسدددات الصدددحف

فدددددال يختلددددف اثندددددان أن معظددددم مدددددن قددددام ب نشددددداء المسددددارح والمدددددراقص  ،التبددددرج والعددددري 
ثم قاموا ببث سمومهم وابهاتهم  ،والخمارات في البلدان اإلسالمية هم اليهود والنصارى 

 .وابعاد المسلمين عن دينهم ،حول قضايا اإلسالم بهدف التشكيك في الهوية اإلسالمية
فددال بددد أن  ،ذلددك أيضددا فالعدداملون  فددي اإلعددالم علدديهم مسددئولية كبيددرة مددن أجددل

ويأخدذوا  ،وقيمه الرفيعدة ،يوجهوا النا  توجيها إسالميا يتفق مع تعاليم الدين اإلسالمي
ويجدب  ،وال صدورة خليعدة ،فدال يعرضدوا كلمدة مخلدة ،بأيديهم على طريق الخير والرااد

لددى عدداتق اإلعددالم والمسددئولين عندده مسددئولية وع ،علدديهم أن يبعدددوا النددا  عددن الرذائددل
 .(2)توضيح تعاليم اإلسالم في صورة سهلة ميسرة  مقنعة 
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 دور وسائل اإلعالم في مواجهة أخطار العولمة: 
نحددن فدددي عصدددر اإلعددالم والقندددوات الفضدددائية التدددي ألغدد  الحددددود ووصدددل  إلدددى 

فعلدى المسدئولين  ،أثرهوهي سالح فعال ال ينكر  ،أنحاء الكرة األرضية كلها بال حواجز
وجعدل  ،بالدول العربية واإلسالمية كافة  استنفار أجهزة  اإلعالم وتوحيد الخندة العامدة

وذلددك مددن مننلددق انتمائنددا إلددى الألقافددة  ،صددد تيددار العولمددة ومواجهددة أخنارهددا :الهدددف
وألن قددديم حضدددارتنا ومأللهدددا العليددا تجعلهدددا فعالدددة ال منفعلدددة ممدددا  ،اإلسددالمية وحضدددارتها

....وهكذا .ستوجب عناية اإلعالم بالتركيز على نقاط التمايز من حيث تصورنا للحياةي
وسد النقص المعيب في الفلسفة النفعيدة  ،يمكن المزج بين المألل العليا والحقيقة الواقعية

 .(1)التي تتبناها العولمة 
يجدب  ،ولكي نحافس على الهوية اإلسالمية من أخنار العولمة  والغزو الفكدري  

ألن  ،بواسنة تعاون أجهدزة اإلعدالم بكافدة الددول اإلسدالمية ،إحدام وعي إسالمي عام
والمجتمعددددات والدددددول بواسددددنة  دمسددددئولية المحافظددددة علددددى الهويددددة مشددددتركة بددددين األفددددرا

 :طريقين
   :والمتمألدددددددددددل فدددددددددددي قدددددددددددول   تعدددددددددددالى ،التغييدددددددددددر الدددددددددددذاتي :األول 

     
   

   11 :الرعد من اآلية. 
 :، قددددال تعددددالى(2)وينصددددب علددددى المجتمددددع والدولددددة  ،اإلعددددداد الددددذاتي :الثاااااني 

    
                                                 

، بحث بعنوان :  630ي الرابع للفلسفة اإلسالمية صاإلسالم في عصر العولمة ، كتاب المؤتمر الدول - 1
 كيف نصون الهوية الألقافية واإلسالمية في عصر العولمة  ، د . مصنفى حلمي ، مرجع سابق .

طبع دار الحرمين للنشر بالقاهرة ،  41العقل المسلم والرؤية الحضارية : د . عماد الدين خليل ص  - 2
 م .1983طبعة أولى سنة 
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  60األنفال  

 ،ولدذلك تمتدد ادعب اإليمدان فدي ادرايين المسدلم ،ألن اإلسدالم قدول وعمدل وذلك 
واذا عمدل بهدا أصدبح  كالسدد المنيدع الدذي يسدتحيل اختراقده  ،أو هكذا ينبغدي أن تكدون 

إذ  ،والتجددارب المعاصددرة خيددر ادداهد ،مهمددا عملدد  جيددوش العولمددة والخبددرات التاريخيددة
لجداء المسدلمون بفندرتهم بغريدزة  ،الميةبعد انفراط عقد وحدة األمدة  وهدي الخالفدة اإلسد

وهددا هددو المشددهد الماثددل أمامنددا فددي  ،الدددفاع عددن الددنفس إلددى اددعب إيمددانهم يلددوذون بهددا
 .(1)التضحيات المتواصلة لألقليات اإلسالمية في العالم أمام محاوالت االستئصال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني 

                                                 
بحث بعنوان : كيف  626م في عصر العولمة ، كتاب المؤتمر الرابع للفلسفة اإلسالمية ص  اإلسال - 1

  نصون الهوية الألقافية واإلسالمية في عصر العولمة  ، د . مصنفى حلمي ، مرجع سابق .
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 الهوية اإلسالمية في ضوء التحديات المعاصرة 

وتحصين المسلمين ضد األفكار  ،د حرص اإلسالم على حفس  الهوية اإلسالميةلق
ولكن الضعف الذي  ،لتأمين األمة اإلسالمية من الداخل والخارج ،والتيارات المعادية

 ،واهمال االلتزام بتعاليم اإلسالم ،أصاب المسلمين كان بسبب تخليهم عن هويتهم
اجع على تداعي األمم عليها لنمس معالم  مما ،وتقليدهم لغيرهم من األمم األخرى 

 ،وتحدي األمم األخرى لهوية األمة اإلسالمية لذوبانها وفرض السينرة عليها ،وجودها
    :قال تعالى

   
    البقرة من اآلية: 

120. 
    وقال  

  
    

   ولن تعود األمة إلى صحتها  217البقرة
وحصن  أجيالها  ،إال إذا حافظ  على هويتها اإلسالمية ،واستعادة مجدها ،وعافيتها

براقا  الذي تتخذه دول الغرب ستارا خادعا ،ضد الغزو الفكري والألقافي ومارد العولمة
التي تواجه العديد من التحديات  ،لنشر فسادها في دول العالم خاصة الدول اإلسالمية

 .في العصر الحاضر
 :وسوف يتضح ذلك من خالل النقاط التالية

 :الهوية بين تهاون العالم اإلسالمي وحفاظ الغرب (1)
يتها لقد ضرب  الدول الغربية في العصر الحديث أعظم األمأللة في المحافظة على هو 

وصب   ،ولقد اتخذت هذه الدول من العولمة المزعومة ستارا لها لنشر ثقافتها ،وثقافتها
وفي مقابل ذلك حرص  على أال تعني فرصة للهويات األخرى  ،دول العالم بصبغتها
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 .أن تتحرك أو تألب  وجودها
ولقد كان النموذج األمريكي هو النموذج األمألل في ضرب أعظم مألال في فرض  

ولم يقتصر هذا النهم األمريكي في  ،واحتكار الهويات األخرى في عقر دارها هويته
بل لقد امتد  ،وان كان هو هدفه األول ،فرض هويته على العالم اإلسالمي المعاصر

 .وامل دوال  ربية ونصرانية
واذا كان هذا الحرص على الهوية بين الدول الغربية من بعضها على ما بينها من 

فما بالنا بمدى خوفهم جميعا على هويتهم من الهوية اإلسالمية  ،تقارب واتفا 
 ! ؟المخالفة لهم قلبا وقالبا

وكان  الهوية  ،وانما هو أمر قديم ،إن خوف الغرب من الهوية اإلسالمية ليس جديدا
سواء كان  الهوية اإلسالمية في حالة  ،اإلسالمية تنتصر على الهويات المصارعة لها

 –ولعل هذا السبب هو الذي جعل قادة الغرب المعاصرين  ،عفقوة أم في حالة ض
يخافون من اإلسالم أاد الخوف لتأثير الهوية  –المألقفين  نوالفكريي ،نالسياسيي

 ،بل واذابتها لها وصهر أصحابها في بوتقة اإلسالم ،ى اإلسالمية في الهويات األخر 
 .في حالة انتصار اإلسالم وقوته

 ،أن المسلمين في حالة تراجع وانهزام ،مألير للدهشة والعجبور م ذلك فاألمر ال    
إال تقليد  ،بغير علم وال هدى ى وتقليد للهويات األخر  ،وتفريب للهوية اإلسالمية

 .(1)المغلوب للغالب 
ينرح قضية الهوية  ،ومما يؤسف له أن بعض المألقفين في العالم العربي واإلسالمي

 ،بل حقيقة وجودها ،ألمة أهم صفة من صفاتهاينفي عن ا ،اإلسالمية طرحا مختزال

                                                 
ة الهوية اإلسالمية والمؤامرة عليها : د . ناصر دسوقي رمضان ، مقال منشور بشبكة المعلومات الدولي - 1

 ، موقع األلوكة 
www.alukah.net/sharia/0/8744 

 



 
 
 

 الهوية اإلسالمية )رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة(

 

-213- 

 ،إال أننا نرده إلى الظروف التي قد تكون فرض  تلك الرؤية ،من خالل رفضه لهويتها
وأوجدت ذلك الخلل السابق كالهزائم العسكرية والمعنوية التي مني  بها األمة 

واالكتشافات  ،إضافة إلى التخلف المادي التقني في مواجهة النفرة العلمية ،اإلسالمية
واللحا   ،التي جعل  البعض يعتقد أن السبيل إلى تحقيق النهوض باألمة من كبوتها

السيما وأنه يغلب  ،هو بالتخلي عن الهوية اإلسالمية ،بركب الحضارة المادية الغربية
 .(1)ألنها كما زعموا تتعارض مع عقلية عصر العلم الحديث  ،عليها الفكر الديني
ويزعم آخر أن الهوية  ،ن يرى أن الهوية اإلسالمية تعني فكرا رجعياومن المألقفين م

وأحسنهم حاال يدعوا إلى إيجاد  ،وهم ينسجه السياسيون لكي تتماسك الحقيقة المفككة
 .(2)بديل للهوية يمألل هجنة ثقافية أو فكرية 

 بل يجب أن تتغير إذا ،ومنهم المتناقض في طرحه الذي يرى أن الهوية  ير ثابتة 
أو على األقل  ،إذ التغيير يعني عدم البقاء ،وهذا ظاهر االضنراب ،أريد لها البقاء
ثم هو نفسه يرى أن الغزو الألقافي مهما بلغ  قوته لن يستنيع أن يلغي  ،عدم الألبات

 .(3)إذ البد من بقاء ما يدل عليها  ،الهوية أو الخصوصية بشكل تام
ويخلنون بين األصل النقي الألاب  الذي  ،ميةوكل هؤالء يخالفون حقيقة الهوية اإلسال

 ،وبين ما هو دخيل مدسو  من الهويات األخرى  ،ويحقق لها التوازن  ،يسعد البشرية
وال تتعايش مع  يرها بل تدعو  ،المنحرفة المشوهة التي تدعو إلى العنصرية والبغضاء

 .إلى الصراع الحضاري والفكري والديني

                                                 
، طبع دار العلم  17الشخصية اإلسالمية دراسة قرآنية : د . عائشة عبد الرحمن )بن  الشاطئ ( ص - 1

 م .1975للماليين بيروت ، طبعة أولى سنة 

الوطن  الهوية بين الجوهري والمضاف : األستاذ / علي عقلة عرسان ، بحث مصور في صحيفة - 2
 www.alwatan.comم ، في موقع الجريدة على ابكة المعلومات الدولية 15/6/2002العمانية بتاريخ 

، طبع مؤسسة الرسالة بيروت ،  22الألقافة العربية في عصر العولمة : األستاذ / تركي ا لحمد ص - 3
 م .1993طبعة أولى سنة 
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وحفاظه  ،ج التي توضح مدى اعتزاز الغرب بهويتهوفي المقابل نضرب بعض النماذ
 ،لكي يكون في ذلك العبرة والعظة لكل أمة تريد أن تضع لنفسها الكينونة ،عليها

 .وتضمن استقرارها وثبات وجودها بين أمم العالم ،والخصوصية التي تميزها
 :اليابان تحافظ على هويتها -1

ونتذكر جيدا  ،صناعية ال ينكرها منكرنحن نعلم ما وصل  إليه اليابان من قوة تقنية و 
رأوا  ،وهيروايما  يودمرت ناجازاك ،حين ضربتهم أمريكا بالقنبلة النووية نأن اليابانيي

و قلة المعلومات التقنية  ،أن من أسباب ضعفهم عدم قدرتهم على مواجهة األمريكان
فأرسلوا  ،هافأرادوا تحقيق المناعة واستقناب المعلومات التي يجهلون ،التي لديهم

حتى يرجعوا إلى اليابان  ،والنهل من علومهم النبيعية ،البعألات للتعليم في بالد الغرب
وحين بعأل  أول بعألة  ،وينقلوا إلى أرضها التجارب الغربية النبيعية فتنهض دولتهم

ذائبين في الشخصية  ،رجعوا إلى بالدهم متحللين من مبادئهم ،يابانية إلى دول الغرب
فما كان من اليابانيين إال أن أحرقوهم جميعا على مرأى من النا  في  ،الغربية
 .ولم يرع المسئولية التي أنين  به  ،ليروا عاقبة من تنكر ألمته وقيمه ،طوكيو

من  ،وأرسلوا معها مراقبا يراقبهم أوال فأول ،وبعد ذلك أرسل اليابانيون بعألة أخرى  
ومراقبة انهماكهم في استقناب  ،ذيةناحية ثباتهم على عقيدتهم وخصوصيتهم البو 

وتمضي األيام وتكون  ،واجتذاب المعلومات  التي يجهلونها لينقلوها في واقع بالدهم
والمنافسة والمسابقة ألمريكا وأوربا في  ،اليابان من أكبر الدول التقنية في العالم أجمع

 .(1)كألير من التخصصات التقنية 
من  ير المسلمين في الحفاظ  ن يفعله اآلخرو  بما ،أليس في هذه القصة در  وعبرة

ومع ذلك وصلوا ونجحوا لمحافظتهم على الخصوصية والهوية الخاصة  ،على هويتهم
                                                 

لحمد ، مقال منشور على موقع اإلسالم اليوم على هل الهوية في خنر ؟ األستاذ : خباب بن مروان ا - 1
 ابكة المعلومات الدولية:

www.islamtoday.net 
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بأن  ،فأولى باألمة اإلسالمية صاحبة الدين الحق المشهود لها بالخيرية والوسنية ،بهم
هويتهم حق ويرعون  ،يحافظون على هوية األمة اإلسالمية ،يكون أبناؤها خير أنا 

 .رعايتها
 :اليهود يحافظون على هويتهم -2

فهي لم تقم إال على أسا   ،وأما الدولة اللقينة فحدم وال حرج عن تمسكها بهويتها
وليس لها دستور، ألن  ،وتحمل اسم نبي   يعقوب ) إسرائيل ( ،الدين اليهودي
وحياة األفراد، أو  ويتشبث اليهود بتعاليمها في السياسة واالجتماع ،دستورها التوراة 
لتكون لغتهم  ،سنة2000وقد أحيوا اللغة العبرية التي انقرض  من  ،هكذا يظهرون 

 ولغة العلم عندهم  ،الخاصة
ونحن ال نعترف بأي قومية  ،جنسيتنا هي دين آبائنا :يقول لأدولف كريمر ل اليهودي

في جامعة تل  وعندما قال رئيس وزراء أحد الدول العربية في ندوة ،أو جنسية أخرى 
وال نقبل أن تكون قيادتنا السياسية  ،إننا في بالدنا  نفر  بين الدين والقومية :أبيب

إنكم أحرار في أن تفصلوا  :رد عليه ل ديفيد فيألال ل قائال ،مرتكزة على معتقداتنا الدينية
 .إن اليهودية مجرد دين فقب :ولكننا في إسرائيل نرفض أن نقول ،بين الدين والدولة

وتفريب األمة اإلسالمية في لغتها  ،فانظر إلى حفاظ الكيان اليهودي على لغته وهويته
 .وهويتها

 :الهند تحافظ على هويتها -3
 وأعجب من هذا أن يقوم الهندو  في بالد الهند بمنع بيع الزهور في يوم عيد الحب 

حارب وي ،ألن ذلك ليس من الهندوسية ،وحر  المحالت التي تبيعه ،ل الفاالنتينل
 .(1)الألقافة الهندية 

تمسكها  ،ولعل السبب في تقدم هذه الدول وحفظها على مكانتها بين أمم العالم هو
                                                 

صراع الهويات وخصائص الهوية اإلسالمية ، مقال على ابكة المعلومات الدولية  - 1
:www.islamweb.net/media/index.php?bage=article&lang=a&id=63232 



 
 
 

 الهوية اإلسالمية )رؤية تأصيلية في ضوء التحديات المعاصرة(

 

-216- 

وتحصين اعوبها ضد األخنار التي تحاول اخترا  معتقداتها  ،ودفاعها عنها ،بهويتها
 ! ؟وهي التي تحمل أمانة اإلسالم لقيادة العالم  ،فأين أمة اإلسالم من ذلك ،وهويتها
 :أساليب طمس الهوية اإلسالمية (2)

لقد سلك أعداء األمة من الداخل والخارج طرقا وأساليب ووسائل متعددة لنمس الهوية 
 .وتشويهها واذابتها في  يرها من الهويات األخرى  ،اإلسالمية

وسوف نتحدم هنا عن أهم األساليب التي تعمل على تذويب وطمس الهوية  
 :اليةوذلك في النقاط الت ،اإلسالمية
 .التشكيك في العقيدة وإضعاف االعتزاز بها (1

 ،لقد اتخذ أعداء اإلسالم طريق التشكيك في العقيدة اإلسالمية أسلوبا لنمس الهوية
عن طريق زرع الصراعات  ،وذلك لعلمهم بأنها األسا  الذي ترتكز عليه الهوية

شكيك في مصادر والت  ،وتشجيع االتجاهات العقلية ،وبعث الفلسفات الباطلة ،الفكرية
واثارة الشبهات حول القرآن الكريم  ،ونشر مناهج الفر  الضالة وترويجها ،التلقي

وهكذا تحول  المعركة من ميدان السالح إلى  ،واسقاط رموز األمة ،والسنة المنهرة
بهدف تزييف عقيدة المسلمين الراسخة التي تحمل  ،معركة في ميدان العقيدة والفكر

 .(1)ع المؤمنين إلى االستشهاد وتدف ،طابع الجهاد
 ،إذا أردتم أن تغزوا اإلسالم وتخمدوا اوكته :يقول المستشر  الفرنسي  ل ااتليه ل

والتي  ،وتقضوا على هذه العقيدة التي قض  على كل العقائد السابقة والالحقة لها
وسبب سيادتهم و زوهم  ،كان  السبب األول والرئيس العتزاز المسلمين واموخهم

إلماتة  ،عليكم أن توجهوا جهودكم إلى نفو  الشباب المسلم واألمة اإلسالمية ،المللع
وتحويلهم عن ذلك بواسنة نشر ثقافتكم  ،وكتابهم القرآن ،روح االعتزاز بماضيهم

                                                 
بتصرف ،  19اإلسالمي : د . علي جريشة ومحمد اريف الزيبق  ص أساليب الغزو الفكري للعالم - 1

 م.1979طبع دار االعتصام بالقاهرة ، طبعة ثالألة سنة 
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حتى لو لم نجد سوى  ،وتوفير عوامل الهدم المعنوي  ،ونشر روح اإلباحية ،وتاريخكم
ألن الشجرة يجب أن يتسبب لها في  ،كفانا ذلكل ،المغفلين منهم والسذج والبسناء

  (1)القنع أحد أ صانها
 ،فال  نى عنها للفرد والمجتمع ،إن العقيدة اإلسالمية تمألل عصب الهوية اإلسالمية

ليستقر  ؛وهي ضرورية ألنها تألب  الألقة واالطمئنان والسعادة في نفو  أبناء المجتمع
ن المؤمن الذي يقف سدا منيعا بين والعقيدة هي حص ،وينهض في اتى المجاالت

 ،ف ذا تخل  األمة عن عقيدتها وفرط  فيها ،األمة والمذاهب واألفكار والعقائد الفاسدة
أصبح  ضعيفة فريسة جاهزة لكل من يقتحم  ،وترك  تعاليمها وأهمل  أخالقها

بهذا الجانب العقدي  ومن هنا  أهتم النبي  ،ليزيل ذاتيتها وهويتها ،اخصيتها
عميقه في نفو  أصحابه فمكث ثالثة عشر عاما يعمق ويؤسس العقيدة في مكة لت

 .المكرمة
 ،إن اإليمان ليس بالتحلي وال بالتمني ) :ولذلك قال اإلمام / الحسن البصري  

 .(2)( وصدقه العمل  ،إنما اإليمان ما وقر في القلب
 .تشويه التاريخ ونشر الشائعات (2

وتشدددكيكا  ،التددداريخ تحصدددينا لمألقفدددي الغدددرب لقدددد أسدددهم المستشدددرقون فدددي تحريدددف
ومحاولددة إحيدداء التددواريخ القديمددة  ،وتحقيددر ذلددك التدداريخ ،لألمددة اإلسددالمية فددي تاريخهددا

مدع سدعيهم الحأليدث علدى نشدر تداريخهم علدى أنده سددبب  ،ونسدبة الحضدارة لهدا ،والقوميدة
 ،بألسدنتناوقد ساهم في ذلك الكألير مدن المنسدلخين ممدن يتحددثون  ،وتعظيمه ،الحضارة

ووجهددوا الددنقض الددالذع  ،وعظمددوا تدداريخ الغددرب ورمددوزه ،فحقددروا  تدداريخ األمددة ورموزهددا
ويصدفون رمدوزهم  ،بينما يتلقون تاريخ الغرب بانبهدار ،الالمنهجي لتاريخ األمة ورموزها

                                                 
بتصرف   ، ترجمة األستاذ / محب الدين الخنيب   21الغارة على العالم اإلسالمي ا.ل ااتليه  ص - 1

 م..1977عة رابعة سنة ومساعد اليافي، طبع  المنبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ، طب
 .29740مصنف ابن أبي ايبة ، كتاب : اإليمان والرؤيا حديث رقم :  - 2
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 .ويصفون عصور اإلسالم بالظلمة والتخلف ،برموز التنوير
بيددة علددى كددل مشدداريع الحكومددات وهددذا يعلددل لنددا عنددف حكومددات االحددتالل الغر 

 ،الوطنية في الشر  اإلسالمي والعربي منه خاصة التي من اأنها تقوية الشعوبية فيهدا
مألدل االهتمدام بتددريس التداريخ  ،وتعميق الخنوط التي تفدر  بدين هدذه األوطدان الجديددة

لددك واالسددتعانة علددى ذ ،القددديم السددابق علددى اإلسددالم لتالميددذ المدددار  وأخددذهم بتقديسدده
ومألل خلق أعياد محلية  ير األعياد الدينية التي تلتقي فيها قلوب المسلمين  ،باألناايد

ومألل العناية بتمييز كل بلدد مدن هدذه الدبالد بدزي خداص  ،ومشاعرهم على االحتفال بها
بعددد أن كاندد   ،ممددا يترتددب عليدده تميددز كددل منهددا بنددابع خدداص ،والسدديما  ندداء الددرأ 

 .(1) تشترك في كألير من مظاهرها
 .إحياء القوميات والمذهبيات  وتقديمها على الهوية اإلسالمية (3

بشددتى النددر   ،لقددد حدداول أعددداء اإلسددالم إحيدداء القوميددات والمددذهبيات بددين المسددلمين
واحيددداء  ،والوسدددائل التدددي تعمدددل علدددى تمزيدددق وحددددتهم وتفكيدددك أواصدددرهم وتشدددتي  كلمددداتهم

أتبدداعهم الددذين تبندوا أفكددارهم ممددن ذهبددوا  وقدد صددنعوا الكأليددر مدن ،العصدبيات واألحقدداد بيددنهم
ومددن أمألددال  ،وأصددبحوا أبواقددا للغددرب فددي بالدهددم ،إلددى الغددرب فددي البعألددات العلميددة و يرهددا

 .و يرهم ،طه حسين ورفاعة النهناوي وقاسم أمين :هؤالء
وأعجددب مددا فددي طدده حسددين والؤه الشددديد الننددواء المسددلمين تحدد  لددواء الغددرب  

فهدو ال يدرى  ،والغدرب جميعدا ،تقة األممية والمسيحية واليهوديةوانصهار اإلسالم في بو 
وقددد  ،للعددرب والمسددلمين سددبيال للنهضددة إال فددي هددذا االنصددهار وهددذا االحتددواء والددذوبان

صرح بذلك في كتبه وخاصة ما أورده في كتاب لمستقبل الألقافة في مصدرل، فهدو يدرى 
 .  (2)أن العرب قوم مستعمرون كالرومان والفر  

                                                 
الوطنية في األدب المعاصر : د . محمد محمد حسين ، نقال عن أساليب الغزو الفكري د.  تاالتجاها - 1
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فهدددي فدددي األمدددة  ،الددددعوة إلدددى القوميدددة وان كدددان الغدددرب يعتبدددره مصددددر القدددوةإن 
فدددال  ،ألن األمدددة اإلسدددالمية فريددددة فدددي تركيبهدددا ،اإلسدددالمية مصددددر الضدددعف والخدددذالن

فالمسددلم الحددق هددو الددذي  ،توجددد فيهددا قوميددات علددى أسددا  األلددوان واللغددات واألوطددان
ويقنددع العالقددات والددروابب  ،يبنددل فددي نفسدده الشددعور بددأي أسددا   يددر أسددا  اإلسددالم

علدى المسدلمين أن  وأخدوف مدا كدان يخافده النبدي  ،القائمة على أسا  اللون والتراب
ال ترجعوا بعدي ) تظهر فيهم العصبيات الجاهلية فتفر  كلماتهم فكان يقول ألصدحابه 

 .(1)(  يضرب بعضكم رقاب بعض ،كفارا
نااا ماان قاتاال علااى ولاايس م ،لاايس منااا ماان دعااا إلااى عصاابية : ) وقولدده 

 .(2)(  وليس منا من مات على عصبية ،عصبية
ويغضددبون لعصددبية  ،وال ريددب أن دعدداة القوميددة يدددعون إلددى عنصددرية عصددبية 

 ،وال ريب أيضا أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخدر ،ويقاتلون على عصبية
 .(3)وهي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها 

 .حاربة اللغة العربية وتشجيا اللغة العاميةم (4
لمعرفتهم أنها لغدة ديدن ال  ،لعب المستشرقون دورا كبيرا في محاربة اللغة العربية

وقددد اتخددذوا فددي حددربهم  ،وبضددياعها يفقددد المسددلمون فهددم مصددادر تشددريعهم ،لغددة قوميددة
تهددا بدددال مددن وأول مددن سددعى لكتاب ،أهمهددا تشددجيع العاميددة ،للغددة العربيددة وسددائل مختلفددة

حيددث ألددف كتابدده ل قواعددد اللغددة العربيددة  ،الفصددحى المستشددر  األلمدداني ل ولهددم سددبيتا ل
ألنده ذكدر فدي كتابده أن لغدة مصدر األصدلية  ،العامية في مصر ل وسعى إلثارة العرقيدة
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وسدعى  ،ويحاولوا أن ينسبوا تخلق القوميات باللغدة العربيدة ،هي القبنية وليس  العربية
ثدم سدعوا إلدى  ،في سدبيل القضداء علدى العربيدة ى لى تشجيع اللغات األخر المستشرقون إ

 . (1)كما فعلوا بلغات ار  أسيا  ،كتابة العربية بالالتيني
فضددال عددن أنهددا لغددة القددرآن  ،إن اللغددة العربيددة إحدددى مفددردات الهويددة اإلسددالمية

 .وقد وحدت األمة طيلة تاريخها ،الكريم
وصدددلتها الوثيقدددة باألمدددة  ،لعربيدددة فدددي اإلسدددالمويبدددين ابدددن خلددددون مكاندددة اللغدددة ا

إن النظدر فدي القدرآن الكدريم والحدديث الشدريف البدد أن تتقدمده  :اإلسالمية وأهلها فيقول
وعلم  ،علم اللغة،  وعلم النحو،  وعلم البيان :فمنها ،العلوم اللسانية ألنه متوقف عليها

 .(2)مية وأهلها وهذه العلوم النقلية كلها مختصة باألمة اإلسال ،األدب
وقد تفش  ظواهر إهمال اللغة العربية فدي السدنوات األخيدرة بشدكل يندذر بدالخنر 

ويسهل دور العولمة فدي ابدتالع أجيالندا الجديددة التدي   ،على اخصيتنا وتاريخنا وتراثنا
تتخنفهدا اللغددات األجنبيدة السدديما اإلنجليزيدة وال عددالج لهدذه النكبددة المؤسدفة إال بوضددع 

ف نها ،ربية في المكانة األولي في ثقافتنا كما كان عهدها قبل عصر االستعماراللغة الع
 .(3)والصلة بين أجيالنا،)الروابب الموحدة بيننا والمكون لبنية تفكيرنا

 :قدددال تعدددالى ،إن بقددداء ذكدددر األمدددة عاليدددا يتوقدددف علدددى بقددداء لغتهدددا حيدددة قويدددة
   

     
   10 :األنبياء اآلية.  

 :   وقال 
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  44 :الزخرف من اآلية. 
ولهددذا كددان أقددوى سددالح لخصددوم اإلسددالم  :يقااول الشاايخ / عبااد الجلياال عيسااى

ر فينددثر ذكد ،والعرب هو إيقداظ اللغدة السدامية فدي كدل أمدة حتدى تحتدل مكدان الفصدحى
 .(1)وينخفض صيتهم وتنقنع صلة المسلمين كافة بكتابهم  ،العرب وارفهم

يعتبددددر التعلدددديم بوابددددة توجيدددده  :( الساااايطرة علااااى التعلاااايم والمناااااهج الدراسااااية5
لذا كان أهم ما اعتنى بده أعدداء الهويدة اإلسدالمية  ،والنريق إلى عقول أبنائه ،المجتمع

إذ هدو  ،صبغته اإلسالمية إلى صبغة  ربية وتغير ،السينرة على التعليم والتأثير عليه
 .الحصن األخير الذي يحافس على هوية النشء ويوجه مسيرة األمة

لقد أصبح  مناهج التعليم في المراحل المختلفة خاصة األولى منها تحتوي في 
تبدد أعمار التالميذ في سخافات ال تفيد أسلوبا وال ثقافة وال خلقا  تعمومها على تفاها

فع في معظم محتويتها بعقول النشء إلى النافع المفيد الذي يتيح للنالب فرصة وال ترت
) التعليم في الصغر  :وما أصد  ما كان يردده آباؤنا بأن ،التحصيل المألمر البناء

كالنقش على الحجر ( فحافظة التلميذ وذاكرته تكون أنشب قدره على االستيعاب 
لتعليم في السابق جملة من النصوص الرائعة ولذلك كان ا ،السريع في السنوات األولى

ألعالم الشعر واألدب في مختلف فالعصور ومن اتى بالد العرب لترويض األذوا  
واألخال  على طائفة من القصص النافع المفيد الذي يمجد البنولة العربية واإلسالمية 

فأبدلوا بذلك  ،وصالح الدين األيوبي وأمألالهم،وطار  بن زياد ،خالد بن الوليد :أمألال
 ،الغألة التي ال تعين على تكوين الملكة العربية أو الذو  العربي تكله هذه التفاها

وسائس  ،وصف الحاوي  :والتي تنافي الدين والخلق المهذب في كألير من األحيان مألل
ولف   ،وتسجيل أساليب الباعة المتجولين في ترويج بضاعتهم ،وعادات النا  ،القرود
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وحجة واضعي هذه المناهج تنحصر في أنهم يقدمون للنشء ما يالئم  ،المشترين إليهم
وهذه  ،وأنهم يتجنبون تكليفهم حفس ما ال يستنيعون تدبره وفهمه ،عقولهم وتفكيرهم

فالنفل يتعلم اللغة اإلنجليزية وهو في  ،مردود عليها بالواقع ،الحجة واهية باطلة
ف ذا كان   ،أن األرض كرة وأنها تدورو  ،كما يتعلم الرياضة والحساب ،رياض األطفال

وبينما  يحفس النفل القرآن الكريم كامال،   ،حجتهم صحيحة فيجب استبعاد هذه العلوم
واألحاديث الشريفة ويختزلها في عقله وهو ابن س  سنوات، وينبغي أن ال يفوتنا أن 

أن ينضج ولكنه يختزن هذه المعلومات إلى  ،الصبي ال يعي كل ما يحفظه وعيا كامال
 .(1)فيستخرج هذا المدخر ايئا فشيئا ويتدبره  ،عقله

 ،وتوليددة العمددالء عليدده ،ومددن هنددا حددرص المسددتعمر علددى السددينرة علددى التعلدديم 
التدددي تدددم  ،حتدددى يدددتم رسدددم المنددداهج وفدددق الرؤيدددة الغربيدددة فدددي كأليدددر مدددن بدددالد المسدددلمين

 .استعمارها
مصددر ل إنشدداء لددونين مددن لقددد اقتددرح طدده حسددين فددي كتابدده ل مسددتقبل الألقافددة فددي 

وكان المشروع األول يددعو إلدى إنشداء معهدد لألصدوات  ،بألوان الدراسة في كلية اآلدا
أمدا المشدروع اآلخدر فقدد كدان يددعو إلدى إنشداء معهدد  ،لدراسة اللهجدات قدديمها وحدديألها

ومهمددة هددذا المعهددد كمددا صددورها طدده حسددين  ،للدراسددات اإلسددالمية يلحددق بكليددة اآلداب
والمبدرر إلنشدائه عندده هدو  ،ية بالدراسات اإلسالمية علدى نحدو علمدي صدحيحهي العنا

وهددي تعددرف جهددود المستشددرقين فددي  ،أن كليددة اآلداب متصددلة بالحيدداة العلميددة األوربيددة
الدراسات اإلسالمية ومدن الحدق عليهدا أن تأخدذ بنصديبها فدي هدذه الدراسدات لدتالئم بدين 

 .(2)وببين جهود األمم األوربية  ،اإلسالميةجهود مصر التي ترى لنفسها زعامة البالد 
كشف تقرير سدري لمركدز تندوير  ،ومن وسائلهم لتغيير وسائل التعليم في مصر
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كتابددا فددي  70بمراجعددة ووضددع  ،المندداهج عددن قيددام فريددق أمريكددي برئاسددة ل يرالددد تددرمل
غة العربية واهدت مناهج التربية الدينية والل ،مختلف المراحل الدراسية في التعليم العام

 .% منها بحجة حذف الحشو30حذف 
حيدث ركدز  ،إن الغزو الفكري من بوابة التعليم ركز على العناصر األساسية فيده

لهددم القديم اإلسدالمية فدي  ،وجندد قيدادات العمدل التربدوي لخدمدة مشداريعه ،على المناهج
 .وزرع القيم الغربية فيها ،نفو  التالميذ

أكدددت مصددادر  :حيددث تقددول 76ل فددي عددددها  فقددد ذكددرت جريدددة ل أفددا  عربيددة
 ،بددوزارة التربيددة والتعلدديم بمصددر أن الددوزارة سددتعقد اتفاقيددة مددع الوكالددة األمريكيددة للتنميددة

حيددث  ،تحدد  عنددوان ل مكتبتددي العربيددة ل ،سدديتم بموجبهددا تعمدديم مشددروع أمريكددي جديددد
قيمدددا   سددديتم توزيدددع كتدددب ذات طباعدددة فددداخرة ملوندددة مترجمدددة عدددن كتدددب أمريكيدددة تتبندددى

وتندداقش  ،لترويجهددا بددين تالميددذ الصددفين الألالددث والرابددع مددن المرحلددة االبتدائيددة ، ربيددة
 .الكتب الموضوعات الجنسية

 .كما قام مشروع حرب الهوية بمحاربة المعلم الملتزم ومضايقته 
ومسددخ عقددولهم  ،وقددد قددام الغددزاة بافتتدداح المدددار  األجنبيددة لتغيددر هويددة تالميددذها

 .ا للغربليكونوا أبواق
) أبناء مدرسة فيكتوريا سيكونون :يقول اللوردل كرومر ل في وصف مدرسة فيكتوريا

جسرا بين الألقافة األجنبية واإلسالمية ( في إاارة خبيألة بأنهم سيكونون نسخا مزيفة 
 .(1)للهوية الغربية 

بينمددددا هددددو منفصددددل عندددده فددددي المندددداهج  ،إن التعلدددديم فددددي اإلسددددالم مددددرتبب بالدددددين
عبدد   بدن وهو ليس مجرد حق بل هدو فريضدة علدى كدل مسدلم ومسدلمة عدن  ،الغربية
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. ومددن (1)( طلااب العلاام فريضااة علااى كاال مساالم ) : قددال رسددول   :قددال  مسددعود
 .(2)هنا كان تقدير اإلسالم للعلم والعلماء أمر ال ينازع فيه أحد 

 .ابتعاث أبناء المسلمين إلى الغرب (6

ابتعدددام أبنددداء المسدددلمين إلدددى  :اإلسدددالمية إن مدددن أخندددر وسدددائل طمدددس الهويدددة
الددذي  ،ومددن أمأللددة ذلددك مددا حدددم للشدديخ / رفاعددة النهندداوي  ،الدددول المسدديحية الغربيددة

فقدددد اختلددد   ،عددداد بعددددها بغيدددر العقدددل الدددذي ذهدددب بددده ،أقدددام فدددي بددداريس خمدددس سدددنوات
وعددداد يتحددددم عدددن الدددرقص الدددذي رآه فدددي بددداريس بأنددده ندددوع مدددن  ،وفقدددد هويتددده ،موازينددده
 ،اقددة والشدددلبنة ) أي األناقددة والفتدددوة ( فدددالرقص وتالصددق األجسددداد عنددده لددديس فسدددقاالعي

 ،فالعينااان تزنيااان وزناهمااا النظاار ،لكاال بنااي آدم حااظ ماان الزنااا) :يقددول والرسددول 
والفام  زناي وزنااه  ،والرجالن تزنيان وزناهما المشاي ،واليدان تزنيان وزناهما البطش

 .(3)(  أو يكذبه ،ج يصدق ذلكوالفر  ،والقلب  هوى ويتمنى ،القبل
كمدددددا أكدددددد علدددددى أن السدددددفور  ،وكدددددذب الشددددديخ النهنددددداوي  صدددددد  رسدددددول   

كما تحدم عن المشاعر الوطنيدة ليحلهدا  ،واالختالط بين الجنسين ال يؤدي إلى الفساد
 ،فيتحدددم عدددن مصددر الفرعونيدددة ،وراح يأليددر الجاهليدددة القديمددة ،محددل المشدداعر الدينيدددة
وأعجب النهناوي بالحرية ولكنده لدم يفهمهدا الفهدم اإلسدالمي  ،ةوينسى مصر اإلسالمي

 ،ويتحقددق تحددرره مددن كددل عبوديددة سددوى   ،الددذي تتحقددق بدده عبوديددة المسددلم ل وحددده
 ،ولكنه فهمهدا الفهدم الغربدي الدذي قدد يدؤدي إلدى التحدرر مدن األخدال  ومدن الددين نفسده

 .(4)وقس على الشيخ من ذهبوا بعده 
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الددددول الغربيدددة قدددد حقددددق نتائجددده وأهدافددده الخبيألدددة فدددي بعددددض إن االبتعدددام إلدددى 
ويزيدده تعلقدا  ،فهو أوال يزيد طالدب التعلديم العدام جهالدة بدينده وقيمده ومأللده ،الشخصيات

 ،وهو من ناحية أخرى يبدأ بتنبيعده بنبداع  يدر إسدالمية ،بقيم الغرب أو الشر  ومألله
حيث ال يشعر حتدى مدن تقاليدده وينسلخ النالب من  ،ثم يصير التنبع مع الزمن طبعا
ربمدا أكألدر مدن  ،ويغدوا  ربيا أو ادرقيا ،وطريقة التعامل ،في الملبس والمأكل والمشرب

 .الغربي أو الشرقي
فبينمدددا يتدددرك الحكدددام الغربيدددون  :نوفدددي هدددذا المعندددى يقدددول أحدددد الكتددداب الغدددربيي 

الزعمداء العدرب ويواجده  ،مننقة الشر  األدنى تتحول هذه المننقة فتصبح أكألر  ربيدة
 .(1)فهم ينردون الغرب سياسيا ويسحبون الكتل الشعبية إلى الغرب ثقافيا ،طريقين

ولقددد كددان طدده حسددين أيضددا  فددي مقدمددة الددذين أعلنددوا اإلعجدداب والتقدددير لمندداهج 
عددن هددذه :وكأليددرا مددا يقددول ،ويعتبددر حامددل لددواء الدددفاع عددنهم وعددن أهددوائهم ،المستشددرقين

وهدذا  ،خ المسلمين أو فكرهم هذا  ممدا ال يرضدى بده االستشدرا الحقيقة أو تلك في تاري
إن طده حسدين لديس  :حتى قال بعضدهم ،أسلوب ال يقوم عليه إال واحد من أهل التبعية

ولقددد كاندد  أمانتدده للفكددر الغربددي ولمددذاهب االستشددرا   ،إال مستشددرقا مددن أصددل عربددي
تنعدا بمدا يقولدون إلدى أبعدد وهكدذا كدان متابعدا لهدم مق ،تفو  مدذاهب المستشدرقين أنفسدهم

وبشدددرية  حتدددى فدددي تلدددك المسدددائل الخنيدددرة كقدددولهم ببشدددرية الرسدددول  ،حددددود االقتنددداع
وان لم يعلنده جهدارا بعدد أن صدودر كتابده فدي الشدعر ،وكان  كتابته توحي بذلك ،القرآن

 .(2)الجاهلي 
وحسددددين  ،وعلددددي عبددددد الددددراز   ،سددددالمة موسددددى :ومألددددل طدددده حسددددين فددددي التبعيددددة

فقد نهجوا نهج المستشرقين وأخذوا طريقهم وحملدوا نفدس الدروح التدي  ،و يرهم... .فوزي 
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 .(1)وكانوا أاد قوة على أهلهم من  الغربيين  ،يحملها أساتذتهم في خصومة اإلسالم
 

 .السيطرة على وسائل اإلعالم (7
إن وسائل اإلعالم المختلفة مستمرة في تنفيذ مخننات الغرب ب اداعة الفاحشدة 

والسددددعي بالفسدددداد فددددي األرض بمدددا يترتددددب علددددى ذلددددك مددددن خلخلددددة  ،جريمددددةواإل دددراء بال
 ،والعقيددة واألخدال  همددا أسدا  بنداء اإلسددالم ،وتحنديم لألخدال  والقدديم والمألدل ،العقيددة

 .ف ذا انهدم اإلسالم فكيف يقوم البنيان
وأكألددر هددذه الماليددين سدداذجة تددؤثر فيهددا  ،إن اإلعددالم يخاطددب الماليددين ببرامجدده

فد ن كاند  طيبدة كاند  كشدجرة طيبدة  ،ء كان  مقروءة أو مسموعة أو مرئيدةالكلمة سوا
 .وان كان  خبيألة كان  كشجرة خبيألة تهدم وال تبني ،تبني وال تهدم

إن وسائل اإلعالم في الدول اإلسالمية قد تدردت وال زالد  تتدردى عدن علدم مدن  
بالد اإلسالمية منبر فبدال من أن يكون اإلعالم في ال ،أو عن جهل منهم ،القائمين بها
وسددك  القددادة  ،صددار صددوت إفسداد وصددوت عدذاب ،ومندارة إاددعاع للحدق ،دعدوة للخيددر

فأقروا بسكوتهم أو جاوزوا ذلك فشجعوا وحموا وزلزل النا  فدي إيمدانهم وقديمهم ومدأللهم 
(2). 

 
(3)ثمار تمسك العالم اإلسالمي بالهوية في العصر الحاضر (3)

 

وذلدددك ب حيددداء  ،دي إلدددى قندددف الألمدددار النيبدددةإن التمسدددك بالهويدددة اإلسدددالمية يدددؤ 

                                                 
،طبع دار 313مخننات االستشرا  والتبشير : األستاذ : أنور الجندي ص  -اإلسالم في وجه التغريب - 1

 االعتصام بالقاهرة ، بدون . 
 بتصرف ، مرجع سابق . 71أساليب الغزو الفكري : د . علي جريشة ص  - 2
مقال بعنوان حراسة الهوية في ظل التغريب ، منشور على الشبكة العنكبوتية  - 3
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كمدا  ،مدع تحقيدق عزتهدا وكرامتهدا  بدين أمدم العدالم ،الهوية في نفو  األجيال المعاصدرة
  :كان  في سالف عهدها  ومن أهم الألمار التي تعود على األمة اإلسالمية ما يلي

 

 .تحقيق التوحيد الخالص هلل تعالى  -1

وهددددو المعلددددم األكبددددر لهويددددة الشخصددددية  ،إن التوحيددددد هددددو جددددوهر اإلسددددالم ولبدددده
وهويتهددددا الخاصددددة التددددي ال  ،وبعقيدددددة التوحيددددد تظهددددر أصددددالة أمددددة اإلسددددالم ،اإلسددددالمية

التددي ال تخددتلب  ،ألنهددا األمددة التددي تتميددز بالعقيدددة الخالصددة ،تشدداركها فيهددا أمددة أخددرى 
 . (1)بالعقائد األخرى 

وقددد  ،شددرك بددال تعددالىكمددا أن أعظددم الظلددم هددو ال ،إن أعظددم العدددل هددو التوحيددد
كمددا قددال ل  ،جدداءت الهويددة لتحريددر العبدداد مددن ر  العبوديددة والددذل إلددى عبددادة رب العبدداد

إن   تعالى ابتعألندا لنخدرج مدن  :أمام ل رستم ل قائد قوات الفر  ربعي ابن عامر ل 
ومدددن  ،ومددن جدددور األديددان علددى عددددل اإلسددالم ،ادداء مددن عبدددادة العبدداد إلددى عبدددادة  

 .(2)الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة ضيق 
ومن قول هذا الصحابي الجليل تظهر أعظم ثمار الهوية اإلسالمية التي تحقق  

 .التوحيد والعدل والسعة
 
 .تحقيق التمكين لألمة اإلسالمية   -2

حينمدا تعتدز  ،ومن أعظم الألمار أن يمكن   تعالى لألمة اإلسالمية فدي األرض
ألن الهويددة اإلسددالمية سددبيل النتصددار األمددة وقيامهددا  ،ى واقعهدداوتنبقهددا علدد ،بهويتهددا

وتحقدددددق لددددده األمدددددن والسدددددعادة  ،لتحدددددرره مدددددن ر  الماديدددددة ،بواجباتهدددددا تجددددداه العدددددالم كلددددده
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 ،والنمأنينة التي يفتقدها
    :قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال تعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالى 

   
  
  
  
    

    41 :الحج اآلية . 
  :يقول األستاذ / سيد قطب

 ،إذ ينصددرون نهجدده الددذي أراده للنددا  فددي الحيدداة ،هددؤالء هددم الددذين ينصددرون  
 تعددالى بالنصددر علددى وهددؤالء هددم الددذين يعدددهم   ،معتددزين بددال تعددالى وحددده دون سددواه 

المشددروط بتكاليفدده  ،فهددو النصددر القددائم علددى أسددبابه ومقتضددياته ،وجدده التحقيددق واليقددين
والنصددر هزيمددة عندددما  ،فيبدددل الهزيمددة نصددرا ،واألمددر ل يصددرفه كيددف يشدداء ،وأعبائدده

) ول عاقبدددة األمدددور ( إنددده النصدددر الدددذي يدددؤدي إلدددى ،تختدددل القدددوائم أو تهمدددل التكددداليف
والمتجددده إلدددى  ،مدددن انتصدددار الحدددق والعددددل والحريدددة ،مدددنهج اإللهدددي فدددي الحيددداةتحقيددق ال

المنظدددور فيددده إلدددى هدددذه الغايدددة التدددي يتدددوارى فدددي ظلهدددا األادددخاص  ،الخيدددر والصدددالح
ولدددده تكاليفدددده ولدددده  ،وهددددو نصددددر لدددده أسددددبابه ولدددده ثمندددده ،والمنددددامع والشددددهوات ،والددددذوات
 .(1)حد ال يحقق  ايته ومقتضاهوال يبقى أل ،فال يعنى ألحد جزافا أو محاباة ،اروطه

إن الحفدداظ علددى الهويددة اإلسددالمية يمكددن العددالم اإلسددالمي مددن جديددد فددي قيددادة 
دورها ومكانتها عليها أن تعتقد اعتقادا حقدا يظهدر أثدره فدي  ةولكي تأخذ األم ،اإلنسانية
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وعليهددا أن تتمسددك  ،كددل أقوالهددا وأفعالهددا أن دينهددا هددو الدددين الحددق الخددالص الصددحيح
فقد أعزنا    ،مصادر عزتها وقوتها وريادتها وخصوصيتها التي تميزها بين أمم العالمب

تعدددالى باإلسددددالم بمنابعدددده الصددددافية مددددن القدددرآن الكددددريم والسددددنة المنهددددرة وسدددديرة السددددلف 
 .الصالح
 ،إن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ويساير الركدب البشدري حيدث اتجده وسدار 

ويفددرض علددى البشددرية اتجاهدده ويملددي عليهددا  ،المجتمددع والمدنيددةبدل خلددق ليوجدده العددالم و 
وألنه المسئول فدي هدذا العدالم عدن  ،وصاحب العلم اليقيني ،إرادته ألنه صاحب الرسالة

ومقدددام  ،فلددديس مقامددده مقدددام التقليدددد واالتبددداع بدددل مقدددام اإلمامدددة والقيدددادة ،سددديره واتجاهددده
نكدر لده الزمدان وعصداه المجتمدع وانحدرف واذا ت ،ومقام األمر والنهدي ،اإلرااد والتوجيه

بددل عليدده أن  ،عددن الجددادة لددم يكددن لدده أن يستسددلم ويخضددع ويضددع أوزاره ويسددالم الدددهر
إن  ،يألور عليه وينازلده ويظدل فدي صدراع معده وعدراك حتدى يقضدي   تعدالى  فدي أمدره

در من واالعتذار بالقضاء والق ،الخضوع واالستكانة لألحوال القاصرة واألوضاع القاهرة
أمدا المدؤمن القدوي فهدو بنفسده قضداء   الغالدب وقددره الدذي ال  ،اأن الضعفاء واألقدزام

 .(1)يرد 
واستعادة  ،إن قيام األمة وحفاظها على هويتها من أعظم أسباب تمكينها في األرض

 .عزتها وكرامتها بين أمم العالم
 

 .تحقيق الوحدة اإلسالمية -3
لألمدددار التدددي تعدددود علدددى األمدددة لتمسدددكها بهويتهدددا إن الوحددددة اإلسدددالمية مدددن أهدددم ا

وتوحدددد  ،والتدددي تجمدددع ادددمل المسدددلمين ،اإلسدددالمية التدددي تميزهدددا عدددن  يرهدددا مدددن األمدددم
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فددد ن  ،كلمدددتهم وتؤلدددف بدددين قلدددوبهم مهمدددا اختلفددد  أوطدددانهم ولغددداتهم وأجناسدددهم وبيئددداتهم
 ،اإلسالم يجمعهم

   :قددددددال تعددددددالى
  8 :رات من اآليةالحج. 

   :  وقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 
   
   

  :92األنبياء. 
  :وقدددددددددددددددددددددددددددال جدددددددددددددددددددددددددددل ادددددددددددددددددددددددددددأنه

    
  103 :آل عمران اآلية. 

ضاااااه بعضاااااا" وشااااابك إن الماااااؤمن للماااااؤمن كالبنياااااان يشاااااد بع ) :ويقدددددول 
 .(1)(أصابعه
وتعااطفهم مثال الجساد إذا  ،وتاراحمهم ،مثل المؤمنين فاي تاوادهم ) :وقال  

 .(2)(  اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
فددد ن السدددبيل إلدددى ذلدددك هدددو  ،فددد ذا أرادت األمدددة أن تحقدددق وحددددتها وتجمدددع كلمتهدددا

 ،الهويددات التددي لددم تقدددم لألمددة إال التفددر  إحيدداء الهويددة اإلسددالمية وتقددديمها علددى كددل 
 .ويسعى ألحيائها ،والتي يغرسها العدو

فلدن  ،إن الهوية اإلسالمية هي العامدل المشدترك الوحيدد الدذي تجتمدع عليده األمدة
ولدددك أن تنظدددر كيدددف يجتمدددع المسدددلمون فدددي صدددعيد  ،تجتمدددع األمدددة علدددى  يدددر هويتهدددا
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 .إال أن  كلمة التوحيد تجمعهم ،لجغرافيةعرفات مع اختالف هويتهم القومية والعرقية وا
 

 .تحقيق النهضة الشاملة  -4
لقد ازدهرت  حضارة المسلمين األوائل ونهضدوا فدي ادتى العلدوم والمعدارف التدي 

واالقتصددددادية والسياسددددية  ،العلميددددة والألقافيددددة ،تخدددددم اإلنسددددانية فددددي مجاالتهددددا المختلفددددة
وهويتهم وحققوا إسالمهم وتعداليم ديدنهم وذلك حينما تمسكوا بعقيدتهم  ،والفكرية  و يرها

فنشروا العلم في ربوع األرض وعلموا الدنيا  ،قوال وعمال وسلوكا وتنبيقا في واقع الحياة
 .وال زال  علومهم حتى اليوم يتعلم منها الشر  والغرب ،كلها
وماتوا  ،وفتحوا البالد ،كما أنهم نشروا نور الدعوة اإلسالمية في اتى بقاع األرض 
وضحوا بكل ما يملكون بألبات ويقين واخالص والتزموا برداب  ،ي  ير بالدهمف

وعلموا الدنيا دروسا في النهضة وعلو الهمة والعزيمة  ،اإلسالم في السلم والحرب
وجلس علماء  ،واختلنوا بكل المجتمعات واألمم ،كما حققوا العدل والقناعة ،والفداء

ونشروا  ،فلم يضنوا ولم يبخلوا بشيء ،ختلفةالغرب تح  أقدامهم يتعلمون العلوم الم
فأثروا في األمم التي  ،كما نشروا الدين ،عاداتهم وتقاليدهم وأخالقهم اإلسالمية

 ،ولم يقلدوا األمم األخرى في أمر يخالف اإلسالم ،خالنوها وأسلم على أيديهم الكألير
افع المفيد مع صبغه ولم يستنكفوا في أخذ الن ، يرهم دولم ينبهروا قب بعادات وتقالي

ولم ينبهروا بالمال  ،فما وافق اإلسالم أخذوه وما تناقض معه رفضوه ،بصبغة اإلسالم
 ،ولم يبيعوا دينهم بعرض زائل ،بل حققوا العزة واإلباء ،فيكونوا عبيدا للدرهم والدينار

 .ولذلك سجل التاريخ علومهم وأعمالهم وجهادهم بحروف من نور
ألن الهويددة اددجرة طيبددة يجنددي  ،ويتهم لدده ثمددار عظيمددةإن تمسددك المسددلمين بهدد 

أمدا مدن فدرط فيهدا  وانبهدر  ،وتحصن بأخالقها ،ثمارها كل من حافس عليها وتمسك بها
بغيرها من الهويات وانخدع بالشعارات البراقة فكان إمعة وذيل لغيره ف نه يكدون قدد زرع 

 .اجرة خبيألة في نفسه يتجرع مرارتها
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وإن  ،إن أحسن الناس أحسانا :تقولون  ،ال تكونوا إمعة )  ولهذا قال النبي  
وإن أساااءوا فااال  ،إن أحساان الناااس أن تحساانوا ،ولكاان وطنااوا أنفسااكم ،ظلمااوا ظلمنااا

 .(1) ( تظلموا
ألنده يددين بددين  ،فالمسلم صاحب اخصية قيادية  لها خصوصديتها  ومقوماتهدا

بدالمعروف وينهدى عدن  بدل يوجده ويدأمر ،فال يكون إمعة يخوض مع الخائضدين ،الحق
فاألمددة التددي  تخلدد  عددن هويتهددا ومصدددر عزتهددا ال  ،المنكددر وال يكددون ذيددال لغيددره أبدددا

 .يمكن أن تنهض أبدا
 األمن النفسي و االستقرار االجتماعي. -5

إن مدددددن أعظدددددم ثمدددددار التمسدددددك بالهويدددددة اإلسدددددالمية األمدددددن النفسدددددي واالسدددددتقرار 
فال تضنرب اخصيته  ،الرضا النفسيألن المسلم يشعر في ظل الهوية ب ،االجتماعي

كمددددا أن األمددددن النفسددددي يددددؤدي إلددددى التددددرلف بددددين أفددددراد المجتمددددع  ،أو يضددددعف إيماندددده
ومعرفدددة كدددل فدددرد حقوقددده ووجباتددده نحدددو ربددده ونفسددده وأسدددرته  ،والتحصدددين ضدددد التبعيدددة

ويتحقدق االسدتقرار االجتمداعي حينمدا يشدعر كدل فدرد بحبده ألخيده كمدا يحدب  ،ومجتمعه
، (2) ( حتاى يحاب ألخياه ماا يحاب لنفساه ،ال  اؤمن أحادكم ):ول   قال رس،لنفسه
(  وبمحماد رساوال ،وباإلساالم د ناا ،ذاق طعم اإليمان مان رضاي بااهلل رباا ) :وقال 

(3). 
ويتحقددق الرضددا النفسددي والسددكينة واألمددن للمسددلم إذا رضددي بددال ربددا وباإلسددالم  

ويحدب لده  ،أخيه المسلم في   تعدالىوكذلك يحب  ،نبيا ورسوال دينا وبسيدنا محمد 

                                                 
سنن الترمذي ، كتاب : الذبائح ، أبواب البر والصلة ، باب : ما جاء في اإلحسان والعفو ، حديث رقم  - 1
 ، حديث حسن  ريب . 1979:  
يمان : باب : من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه ، حديث رقم : صحيح البخاري ، كتاب : اإل - 2
13. 
 .74صحيح مسلم ، كتاب : اإليمان ، باب : ذا  طعم اإليمان من رضي بال ربا ، حديث رقم :  - 3
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 .الخير كما يحبه لنفسه
أمدددا إذا ضدددعف اإليمدددان فدددي القلدددب وتزعزعددد  هويدددة المسدددلم ف نددده تقدددل مناعتددده  

 ،وحصانته ويكون مهيأ للتبعية والتقليد ومن هنا يفقد المجتمع استقراره باضنراب أفراده
والهزيمددة النفسددية مددن جددراء فيشددعر بددالنقص والدونيددة  ،ومددن فقددد هويتدده فقددد فقددد وجددوده

أمدددا إذا انسدددجم  هويدددة الفدددرد مدددع هويدددة األمدددة ف نددده يشدددعر باالسدددتقرار  ،ضدددياع الهويدددة
 .واالطمئنان
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 الخاتمـــــــــــة 

والصددالة والسددالم علددى المبعددوم رحمددة  ،الحمددد ل الددذي بنعمتدده تددتم الصددالحات
ومدن سدار علدى نهجده إلدى  ،سيدنا محمد  صلى   عليه وعلى آلده وصدحبه ،للعالمين
 .يوم الدين
 ؛؛؛؛أما بعد  

والدددذي هدددو  ،الدددذي يددددور حدددول الهويدددة اإلسدددالمية ،فقدددد طوفندددا فدددي هدددذا البحدددث
ألنه يعيد لألمة اإلسالمية اخصيتها وجوهرهدا  ؛موضوع الساعة في العصر الحاضر 

يددق ويضددع قدددمها علددى النر  ،ويحقددق لهددا األمددن واألمددان والسددعادة ،ووجودهددا الحقيقددي
ويحصددنها ضدددد  ،كمددا يعمددل علدددى رقيهددا وازدهارهددا فددي ادددتى جوانددب الحيدداة ،المسددتقيم

 .التيارات واألفكار المعاصرة
وسدددوف أوجدددز أبدددرز النتدددائج والتوصددديات التدددي توصدددل  إليهدددا مدددن خدددالل هدددذا  

 :وذلك في النقاط التالية،الموضوع الحيوي 
 :النتائج :أوال    
 يختلددف عليهددا اثنددان وهددي مددن إن الهويددة اإلسددالمية حقيقددة واقعيددة ال -1

األولويات التي يجب الحفاظ عليها ألهميتها وحفظها لكيدان ووجدود وتحصدين المجتمدع 
 .اإلسالمي
إن التمسددك بخصددائص الهويددة يغددر  فددي األمددة العددزة والكرامددة وروح   -2

التميز واإلبداع ويساعد على مواجهة التحديات التي تحاول تذويبها أو إلغائها والقضداء 
 .اعليه

إن االنتماء للهوية اإلسالمية هو حصن األمان لألمة ضدد الشداردين   -3
ويعملدددون أبواقدددا   ،مدددن أبنائهدددا الدددذين يريددددون لهدددا أن تكدددون تابعدددة مقلددددة منقدددادة لغيرهدددا

للغرب ينفذون أفكاره داخل مجدتمعهم بهددف طمدس الهويدة  ولدذلك يجدب الحفداظ عليهدا 
التدددي تهددددف إلدددى ضدددياع المجتمدددع  بشدددتى الندددر  واألسددداليب ضدددد الددددعوات المغرضدددة
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 .اإلسالمي
يجددددب أن تتضددددافر الجهددددود مددددن أجددددل الدددددفاع عددددن الهويددددة اإلسددددالمية  -4

والحفددداظ عليهدددا علدددى مسدددتوى الفدددرد والمجتمدددع والدولدددة والمؤسسدددات خاصدددة المؤسسدددات 
 .إلعداد األجيال إعدادا إسالميا صحيحا  ،التربوية واألسرية واإلعالمية

بيددة األبندداء و ددر  الهويددة اإلسددالمية فددي إن لألسددرة دور كبيددر فددي تر  -5
وتحصددين األبندداء ضددد األفكددار الهدامددة فددي سددن  ،نفوسددهم والحفدداظ عليهددا مددن الددذوبان

 .مع متابعتهم لاللتزام  وتحمل المسئولية ،مبكرة
العنايددددة بالمندددداهج التعليمددددة واعددددادة صدددديا تها وتنقيتهددددا مددددن الشددددوائب  -6

لتتناسب مدع مدنهج اإلسدالم و خصوصدية   ؛ا واألفكار الغربية الهدامة التي اختلن  به
 ،وذلددك لتفعيددل دور التربيددة والتعلدديم فددي العنايددة بالهويددة اإلسددالمية ،المجتمددع اإلسددالمي

مدددع العنايدددة بهدددم دينيدددا  ،و رسدددها فدددي قلدددوب ونفدددو  الندددالب بمراحدددل التعلددديم المختلفدددة
يداء اللغدة العربيدة وبث روح الجهاد وعلدو الهمدة وتحمدل المسدئولية واح ،وأخالقيا وتربويا

لتخدددريج األجيدددال التدددي تحمدددل  ،والتددداريخ اإلسدددالمي فدددي المنددداهج التعليميدددة قدددوال وسدددلوكا
 .وتدافع عنه وتحميه  ،اإلسالم
قيددددام العلمدددداء و المفكددددرين بتقددددديم الهويددددة اإلسددددالمية للعددددالم بصددددورتها  -7

عددن طريددق الحقيقيددة بعيدددا عددن المفدداهيم الخاطئددة واألفكددار المشددوهة التددي يبألهددا الغددرب 
كمددا توجدده الهويددة اإلسددالمية إلددى بلدددان العددالم باللغددات المختلفددة لكددل  ،وسددائل اإلعددالم

 .دولة
إن الدددعاة إلددى   تعددالى يجددب أن يكدددون لهددم دور كبيددر فددي الحفددداظ  -8

وتحدذيرهم مدن األخندار  ،وتحمل المسدئولية فدي توجيده المددعوين ،على هوية المسلمين
نتمددائهم خاصددة األفكددار المغرضددة والغددزو الفكددري وتضددعف ا ،التددي تددؤثر علددى هددويتهم

فيجددب تتبعهددا والدددرد  ،والعولمددة والشددبهات المسددتمرة التدددي تشددكك المسددلمين فددي هدددويتهم
 .عليها
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الحدددرص علدددى أن ال يددددفعنا الواقدددع األلددديم الدددذي تعيشددده األمدددة العربيدددة  -9
ع مألدددل وأن هدددذا الواقددد ،وفدددتح بددداب األمدددل والتفددداؤل ،واإلسدددالمية علدددى اليدددأ  والتشددداؤم

قياسددا   -بدد ذن   تعددالى -فهددي واقددع مؤقدد   ،السددحابة  التددي تنقشددع وتصددفو السددماء
 ،على ما مدر باألمدة وهويتهدا وعقيددتها وأخالقهدا وقيمهدا مدن نكبدات فدي حياتهدا الممتددة

والبدد مدن زرع بواعدث  ،وما تعرض  له من حروب وقتل وتشريد واحتالل قدديما وحدديألا
افس األمة علدى هويتهدا مدن التحدديات التدي تواجههدا مهمدا األمل في مستقبل أفضل لتح

 كان  قوتها.

  
  :التوصيات :ثانيا   

وتفعيل األسرة المسلمة لتربية الدنشء علدى  ،إعادة ترتيب البي  المسلم (1
والألقدة بمنهجده ووعدده واليقدين بده  ،والتعلق بال تعالى واالسدتعانة بده ،العقيدة اإلسالمية

وأن تقوم التربية  ،مسئولية عن حفس الدين من ابهات المغرضينوالشعور بال ،ومراقبته
ألن التنشددددئة  ،األسددددرية علددددى الحددددوار مددددع األبندددداء وبيددددان فسدددداد اددددبهات أهددددل الضددددالل

الصددحيحة  علددى التحصددين العقدددي وتعميددق القدديم واألخددال  فددي نفددو  الددنشء تددوتي 
 .ثمرتها المرجوة

سددائل اإلعددالم مددن يجددب علددى العددالم اإلسددالمي أن يعيددد النظددر فددي و   (2
وكذلك المسئولين والقائمين على تقدديم هدذه البدرامج أن  ،حيث المواد اإلعالمية المقدمة

حتددى يقدددموا النددافع المفيددد مددع إزالددة كددل مددا  ،يكونددوا مددن المسددلمين الغيددورين علددى الدددين
 ،وأن تسدخر القندوات فدي تألقيدف األطفدال وتوعيدة الشدباب ،يؤثر على الهويدة اإلسدالمية

والحفداظ علدى خصوصديته مدن أخندار الغدزو  ،يه المجتمع لحمايتده مدن االنحدرافوتوج
  .الفكري والألقافي

مع ضرورة  ،تجديد الخناب الديني وتنويره بحيث يالءم روح العصر (3
ودعدوة الندا  إلدى    ،الحفاظ على أصالة الألقافة اإلسالمية ومضمونها لخدمدة الهويدة
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ور وسائلها وأساليبها لنشر الدعوة والألقافة والهويدة وعلى األمة اإلسالمية أن تن ،تعالى
حتدددى ال نكدددون مجدددرد مسدددتهلكين لألقافدددة الغيدددر  ،ألمدددم العدددالم نشدددرا أميندددا واعيدددا صدددحيحا

 .آلن االستهالك الألقافي يجعل المجتمع يذوب في ثقافة وهوية اآلخرين ،ومعلوماته
يجددددب علددددى األمددددة اإلسددددالمية أن تضددددع الضددددوابب والقيددددود مددددن قبددددل  (4

خاصة بما يتعلق بدالبرامج اإلباحيدة المنافيدة  ،خصصين عن استخدام ابكة اإلنترن مت
 .لقيم وثقافة وهوية المجتمعات اإلسالمية للحفاظ على ديننا وأخالقنا وثقافتنا وابابنا

أوصدددي ب نشددداء مراكدددز للألقافدددة اإلسدددالمية  فدددي العدددالم اإلسدددالمي تهدددتم  (5
افيددة والعقديددة واالجتماعيددة والحضددارية بدراسددة قضددايا العصددر فددي اددتى المجدداالت الألق

وتددرك كددل مددا  ،وكددذلك عقددد الندددوات والمددؤتمرات لالسددتفادة مددن علددوم اآلخددرين ،و يرهددا
 :قال تعالى :يصادم هويتنا وديننا

       
   148 :األنعام من اآلية. 

سددالمية فددي كليددة الدددعوة وأصدددول عقددد مددؤتمرات دوليددة فددي الألقافددة اإل (6
أسوة بالمؤتمر الدولي للفلسفة  ،يدعى إليها علماء العالم ،الدين بجامعة األزهر الشريف

بكليدددة دار العلدددوم لمناقشدددة القضدددايا العصدددرية وتحديدددد عندددوان لكدددل مدددؤتمر، يكتدددب فيددده 
ة الهويدددد :العلمددداء والمفكدددرون عدددن كدددل القضدددايا التدددي تهدددتم باإلسدددالم والمسدددلمين  مألدددل

والخبدرات  ،وأساليب الدعوة ووسدائلها وقضدايا األقليدات فدي العدالم اإلسدالمي ،اإلسالمية
و يددر ذلددك مددن الموضددوعات  ،التددي اكتسددبها العلمدداء مددن خددالل تجدداربهم كددال فددي بلددده

 .المعاصرة
يقددوم مجمددع البحددوم اإلسددالمية بدداألزهر الشددريف ب نشدداء مراكددز تهددتم   (7

أعدداء اإلسدالم فدي وسدائل اإلعدالم والشدبكة العالميدة برصد وتتبع الشدبهات التدي يأليرهدا 
 ،و يرها،  ضدمن رسدالتها السدامية التدي تقدوم بهدا فدي خدمدة اإلسدالم وقضدايا المسدلمين
فتقددوم المراكددز مددن خددالل العلمدداء و المفكددرين بتتبددع وتسددجيل هددذه االفتددراءات وتفنيدددها 
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إظهدددار هدددذه األفكدددار الزائفدددة ألن  ،والدددردود المقنعدددة عليهدددا  بدددالحجج والبدددراهين المننقيدددة
على حقيقتها  للعالم بصفة عامة وألبناء المسلمين بصفة خاصة مدع دحضدها وابنالهدا 
مددن األولويددات علددى علمدداء  األمددة اإلسددالمية حتددى ال تخددتلب األمددور وتلتددبس األفكددار 

والتددي ينخدددع بهددا بعددض السددذج وأنصدداف المتعلمددين مددن  ،الزائفددة التددي يددروج لهددا هددؤالء
 .مينالمسل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مراجع البحث 
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 القرآن الكريم 
 ،طبع دار القلم دمشق ،عبد الرحمن حسن حبنكة .د :أجنحة المكر الألالثة -1

 م.1990طبعة سادسة سنة 

 ،علي جريشة ومحمد اريف الزيبق  .د :أساليب الغزو الفكري للعالم اإلسالمي -2
 م.1979طبعة ثالألة سنة  ،طبع دار االعتصام بالقاهرة

األستاذ / أنور  :مخننات االستشرا  والتبشير –اإلسالم في وجه التغريب  -3
  .بدون  ،طبع دار االعتصام بالقاهرة،الجندي

طبع مؤسسة الرسالة بيروت  ،محمد محمد حسين .د :اإلسالم والحضارة الغربية -4
 م.1975سنة 

تار طبع منبعة المخ ،األستاذ / وحيد الدين خان :اإلسالم والعصر الحديث -5
 م.1978طبعة ثانية سنة  ،اإلسالمي بالقاهرة

طبع دار الدعوة  ،مصنفى حلمي .د :أضواء على ثقافة المسلم المعاصر -6
 م.1999طبعة أولى سنة  ،باإلسكندرية

طبعة  ،طبع دار القلم دمشق ،عبد الكريم بكار .د :تجديد الوعي اإلسالمي -7
 م.2000أولى سنة 

طبع دار الكتب العلمية  ،ن محمد الجرجانياإلمام / الشريف علي ب :التعريفات -8
 م.1995طبعة أولى سنة  ،بيروت

طبع مؤسسة الرسالة  ،األستاذ / تركي الحمد :الألقافة العربية في عصر العولمة -9
 م.1993طبعة أولى سنة  ،بيروت

طبع الهيئة المصرية العامة  ،مصنفى عبد الغني .د :الجات والتبعية الألقافية -10
 م.1999رة سنة مكتبة األس ،للكتاب

طبع  ،األستاذ / أنور الجندي :حتى ال تضيع الهوية اإلسالمية واالنتماء القرآني -11
 .بدون  ،دار االعتصام بالقاهرة
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طبع دار الرسالة للنشر  ،محمد محمد حسين .د :حصوننا مهددة من داخلها -12
 م.1993طبعة الألانية عشر سنة  ،السعودية –والتوزيع مكة المكرمة  

 ،طبع دار الشرو  بالقاهرة ،األستاذ / سيد قنب :ر اإلسالميخصائص التصو  -13
 م.1988طبعة عاارة سنة 

طبعة  ،طبع دار الشرو  بالقاهرة ،األستاذ / سيد قنب :دراسات إسالمية -14
 .م2002عاارة سنة 

اإلمام / أبو بكر أحمد بن الحسين  :دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -15
طبع دار الكتب  ،عبد المعني قلعجي .د :عليقتخريج وت ،بن علي البيهقي
 .م1985طبعة أولى سنة  ،العلمية بيروت

طبع دار  ،العالمة / أبو داود سليمان بن األاعث األزدي :سنن أبي داود -16
 .م1974النبعة األولى سنة  ،الحديث سوريا

تحقيق األستاذ /  ،الحافس / أبو عبد   بن يزيد القزويني :سنن أبن ماجة -17
طبعة أولى سنة  ،طبع دار إحياء الترام العربي بيروت ،فؤاد عبد الباقي محمد
 م.1975

تحقيق  ،اإلمام الحافس / أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة :سنن الترمذي -18
 م.1972طبع عيسى الحلبي بمصر سنة  ،األستاذ / إبراهيم عنوة عوض

طبع  ،الشاطئ( عائشة عبد الرحمن )بن  .د :الشخصية اإلسالمية دراسة قرآنية -19
 م.1975طبعة أولى سنة  ،دار العلم للماليين بيروت

 ،اإلمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي :اعب اإليمان للبيهقي  -20
  .م1990سنة  ،طبع دار الكتب العلمية بيروت

طبع  ،اإلمام / أبو عبد   محمد بن إسماعيل البخاري  :صحيح البخاري  -21
 م. 1983تانبول سنة المكتبة اإلسالمية باس

 ،اإلمام / أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  :صحيح مسلم -22
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 ،طبع دار إحياء الترام العربي بيروت ،األستاذ / محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق
 م.1954طبعة أولى سنة 

ترجمة ،تأليف صموئيل  هنتجتون  :صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي -23
 م.1999النبعة الألانية سنة  ،طلع  الشايب األستاذ /

طبع دار العلم للماليين  ،محمد الشبيبي .د :صراع الألقافة العربية مع العولمة -24
 م.2001طبعة أولى سنة  ،بيروت

كتيب المجلة  ،عائض الردادي .د :ضياع الهوية في الفضائيات العربية -25
 م.2001ة سن 37العدد  ،إصدار المملكة العربية السعودية ،العربية

طبع دار  ،عبد العزيز عألمان التويجري  .د :العالم اإلسالمي في عصر العولمة -26
 م.2004طبعة أولى سنة  ،الشرو  بالقاهرة

إصدار منشورات دار  ،عبد الوهاب المسيري  .د :العالم من منظور  ربي -27
 م.2001طبعة أولى سنة  ،الهالل بالقاهرة

تعقيب األستاذ / نبيل  ،فكريةالعرب والعولمة بحوم ومناقشات الندوة ال -28
 م.1998طبعة ثانية سنة  ،إصدار مركز دراسات الوحدة العربية ،الدجاني

طبع دار الحرمين للنشر  ،عماد الدين خليل .د :العقل المسلم والرؤية الحضارية -29
 م.1983طبعة أولى سنة  ،بالقاهرة

جامعة الملك سعود  ،خالد عبد   القاسم .د :العولمة الألقافية وأثرها على الهوية -30
 .م2004بالرياض سنة 

األستاذ /  :العولمة وقضية الهوية الألقافية في ظل الألقافة العربية المعاصرة -31
 م. 2001طبعة أولى سنة  ،محمد سعد التميمي

 ،ا.ل ااتلية ترجمة األستاذ / محب الدين الخنيب :الغارة على العالم اإلسالمي -32
طبعة رابعة سنة  ،ة ومكتبتها بالقاهرةطبع المنبعة السلفي ،ومساعد اليافي

 م.1977
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طبع دار  ،محمد سيد محمد .د :الغزو الألقافي والمجتمع  العربي المعاصر -33
  .م1994طبعة أولى سنة  ،الفكر العربي بالقاهرة

طبع دار الفكر العربي  ،األستاذ / محمد المبارك :فقه اللغة وخصائص العربية -34
 م.1970طبعة أولى سنة  ،بيروت

النبعة  ،طبع دار الشرو  بالقاهرة ،األستاذ / سيد قنب :ظالل القرآنفي  -35
 م.1990السادسة عشر سنة 

طبع دار المعارف  ،اإلمام / جمال الدين بن منظور األفريقي :لسان العرب -36
 .بدون  ،بالقاهرة

طبع مكتبة  ،الشيخ / أبو الحسن الندوي  :ماذا خسر العالم بانحناط المسلمين -37
 .م1965النبعة سادسة سنة  ،الدعوة اإلسالمية

 ،طبع مؤسسة الرسالة بيروت ،األستاذ / فتحي يكن :ماذا يعني انتمائي ل سالم -38
 م.1982طبعة ثامنة سنة 

طبع دار التوزيع والنشر  ،رسالة دعوتنا ،مجموعة رسائل اإلمام / حسن البنا -39
 .اإلسالمية بالقاهرة بدون 

طبع دار نهضة مصر  ،د عمارةمحم .د :مخاطر العولمة على الهوية الألقافية -40
 م.1999طبعة أولى سنة  ،للنباعة والنشر

النبعة  ،طبع دار الشرو  بالقاهرة ،األستاذ / محمد قنب :المسلمون والعولمة -41
 م.2000أولى سنة 

 طبع المكتب اإلسالمي بيروت بدون  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل -42

 ،لشرو  بالقاهرةطبع دار ا ،عبد الجليل عيسى :الشيخ :المصحف الميسر -43
  .م1971طبعة أولى سنة 

طبع دار النفائس للنشر  ،عمر سليمان األاقر .د :معالم الشخصية اإلسالمية -44
 م.2000النبعة سابعة سنة  ،والتوزيع األردن
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 بدون  ،طبع المكتبة التجارية بمصر ،مقدمة ابن خلدون  -45

والنشر  طبع دار السالم للنباعة ،مصنفى السباعي .د :من روائع حضارتنا -46
 م.1978طبعة ثانية سنة  ،والتوزيع بالقاهرة

 ،طبع مكتبة األنجلو المصرية ،مجدي عزيز إبراهيم .د :المنهج التربوي العالمي -47
 م.2001طبعة أولى سنة 

 م.1995طبع معهد النماء العربي بيروت سنة  ،الموسوعة الفلسفية العربية -48

العدد  ،لة كتاب المعرفةسلس ،يسعد البز  .د :نحن والعولمة من يربي اآلخر -49
 م.1999طبعة أولى سنة  ،السابع

 :المجالت والدوريات (4)
  ،اإلسالم في عصر العولمة ،كتاب المؤتمر الدولي الرابع للفلسفة اإلسالمية (1

 م.1999جامعة القاهرة سنة ،كلية دار العلوم

بحث  ،المجلة العربية إصدار الرياض المملكة العربية السعودية   (2
  ،أسعد العرابي الحارثي .د :ة اإلعالم في تأكيد الهوية الألقافيةمسئولي:بعنوان

مقال بعنوان العولمة حلقة في تنور آليات  ،136العدد  ،مجلة البيان اللندنية (3
 .األستاذ / خالد أبو الفتوح :السينرة

 21العدد  ،مجلة حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية (4
 م.2005سنة 

مقال  ،م2000مايو  236إصدار الدار اإلعالمية بألمانيا، العدد  ،لة الرائدمج (5
 .عمار طالبي .د :بعنوان العولمة وأثرها على السلوكيات واألخال 

مايو  ،المؤتمر العلمي الرابع لكلية اآلداب والفنون تح  عنوا العولمة والهوية  (6
حسن  .د :لخصوصيةالألقافة العربية بين العولمة وا  :بحث بعنوان ،م1998
 م.1999سنة  امنشورات جامعة فيالدلفي ،حنفي

العولمة والهوية،  كلمة عميد  :المؤتمر العلمي الرابع بكلية اآلداب والفنون   (7
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 م.1999طبعة أولى سنة  ،امنشور جامعة فيالدلفي ،صالح أبو ضلع .د :الكلية

وتزويق مقال بعنوان تسويق  ،م2000عدد فبراير  ،مجلة الهالل المصرية (8
إصدار دار ،محمد عبد الفضيل .د :مراجعة نقدية لكتاب توما  فريدمان ،العولمة

 .الهالل المصرية
 :النت –مواقا شبكة المعلومات العالمية  (5)
مقال منشور على ابكة  ،األستاذ / محمد صديق :أثر العولمة على الهوية (1)

 على الموقع ،المعلومات الدولية

http//www.shareah.com/hdex.php?/records/list/id/1/ 
 ،األستاذ / بدر ناصر البدر :أهمية التعليم في الحفاظ على الهوية اإلسالمية (2)

موقع المجلة على ابكة  ،2004سنة  115العدد  ،مجلة الجندي المسلم
 .www.gmuslimnaseed.comالمعلومات الدولية 

بحث منشور على ابكة المعلومات الدولية   ،في ظل التغريبحراسة الهوية  (3)
  www.shobat.com/vp/showthread/0pht?t=11028على الموقع 

 .عفاف مختار منشور على ابكة المعلومات الدولية .حوار مع د (4)
مقال منقول من جريدة  ،أحمد عمر هاام .د :خصائص الهوية اإلسالمية (5)

  www.egyptionoasis.netمنشور على الن  بالموقع:  ،األخبار

مقال في موقعه على ابكة  ،جعفر ايخ إدريس .د :صدام الحضارات (6)
 gafarisis.comwww.المعلومات الدولية 

مقال منشور على موقع الشبكة  ،صراع الهويات وخصائص الهوية اإلسالمية (7)
 اإلسالمية 

www.islamweb.ket/media/index.php?bagarticle&lang=a&id=63232 

مقال منشور على موقع ،خالد عبد   القاسم .د :لهويةالعولمة وأثرها على ا (8)

http://www.gmuslimnaseed.com/
http://www.shobat.com/vp/showthread/0pht?t=11028
http://www.egyptionoasis.net/
http://www.gafarisis.com/
http://www.islamweb.ket/media/index.php?bagarticle&lang=a&id=63232
http://www.islamweb.ket/media/index.php?bagarticle&lang=a&id=63232
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 www.islamtoday.net/pohoothiartshaw/86/73350اإلسالم اليوم 

موقع المجلة على الشبكة  ،محمد إسماعيل المقدم .د :مجلة البيان اللبنانية (9)
 www.albayan.magazine.com/dialagues?/0/0htالعالمية 

بحث منشور في موقع  ،األستاذ / خباب مراد الحمد ،هل الهوية في خنر (10)
 htt:www.islmtoday.net/files/wedib9/htmاإلسالم اليوم 

مقال منشور على  ،ناصر دسوقي رمضان .د :الهوية اإلسالمية والمؤامرة عليها (11)
 www.alukah.net/sharia/0/8744موقع األلوكة 

بحث منشور في صحفية الوطن العمانية في  ،الهوية بين الجوهري والمضاف (12)
 www.alwatn.comفي موقع الجريدة  ،م15/6/2002

 
 

http://www.islamtoday.net/pohoothiartshaw/86/73350
http://www.albayan.magazine.com/dialagues?/0/0ht
http://www.alukah.net/sharia/0/8744
http://www.alwatn.com/
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