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األمة يف معركة تغيري القيم واملفاهيم
املقدمة

احلمد لله وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده..

 ثم أما بعد:
فإن َقَدر هذه األمة أن تكون في ِخَضم صراع االس���تراتيجيات، ووسط لهيب مشاريع التقسيم؛ لذلك وجدت نفسها 

في أتون معركة جديدة أُرغمت على خوضها ... إنها معركة تغيير القيم واملفاهيم.

تلك املعركة التي يحاول من خاللها أعداء األمة اإلس���المية اس���تبدال اإلسالم بإسالم آخر، أو )إسالمات متعددة( 
بنكهات مختلفة؛ فمن اإلسالم اجلغرافي الذي قد يكون مبعنى إسالم أمريكي، أو بريطاني، أو فرنسي، أو غير ذلك .. 
م بأفكار غربية، إلى اإلسالم الليبرالي، واإلسالم االشتراكي، واإلسالم العلماني ... إلخ هذه املسميات  إلى إسالم مطعَّ

في سلسلة ال تنتهي.

إنهم في معارك القيم يحاولون تغيير ثوابت املجتمعات اإلس���المية العقدية واألخالقية؛ تارة بدعوى تطوير املناهج 
ومنظومة التعليم، وتارة أخرى بسيل من الفضائيات الكونية أو االفتراضية. بل يحاولون صبغ اإلسالم مبفاهيم مذهبية 

أو طائفية: مثل اإلسالم الصوفي، واإلسالم الشيعي، وآخر وهابي ... إلخ.

إلى درجة دسِّ األنوف في العالقات األسرية بني الرجل وزوجته، والوالد وابنه وابنته.. فتَُسن القوانني لذلك، وتُعَقد 
املؤمترات، وتصدر القرارات لتحطيم لَِبنَة املجتمع اإلسالمي.

وليت األمر وقف عند حّد اس���تصدار القرارات، بل جرى العمل بكل الوسائل سهًرا على تنفيذها؛ حتى وصل األمر 
إلى تطبيقهم لها بأنفس���هم؛ وعليه فإنه ليس من الغريب أن جند الكاتب األمريكي الش���هير توماس فريدمان يتحمل 
مش���اق الس���فر وعناء الترحال؛ ليحضر بنفسه حفل افتتاح مدرس���ة للفتيات في قرية نائية في جبال هندوكوش في 
رنا  لها أحد أثرياء األمريكان، وليس غريًبا أن جنده يكتب عن ذلك احلفل، وهو يش���عر بالسرور فيذكِّ أفغانس���تان، موَّ
مباهية جوهر احلرب على اإلرهاب، فيقول: »إنها حرب األفكار داخل اإلس���الم.. حرب بني متش���ددين إس���الميني 
ميّجدون االستش���هاد، ويرغبون في عزل اإلسالم عن املدنية واألديان األخرى، وعدم متكني النساء من تبوء مناصب، 
وبني من يرغبون في اللحاق بركب احلداثة، وانفتاح اإلس���الم على األفكار اجلديدة: كمس���اواة املرأة بالرجل في تبوء 

املناصب؛ شأنها في ذلك شأن الرجل«.

ويسترسل فيقول: »لقد كان غزو أمريكا لكل من أفغانستان والعراق - في بعضه - محاولة خللق مساحة للتقدميني 
اإلسالميني للنضال والفوز؛ حتى يتمكن احملرك احلقيقي للتغيير، وهو أمر يتطلب 21 عاًما وتسعة أشهر إلنتاج جيل 

جديد ميكن تعليمه وتنشئته بصورة مختلفة.

ولعل ذلك هو الس���بب في س���فر اجلنرال مايك مولن رئيس هيئة األركان املش���تركة نصف يوم؛ كي يصل إلى هذه 



املدرسة اجلديدة ليقّص شريط افتتاحها«.)1(

ًرا، واملقاوم متمرًدا، واملتآمر بطاًل. وفي حروب املفاهيم وانقالب املصطلحات أصبح احملتل محرِّ

وفي تلك احلروب أيًضا صار تقبُّل واقع املس���لمني املرير تعايًشا مع اآلخر، وأضحى سبُّ النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وقذف الصحابة – رضوان الله عليهم - حرية فكر.

بل بات التمسك بالقرآن معيًبا، كما عبَّر أعداء األمة عن ذلك بشكل فّج وصريح. يقول روبرت سبنسر مدير موقع مراقبة 
اجلهاد )jihad watch()2(: »إنه يجب على النهضة اإلس���المية أن تك���ون إلغاًء واضًحا للحرفية القرآنية، وإن لم تكن كذلك؛ 

فكيف ستُمنَع هذه احلرفية من الظهور مجدًدا؟«

لت الدساتير إلزالة املآذن من املساجد، وجرى  في معركة القيم واملفاهيم ُسنَّت القوانني لطرد املنتقبات من األوطان، وعدِّ
وصم املسلمني باإلرهاب.

وق���د حاولنا في هذا اإلصدار م���ن التقرير االرتيادي جتلية أدوات هذه املعركة، ومناهجها وأس���اليبها، واقتراح حلول، 
وصياغة آليات؛ حتاول بها األمة اخلروج من هذه املعركة عبر مستويات الوصف والتحليل والتوقع؛ أماًل في تطبيق هدف 
دناه ابتداًء بأنه يتمثل في بحث اخليارات املمكنة والس���بل املتاحة؛ لكي تأخذ األمة اإلس���المية وضعها  التقرير، الذي حدَّ
ومكانتها في البيئة الدولية، وقدرتها على مواجهة القوى واالس���تراتيجيات اإلقليمية والعاملية، بل وصولها إلى وضع القوة 
املهيمنة األولى على الساحة الدولية مستقباًل في ضوء اللحظة الراهنة، وليس ذلك استكباًرا أو جتبًرا في األرض، بل أداء 

ملهمة األمة التي كلَّفها الله بها في األرض.

ولذلك جاء التقرير هذا العام مقسًما إىل ستة أبواب، جاءت على النحو التالي:

الباب األول: )وهو الذي يتعلق بالنظرية والفكر(: بدأنا بدراس���ة )العدل ش���ريعة املصلحني(، تلك الدراس���ة التي تعالج 

الصراع القيمي ملفهوم العدل بني املنظورين: اإلس���المي والغربي، ثم دراس���ة )حملة للترويج إلسالم جديد(، تسبر أغوار 
االستراتيجيات الغربية الهادفة إلى تغيير قيم اإلسالم، وتفريغه من مضمونه العقدي والقيمي.

أما الباب الثاين من أبواب التقرير: فقد خصصناه مللف التقرير، وجاء بعنوان )عوملة القيم الغربية( وأُولى دراساته تتناول 

الدور الغربي ومشاريع تطوير مناهج التعليم في العالم اإلسالمي، بينما ترصد الدراسة الثانية )حروب القيم بني اإلعالم 
الغربي واإلس���المي(، أما الدراس���ة الثالثة فتتناول )مسارات احلركة النس���وية األوروبية ومآالتها الراهنة(، أما الدراسة 
الرابعة فتبحث في )القيم الغربية وأثرها على كيان األس���رة املسلمة(، واخلامسة تبحث في )النسوية من الراديكالية حتى 

اإلسالمية ... قراءة في املنطلقات الفكرية(.

وفي الباب الثالث اخلاص بقضايا العالم اإلسالمي: فقد اشتمل على عدد من أبرز الدراسات املتعلقة بحروب القيم في 
العالم اإلس���المي، وهي: )مس���تقبل العراق بعد انتخابات عام 2010م(، و)الصوفية بني االستقطاب السياسي والتوظيف 

 (1) Teacher, Can We Leave Now? No- Thomas L. Friedman-the new york times- July 18, 2009  
 http://www.nytimes.com/2009/07/19/opinion/19friedman.html?_r=1

(2) A moderate Muslim renounces the jihad ideology- Robert Spencer -September 16, 2006- jihadwatch  
ttp://www.jihadwatch.org/2006/09/a-moderate-muslim-renounces-the-jihad-ideology.html



اخلارجي(، و)مس���تقبل مدينة القدس في ظل التهويد(، و)أفغانستان ... فرص احلرب والسالم ومفاعيل اللعبة الدولية(، 
و)انعكاس���ات االنفصال احملتمل جلنوب الس���ودان على مس���تقبل املنطقة(، و)التنصير في بنجالديش بني عجز الداخل 

وصمت اخلارج(.

أم��ا الب��اب الرابع: )وهو املَْعِنّي بقضايا العالقات الدولية(؛ فقد تضمن دراس���تني تتعلق���ان باألبعاد القيمية في العالقات 
الدولية املعاصرة: األولى: )الوجود اإلسالمي في أوروبا بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية(، والثانية: )القوى الصاعدة 

في العالقات الدولية.. دروس لألمة(.

ويف الباب اخلامس )وهو املخصص لقضايا العمل اإلسالمي(؛ فقد تضمن أربع دراسات تندرج حتت جتليات حروب القيم 
في أوساط العاملني لإلسالم: األولى حول )مأسسة اجلهود الرامية إلى مجابهة التنصير(، والثانية تبحث في )التداعيات 
الس���لبية ملمارس���ات العنف على العمل اإلسالمي(، والثالثة بعنوان )انحس���ار العمل السياسي اإلسالمي في اجلزائر ... 

األسباب والتطلعات(، والرابعة حول )التخطيط االستراتيجي للمقاومة اإلعالمية(.

ويف الباب الس��ادس )وهو آخر أبواب التقرير(، واملتعلق بالقضايا االقتصادية: فقد عاجلت دراس���تاه قضيتني اقتصاديتني 
تندرج���ان حتت أبعاد احل���روب القيمية التي تواجهها األمة، األولى:  قضية )األس���واق املالية في االقتصاد اإلس���المي 

واالقتصاد املعاصر(، والثانية: قضية )سالح املقاطعة االقتصادية.. اجلدوى واآلفاق(.

واهلل نسأل التوفيق والسداد

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 




