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 :مقدمة

اإلسالمية منذ انهيار االتحاد السوفيتي في بداية التسعينيات من تواجه الثقافة 
القرن الماضي وظهور القطبية األحادية والتوجه الغربي لعولمة الثقافة والقيم 

 .تحديات لم تعهدها من قبل
ذا كانت الثقافة اإلسالمية قد جابهت في القديم والحديث تحديات كثيرة فإن  وا 

ا من عدوانية وتعديات، تستهدف عقيدة األمة ومقوماتها التحديات الحالية وما ميزه
عاقة تطورها إلخضاعها والسيطرة عليها ومحاولة حتى القضاء عليها  إلضعافها وا 

                      .أن استطاعوا إلى ذلك سبيال
ولهذا فإن مستقبل الهوية العربية واإلسالمية في ظل تحديات العولمة مستقبل 

والعقبات وذلك لالختالل الكبير في موازين القوى بين العالم  محفوف بالمخاطر
اإلسالمي والعالم الغربي لصالح هذا األخير الذي يشن حربا دون هوادة الستهداف 

 .القيم اإلسالمية
                             1 



 
 .حمالت اعالمية لتشويه القيم االسالمية

ة وتوحدت نظرته بشأن العمل الغرب توحد بعد سقوط المنظومة الماركسي
على إخضاع العالم للنموذج الغربي في الوقت الذي صار فيه العالم اإلسالمي 
أكثر انقساما وتمزقا وتعصف به النزاعات العرقية والطائفية والمذهبية، هذه 
النزاعات التي سمحت بعودة هيمنة المستعمر في شكل جديد إما بحجة إحقاق 

و محاربة اإلرهاب الذي كان هو من أوجده أو تسبب فيه أو الديمقراطية والحريات أ
 .لغيرها من الحجج

وتتجلى هذه المخاطر في التعديات المتكررة على مقومات األمة وذلك من 
خالل اإلساءة إلي الرسول الكريم سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم والقرآن 

ب، واتهام المؤسسات المجيد، ونعت اإلسالم افتراء بالدين المحرض على اإلرها
اإلسالمية الخيرية والدعوية بمساعدة اإلرهاب عالوة على محاوالت إجبار الدول 
اإلسالمية على اعتماد برامج تعليمية مضامينها تبعدها عن قيمها ومقومات 

 .هويتها
ولتحقيق هذه األهداف يخوض الغرب حربا إعالمية تضليلية ضد العالم 

لف الوسائل والمنتجات اإلعالمية من قنوات فضائية اإلسالمي وذلك باستخدام مخت
 .وشبكة األنترنت واألشرطة السمعية البصرية والكتب وغيرها

 كما تعمل المؤسسات التعليمية والتثقيفية الغربية على إظهار، بالباطل،
ضعافها وكذا  اإلسالم بما ليس فيه في محاولة منها لطمس وتشويه معالمه وقيمه وا 
وصف اإلسالم بالرجعية والتأخر والعنف وعدم التسامح واالدعاء بتفوق القيم 

 .الغربية
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ويعتبر هذا التوجه امتدادا لمساعي المستشرقين ودور جامعات االستشراق 
رب التي وظفت لمحاربة الدين اإلسالمي وفكره وقيمة واالفتراء عليه من خالل بالغ

نكار دوره في الحضارة  دراسات وأعمال تهدف إلى تجريده من كل ما هو أصيل وا 
اإلنسانية والنهضة األوروبية التي يعود الفضل في ازدهارها إلى العلوم التي انتقلت 

ي لألمة اإلسالمية عندما كانت أوروبا إليها عن طريق األندلس في العصر الذهب
 .تعيش في الظالم والتخلف

وحاليا تبقى عولمة الثقافة وثقافة العولمة من أكبر التحديات المعاصرة للثقافة 
العربية اإلسالمية وخاصة وأن العالم الغربي له من اإلمكانيات التقنية التكنولوجية 

منظومة واحدة من القيم والمفاهيم التي تسمح له بتنفيذ مخططاته في جعل العالم 
لغاء الخصوصيات الثقافية واالجتماعية للمجتمعات األخرى، إذا  التي أنتجها هو وا 
لم نعد له ما استطعنا من قوة علمية وتكنولوجية وثقافية لوقف هذه الهجمات 

 .المتكررة
وهذه الحرب المعلنة على العالم اإلسالمي وثقافته أضحت منذ نهاية الحرب 

من أولويات اهتمامات الغرب السيما الواليات المتحدة ( 1441-1491)لباردة ا
األمريكية التي تشهد منذ ذلك الوقت جدال فكريا ونقاشا أكاديميا متواصال حول 

 .ضرورة األمركة الثقافية للعالم والسيطرة عليه
للمفكر " نهاية التاريخ ومصير اإلنسان"ويروج لهذا التوجه األمريكي كتاب 
بانتصار الغرب وتربعه على عرش العالم، "فرانسيس فوكوياما الذي يتنبأ من خالله 

 .(1)"ونهاية الصراع التاريخي الطويل لصالح القيم الغربية
أنه بعد انهيار االتحاد السوفيتي واإليديولوجية الشيوعية لم " ويرى فوكوياما،

يعد أمام العالم سوى إتباع إيديولوجية الغرب القائمة وحدها في الميدان ألن أية 
 ".إيديولوجية أخرى بديلة إليديولوجية الغرب مصيرها الزوال
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سيما أولئك الذين تلقوا هذا التوجه  برز في العالم االسالمي من يناصرونوقد 
ثقافة غربية والذين يعملون بدعم من الخارج على ربط حضارة البالد اإلسالمية 
دخال الزيف والتحريف على قيمه  فساد اإلسالم وا  بالحضارة الغربية من جهة وا 

دخال قيم غريبة عليه  .ومفاهيمه األصيلة وا 
لى مواكبة تطورات العصر ويشكك هؤالء في قدرة الثقافة اإلسالمية ع

ويتناسون أنها عرفت على ممر العصور إما غالبة أو صامدة ال تستسلم أبدا مهما 
ن نجحت مؤقتا ن الثقافة اإلسالمية نفسها . كانت وسائل البغي والتشويه، وا  بل وا 

شكاالت المستقبل  تمثل أداة لتسلح المسلمين بالوعي حول قضايا الحاضر وا 
 .حفزا على العمل بشتى الوسائل للصمود ولتحقيق التغييروتكون دافعا قويا وم

وقد اثبت تاريخ األمة فعالية الثقافة اإلسالمية وصمودها وانتصاراتها على 
مخططات االستالب الثقافي والتحرر من قيود االنحطاط ومحاوالت وقوى 

 .االستعمار
المعاناة التي وبالعودة بحركة التاريخ قليال إلى الخلف نرى أنه على الرغم من 

عاشتها الدول العربية واإلسالمية في عهد االستعمار الغربي الذي عمل وبشتى 
دخال عليها ثقافة مشوهة ومنع  الوسائل على تحطيم المنظومة الثقافية للمسلمين وا 
فساد العالقات االجتماعية ونهب الثروات وغيرها من  التعليم إلشاعة الجهل وا 

لم يفلح في تحقيق أهدافه وكانت الثقافة اإلسالمية بما المخططات التي نفذها فانه 
تحمله من قيم سامية رداء واقيا من هذا البغي األوروبي ودافعا للعمل التحرري 

 .واستعادة الكرامة
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وأكثر من ذلك فإذا كان من العادة أن تقلد الشعوب المستعمرة ثقافة المستعمر 
أشار إلى ذلك مؤسس علم االجتماع عبد الرحمان بن خلدون فإن هذه القاعدة كما 

لم تنطبق على الثقافة اإلسالمية وقيمها المبنية على العدل والمساواة والحرية 
 .وحرية الفكر والحق في االختالف والكرامة اإلنسانية

موا وأكبر دليل على ذلك اعتناق شعوب التتار لإلسالم حيث أنهم بعدما أقد
على احتالل مناطق من البالد اإلسالمية انقلبوا من أعداء إلى مناصرين ودعاة 

شاعة تعاليم وقيم هذا الدين الحنيف  .لإلسالم ومن العاملين على نشر وا 
وكما هو معروف فإن الثقافة اإلسالمية ربانية النزعة ألن مصدرها القرآن 

. د من هذين المصدرينوالسنة وتصورها للوجود بكل خصائصه ومقوماته مستم
ولذلك تعتبر هذه الثقافة هوية األمة اإلسالمية والمقوم للشعوب اإلسالمية في 

 .أنماط حياتها وأسلوبها المعيشي
 

 .أسهام كبير في العطاء الحضاري العالمي
قد شاركت الثقافة اإلسالمية بإيجابية في العطاء الحضاري العالمي ورقي  

اإلنسان لشموليتها في مختلف مناحي الحياة والفنون واألدب والعلوم والتاريخ 
 .والحكمة والفلسفة وغيرها

وكان دور العلماء المسلمين في الحضارة اإلنسانية عظيما حيث أسهموا 
نساني وفي بناء المدنية الغربية والنهضة العلمية من بقسط كبير في تنمية الفكر اإل

خالل المنجزات في ميادين العلوم الطبيعية والرياضات والفلك والطب والفيزياء 
 .(2)والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وعلم االجتماع وغيرها
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الحديثة وما حققه من  ويعد المنهج العلمي التجريبي الذين تدين له الحضارة
اكتشافات واختراعات من منجزات الثقافة اإلسالمية حيث كان العلماء المسلمون 
أول من اهتم بالدراسات التجريبية واالنتقال من الدراسات النظرية المجردة إلى 
تحليل الظواهر بدقة الستخالص األسباب والنتائج وكذا عدم قبول األشياء إال ما 

 .التجربةكان منها ثابتا 
ويشهد على هذا السبق والفضل للعلماء المسلمين في هذا المنهج العلمي 
الذي أحدث ثورة في العالم الغربي المستشرق البريطاني هاملتون جيب صاحب 

استطاع العلماء المسلمون : "الذي يقول( االتجاهات الحديثة في اإلسالم)كتاب 
وا المنهج العلمي إلى أبعد ما ذهب بتركيز أفكارهم على الحوادث الفردية أن يطور 

ليهم يرجع الفضل في استخدام أو إعادة  إليه أسالفهم في اإلسكندرية واليونان، وا 
 ".المنهج العلمي إلى أوروبا

وبفضل هذا التوجه العلمي توسع اهتمام العلماء المسلمين في ميادين الفلك 
داد في عهد الخليفة والرياضيات وأسسوا مدارس لها على غرار مدرسة الفلك ببغ

العباسي هارون الرشيد التي أنجزت العديد من الدراسات مكنت من تصحيح الكثير 
من أخطاء بطليموس وتعرفوا على مناطق واسعة لم يعرفها الرومان واليونان من 

 .قبل
كما عرفت البحوث الفلكية مقدار تقوس مدار الشمس البيضوي الشكل  

ل السنة بدقة وتفصيل إضافة إلى اكتشفت اختالفا وانتقاصها المتوالي، ودرست طو 
 .ثالثا للقمر يدعى التحول ودراسة الخسوف وظهور النيازك وظواهر سماوية أخرى
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ومن مشاهير العلماء المسلمين الذين اسهموا بنتائج دراساتهم في الحضارة 
الغربية البتاني الذي يعتبر من أكبر عشرين فلكيا عالميا، والحسن بن الهيثم الذي 
أسس لعلم البصريات، والبيروني الذي أعد لوائح الطول والعرض ألشهر مدن 

ذان عدال التقويم وجعاله أكثر دقة العالم، وعبد الرحمان الخازني وعمر الخيام الل
من التعديل الذي قام به غريغوريوس بعد ذلك بعشرة قرون، ونصير الدين الطوسي 
الذي اخترع أدوات جديدة تستخدم في علم الفلك والتي انتقلت إلى أوروبا 

 .(3)والصين
وقد اكتشف العلماء المسلمون الكثير من المبادئ األساسية للحساب والجبر 

. دسة حيث يسجل مؤلف كتاب المجمل التاريخي في مناهج علم الهندسة موالهن
أن علماء الرياضيات لم يتوصلوا إلى اكتشاف الظل إال بعد بخمسمائة : "تشارلس

 ".عام من البتاني
يذكر أن البتاني كان يستعمل المثلثات في علم الفلك وجيب الزاوية وجيب 

وقد أسماه الظل المطول وهو ما يسمى  تمام الزاوية في حساب التفاضل والتكامل
 .في علم المثلثات الحديث بالظل

لى جانب ذلك يعتبر الجبر والفيزياء من اختراع المسلمين وكذا األعداد  وا 
وطريقة العد التي تستعمل حتى اآلن، وكان الختراع الصفر من قبل العلماء 

الغرب سوى في  المسلمين ثورة في علم الرياضيات ولم يتم استخدام الصفر في
 .بداية القرن الثامن عشر
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وال يمكن في هذا البحث اإللمام بجميع العلماء المسلمين الذي أثروا الحضارة 
الغربية في مجاالت شتى فهم كثيرون، ومنهم ابن خلدون وابن رشد وابن سينا 

زي وأبو بكر بن عربي وابن والفارابي وأبو الريحان محمد البيروني وأبو بكر الرا
بطوطة وأبو عبد اهلل الخوارزمي الذي ساهم كثيرا في علم الجبر وقد اشتق من 

 ".اللوغاريتم"اسم هذا العالم 
وقد اخترع العلماء المسلمون العديد من األدوات العلمية منها العدسات الكبيرة 

اعة البوصلة والغرف المظلمة في الضوئيات والبندول في الساعة، وأكملوا صن
وأدخلوها إلى الحياة العلمية باستعمالهم اإلبرة المغناطيسية في المالحة كما كشفوا 
عن العديد من المواد والعناصر الكيماوية، وكانوا أول من اخترع طريقة التقطير 
والتصعيد والبلورة والتخثير وفحص المعادن بالرصاص الستخراج المواد وتركيبها 

 .(9)كيمياء على الصيدلةعالوة على تطبيق ال
وكان اإلسالم، طيلة سبعة قرون على األقل، يمثل مجمل الثقافة تقريبا في  

حوض البحر األبيض المتوسط فأثرت الثقافة اإلسالمية تأثيرا عظيما على أوروبا 
وخاصة انطالقا من إسبانيا وجنوب إيطاليا وساهم ذلك في تكوين الدولة الغربية 

 .جاالتالحديثة في شتى الم
وهكذا فقد تفردت الثقافة اإلسالمية بجمعها بين الغايات والوسائل وبين العلم 
واإليمان على عكس ثقافات األمم األخرى التي فصلت بين العلم واإليمان وبين 

 .األخالق والغايات األمر الذي يجعل من محصلتها ظاهرها نعيم وباطنها شقاء
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يدعو الدين اإلسالمي إلى كل ما من شأنه تحقيق الخير والتعاون بين البشر 
ويحث على الحوار من أجل التوصل إلى تعايش سلمي إيجابي بين األمم وتحقيق 

 .واألمن والسلم العالميين
وبفضل هذه الخصائص اإلنسانية استطاعت هذه الثقافة اإلسالمية توحيد 

تمايز ثقافاتها السابقة واستيعاب الثقافات الغيرية الشعوب اإلسالمية على اختالف و 
 .وتقويمها

كما تميزت لغتها العربية باالستمرارية منذ عهود تاريخية في الوقت الذي 
غابت واندثرت لغات كثيرة وال توجد لغة في العالم تمتلك تراثا ضخما مكتوبا مثل 

 .اللغة العربية وذلك في شتى المجاالت العلمية والمعرفية
غير أنه وعلى الرغم من كل هذه الخصائص التي حباها اهلل، اللغة العربية 
وما توفر لها من إمكانات وما تحمله في ذاتها من دوافع االعتزاز بها سواء من 
الجانب اإليماني أو العلمي أو التاريخي أو البياني وحتى االقتصادي والسياسي 

حديات وفي مقدمتها تنكر بعض واالجتماعي نجدها اليوم تواجه العديد من الت
المحسوبين على األمة لها حتى أضحت بالنسبة لهم لغة تستخدم فقط في شواهد 

 .قبور أمواتهم
 

 الحاجة الى القويم واالنبعاث لبناء المستقبل
ولمواجهة كل هذه التحديات، ونحن نعيش في عصر يزداد فيه اتصالنا 

يرى المتتبعون ألحوال األمة أن الثقافة  بالغرب بقوة وبكثافة يوما بعد يوم،
اإلسالمية مطالبة بتقويم أسلوبها وخطابها كي توفق في الحفاظ على نفسها 
وتأثيرها الدائم في العالم في ظل انعكاسات التطور الفكري والعقائدي السائد لدى 

 .األخر
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أنه " شمس اهلل تسطع على الغرب"اب وترى الدكتورة زيغريد هونكه مؤلفة كت
لكي يسترجع العالم العربي وعيه العربي اإلسالمي، يتحتم عليه أن ينبش الماضي 

ن أل. ليعرف العوامل التي أتاحت للحضارة اإلسالمية القديمة بلوغ ذروة المجد
العرب وجدوا أنفسهم في الماضي وهم أول الطريق على حين كانت تكتنفهم 

لكنهم بتعهدهم هذا التراث الثمين بطريقتهم الخاصة استرجعوا . حضارات متفوقة
. وعيهم بقدراتهم الخالقة، وعملوا على تفتيق عبقريتهم إلبراز شخصيتهم الذاتية

وهكذا اصبحوا قادرين على بناء حضارة جديدة ذات مدى تاريخي عالمي بدال من 
 .(1)"االقتصار على محاكاة التراث الموروث

: روط التي البد منها لنهضة العالم العربي اإلسالمي هيوالحظت أن الش
استرجاع الشخصية ببعث من جديد اللغة العربية في الدين اإلسالمي، وبفهم 
التاريخ ووعيه من أجل إدراك العصر الحاضر وفهمه حق الفهم مضيفة أن هذا 

جة إلى كله ال يكفي لالندراج في العالم الحديث اليوم، الن النهضة الحقيقية بحا
واإلسالم . األصالة والتطور واالنفتاح على التطورات الحاصلة في العالم الحديث

هو بالذات الذي أقام الدليل، وسيقيم الدليل مرة أخرى على أنه غير مرتبط ارتباطا 
نما هو دين يسمو عن االقتران بالزمان والمكان  .وثيقا بعصر واحد، وا 

أن التاريخ اإلسالمي ليبين بان الفكر ال يمكن فكرة وتستخلص ذات الم
تدميره، وبأنه قادر على االنبعاث من جديد، قادر كذلك على إنتاج نهضة حقيقية 

أن القوى المحايثة لإلسالم هي اليوم من االقتدار والشباب . بعد سنين من الجمود
ضفاء طابع الفت وة ما يجعلها أقوى وأقدر على تجديد الشعوب اإلسالمية وا 

 .(6)عليها
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وقد أكد على هذا التوجه الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين عندما قال 

. ال بد لبناء مستقبلنا من الرجوع إلى أصولنا، وتأكيد شخصيتنا"في أحد خطاباته 
لم أن الذي يحافظ على ذاتيته، ويتمسك بها، هو وحده الذي يستطيع مواجهة العا

الحديث دونما أي خوف من تقمصه أو الضالل فيه، فال بد إذن من ترسيخ 
 (7)ا ".الجذور وتأصيلها حتى ال تخرج من استالب لنقع في استالب آخر

العربي االختيار بين األصالة والتقدم بل انتهاج  العالموهكذا فإنه ليس أمام 
جنبية والمستجدات سبيل األصالة والتقدم معا واستيعاب وتحويل المواهب األ

 .العلمية والتقنية بطريقة مبدعة خالقة وفق للشخصية العربية اإلسالمية
وفي هذا االطار يستوجب على األمة االستفادة القصوى من الشبكة العالمية 

وذلك لترقية الثقافة العربية لتواكب المستجدات العالمية ( األنترنت)للمعلومات 
صال والتواصل مع االهتمام أكثر بزيادة وتطوير السريعة القائمة على سرعة االت

اإلنتاج الفكري والعلمي والنشر والترجمة إلى اللغات األخرى واالستفادة من الرصيد 
 .المعرفي العالمي

ومن جهة أخرى رفض أي تدخل لجهة أجنبية في خصوصياته األمة 
وكذا التدخل في نشاطات جمعياتها ومؤسساتها الدعوية  وقضاياها الدينية والثقافية،

 .والثقافية والخيرية
كما يتطلب األمر رفع التحدي لتعزيز الثقة باللغة العربية، واالعتزاز بها 

واعتبار أي تفريط في . حفاظا على كيانات األمة، وترسيخا لشخصيتها ووجودها
 .ة الثقافية لألمةاللسان العربي القرآني تفريطا في الهوية والذاتي

                          11 
 



 :المراجع        
 

   .نهاية التاريخ : فرانسيس فوكوياما  -(1)

. دور االسالم في بناء المدينة الغربية:حيدر بامات   -(2)  

.معالم الثقافة االسالمية: عبد الكريم  عثمان .د  -(3)  

  المرجع نفسه  -(4)

تامنغست , 13ملتقى الفكر االسالمي , تحجر الحضارة  االسالمية وانبعاثها من جديد  -(5)

1191   

المرجع نفسه -(6)  

العرب في مواجهة تحديات التنمية وتعديات العولمة: عباسة الجياللي -(  9)  

 

                

 

                               12  


