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 مقدمة 

 

 

 غيرهم؟ لدى المسلمين ولدى  واحداألخالق القيم وهل مفهوم  
 

 جهةعن مفهومه عند غير المسلمين، من    (1)إن مفهوم األخالق في اإلسالم يختلف  
عنهاالذي    صلاأل ومضمونه  جهةومن    ،نبثق  عنه  االذي    -صل فاأل  . فحواه  نبثقت 

،  األخالقعن هذه العقيدة صدرت مفاهيم  والعقيدة اإلسالمية،    وه  - األخالق في اإلسالم
 ا لدى المسلمين. يوتحددت القيم العل

 -ساسواأل   ،وال تمت إليه بصلة  ،نيعن الدتنفصل  األخالق لدى الغرب  أن    على حين
 المنفعة.  وإمافهو إما الفائدة  ،متغير -الذي انبثقت عنه

ة    القيمو اعـي ادم االجتـم ل والمـب ـث ا المد ة االعوـجاج، ويدراد بـه أخوذة  من التقويم وإزاـل ـم

هي: ما ينّظم السلوك اإلنسانّي من مبادم وقواعد    ،في اإلسالم  قواألخال (2)  السامية،

ــان على الوجه  حّددةٍ عن طريق الوحي، بغاية تحقيق الغاية من وجود اإلنس   األمثل،مد

ــتنبطة من  (3) س ــامية، المد والقيم األخالقيّة هي: نظام  متكون  من المبادم والمعاني الس

ّين اإلـسالمّي،  م الدقيق للدن بة من الفمها ريّة، المكتـس نّة، الموافقة للفطرة البـش الكتاب والـس

والتي تضــبط ســلوكيات التعامل بين الناس، للوصــول بالفرد والمجتمع لســعادة الد نيا  

 (2) واآلخرة.

أـما األســــــباب فهي ســـــنن الطبيـعة والواقع، هي ـكل ـما تعتـمده المختبرات بمختلف 

 من ابتكارات ومخترعات.والتطبيقية مجاالتها العلمية والصناعية 
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 ؟ أرضيا ا أقدر على االستدامةمأيه

 

  ،االنسـجام  ت منمحاوالعبر  تارة  وفيما بين القيم واألسـباب تاري  من الصـراعات، 

ارة أخرىو ذ    ـت النـب ارة ـب ه القيم، وـت ا يمكن أن تعنـي ادة التعريف عـم عـع ا    ـب ا بين ـم فـم

جعل المسيحية وهو ما  _  فصل الدولة عن الدين  عبركمسار  لقيصر لقيصر وما هلل هلل  

لتحقيق آرب   ؛جيش الجيوش باســـم الدينحين وجدناها تد بل زادت في انحرافها  _تحيد

وما  دنيوية عبر ما اســموه "الحروب الصــليبية" للســيطرة ومد ســطوتهم الجغرافية،

ريعات صـارمة  ؛كما لو كانت مقيدة في قفص  ،بين جعل القيم مقننة لضـبطها وفق تـش

ا اإلســـــالمي من فتور ـنفي الغرب، أو ـما يـقابلـها في ـعالم  علـيه الـحالـما هو في مـثل 

األرضية،   باألسبابالقيم كما لو كان البشر ال عالقة لهم    وتقديم  ،نحو األسبابوتراخ  

ــراع الذي يعانيه   ــور، تظهر لنا مدى الصـ ــاناإلبني  تلك كانت صـ جاذبين،  مع ت  نسـ

باب ومن جهة وجذب ل الذي محله فيما الصـراع   القيم من جهة أخرى،جذب نحو ألـس

 لحقيقة، افطمس شــــكل الواقع الذي صــــار مداه نحو صــــراع  والبين العقل والقلب، 

ـصراع فيما بين القيم واألـسباب، كي نسأل حينها أين الميزان، وكيف يمكننا أن نعزز 

بين ما  لرض؟ تلك هي جولتنا األنسـان على فيما بينهما كي يصـل  شـأن اإل لالنسـجام

 تعارض وما هو بمتعارض.أنه ميمكن أن يظن من 
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 الفصل االول 

 اريخـــــــــــــــــلتلعودة 

 

 

نقطة التحول التاريخية التي كانت لـصال  األـسباب جا ت عبر ما يـسمى بالنهـضة إن 

القرن الـسابع عـشر وما بعده، فتلك النهـضة أواخر الـصناعية التي ـشهدتها أوروبا في 

قفزت بالحضــارة األوروبية على مدى أكثر من قرن، نهضــة تأثرت بها ســائر األمم  

انية  من حولها، نهضـة دائرتها الواقع المعاين  عبر الحواس، نهضـة جعلت القيم اإلنـس

فراج، ولم يفرج عنـها إلى حين أن أعـيد  كـما لو أضــــــحت في قفص االتـهام تنتظر اإل

ــار مد  ــباب، ولعلنا نطالع طوّ النظر في تعريف كل قيمة فيها بما صـ ــال  األسـ عا لصـ

ــر لنا الفترة التاريخية من القرن الخ  ــم البياني التقريبي التالي الذي اختصـ امس  الرسـ

الميالدي إلى العصـــــر الـحالي للقرن الواـحد والعشـــــرون، حـيز نالحظ فترة بزو   

اإلسـالم كدين، لحين سـقوط الخالفة اإلسـالمية في القرن التاسـع عشـر وبالتحديد في 

، المدى الذي سـاد فيه اإلسـالم، وارتقى باإلنسـان فكرا وسـلوكا وإنجازا حيز 1923

األفول الذي شـهدته الحضـارة اإلسـالمية عزز  ف، تقريبالمدى إثني عشـر قرن اسـتمر  

 ،والهندسة والطب والفلك ياتعلوم الرياضعلى  بشكل اعتمد    ،لها بروز قوة األسباب

ــنن الطبيعة لصــال   ــائر األوتطويع س ــأن الغرب الذي    ،ممأمة بذاتها دون س فعلى ش

ن علذين تحللوا شـــأن المســـلمين ا اوخب  ونتائج ما تحققه من تمكين،  باألســـباب  افتتن

   متطلعين للتمكين! األسباب وتشبثوا بالقيم فحسبتفعيل 
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 ة االوروبية ي ثورة الصناعالالمسار التاريخي فيما بين الحضارة اإلسالمية و

 

لتحقيق أكبر   ؛وهو ما جعل الدول الغربية تتسـابق فيما بينها في نبش قوانين األسـباب

ــهد معه  ــابق محموم ش ــاب األمم األخرى، تس ــمى  إطالقظفر ممكن على حس ما يس

المؤشـــــرات و اييرـب ــمك   indexes المـع دم من المتخلف،    اتدرشـــ ك تبين المتـق تـل

التي تعزز للتفاضـل التكنلوجي والرقمي المعزز عن تفعيل األسـباب عبر  ؤشـراتالم

متعـاملين مع القيم كمـا لو كـانـت االبتكـارات واالختراعـات على تنوع مجـاالتهـا،  

داعم لألسباب ال األسباب داعمة القيم ك،  يمان واعتقادإمن    انطالقاصناعة وقوانين ال  

يجب أن تكون لصـال  القيم وليسـت القيم ن األسـباب  أ عنذلك هو الغرب الغافل  .لها

لصـال  األسـباب، بحكم أن القيم هي المصـب الذي تصـب فيه السـنن اإللهية بما فيها 

  .الكونية واإلنسانية
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 واحدةمشكاة القيم واألسباب        

 

والقيم كليهما ينطلقان من مشــكاة واحدة، تلك هي مشــكاة هللا ســبحانه، فال  فاألســباب

ولكنها ريادة  ؛بينهما، فاعتماد األســباب يؤدي بال شــك إلى ريادةفيما يصــ  الفصــل 

ــتدامةمنزوعة  ــنا له في ى التاريخي الذي عرّ ن، والمنح إن تم تهميش القيم  ،االســ ضــ

الشــــــكل الســـــابق يبين حقيـقة ـماثـلة ـلذـلك، حين وـجدـنا تســـــاقط حر مع دول االتـحاد  

ا   ذي ظهر جلـي اقـم  حيناألوروبي واـل ل دولهم في زأ  تتـف ا جـع ا ـم ة فيروس كوروـن ـم

ــتات وكل منهم ال يأبه   الواليات المتحدة  له ال بدولته، والعصــف الذي تعرضــت إش

، الرئاســةية ونزاع األحزاب على كرســي مريكية إثر معاودة ممارســة العنصــراأل
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حيال ما جعلهم متخلفين عن   ،نمو في معدالت الوعي لدى المســــلمين يقابلهســــقوط 

 كوكب األرضي. إدارةركب الريادة والخالفة كممثلين عن هللا في 

نطاقي  وفق  فكان ال بد من أن ينسجم بالتالي    ،ل من قلب وعقلنسان مشكّ ولما كان اإل

ر بأنذ  إ نمسـارات األسـباب مع القيم، ونح بالتالي تنسـجم  لة،  الواقع والحقيق القيم   ندذّكن

ذلك لما ورد في وفي النهـضة واالستدامة لألمم، فحـسب  هي المركز وليـست األـسباب  

، ففي فبذل األســـباب مطلب شـــرعي ،ما ذكرنال  معززامن موضـــع    أكثرالقرآن في  

  قوله تعالى:

كَّنَّا لمهۥد فنی  ➢ ا  ﴿ إننَّا مم
ا
ن كدّلن شمیأ   سمبمب هد من ــه نم اتميأ ضن وم م مرأ بمعم سمبمبًا   ٨٤ٱألأ متأ   :الكهف  ﴾٨٥فمأ

٨٥-٨٣. 

ففي  هي األصــل،ن مســاره المتزن مع القيم، فالقيم ضــمّ ســبحانه وتعالى   هغير أن

 قوله تعالى:

وم ه ➢ مأ أمبأ هن نما عملميأ وا  بنهن  فمتمحأ رد ا ذدّكن ا نمسـدوا  مم تَّىه   شـمیأ ٍ   كدّلن   بم ﴿فملممَّ وا    إنذما حم حد ا    فمرن ا   بنمم   أدوتدو 

هدم ـه نم ذأ   أمخم
ا
تمة لنسدونم  هدم فمعنذما بمغأ بأ  .٤٤:األنعام ﴾ م 

ن  ➢ ددوَّ ٱ َّ هن  عـم بدونم بـن هن لن تدرأ ـيأ خم اطن ٱلأ بـم ن ّرن من ة  وم ن قدوَّ تدم ّمن تمطمعأ ا ٱســـــأ د وا  لمهدم مَـّ أمـعن ﴿وم

ينم من  رن اخم كدمأ وم م عمددوَّ یأ   فنی وم ــم ن شــ ا تدنفنقدوا  من مم مأۚۡ وم هد لممد د يمعأ ونمهدمد ٱ َّ لممد مأ الم تمعأ ن ددوننهن

﴾ ونم لممد أمنتدمأ الم تدظأ كدمأ وم فَّ إنلميأ ن يدوم  .٦٠:ألنفال ا سمبنيلن ٱ َّ

 

اـلذي يصـــــب في ـعدو موـحد هلل   ،ـعداد لمختلف أنواع القوىففي الربط فيـما بين األ

 تعزيز لقيم العدل والسالم كمحور، وهي قيم مشتقه من أسما  هللا وصفاته. ،وللبشر

ا لنكم  كمذم ه) شمى إننَّمم م  يمخأ نأ  ٱ َّ هن  من بمادن ا   عن ؤد ـه  عدلممم يز  غمفدور  إن  ٱلأ م عمزن  .٢٨-٢٧ :فاطر ﴾٢٨نَّ ٱ َّ

ــية  فمحور   في كل ما يصــــل إليه العلما  من كشــــوفات  ،كون هلليعلى الدوام  الخشــ

  .علمية

تضـع دائرة الواقع   حيز ،القيم(عن )، المعبرة قيقةح ال الكاشـفة عن دائرة ياتاآل  ومع

 منها:اهد اآليات عديدة وا، وشعراب فال تتعداهفي موضعها من اإل
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ا  ➢ مم مأۚۡ وم م قمتملمهد نَّ ٱ َّ كن ـــــه لـم تدلدوهدمأ وم لنیم  ﴿فملممأ تمقأ يدبأ لن ىه وم مم م رم نَّ ٱ َّ كن ـــــه لـم تم وم يأ مم تم إنذأ رم يأ مم رم

يع  عملنيࣱم﴾  م سممن سمنًاۚۡ إننَّ ٱ َّ ً  حم هد بمالم  نأ ننينم من من ؤأ مد
 .١٧ :األنفالٱلأ

ا لمقـم  ➢ لمهـم قم أمهأ رن تدغأ ا لن تمهـم قأ رم اخ قـمالم أمخم قمهـم رم فنينـمةن خم بـما فنی ٱلســـــَّ كن تَّىه  إنذما رم تم ﴿فـمننطملمقـما حم ئـأ دأ جن

ا﴾
ا
ر ـًٔا إنمأ  .٧١ :الكهف شميأ

ًرا  ➢ بأ هن صـم ع عَّلميأ تمطن ا لممأ تمسـأ يلن مم ون
دنمبّنئدكم بنتمأأ أ ننكمۚۡ سـم بميأ ننی وم اقد بميأ ذما فنرم ا  ٧٨﴿قمالم همــــــه أممَّ

كمانم وم  ا وم يبمهم دت  أمنأ أمعن مرم رن فمأ بمحأ
لدونم فنی ٱلأ مم ينم يمعأ كن ــه سم  ٱلسَّفنينمةد فمكمانمتأ لنمم

ࣱ
لنك هدم مَّ ا  م رم

ا 
ا
ب ذد كدلَّ سمفنينمٍة غمصأ خد

 .٧٩-٧٨ :الكهف﴾ ٧٩يمأأ

ا ➢ دما فنيهم جم ا فموم يّنفدوهدمم ا  أمن يدضــم مبموأ ا فمأ لمهم ا  أمهأ عممم
تمطأ يمٍة ٱســأ لم قمرأ تَّىه  إنذما  أمتميما  أمهأ  ﴿فمننطملمقما حم

خ قمالم لموأ  هۥد مقمامم يدد أمن يمنقمضَّ فمأ ا يدرن
ا
دمار ا﴾ جن

ا
ر هن أمجأ تم عملميأ ذأ تم لمتَّخم ئأ  (.٧٧ :الكهف)شن

كـمانم  ➢ ا وم  لَّهدمـم
ࣱ
ـتمهۥد كمنز كـمانم تمحأ ينـمةن وم دن مـم

نن فنی ٱلأ يأ نن يمتنيمم يأ مم ـــــــــه انم لنغدلـم دمارد فمكـم جـن ا ٱلأ أممَـّ ﴿وم

هدمم  ا كمنزم جم رن تمخأ يمسأ ا وم لدغما  أمشددَّهدمم ب كم أمن يمبأ ادم رم مرم ا فمأ
ا
لنح ــــه ا صم بّنكمۚۡ أمبدوهدمم ن رَّ  ّمن

ا
ة مم حأ ا رم

یۚۡ ذم ه رن تدهۥد عمنأ أممأ ا فمعملأ مم يلد  لنكم وم ون
ا تمأأ ع لممأ  مم طن هن  تمسأ ا عَّلميأ

ا
ر بأ  .٨٢ :الكهف﴾ صم

دم ﴿قمالم هنیم رم ه ➢ ن قدبدل  وم هۥد قددَّ من يصـد ا  إنن كمانم قممن لنهم نأ أمهأ  ّمن
ࣱ
د اهن دم شـم هن شـم یۚۡ وم سـن ننی عمن نَّفأ تأ

بنينم  ذن ـه كم نم ٱلأ هدوم من دمقمتأ وم نم  ٢٦فمصم هدوم من ن ددبدر  فمكمذمبمتأ وم هۥد قددَّ من يصد إنن كمانم قممن  وم

قنينم   ➢ دن ــه ـــــ دمكدنَّ   ٢٧ٱلصــَّ  إننَّ كميأ
كدنَّخ دن ن كميأ ن ددبدر  قمالم إننَّهۥد من هۥد قددَّ من يصــم ا قممن ا رم م فملممَّ

يࣱم   .٢٨-٢٦ :يوسف﴾ ٢٨عمظن

سم   ➢ جم موأ ىه ﴿فمأ وســم  م 
ا
يفمة هن  خن ســن لمىه  ٦٧فنی نمفأ معأ فأ إننَّكم أمنتم ٱألأ نما الم تمخم قن  ٦٨قدلأ أملأ وم

زد  يأ رد حم احن لن د ٱلسَـّ الم يدفأ خ وم ر  حن ــه ــــ دد سـم نمعدوا  كميأ ا صـم ا  إننَّمم نمعدو  ا صـم قمفأ مم يننكم تملأ ا فنی يممن مم

ا   ﴾٦٩أمتمىه 
ا
د ةد سدجَّ رم قنیم ٱلسَّحم

دلأ وسمىه ﴿فمأ مد ونم وم رد ـه ّبن هم نَّا بنرم امم ا   م  .70_67:طه ٧٠قمالدو 

➢  ﴾ ونم أمنتدمأ تمنظدرد نم وم عموأ الم فنرأ نما   م قأ رم أمغأ كدمأ وم ـه نم يأ منجم رم فمأ بمحأ
نما بنكدمد ٱلأ قأ إنذأ فمرم  .٥٠ :البقرة﴿وم

 

 :فحسب وجدنا األسباب األمم الغابرة التي فعلّتومع 

فم  ➢ اٍد    ﴿أملممأ تمرم كميأ كم بنعـم بـ  لم رم ادن    ٦فمعـم مـم عن مم ذماتن ٱلأ ا فنی   ٧إنرم لدهـم ثأ لمقأ من ٱلَّتنی لممأ يدخأ

دن   ــه ــــ بنلـم ادن   ٨ٱلأ وم
رم بننلأ خأ ــَّ ابدوا  ٱلص ينم جم ودم ٱلَّذن ثممد تمادن   ٩وم موأ ی ٱألأ نم ذن عموأ فنرأ  ١٠وم

دن  ـه بنلم ا  فنی ٱلأ ينم طمغموأ  .١١-٦ :الفجر﴾ ١١ٱلَّذن
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ا ثم  ➢ ممَّ يمةن ﴿فمأ لنكدوا  بننلطَّاغن دهأ ودد فمأ ٍر عماتنيمة    ٥مد صــم رأ ي   صــم  بنرن
لنكدوا  دهأ  فمأ

ࣱ
ا عماد أممَّ  ٦وم

منَّهدمأ  عمىه كمأ رأ مم فنيهما صـم قموأ
ى ٱلأ اخ فمتمرم

ا
وم سـد ننيمةم أميَّاٍم حد ــــــه ثممم عم لميمال  وم بأ مأ سـم هن هما عملميأ رم خَّ سـم

يمة   اون ٍل خم ازد نمخأ جم لأ تمرم  ٧أمعأ ۢن بماقنيمة  فمهم  .٨-٥ :الحاقة﴾ ٨ىه لمهدم ّمن

 

 

 

 مسار إدراك الحقيقة حيز موطن القيم 

 

 فما عالقة القيم بالحقيقة؟ 

أي دائرة من الدوائر المـشار إليها في الرـسم الـسابق دون    ،إن أي تعزيز تتعرض إليه

 نسان لخلل عظيم في االدراك.سيعرض اإل ،لها ةيالتالااللتفات ألهمية الدوائر 

مة وعوامل ســـبب تخلف األن محاولين تشـــخيص  يالمفكربعض  ليه إما أشـــار  ولعل

في حين ، فحـسب  ما يكون لتفعيل األـسباب أقربمنحا هو  جعل الحل ينحو    ،النهوض

ــبابمقارعة  قادرين على لم نبلغ بعد من القوة ما يجعلنا   أننا ــباب،  الغربية   األس باألس

كث ة  (4) نالحظ في هذا   عصرذذذذ  حينن ننهج نهـجا مختلـفا  أ عليـنا  ـلذا صـــــار لزاـما

 عنظ يذذذ ا  ع ي سر   عنذذذ   عظ  ه   عة ناال ت اع ة واال ت عنر اذذذالر تكثا  اس  عن   



  

سباب صراع القيم واأل  11 

 
 

أ  ا  عةثا  انه  را  يذ،اور تنالحظ  َاْس يؤاس به  تي  ه  حق ئق ا ذَّمةالر م  يكْة ََذَ

ْوِجب بةل ا  سقداذذذذل  ع،ض اة  عةص ي ة اس نظ ي ار  يض ً  ا بصض  عة َّةاس قد  ك 

 نجم عن ذلك:ما  ظ  ت ع دقاق باس  عغث انه  ت ع ةاستع  يةازت  ب عن

مة، بين من يقول بأهمية بلو   زمة التي تواجهها األأوال: تعدد صـــور تشـــخيص األ

وبين من يرجع ذـلك   ،لـيه القيمإاألســــــباب، و بين من يشـــــير للتقهقر اـلذي تتعرض 

الجهاد، ومنهم من يـشير  مة عن ممارـسة ومنهم من يعزز لتخاذل األ  ،يمانلـضعف اإل

ــعف مناهج التعليم  آخرون يرونو ،األخالق  هاعالم في هدملدور اإل ومنهم من   ،لضـ

هم من نوم  ،كامتداد طبيعي عما خلفه االســـتعمار  ،حكام للدول الغربيةاليشـــير لتبعية  

صـــــورة ذكـية مختلـفة  فرض -نـظام ـقانوني  ك -ن منظـمة األمم المتـحدة ألى إيشـــــير  

وهكذا، ولعلنا في مبحثنا هذا نشــير لمســار   فرض ســيطرته على العالم،يلللمســتعمر 

 يدور حول:حيز ، هما تم تشخيصفيما استعرضه اآلخرون لآخر، غير الغين 

تلك الـسنن يمنحنا مـسارا في مجال   فعدراك  ؛الـسنن اإللهية في إدارة األرض -أ

 الحل.

مة يبين أن ثمة صــراع قائم ليه األإي آلت مراجعة للمســار التاريخي الذ -ب

فيما بين القيم من ناحية وقوة األســباب من ناحية أخرى، وهو ما اســتوجب 

ــمودأ ــباب من   ،ن نتعرف على أيهما األقوى في الصـ ــتتمكن األسـ وهل سـ

 ؟ ستكشافاتهاا عبردحض القيم حين تستمر 

النـصر ـسيكون للدين، فما دورنا نحن في  وعد بأنن هللا قد  إ قائال:ولعل من يـستدرك  

 ؟ م العملأهل االنتظار   ؟ المرحلة الحالية

ان  و  لإن ـك اه    العـم ل  ؟ ن يكونيفترض أففي أي اتـج ده فســـــيـل  فـه ت في ـي اـن ة من ـك

ــها، هي دعوة عن يوم القي   هلو ،ضــعفأم أنها تتضــمن ما نحن فيه من   مةافليغرس

الضــعف تعتبر   نن مواطإ  :ليقول يأتيمن   نجد  ثم مجد؟ الســعي عبر مســار الفســائل  

 فكيف يمكن أن يكون ذلك؟  منطلقات في مسارات القوة



  

سباب صراع القيم واأل  12 

 
 

التي يســتخدمها  المســتحدثة  ثمة عدد من األدوات  مر تعقيدا حين ندرك أن  ويزداد األ

حقيقة تلك المعايير وما العدو للسـيطرة على الكوكب، ومنها أداة معايير السـيادة، فما 

 وجهة نظرنا حيالها؟ 

تم إنذأ  :عبره تـعالى  ـهحين نـطالع توجي لعلـنا يـأ مم ا رم مـم مأۚۡ وم م قمتملمهد نَّ ٱ َّ كن ـــــــــه لـم تدلدوهدمأ وم ﴿فملممأ تمقأ

م سممن  سمنًاۚۡ إننَّ ٱ َّ ً  حم هد بمالم  نأ ننينم من من ؤأ مد
لنیم ٱلأ يدبأ لن ىه وم مم م رم نَّ ٱ َّ كن ــه ــ لـم تم وم يأ مم   .١٧ :األنفال  يع  عملنيࣱم﴾رم

ا ا ـماثال وهو "غزة"    ثم نـطالع ـم ديـن ه هللا بين أـي ا ينم عنجعـل طريق مختصـــــر لو   ـم

)بالوســع(  ، بل البذل  ننهضن أمر االنتظار والزمن لحين  اجتهدنا فيه فال يســتحق األ

كي نستوفي    ؛مطلب كطاقة  يمانيإلدافع افال  لألسباب، ال مقارعة سبب بسبب مماثل،  

لنينم  )   :على األرض  جنودك معادلته سـبحانه سـم رأ مد نما ٱلأ بمادن تدنما لنعن بمقمتأ كملنمم لمقمدأ سـم إننَّهدمأ    ١٧١وم

ونم  نصدورد مم مد ٱلأ لنبدونم  ١٧٢لمهد ـه غم مد ٱلأ نما لمهد ندم إننَّ جد   .١٧٣-١٧٠الصافات  ﴾١٧٣وم

 فما حقيقة النصرة وما سمات من يستحق الغلبة؟ 
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 "المعايير" في التقدم والتخلف لألمم

 

 
، عالم النفس الكندي األميركي، والمدافع الـشرس عن (5)  بنكر  نـستيف  د.  ـستعرضي   

ليس هناك شـك في أن العالم شـهد  يذكر أن    ن“حياألفضـل  فكرة أن "العالم يتقدم نحو 

عام الماضـية، ويوثق بنكر هذا بالتفصـيل، من  يالمائتتحوال في الرفاهية المادية في 

ا  المي المهم على ـم ل، إلى االنخـفاض الـع ة والنـق ذائـي ادة توافر المالبس والمواد الـغ زـي

  يبدو بشـــكل كبير في تكلفة الضـــو  االصـــطناعي. ومع ذلك، هناك نقطة يبدأ عندها

ارتفاع النشــاط االقتصــادي باالنفصــال عن الرفاهية. في الواقع، يقيس الناتج المحلي 

اإلجمالي فقط المعدل الذي يقوم فيه المجتمع بتحويل الطبيعة واألنشــطة البشــرية إلى 

عنه. أي ـشي  يـسبب النـشاط االقتـصاد النقدي، بغض النظر عن جودة الحياة الناجمة 

ــادي من أي نوع، جيد أ ــاف إلى الناتج المحلي اإلجمالي. على االقتصـ ــيي، يضـ م سـ

ســبيل المثال، يؤدي التســرب النفطي إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بســبب تكلفة 

 الي أفضل.كلما كان التسرب أكبر، كان الناتج المحلي اإلجم ، ذلك أنهتنظيفه

في الحياة اليومية في أرجا  العالم كافة، ويتم    مأســــاوي   بشــــكلماثل  إن هذا التباعد  
ــائيات العالمية عن ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي ــوة في اإلحصـ عندما  ،إخفاؤه بقسـ

تدمر المصــال  القوية للشــركات والمصــال  الســياســية حياة الضــعفا  باســم "التقدم" 
 االقتصادي. 

نه يسـتخدمه بشـكل متكرر في بنكر يدرك فظاظة الناتج المحلي اإلجمالي كمقياس، لك
ألنه يّدعي "أنه يرتبط بكل المؤشــرات على ازدهار اإلنســان". لكن هذا يأتي  ؛كتابه

عكس ما اكتدـشف عندما قام االقتـصاديون بتعديل الناتج المحلي اإلجمالي بحيز يـشمل  
أحد المقاييس ، ذلك إن التي تؤثر على ازدهار اإلنســـان ،العوامل الرئيســـة األخرى

يقلل من الناتج المحلي فهو  (،  GPIلة المرموقة األخرى، مؤشـر التقدم الحقيقي )البدي
ــلبية مثل تكلفة التلوز، وفقدان الغابات الكبرى ونوعية   اإلجمالي للعوامل البيئية الســ
ل   اس العواـم د مقـي ل. ويزـي ة والتنـق ة الجريـم ل تكلـف ة مـث اعـي ل االجتـم ة، والعواـم الترـب

 ،والعمـل التطوعي  ،مثـل األعمـال المنزليـة  ،المحلي  اإليجـابيـة المفقودة من النـاتج
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للعديد   ،من مؤـشر التقدم الحقيقي التاريخي  (ـستين عاما)والتعليم العالي. وقد تم قياس 
من البـلدان في جميع أنـحا  الـعالم، والنـتائج ـتدحض اّدـعا  بنكر ارتـباط الـناتج المحلي 

 أنمن النتائج البيانية    أوضــــحتهوهو ما اإلجمالي بالرفاهية بشــــكل مدٍوّ في الواقع،  
ســـتمرار منذ ذلك اوانخفض ب  م،1978التقدم الحقيقي العالمي قد بلغ ذروته في عام 

 الحين.

وهذا الســؤال من شــأنه أن ينقلنا إلى موضــوع أســاســي آخر في )تقدم لصــال  من(؟ 
ص  بنكر جز ا سـردية التقدم التي يتبناها بنكر: من الذي ينعم بهذا التقدم فعال؟ يدخصـّ

ــانية    ،كبيرا من كتابه للرســوم البيانية ر التقدم العالمي في جودة الحياة اإلنس التي تدظهن
غفاالته وأخطائه التي أوردها حول هذا الموضـوع كانت إككل. ومع ذلك، فعن بعض  

ــحة للغاية.  ــعفا  22في حين أن الناتج المحلي اإلجمالي العالمي زاد وواضـ منذ   ،ضـ
ق الموت للمخلوقات التي نتشــارك معها األرض قد اتســع. كما  ، فعن نطا1970عام 

ــكل  ــاب 2هو مبيّن في الشـ ــتهالك المواد على حسـ ــري في اسـ ، فقد جا  التقدم البشـ
٪ من الحيوانات 81٪ في الفقاريات، بما في ذلك انخفاض ـصادم بنـسبة  58انخفاض 

في نهر أو   في أنظمة المياه العذبة. ومقابل كل خمـسة طيور أو خمس ـسمكات عاـشت
 ، هناك اآلن واحد فقط.1970بحيرة عام 
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لكننا لســـنا بحاجة إلى النظر لخارج الجنس البشـــري من وجهة نظر بنكر االنتقائية  
"العنف العنصـــــري ضـــــد األميركيين األـفارـقة    :يخبرـنا أن  من جـهة أخرى  للتـقدم. 

ــرين، وانخفض أكثر منذ ذلك الحين". لكن ما يرفض اإلبال    تراجع في القرن العشــ
ــل أفريقي خالل الفترة  عنه هو الزيادة الكبيرة في معدالت حبس األميركيين من أصـ
نفسـها. الرجل األميركي من أصـل أفريقي أصـب  اآلن أكثر عرضـة لالعتقال بسـتة  

ير إلى أن واحدا من أ فة، تـش ضـعاف من الرجل األبيض، مما نتج عنه إحصـائية مؤـس
كل ثالثة رجال أميركيين من أصـل أفريقي حاليا يتوقع اعتقاله في حياته. والخالصـة 

أن العنف العنصــري ضــد األميركيين األفارقة لم يتراجع أبدا،   :المريعة من ذلك هي
ــبحت ــة    كما يقترح بنكر. وبدال من ذلك، أص ــياس ــية في الس ــس ــرية مؤس هذه العنص

 القومية للواليات المتحدة فيما يدعرف باسم "االنتقال من المدارس إلى السجون".
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 وليس الصراع يزانــــــــــالم

 

  ؛اً ال مسارإالكونية والسنن اإلنسانية   ن إن هذا الكون بني على ميزان، وما السن

فال نهضة مستدامة من دون تدافع دائم فيما بين األمم،  لتعزيز هذا الميزان، 

 واستدامة  

 

 

 

 

، وقد أشــارت العديد من آيات القرآن بقدر المحافظة على هذا الميزانالنهضــة تكون  

 الميزان هذا فنجد: ركيزةمية هالكريم أل

دمانن   ➢ جد رد يمسـأ جم ٱلشَـّ مد وم ٱلنَّجأ انم   ٦﴿وم يزم من عم ٱلأ ضـم وم ا وم فمعمهم ا  م رم مم ٱلسَـّ ا   ٧وم غموأ أمالَّ تمطأ

انن  يزم من انم  ٨فنی ٱلأ يزم من وا  ٱلأ رد سن الم تدخأ طن وم قنسأ
نم بننلأ زأ وم

وا  ٱلأ أمقنيمد  (. ٩-٦ :الرحمن)﴾ ٩وم
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يكم لمعملَّ  ➢ رن ا يددأ مم انم  وم يزم من
ٱلأ ّقن وم حم

بم بننلأ ــه ــــ تـم كن لم ٱلأ ی  أمنزم د ٱلَّذن  ﴿ٱ َّ
ࣱ
يب اعمةم قمرن ــَّ  ١٧ ٱلس

ا  ونم أمنَّهم لممد يمعأ ا وم هم نأ فنقدونم من شـــأ ندوا  مد امم ينم  م ٱلَّذن اخ وم ندونم بنهم من ينم الم يدؤأ ا ٱلَّذن لد بنهم جن تمعأ يمســـأ

يٍد  لنِۭ بمعن ـه لم ونم فنی ٱلسَّاعمةن لمفنی ضم ارد ينم يدمم ذن
 أمالم  إننَّ ٱلَّ

ق   حم  (.١٨-١٧ :الشورى) ﴾١٨ٱلأ

 

كد ﴿ ➢ تأ ا  م خ قمدأ جم هۥد رد ٍه غميأ ــه نأ إنلم ا لمكدم ّمن م مم بدددوا  ٱ َّ من ٱعأ قموأ ــه اۚۡ قمالم يم
ا
ب اهدمأ شدعميأ يمنم أمخم دأ إنلمىه مم م وم

ددوا  فن  سن الم تدفأ هدمأ وم يما  م سدوا  ٱلنَّاسم أمشأ خم الم تمبأ انم وم يزم من
ٱلأ لم وم كميأ

فدوا  ٱلأ موأ خ فمأ بّنكدمأ ن رَّ  ّمن
ࣱ
ی بميّننمة

اۚۡ ذم هٱ هم حن ـه لم دم إنصأ ضن بمعأ مرأ   لنكدمأ ألأ
ࣱ
ر يأ ننينم  كدنتدم إنن لَّكدمأ  خم من ؤأ  .٨٥ :األعراف ﴾م 

 

➢  
ࣱ
يب اعمةم قمرن ــَّ يكم لمعملَّ ٱلس رن ا يددأ مم انم  وم يزم من

ٱلأ ّقن وم حم
بم بننلأ ــه ــــ تـم كن لم ٱلأ ی  أمنزم د ٱلَّذن  ١٧﴿ٱ َّ

ندونم بنهم  من ينم الم يدؤأ ا ٱلَّذن لد بنهم جن تمعأ ا يمســـأ ونم أمنَّهم لممد يمعأ ا وم هم نأ فنقدونم من شـــأ ندوا  مد امم ينم  م ٱلَّذن اخ وم

يٍد  لنِۭ بمعن ـه لم ونم فنی ٱلسَّاعمةن لمفنی ضم ارد ينم يدمم ذن
 أمالم  إننَّ ٱلَّ

ق   حم  .١٨-١٧ :الشورى ﴾١٨ٱلأ

 

عمهدمد  ➢ نما مم لأ أمنزم تن وم ــه بميّننـم سدلمنما بننلأ نما رد سملأ طنخ ﴿لمقمدأ أمرأ قنسأ يمقدومم ٱلنَّاسد بننلأ انم لن يزم من
ٱلأ بم وم ــه تـم كن ٱلأ

لمهۥد  سـد رد هۥد وم رد ن يمنصـد د مم لممم ٱ َّ يمعأ لن فنعد لنلنَّاسن وم ـــــه نـم مم  وم
ࣱ
يد دن  شـم

ࣱ
يدم فنيهن بمأأس دن حم نما ٱلأ لأ أمنزم وم

 ﴾
ࣱ
يز یٌّ عمزن م قمون بنۚۡ إننَّ ٱ َّ غميأ

 .٢٥ :الحديدبننلأ

﴾ :قولهف،  ري من أنه العدلوجا  في تفـسير الميزان للطب انن يزم ا فني الامن غموا اعدل   ﴿أمال تمطا

فى لك، فعن بالعدل صــالح إليكيا ابن آدم كما تحب أن يعدل   ، وأوف كما تحّب أن يدوم

 .الناس

 

والني، إنكم ـقد وليتم أمرين، بهـما هـلك من (15)  وـكان ابن عـباس يقول : ـيا معشـــــر المم

 .والميزانكان قبلكم، هذا المكيال 

لـدهد تمـعالى ﴾ :قموا يزانم عم المن ضـــــم وم ،    ،فنـيهن ثمالـثمةد أقاوالٍ   ﴿وم ونم ثمرد ، ـقالـمهد األكا لد ددـها: أنَـّهد العـمدا أحـم

  . يا ن ــا نمةد األشـ وازم لمةم: مد عادم نَّ المد : وهمذا ألن ّجاجد . قالم الزَّ ي ونم ي  والل غمون ّدن ــ  د  والسـ جاهن نهم مد من
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، وقم  ند ــم سـ ، قالمهد الحم قدوقن فم النّاسد في الحد ــم يمتمناصـ ، لن وفد عارد يزاند المم تادمةد، والثّانني: أنَّهد المن

لن  سمياند باند الفمضا ، قالمهد الحد آند : أنَّهد القدرا . والثّالنزد ّحاكد   .والضَّ

ــير، ف ــل في كل ما جا  من تفاســ و كقيمة يجب أن تكون  هولما كان العدل هو األصــ

ال مـجال دون مـجال، فـما بين ظواهر كونـية في مـثل   ،ممتثـلة في ـكاـفة مـجاالت الحـياة

ــَّ  :الليل والنهار  فنی ﴿ الم ٱلش
ࣱ
كدّل ارنۚۡ وم ابنقد ٱلنَّهم ــم لد س الم ٱلَّيأ رم وم قممم

كم ٱلأ رن ا  أمن تددأ ی لمهم سد يمۢنبمغن مأ

ونم  بمحد  .٤٠-٣٩ :يس﴾ ٤٠فملمك  يمسأ

وم ه  ـه د فنی ٱلسَّمم لمقم ٱ َّ ا خم مم ارن وم ٱلنَّهم لن وم ـهفن ٱلَّيأ تنلم ضن   تن ﴿إننَّ فنی ٱخأ مرأ ٱألأ ت    وم ـه َٔايم م    لـم ﴾يمتَّ  لّنقموأ   قدونم

 (.٦  :يونس)

ش    :إلى الطير والحيوان ا عمرأ لمهـم یأ   وم ّلن شـــــم ن كـد أدوتنيـمتأ من لنكدهدمأ وم  تممأ
ا
أمة رم دت  ٱمأ جـم ﴿إننّنی وم

يࣱم   ند   ٢٣عمظن ــه طم مد ٱلشَّيأ يَّنم لمهد زم ن وم ن ددونن ٱ َّ سن من ددونم لنلشَّمأ جد ا يمسأ هم مم قموأ ا وم دت هم جم لمهدمأ وم ــه مم أمعأ

تمددونم  دَّهدمأ عمنن ٱلسَّبنيلن فمهدمأ الم يمهأ  .٢٤-٢٣ :لنملا﴾ ٢٤فمصم

 يمانا وامتثاال واألسباب تفعيال.إفكان الميزان مشموال كذلك فيما بين االيمان بالقيم 

 

 التفاضل حين يكون عبر تفعيل األسباب فحسب

ليطلق مؤشــرات للتقدم،   -بعد أن اســتحوذ ظلما على معظم دول العالم –جا  الغرب  

ــرات " في التقدم والتأخر، وإن ميزان " بمثابة الIndex’s فجعل ما يطلقه من مؤشــ

بلو  الريادة في كافة مجاالت ل  عليها الدينحز يكقيمة إلحســان يشــير لكان ذلك مما 

ــرف، الحياة ــل إليه هو بيان   المؤشـ ــانحيال ما توصـ ــتعمر"  اإلنسـ في  الغربي "المسـ

  :في معجم المعاني الجامع مؤشر ومعنىتعريف في  وجا   ،الحياةمجاالت 

 

o ر   .عالمة :ُمَؤش ِّ

o  ُر تدهد  ُمَؤش ِّ : لنسماندهد، إنبارم انن يزم  .المن
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 سبابالمنطلقة عن تفعيل األ المؤشراتمن نماذج 

الســتحواذ على أكبر عدد ممكن لعالميا  الدول المســتعمرة في الترويج لمدنهاتتبارى  

من الســــياح، واالســــتثمارات األجنبية، التباري الذي تمخض عن عناصــــر للجذب 

ــتثماري، وما يلي من يقف في القمة ومن   ــياحي واالس موقع في نحو القاع   صــارالس

 المؤشر.

 

 السياحي واالستثماري تفضيل المدن العالمية األعلى في معايير ال

 

ا  ولعل الـية    نعرج في نظرةـن ار  ـت ، لنـجد "األنظـمة الصـــــحـيةآخر في مـجال "على معـي

، وقد ـصار في مؤخرة دول  وذلك عبر مؤـشر من ـست عناـصر  ،إحدى الدول العربية

ً العالم بعد أن كان مستوفي  لدول عظمى. اً وسابق ا
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 المؤشر الصحي عناصر 

 

ر  انعكاسحيز نالحظ  هذا على نطاق دولي ليعزز التفاضـل والريادة الصـحي المؤـش

عناـصر المؤـشر من قبل دول أخرى، وال يهمنا هنا    اـستيفالدول والتخلف عن ركب 

ــتعراض كافة الدول   يمكن أن هما أميركا التي من أجل المقارنة، و  -غير دولتين-اســ

بهها ب اب القيم  حيوان  نـش باب على حـس األولى   المرتبة  لتتبوأالضـبع في اعتمادها لألـس

لنفط منتـجة لحين جعلتـها تعجز ـكدوـلة كبرى   في الـقاع،  العراقدوـلة ـكوتجـعل   ،ـعالمـيا

غير قادرة حتى الســـتيفا  العناصـــر الصـــحية لشـــعبها، وفيما يلي النتيجتين حيز 

ــارت العراق في المرتبة  ــل   167صـ ــارت في المرتبة 195من أصـ ، وأميركا صـ

 دولة. 195األولى من أصل 
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 مقارنة المؤشر الصحي للبلدين

يجعل   نحي الستثمارثالثا في مجال ا اخترنا مؤشراغير إننا  ، والمؤشرات ال تنتهي

في  ،في العائد على االستثمار ىالدول المستعمرة الغربية األكثر جدولصال  المؤشر 

حين دوال أفريقية تتمتع بالغلل والموارد المعدنية والذهب غير مستوفية وليست ذات  

 ، وما يلي جدوال يبين ذلك.ةجدوى استثماري



  

سباب صراع القيم واأل  22 

 
 

 

 

مجموعة من مثلهم كمثل  ، هؤال  المتبجحون باألسباب والنابذون للقيم اإلنسانية

على فريسة، والفريسة بالرغم مما كانت تتمتع به من قوة أحالتها ضباع استهمت  ال
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ولنا أن ، 2020وكيف صارت في  1932إلى أشال ، فأين كانت العراق في 

   ول التالي:دفي الج إليه آل  وماكيف كان الدينار العراقي  الحظ سعر صرفن

 

 قيمة الدينار مقابل الدوالر االمريكي  العام 

1932 4,86 

 قيمة الدوالر مقابل الدينار العراقي  العام 

2020 1,470 
 

 

 

" ستيفن بنكر"،   إذ يذكربين لنا جانبا من هذا الخلل  ما    (5) سابقولعل ما كشفه تقرير  

 و ـــــــــــالمحشو ""التنوير اآلن :كتابه في البيانيةوالرسوم  ةاإلحصائياألرقام عبر 
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ــة و ــبعين  بخمس ــما بيانيا  س يقدم أدلة دامغة على قرون من التقدم في العديد من إذ  رس
تراجع حـاد في العنف من كـل األنواع،  في الالمنـاحي التي ينبغي أن تهمنـا جميعـا  

والتعليم وحقوق اإلنســان. إنها وجاهة تقابله زيادات مذهلة في الصــحة وطول العمر 
ه شــــديدة الخطورة. هذه العيوب ســــردية بنكر بالتحديد، التي تجعل العيوب في جدال

ــفها  ــتتر تحت مثل هذه الطبقة الواهنة من البيانات والبالغة التي تحتاج إلى كشــ تســ
في الوقت الذي كان بنكر على وشـــــك أن يضـــــع اللمســـــات األخيرة على فبعـناية. 

دوـلة يوجهون تـحذيرا شـــــدـيد اللهـجة    184ألف ـعالم من   15مســـــودـته، ـكان هـناك 
لإلنســانية. نظرا الســتهالكنا المفرط لموارد العالم، أعلن العلما  أننا نواجه "خســارة 
كارثية واسعة النطاق للتنوع البيولوجي"، وحذروا من أن الوقت ينفد و"قريبا سيكون  

 الوقت قد فات على تدارك هذا المسار المخيب".

 

ــوم بيانية متقنة وتحليال جرى بحثه وصــياغته بعناية  وقد تضــمن التحذير تســعة رس
ري على النظم البيولوجية بدأ يتزايد، على العديد من األصـعدة،   ر أن التأثير البـش يدظهن
بوتيرة غير مـسؤولة. تظهر ثالثة من هذه الرـسوم البيانية المقلقة هنا ارتفاع انبعاثات 

ــيد الكربون، اال نخفاض في المياه العذبة المتاحة، والزيادة في عدد المناطق ثاني أكس
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غير الصـالحة للحياة )نطاقات الموت( للمحيطات، نتيجة الجريان السـطحي لألسـمدة 
 الصناعية.

ــرين عاما، في عام ف  ،لم يكن هذا اإلنذار هو األول من نوعه ــة وعشـ قبل ذلك بخمسـ
ن على جـائزة نوبـل( بتوجيـه  عـالم )بمن فيهم أغلبيـة الحـائزي  1700، قـام  1992

تـحذير مـماـثل إلى الـقادة الـحاكمين في أنـحا  الـعالم ـكاـفة، داعين إلى االعتراف ـبالـحاـلة  
الهشـــــة لألرض، وإلى انبـثاق أخالقـيات ـجدـيدة من إدراكـنا لمـبدأ "كلـنا على المرـكب  
نفســه". توضــ  الرســوم البيانية الحالية بشــكل صــارخ مدى قلة اهتمام العالم بهذا  

 .1992نذار منذ عام اإل

ــل أخذ القروض البنكية لكي تزود   ــارتنا تواصـ بالمجمل، يبدو األمر كما لو أن حضـ
الحســـاب باألموال، ثم تّدعي بأن مصـــدر هذه األموال دخل شـــهري ونحتفل نحن بـ 

ديـدنهم معـاداة   "التقـدم" المســـــتمر. لكي تنفـد األموال في النهـايـة، وتنتهي اللعبـة.
 في ذلك.، والالمباالة بالمجاعات، واسترسالهم اإلنسانية والكراهية

ــيات، التي يقوم عليها في الوقت و ــركات متعددة الجنس ــتون  الش ــعة وس الحاضــر تس
اهميها   اقتصـادا من بين أكبر مئة اقتصـاد في العالم، مدفوعة بزيادة القيمة المالية لمـس

ية. ومع  عن األثر طويل المدى لذلك على البشـــر على المدى القصـــير، بغض النظر
انخفاض موارد المياه العذبة، على ســبيل المثال، يريدون شــرا  ما تبقى منها وبيعه  
تهالك الـسريع أو معالجتها في مـشروبات ـسكرية، ودفع   تيكية لالـس في زجاجات بالـس
المليارات في البلدان النامية نحو الســمنة عبر التســويق المتقدم. في الواقع، وإلى أن 

ا ــارة ذاتـه داعى الحضـــ ة إلى تعزيز تـت ادة الكوارز البيئـي ، فمن المرج  أن تؤدي زـي
اطق  ه المـن اني فـي ذي تـع ت اـل ة حتى في الوـق دـم دان المتـق الي للبـل اتج المحلي اإلجـم الـن

 األقل تقدما من عواقب وخيمة.

 في جعل األسباب مقدمة على القيممعادالت كاذبة 

وكما نرى بشــكل متزايد، فعن العديد من أخطا  "بنكر" تنشــأ من حقيقة أنه يخلط بين  
ــية:   ــيناقوتين محركتين مختلفتين خالل القرون القليلة الماضــ في العديد من   تتحســ

 هذا يقودنا إلى الرسم البياني  اإلنسانية،على حساب القيم  سبابتفعيل األجوانب 



  

سباب صراع القيم واأل  26 

 
 

 

 أثر تفعيل األسباب كمحور للتقدم فحسب على األساس االجتماعي  

ائي ــةالنـه اصـــ د من رســـــوم بنكر الـخ اض في   ،، وهو في الواقع واـح ويبيّن االنخـف
ــية   ــبكة اإلنترنت عن النكات الجنســ ــنوات األخيرة من عمليات البحز على شــ الســ

عثبات في والعنصـــرية. باإلضـــافة إلى اإلحصـــائيات األخرى، يســـتخدم هذا الدليل ك
ــابقة الرجعية القائمة   حجته بأنه خالفا لما قرأناه في العناوين اليومية، فعن األفكار الس

رق والتوجه الجنسي هي في الواقع في تناقص.   على نوع الجنس والعن
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ــور ما قبل التاري  إلى يومنا " يبدو أن بنكر ينظر إلى كل التطور األخالقي من عصـ
، 1792هذا على أنه "تقدم". عندما أكد توماس باين على "حقوق اإلنســـان" في عام 

وكم وأددين غيابيا من قنبل البريطانيين بتهمة التـشهير. وـستمر   ـسنة أخرى قبل   150حد
ــا   ــالمي ع ــة  العظيم ــه  بفكرت تعترف  إميلي أن  القبض على  أدلقي  المتحــدة.  األمم  في 

بانكهورســت ســبع مرات في كفاحها للحصــول على حق المرأة في االنتخاب، وكان 
يكرهها باستمرار "المعتدلون" في ذلك الوقت لنهجها الراديكالي في السعي إلى شي  
أصــــب  اآلن قاعدة ال نزاع فيها. عندما نشــــرت راشــــيل كارســــون كتاب "الربيع  

، مع أول عرض فاضــ  لالســتخدام العشــوائي لمبيدات  1962" في عام  الصــامت
اآلفات، تم التنديد بموقفها االنفرادي على أنه هستيري وغير علمي. بعد ثمان سنوات  

 ."مليون أميركي لحماية البيئة في يوم األرض األول  20فقط، سار 
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 الفصل الثاني 

 القيم واألسبابالمنطلقة عن مزيج من  مؤشرات القرآن الكريم 

 

فيـما بين  عبر مزيج  يســـــتعرض لـنا القرآن مؤشـــــرات ـعدـيدة، وـقد وـجدـناـها منثورة  

 وفيما يلي مما وقعنا عليه: ،رضيةأ، وأسباب وقيم سلوكية ،وتشريعات ،قصص

 

 

 

 بأنواعها  المؤشرات القرآنية في األدا  نطاقرسم توضيحي ل

 بد  من الذات نحو العالمية  
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 تجمع فيما بين األسباب والقيم واالمتثال السلوكي للقيم  التي مؤشراتال ما يلي بعض

 

 مثال  المعيار  تسلسل 

 
1 

 
 يمان اإل

 : المحافظة على التشريع -أ

ا   ل و  مأ ضم تمهد أميأ نمعمكم إنذأ رم ا مم وند مم رد ـه هم ـه تمتَّبنعمننخ  أمالَّ   ٩٢﴿قمالم يم

ی   رن تم أممأ يأ ی    ٩٣أمفمعمصم سن أأ الم بنرم يمتنی وم ذأ بنلنحأ خد
مَّ الم تمأأ نمؤد قمالم يمبأ

رم ه نم بمننی  إنسأ تم بميأ قأ يتد أمن تمقدولم فمرَّ شن يلم إنّننی خم لممأ   ۤ  ن قدبأ   وم تمرأ

لنی   . ٩٤-٩٢ :طه﴾ ٩٤قموأ

 : المعية  - ب

ا تمرم ه  ا﴿فملممَّ عمانن   م مأ جم بد  قمالم  ٱلأ ـه حم وسمىه   أمصأ كدونم  إننَّا مد رم دأ   ٦١  لممد

یم  إننَّ  كمالَّ   قمالم  عن ّبنی مم ينن  رم دن نما   ٦٢  سميمهأ يأ حم موأ وسمىه   إنلمىه  فمأ   أمنن  مد

ب رن اكم  ٱضأ رمخ  ّبنعمصم بمحأ ق   كدل   فمكمانم  فمننفملمقم  ٱلأ دن   فنرأ يمن  كمنلطَّوأ عمظن   ٱلأ

 . ٦٣-٦١ :الشعرا ﴾ ٦٣

 : ذبح االبن - ت

نمامن أمّننی   )  مم ىه فنی ٱلأ بدنمیَّ إنّننی  أمرم ـه یم قمالم يم عمهد ٱلسَّعأ ا بملمغم مم فملممَّ

ددننی    ردخ سمتمجن مم ا تدؤأ عملأ مم مبمتن ٱفأ أ ـه  ىهۚۡ قمالم يم اذما تمرم كم فمننظدرأ مم بمحد أمذأ

ينم  بنرن ـه نم ٱلصَّ د من  .١٠٢-١٠١ :الصافات﴾ ١٠٢إنن شما  م ٱ َّ

درجات   2
 يمان  اإل

القيم في "مدارج    ابنالعالمة  اجتهاداليها إالمقامات وفق ما أشار  
 السالكين" في مثل )االنابة، واالشفاق، والبرق..( 

القيم السلوكية   3
 الجنس 
 )االناز( 

 التي أحصنت فرجها)مريم( عليها السالم،         -أ

 حادثة االفك  )عائشة( رضي هللا عنها،          - ب

 القيم السلوكية  
 )الذكور( 

 وفعل الفاحشة قوم لوط        - ت

 ، مبادرة موسى عليه السالم  وسقى لهما        - ز

 ، أنت محاسب على ما يخطه قلمكوالقلم .ن        -أ  4
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 ، كف اللسان عما سمعت حادثة االفك         - ب الجوارح

 ة والنميمالغيبة         - ت

 لقمان البنه      النصيحة  5

  نطاق 6
 المفاصلة 

 وال الضالين(   -غير المغضوب-سورة الفاتحة )انعمت 

 السحرة في سجودهم اللحظي   -1 الشكردرجات  7
 نبينا سليمان في سجوده اللحظي مع كل ما يستوجب الشكر -2

 ال ... الغيبة، الميسر، الكذب، الخمور، الربى،  النبذ 8

  الحقيقةدائرة  10
مقابل دائرة 
 الواقع 

 
 _عليهما السالم_مواقف الخضر ونبينا موسى في مثل: 

نبذ الكبر   11
 برؤية الحق 

 ليبلوني أأشكر          -أ

 والقى السحرة سجدا        - ب

موقف إبليس حين تكبر عن السجود آلدم، في حين          - ت

 سجد المالئكة طائعين. 

12  
االنسجام مع  

 الكون 

يمضد  الفجر )    -أ مبأ طد ٱألأ يأ خم تَّىه يمتمبميَّنم لمكدمد ٱلأ بدوا  حم رم ٱشأ كدلدوا  وم وم

يمامم  وا  ٱلّصن رنخ ثدمَّ أمتنم  فمجأ
نم ٱلأ دن من وم مسأ طن ٱألأ يأ خم

نم ٱلأ  :البقرة( من

187 . 

عمثمكم  ليل ال - ب  لَّكم عمسمىه  أمن يمبأ
ا
دأ بنهن  نمافنلمة جَّ لن فمتمهم نم ٱلَّيأ من ﴿وم

ا﴾ 
ا
ود مد حأ ا مَّ

ا
قمام ب كم مم  .٧٩ :اإلسرا رم

بنی  الجبال  - ت بمالد أمّون جن ـه خ يم
ا
ال نَّا فمضأ ۥدم من اود نما دم اتميأ لمقمدأ  م ﴿۞ وم

يدم  دن حم أملمنَّا لمهد ٱلأ رمخ وم ٱلطَّيأ عمهۥد وم ت   ١٠مم ـه بنغم ـه لأ سم مم أمنن ٱعأ

  
ࣱ
ير لدونم بمصن مم ا تمعأ لنًحاخ إنّننی بنمم ـه لدوا  صم مم ٱعأ دنخ وم رأ فنی ٱلسَّرأ قمّدن وم

 . ١١-١٠ :سبأ﴾ ١١

13  
آالم   ،المرض
 الجسد

 . عليه السالممرض أيوب          -أ

تمننی في الحرج مما أصابها )مريم         - ب لميأ ـه  قمالمتأ يم

ا         
ا
ّي نسن ا مَّ

ا
ي كدنتد نمسأ ذما وم ـه لم هم ت  قمبأ  ﴾  ٢٣من

   .٢٣-٢٠:مريم
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14  
ركان اإلسالم أ

 الخمس 

يمامد   الصيام: -1 كدمد ٱلّصن لميأ ندوا  كدتنبم عم امم ينم  م ا ٱلَّذن مي هم أ ـه  ﴿يم
  ﴾ لنكدمأ لمعملَّكدمأ تمتَّقدونم ن قمبأ ينم من ا كدتنبم عملمى ٱلَّذن كممم

 . ١٨٣ :البقرة
ةم  الصالة والزكاة -2 كموه اتدوا  ٱلزَّ ةم وم م لموه وا  ٱلصَّ أمقنيمد ﴿وم

عم ٱلرَّ ه كمعدوا  مم ٱرأ ينم وم عن  . ٤٣ :البقرة﴾ كن
نَّ   الحج: -3 ضم فنيهن ن فمرم  فممم

تࣱۚۡ ـه لدومم عأ  مَّ
ࣱ
هدر ج  أمشأ حم ﴿ٱلأ

ّجن    حم
دمالم فنی ٱلأ الم جن الم فدسدوقم وم فمزم وم جَّ فمالم رم حم

ٱلأ
رم   يأ ددوا  فمعننَّ خم وَّ تمزم د  وم هد ٱ َّ لممأ ر  يمعأ يأ نأ خم عملدوا  من ا تمفأ مم وم

ـه   ٱتَّقدونن يم خ وم ىه وم ادن ٱلتَّقأ بن﴾ٱلزَّ ـه بم ملأ لنی ٱألأ دو   . ٩٧:البقرة أ
النكدمأ    الشهادتين: -4 جم ن ّرن د  ّمن د  أمبما  أمحم مَّ حم ا كمانم مد ﴿مَّ

د بنكدّلن   كمانم ٱ َّ نم  وم ـۧ اتممم ٱلنَّبنّين خم ن وم سدولم ٱ َّ ن رَّ كن ـه لم وم
ا﴾ 
ا
لنيم ٍ  عم  .٤٠ :األحزابشمیأ

 

المسؤولية   15
 ة المجتمعي 

 جفان وقدور راسيات  العطا  المجتمعي:  -1
 . يتاماأل -2
 . راملاأل -3
   .الفقرا  -4
   .السبيل ابن -5
 . الغارمين -6
 . في الرقاب -7
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 مفهوم الصراع في الدين اإلسالمي

 

باقي األديان واألمم، فالصــراع   معمفهوم الصــراع في الدين اإلســالمي يختلف عنه 

ــالم بهمأمور  ــرعه محوره  كان طالما    ،في اإلسـ وعليه لعلنا نعيد النظر   ،)هللا(ما شـ

ما حداز ألبعض ما وردنا من فيما كنا نظنه إخفاقات عبر تاري  اإلســـــالم، فقد كان 

  أو عن سننـضمن ـسياق )خرق السفينة(،    تكونبعـضها فلعل   ،مة في نظرنااقتل يعزز

 . فيما يظن طرفي الخالف من حق )التدافع(

 

 

 ما نعول عليه حتى وإن تعرض المسار النخفاضات  " هو "االتجاه العام

 

الكلية العامة التي  هةفال يحسن أن نرى اإلخفاقات حتى وإن تكررت اال عبر الوج 

 . لإلسالمتتجه اليها المسيرة الحضارية 

  لعلها تكونذلك كي نتعرف على عناصر االرتقا  حيز    ،إلعادة النظرونحن اذ نعمد  

 عبر:

  .تعزيز الدين -1

 .اإلسالم وتوحيد هللانشر  -2
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 بذل األسباب من أجل القيام بدور عمارة األرض عبر مختلف العلوم. -3

ــارات األخرى من أجـل   -4 الفكر عبر االطالع على أدب الحضـــ ا  ـب االرتـق

 الموائمة والتوليد والنقد.

 

تيفا ها من إال طريق مختصـر للنهوض، و  إذن جل النهوض،  أنما مرتكزات يجب اـس

 والقلبواألسباب،    بل تكون ضمن مزيج )القيم  ،فحسب  األسبابوليس عبر معادالت  

قوانين الطبيعية عبر صـــراع "التدافع" يكون بقوتين اثنتين، قوة األســـباب  فوالعقل(. 

  وفي اآلية:وقوة االيمان باهلل عبر ممارسة القيم اإلنسانية،  ،الفيزيائية

 
نما   رأ ــد ٱنصـ نما وم دمامم ثمبّنتأ أمقأ ا وم

ا
ر بأ ــم نما صـ رن أ عملميأ بَّنما  أمفأ هن  قمالدوا  رم ندودن جد الدوتم وم وا  لنجم زد ا بمرم لممَّ ﴿وم

ينم   فنرن كمــــــــــه من ٱلأ قموأ كم   ٢٥٠عملمى ٱلأ لـأ مد د ٱلأ هد ٱ َّ ـُه اتم الدوتم وم م ۥدد جـم قمـتملم دماود ن وم نن ٱ َّ وهدم بـنعنذأ مد فمهمزم
كأ  حن ٱلأ نَّ وم كن ــه لم ضد وم مرأ ض  لَّفمسمدمتن ٱألأ هدم بنبمعأ ضم ن ٱلنَّاسم بمعأ عد ٱ َّ الم دمفأ لموأ ا يمشما  د  وم مَّ هۥد من عملَّمم ةم وم مم

ينم  لممن ــــــه عـم ٍل عملمى ٱلأ م ذدو فمضــأ نم  ٢٥١ٱ َّ إننَّكم لممن ّقنۚۡ وم حم
كم بننلأ لدوهما عملميأ ن نمتأ تد ٱ َّ ــــــه ايـم كم  م تنلأ

سملنينم  رأ مد  .٢٥٢-٢٥٠ :﴾ البقرة٢٥٢ ٱلأ
انن  :(15)ذكر إبن كثير يمم ن بد اإلا زا هم حن اجم ا وم هدما قملنيل  -أميا لممَّ ما  -وم هن ابن طمالدوتم لنعمددّون حم نا أمصا من

الدوتم  ابن جم حم ــا هدما عمدمد  كمثنير  -أمصــ لا عملميانما  -وم : أمنازن باًرا﴾ أميا ــم بَّنما أمفارن ا عملميانما صــ ﴿قمالدوا رم
باًرا   زم صـــــم الاعمجا ارم وم ا الافنرم نَّبانـم جم دما ن وم معـا ا ن األا لنقـم : فني  ا﴾ أميا نـم دمامم تا أمقـا ثمبـّن كم ﴿وم دن نـا نا عن من

﴾ ينم من الاكمافنرن نما عملمى الاقموا را اناصـــد من هاهنا نعلم أن   :الســـعديتفســـير  جا  في  كما  ،﴿وم
باألسـباب الموجبة   جالوت وجنوده كانوا كفارا، فاسـتجاب هللا لهم ذلك الدعا  إلتيانهم

ــالم، وكان مع جنود   ﴿فهزموهم بعذن هللا وقتل داود﴾لذلك، ونصــرهم عليهم   عليه الس
 ﴿وآتاه هللا﴾أي: باـشر قتل ملك الكفار بيده لـشجاعته وقوته وـصبره  ﴿جالوت﴾طالوت، 

ك والحكمـة﴾أي: آتى هللا داود   ل مع   ﴿المـل ه بتملكـه على بني إســـــرائـي أي: منَّ علـي
الحكمة، وهي النبوة المشــتملة على الشــرع العظيم والصــراط المســتقيم، ولهذا قال 

من العلوم الـشرعية والعلوم الـسياـسية، فجمع هللا له الملك والنبوة،    ﴿وعلمه مما يـشا ﴾
 تعالى اطمأنوا في وقد كان من قبله من األنبيا  يكون الملك لغيرهم، فلما نصـرهم هللا

ه  دوا هللا آمنين مطمئنين لـخذالن أـعدائهم وتمكينهم من األرض، وـهذا كـل دـيارهم وعـب
بيله، فلو لم يكن لم يحصـل ذلك فلهذا قال تعالى ﴿ولوال دفع هللا  :من آثار الجهاد في ـس

أي: لوال أنه يدفع بمن يقاتل في ســـبيله كيد    الناس بعضـــهم ببعض لفســـدت األرض﴾
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ــعائر الكفر  الفجار وت ــتيال  الكفار عليها وإقامتهم ش ــدت األرض باس كالب الكفار لفس
ــل على العالمين﴾ومنعهم من عبادة هللا تعالى، وإظهار دينه   حيز  ﴿ولكن هللا ذو فضــ

شـــرع لهم الجهاد الذي فيه ســـعادتهم والمدافعة عنهم ومكنهم من األرض بأســـباب 
 .يعلمونها، وأسباب ال يعلمونها

 
تمجابم ددعا مهم،   ي  الغيب لفخر الدين الرازي:مفاتوجا  في  م تمعالى اســـا عانى: أنَّ َّللاَّ المم

هن  ندودن : جالدوتم وجد ينم من الكافنرن هم عملى القموا رم هم، ونمصـم ، وثمبَّتم أقادامم ما بارم عملمياهن    .وأفارم م الصَـّ
لدهد تمعالى اضــوا  البيان للشــنقيطي:وجا  في  آتاهد  :قموا ّما ﴿وم هد من ةم وعملَّمم مم كا لاكم والحن د المد َّللاَّ
ــا د﴾ ناعمةم يمش هد صــم ّما عملَّمم رم أنَّ من عم أدخم واضــن هد، وقمدا بميَّنم في مم ّما عملَّمم يائًا من ــم ، لمما يدبميّننا هدنا ش

لنهن  وعن كمقموا ﴾ :الد رد كدما ن بمأاســن نمكم من صــن ناعمةم لمبدوٍس لمكم لنتدحا ناهد صــم عملَّما لدهد  ٨٠بيا :  األن  ﴿وم  ، وقموا
﴾ تعالى: دن را في السَّرا لا سابنغاٍت وقمّدن مم يدم أنن اعا دن ألمنّا لمهد الحم  . ١٠، ١١: أسب ﴿وم

لحكم عظيمة، يداول األيام بين    -تعالى-ن هللا  أ  (16) محمد ـصال  المنجدويذكر الـشي   

 .والقوة من قوم إلى آخرينالناس، وأن المداولة هي انتقال الغلبة والســيطرة والهيمنة 

"سنة المداولة"، باإلضافة   ــــومن السنن اإللهية أيضاً: "سنة التدافع"، وهي مرتبطة ب

يعطي تعالى  "سنة المداولة" ، فعن هللا  ـف والتمكين"، أما بالنسبة لإلى "سنة االستخال

 للكـفار، اـلدنـيا للمؤمن والـكافر، والغلـبة والهيمـنة هو أمر دنيوي، وـلذـلك ـقد يعطـيه هللا

ا هللا افر، واآلخرة أعـدـه ا لـك عن هللا ال يعطيـه ة، ـف الى   بخالف الجـن كم :)  للمتقين تـع تنلـا

تَّقنينم  لامد الاعماقنبمةد لن اًدا وم ال فمســــم ضن وم ا فني األمرا يددونم عدلدو  ينم ال يدرن لَّذن ا لن عملدهم ةد نمجا رم (  الدَّارد اآلخن
 83القصص: 

ا العلو في   . ه أمر دنيويأـم افر؛ ألـن دز للـك د يـح ا، فـق دنـي اجر، والمؤمن   .اـل البر والـف ـف

ة والتحكم والســـــيطرة، ويكون األمر يوم   ة الغلـب ا من جـه دنـي االن من اـل افر، يـن والـك

والمقصــــود يوم لهؤال ، يعني دهرا، قد   لهؤال ، ويوم لهؤال ، كما جرت ســــنة هللا،

 .يطول وقد يقصر

، فما بين الذات ألســــباب يبدأ أول ما يبدأ من النفسولعل الصــــراع فيما بين القيم وا

ــاوس أوال  والذات ــيطانية، وما بين النفس والوسـ ما بين الذات والطبيعة   ، ثمثانيا الشـ

ا، عبر الســـــالح  ا، ومـجاالتـه ات على تنوعـه ات والفـئ ا بين الفـئ ا، وأخيرا ـم من حولـن

 تدافع مستمر. عبر والعلوم واالستكشافات 
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 واألسباب مستويات التدافع واالنسجام فيما بين القيم 

 

ا يقول فيـها : "ـهذه من طبيـعة اـلدنـيا" كـما أن  في ذـلك  -رحـمه هللا-يقول ابن القيم   اـلدنـي

ال:   ة، ـق ذه الجـه ا أذى من ـه ذـلك يكون فيـه ة الجو، ـك ا أذى من جـه ا قر، فيـه حر وفيـه

"إنما يصـيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه، وغلبته له، أذاه له في بعض  

األحيان أمر الزم ال بد منه، وهو كالحر الشـديد، والبرد الشـديد، واألمراض والهموم 

 .2/189اللهفان:  ةإغاث ."ذا أمر الزم للطبيعة والنشأة اإلنسانية في هذه الداروالغموم، فه

 

 ما بين الذات والذاتيفالتدافع 

المين تعزز أن يمن  جميع البشـــــر أدوات ف ة رب الـع درك أوال أن عـداـل يجـب أن ـن

على الدوام يكون   معدلال  أنولعل الشـــي  الشـــعراوي بين حين أشـــار إلى   ،وقدرات

ــبّ  % لكل فرد، ما يعني أن100   يكونع لمجموع األدوات والقدرات في كل فرد التش

تلك المعنية بالقدرات الجسدية، أما األدوات فتلك التي   هنا  بالقدرات  د%، ونقص100

ن إغير أن نســــب التفاوت و،  اوغيره ،والســــمعة ،والشــــهادات  ،مثالمجالها المال  
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النهـايـة في  يظـل مجموعهـا  تبـاينـت فيمـا بين األدوات والقـدرات، لكن مجموعهـا  

ــتعرضنا ومن باب اإلولعلللجميع. %  100 ــاح نس ــر األدوات والقدرات   يض عناص

 عبر التمثيل المجازي التالي:

 

 جسدية عقلية                         و                     القدرات

ارث   مال  شهادة دواتاأل
 عائلي

دولة   سمعة 
 رائدة 

جواز من  
الدرجة  

 ولىاأل

عزوة  
عائلية  
 داعمة 

 تجارة

 

 ولعلنا نفصل أيضاً في العقلية والجسدية كمثال عبر ما يلي: 
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نسان قد من  )االختيار( وحجب االختيار عن سائر ما خلق هللا من  ولما كان اإل

 نسان.  وجماد، وهو ما ينتج عنه سلوك باختيار اإلحيوان ونبات 

 

 

 

واألحداز التي هي مما   صورالفي كافة ن لنا دنيانا باألحداز لوّ  نفاالختيار هو م

نسان  وما عملية االختيار اال نوع من أنواع التدافع التي على ضوئها يحدد اإل ،حولنا

 فيها فيما بين الهداية والضالل أو الخير والشر.

 

 ما بين النفس ووساوس الشيطانالتدافع  -2

يستعرض لنا هللا تعالى صورا عديدة في القرآن عما يمكن أن يصيب الذات من  

 عتها )باالختيار( كذلك، في مثل:نزوات شيطانية ليعمد إلى مصار

ا ذم ه  ➢ ند  لنكدمد ﴿إننَّمم ـه طم فد   ٱلشَّيأ ّون هۥد يدخم يما  م لن افدوهدمأ  فمالم  أموأ افدونن  تمخم خم ننينم  كدنتدم  إنن وم من ؤأ آل  ﴾ م 

 . ١٧٥  :عمران

يفًا﴾ ) ➢ عن نن كمانم ضم ـه طم دم ٱلشَّيأ ننخ إننَّ كميأ ـه طم يما  م ٱلشَّيأ لن ا  أموأ تنلدو  ـه  . ٧٦ :النسا فمقم

 

مأ فملم  ➢ نَّهد رم َٔامد لـم من وم ـه عم منأ
اذمانم ٱألأ مأ فملميدبمتّنكدنَّ  م نَّهد رم َٔامد لـم مأ وم نّنيمنَّهد مم

د ألم لَّنَّهدمأ وم دضن ألم قم ﴿وم لأ نَّ خم يدغميّنرد

بني ا م 
ا
ان رم سأ رم خد سن ن فمقمدأ خم ن ددونن ٱ َّ ا ّمن

ا
يّ لن نم وم ـه طم ذن ٱلشَّيأ ن يمتَّخن مم نۚۡ وم ا  ٱ َّ

ا
ددهدمأ   ١١٩ن يمعن

وًرا  ند إنالَّ غدرد ـه طم ددهدمد ٱلشَّيأ ا يمعن مم خ وم مأ نّنيهن يدمم  . ١٢٠-١١٩ :النسا ﴾ ١٢٠وم

 

لن   ➢ نأ عممم  ّمن
ࣱ
س جأ مد رن ـه لم مزأ ٱألأ ابد وم منصم ٱألأ رد وم سن يأ مم

ٱلأ رد وم مأ خم
ا ٱلأ ا  إننَّمم ندو  امم ينم  م ا ٱلَّذن مي هم أ ـه  ﴿يم

تمننبدوهد  نن فمنجأ ـه طم ﴾ ٱلشَّيأ ونم لنحد  . ٩٠  :المائدةلمعملَّكدمأ تدفأ
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 ما بين الذات والطبيعة من حولناالتدافع  -3

نفس من الحر والبرد والزالزل باعتماد  عبر نماذج ما نتخذه من سكن لوقاية األ 

 وريشها.صوافها أس من بأساليب المتصاص االهتزازات، وأنواع المال

ادممم قمدأ  ➢ بمننی   م ـه ا يدوم ه ﴿يم
ا
بماس كدمأ لن نما عملميأ لأ یأمنزم اخ   تنكدمأ سموأ م ه  رن

ا
يش رن لنبماسد  وم ىه   وم وم   لنكم ذم ه  ٱلتَّقأ

 ۡۚ
ࣱ
ر يأ نأ  لنكم ذم ه  خم تن  من ـه ايم ن   م ونم  لمعملَّهدمأ  ٱ َّ  . ٢٦ :األعراف﴾  يمذَّكَّرد

 

دن عماد   ➢ ۢن بمعأ لمفما  م من عملمكدمأ خد ا  إنذأ جم و  كدرد ٱذأ ا  ﴿وم ن سدهدولنهم ذدونم من ضن تمتَّخن مرأ أمكدمأ فنی ٱألأ بموَّ وم

ضن  مرأ ا  فنی ٱألأ ثموأ الم تمعأ ن وم االم  م ٱ َّ ا   م و  كدرد اخ فمنذأ
ا
بمالم بديدوت جن تدونم ٱلأ حن تمنأ ا وم

ا
قدصدور

  ﴾ ينم دن سن فأ  . ٧٤ : األعرافمد

 

تمبم  ➢ ا  أمنفدسمهدمأ وم و  ينم ظملممد نن ٱلَّذن كن ـه سم سمكمنتدمأ فنی مم نما لمكدمد  ﴿وم بأ رم ضم مأ وم نما بنهن
فم فمعملأ يَّنم لمكدمأ كميأ

 ﴾ ثمالم ممأ  . ٤٥  :إبراهيمٱألأ

 

  مماأل ع الغير ومعمالتدافع -4

ن ٱلنَّ  ➢ عد ٱ َّ الم دمفأ لموأ د  وم ب نما ٱ َّ ّقٍ إنالَّ  أمن يمقدولدوا  رم رن حم م بنغميأ هن رن ـه يم ن دن وا  من جد رن ينم أدخأ اسم ﴿ٱلَّذن

وم ه تأ صـم مم ّدن ض  لَّهد هدم بنبمعأ ضـم عد بمعأ    من
ࣱ
بنيمع لموم ه  وم صـم  وم

ࣱ
دد   ت جن ــه ــــ سـم مم كمرد   وم ا  يدذأ مد  فنيهم ن  ٱسـأ  ٱ َّ

ا  
ا
نَّ  كمثنير لميمنصدرم د  وم ن ٱ َّ ۚۤۡ  مم هۥد  م  إننَّ  يمنصدرد یٌّ  ٱ َّ يز   لمقمون  .٤٠ :الحج﴾ عمزن

 

ن دمعما   ➢ مَّ  ّمن
ا
ال سمند قموأ نأ أمحأ مم ينم  ﴿وم لنمن سأ مد نم ٱلأ قمالم إننَّننی من ا وم

ا
لنح ــه لم صم عممن ن وم  ٣٣إنلمى ٱ َّ

نمهۥد   بميأ نمكم وم ی بميأ ند فمعنذما ٱلَّذن ســم فمعأ بننلَّتنی هنیم أمحأ  ٱدأ
يّنئمةدۚۡ الم ٱلســَّ نمةد وم ســم حم

ی ٱلأ تمون الم تمســأ وم

 عمدم ه
ࣱ
ة منَّهۥد وم لنیٌّ  كمأ يمࣱ  وم من  .٣٤-٣٣ :فصلت﴾ ٣٤ حم

 ال نموذجاإ ، سوا  لالستثماري أو الصحيفيما سبقالذي أشرنا إليه  "المؤشر"وما 

 . عن ذلك
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ــب، فالنموذج التالي ولعل اإل ــباب فحسـ دراك يأتي متأخرا مع من يعولون على األسـ

في التدافع مع إغفال لجانب السـنن اإللهية،   "األسـباب"بوضـوح اعتماد أسـلوب    يبين

ــانية،   ــرائيلية في الكونية منها واإلنسـ ــيطرة على دول  إعبر وجهة نظر إسـ حكام السـ

يذكر المخططون اإلسـرائيليون  ( 7)فعبر تقرير للعدو الصـهيوني  األوسـط ، الشـرق 

أربعة ســيناريوهات لكيفية تضــمن لهم مســتقبل مســيطر على الشــرق األوســط، عبر 

وجـهة نظر   2030الشـــــرق األوســـــط في ـعام    ســـــيـبدوقرير ـجا  بعنوان "كيف  ت

وقد جا  أول عنوان في التقرير ليعزز لحقيقة أدركوها جا ت تحت عبارة إسرائيلية"  

" المـستقبل كما لو أنه أـصب  من الماـضي" لرـسم خريطة المـستقبل العالمي كجز  من 

 (.NICمريكي )من قبل مجلس االستخبارات القومي األ  2020مشروع 

على تطوير تنبؤات طويلة  19صـفحاته: " تضـغط أزمة كوفيد    أحديذكر التقرير في  

جل حتى أن فك رموز الواقع الحالي ال يزال يمثل تحديا واالفتراضـات األسـاسـية األ

 ."المتعلقة بالعوامل التي تشكل المستقبل موضع تساؤل

ما جعلته حائرا  قدر هللاوعليه بدا أن من كان يخطط بمكر قد حصــل على لكمة عبر 

 مستقبل! لوغير قادر على معاودة التخطيط ل

وهو ما يعزز لمســارنا حيال ما يمنحه هللا لعباده الصــالحين من فرص لمعاودة إعادة 

ال  ةمتحققتـشكيل الـصفوف ومراجعة األوـضاع لالـستنهاض مجددا، أما النهـضة فهي 

 شك فيها عبر ما وعد هللا ليظل السؤال هل سيكون لنا دور في الرفع فيها؟ 

 

 مجاالت الصراع تتعدد بتعدد العلوم

زمان، فما كان يمارس بقوة العضــالت في يتطور الصــراع بتعدد مجاالته، وتغير األ

في عصـــــرـنا الـحالي، وـما ـكان يـمارس عبر أســـــلـحة  يأزـمان ســـــابـقة ـما ـعاد يـجد

المنجنيق والســـالح األبيض أســـتعيض به بحروب عبر األقمار الصـــناعية وحروب 

ة، وثمـة مـا تطور نحو   ت االلكترونـي علم نفس الجمـاهير بمـا يجعلهـا   إدراكاالنترـن

 النفسي عبر رسائل ضمنية ال مباشرة،  التدافع بالتأثيرمن تتحرك وفق أساليب 
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قد تكون هناك وقد تكون هناك مدافعة إعالمية، ود تكون هناك مدافعة اقتصــــادية، فق

 .مدافعة أيضاً باللسان والقلم، وتكون هناك مدافعات اجتماعية، ونحو ذلك

ــاطــل، هــذه  ف الب الشـــــبهــات، والرد على  ــة  الحق، وإزال ــان  تتوقفمــدافعــة  بي  .ال 

ومحــاربــة  و المنكر،  عن  والنهي  بــالمعروف  تتوقفاألمر  ال  مــدافعــة   .المنكر، 

ــبيل   ــف الباطل والبدعة، وســ ــنة، وكشــ ــبيل المؤمنين، وطريق الحق والســ بيان ســ

تـــــــتـــــــوقـــــــف ال  مـــــــدافـــــــعـــــــة   .الـــــــمـــــــجـــــــرمـــــــيـــــــن، 

: -رحمه هللا- (17)وقمة ذلك: الجهاد والقتال في ـسبيل هللا، قال ـشي  اإلـسالم ابن تيمية  

القـلب   ه ـما هو ـب د، ومـن الـي ه ـما هو ـب واـلدعوة والحـجة واللســـــان والرأي "والجـهاد مـن

ابن تيمية قال عن التدافع الجهاد بالصـناعة "فيجب بغاية   -تأمل ."والتدبير والصـناعة

 .ما يمكنه"وذكر األمثلة يطول

فمن ال يمتلك الفكر المضــاد لإلرهاب ال يســتطيع ان يكاف  اإلرهاب، وال أن يتحدز  

يارة أثنا  قيادته لها تألقاعنه، فلو أن صـ ضـو  الزيت في لوحة البيانات التي  حب ـس

أمامه فالمشــكلة ليســت في تصــديق التألق، أو عدم تصــديقه، لقد رأى تألقه بأم عينه،  

ي على ـهذا الفهم نولكن المشـــــكـلة في فهم ـهذا الـتألق، وتحليـله، والســـــلوك اـلذي ينب

كلف والتحليل، فلو فهم التألق على أنه ضو  تزييني فتابع السير الحترق المحرك، وت

بل   ،إلصـالحه مبلغا كبيرا، وتعطل السـير إلى هدفه. فالعبرة ال في التصـديق وعدمه

 .  ، كي يدافع الحدز بعصالح العطلفي فهم الحدز وتحليله

 

الفكر العضالت

االسباب القلب
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 مسارات التدافع عبر تاري  اإلنسانية 

 

 مظاهر التدافع في عصرنا الحالي 

  عمليات التدافع في عصرنا الحالي ما توصلت إليه   لبعض مجاالتلعلنا نستعرض     

ـعالم النفس األول في حـيز اخترـنا من بعض المـجاالت واألدوات ـما يلي:  ، من تطور

يطرح ســــؤاال حيال ما هو الجمهور؟ الذي  جوســــتاف لوبون  حيز نرى واالجتماع  

أن الجمهور هو ذلك الكيان "(18)ذاكرا  الجماهير،  ةســـيكولوجيليجيب عليه في كتابه 

ــه ــتركةأر الذي انصــ ــتق ،فراده في روح واحدة وعاطفة مشــ ي على التمايزات ضــ

توى الملكيات  به ذلك المد   وهو ،العقليةالـشخصـية وتقضـي على مـس ب الكيماوي ركّ يـش

فهي بذلك تذوب وتفقد خـصائـصها األولى من  ،الناتج عن ـصهر عدة عناـصر مختلفة

" وهو ما اعتمد عليه حراك الشــذوذ في التعريض    أجل التفاعل لتركيب مركب جديد

• •العضالت التوازن

• الماديات

• االسباب

• القلب

ةالمسيحي اليهودية

ما بقل 
االديان

االسالم
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يترتب على هذا التعريف بذلك المبادم لـشذوذه عبر أـساليب )الجمهور النفـسي( حيز 

 التالية:

 ،ودةالجمهور النفـسي يمتلك وحدة ذهنية على عكس هذه التجمعات غير المقص -1

ة مثال او في موقف فهو   اـم ة ـع ــاـح ادي العفوي في ســـ يختلف عن الجمع الـع

 .لةحاف

كل واعي مقصـود  -2 كل ال واعي، ذلك أالفرد يتحرك بـش ما الجمهور فيتحرك بـش

 وعي جماعي.لالن الوعي فردي واأ

تاف لوبون  ويذكر ط المحيط لدى  أ  غوـس تركة من قبل الوـس ن مجمل الخصـائص المـش

 وهو ـما عزز ـله البروفســـــور  روح الشــــــعب،ي ـما يشــــــكل  ه والموروـثةالجمهور  

 أيضا عبر مسوحه الميدانية على مستوى الشعوب. هوفستدالهولندي 

معرفة نفســـية  ف  ،خصـــائص العصـــر الحالي حدأالعمل الالواعي للجماهير اليوم  و

، وهو جز  مما يحرك الجماهيرلذي يريد ان لمثل المصـــدر األســـاســـي   يالجماهير 

للعديد من أو  ال يتطلب بالضـرورة الحضـور المتزامن للجمهور  فهو   عنيناه بالتدافع،  

االفراد المنفصـلين   ألالفيمكن ذلك أنه  فراد في نقطة واحدة كي يشـكل الجمهور، األ

ــي في لحظة ما وذلك تحت تأثير بعض االنفعاالت أ ــكلوا معنى الجمهور النفسـ ن يشـ

ذا جمعتهم الصــــدفة شــــكلوا فورا المســــار الخاص إي عظيم، والعنيفة أو حدز قوم

الغريب في هذه  ، بنفســـية الجمهور، وهو ما يالحظ إمكانية تشـــكيله بشـــكل ال مرئي

اهرة،   ت ميوإالـظ اـن ا ـك ه أـي ديني واأل  لـن ائهم  أفراد وتنوعهم العرقي واـل مزجتهم  وذـك

على ضـو  ذلك  نه يزودهم بروح جماعية، ويتحركونعف  رلى جمهوإنه متى تحول  عف

ن الجمهور النفسـي إبأسـلوب مختلف تماما عما كانوا كأفراد يتحركون ويتصـرفون،  

ولكنه متراص الصـــــفوف   ،هو عبارة عن كائن مؤقت مؤلف من عناصـــــر متنافرة

ليس   ،تلـعب دورا ـحاســــــما    واعـيةلاّل ن الظواهر اأ  للحـظة من الزمن، وهو ـما يعزز

نما أيضــا في طريقة اشــتغال الذهن  أو آلية إو  ةالفســيولوجيفقط في الحياة العضــوية 

ضـــــعيـفا ـجدا ـبالقـياس  في الحـياة    اال جز إالعـقل، والحـياة الواعـية للروح ال تشــــــكل  

  ا،بســيط  اجز   الإ  أن يكتشــفيســتطيع  واعية. والمحلل الفطن والمراقب الذكي ال  الاّل 

 تحركه. لمسبباتمنها 
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 ظة التجمهرح واعية( في لالصفات الاّل  )يذوب المختلف في المؤتلف وتسيطر

 :وفق علم نفس الجماهير هي  خصائص الفرد المنخرط في الجمهورو

  .فقدان الشخصية الواعية -1

 .واعيةهيمنة الشخصية الاّل  -2

  .توجه الجميع بعدوى العواطف واألفكار -3

 .الميل لتحويل العاطفة واألفكار لسلوك وممارسة -4

ن ينـضوي الفرد في الجمهور ينزل درجات أفبمجرد وهو ما تعول عليه قوى التدافع  

لمه الحضـاري. ان متعقل ومثقف، وحين إفهو بفرديته يكون   عديدة من ـس   ينضـوينـس

 .البدائي نسانعكمع الجمهور يصب  متأثرا بالصور والكلمات 

ن الفرد المنخرط بالجمهور يفقد اسـتقالليته عن نفسـه  "إ  :(18) ويسـتكمل لوبون ليقول

لى كريم والشــــــكاك إلى درـجة الـقدرة على تحوـيل البخـيل إوعواطـفه تحوـلت   ـفأفـكاره

وتنتقل به من النقيض الى  لى بطل،إلى مجرم والجبان إلى مؤمن والرجل الشــريف إ

 انتهى. "النقيض

اـفة صـــــورـها التقلـيدـية والرقمـية  عالم بـكممتلـكا آلـلة اإل( 8)ولـما ـكان حراك الشـــــذوذ  

نحو ما يطرحه ويمطر  ،الحديثة، تمكن باحترافية في حشــد جماهيرية بمختلف فئاتهم

 بما يحمله من شذوذ فكرى وسلوكي وعقائدي.  ،به ماليين المواقع

فيبعثرها في كل   ،عصـــارمثل أوراق الشـــجر يعصـــف بها اإلعند لوبون  الجماهير  ف

نما انســان آلي ما إلذا ال يعود الفرد هو نفســه وألرض.  ن تتســاقط على اأاتجاه قبل  

  تقوده.ن أرادته قادرة على إعادت 

 

 مظهر من مظاهر صراع األسباب مع القيم ةالعولم ثانيا:

على ( 9)طال  من ذهب  من خاللها تضفي   دعوة العولمة، صورة من صور التدافع 

ة األ ارات البراـق ارات والشــــــع ة من العـب ة زائـف ة، وتتوارى خلف أقنـع دـي دـي غالل الـح

افـحة   ايش الســـــلمي ومـك المي والتـع ة والســـــالم الـع ة والحرـي ديموقراطـي ة واـل داـل الـع ـك
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ــادية   ــية واالقتصـ ــياسـ اإلرهاب. فهي فرض للهيمنة الغربية في كافة المجاالت، السـ

تيال  على ثرو ل قدراتها الوطنية،  واإلعالمية والفكرية وتوطئة االـس عوب وـش ات الـش

ومـس  هويتها وخـصوـصيتها الحـضارية وتحويل أـسواقها المحلية ألـسواق اـستهالكية.  

وهو ما أدى لشـــــيوع مـظاهر عديدة ســـــلبـية في مجتمـعاتـنا كمـظاهر ضـــــعف الدين  

 سرة وانتشار المخدرات والجريمة المنظمة.والتخنز وانفراط عقد األ

 

 القوى الناعمة ثالثا:

أداة من أدوات الـتدافع الغربـية هو القوة الـناعـمة، مســـــار مســـــتـحدز في الـتدافع، و 

 :منها مختلفةبصور عالم عبر صناعات اإلويظهر 

1- Shifting reputation  

2- Image building 

3- Destination branding 

4- Re precepting  

 Framing images اآلخر تأطير صورة -5

6- Nations index branding 

7- Corporate culture for nations 

 

في إدارة اإلدارة االمريكية  تعتمدهالتي الوسائل اإلعالمية واالتصالية اشبكة وما 

ال نموذجا في دعم  إ  Framing imagesواإلسالم  صورة العرب  تشويه

 عمليات التدافع الناعم. 
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 خر سمعة ثقافات اآلصورة و نموذج هيكلية الشبكة المعتمدة في إدارة 

 

 

 دعوة لتدشين مركز للسنن الكونية:

اعتمـاد  لمـا للســـــنن من دور كعنصـــــر في إدارة البالد والعبـاد وفي التعمير وفي  

 استراتيجيات دون أخرى في الحراك.

و أســـوا  في عمليات التفكير   ،لما للســـنن من دور في اســـتعراض الســـيناريوهاتو

 الحراك والتحالفات.

ــن يعني بالضــرورة  دفت ــين مركز للس ــجامش   ليتم تحويل  ،كوانخالق األمع هللا   االنس

ــالته القرآنية ــتراتيجيات عمل تعميري رســ من أجل وتنفيذية على األرض، أي   ةالســ

 ام تام فيما بين السما  واألرض. ج انسالتوصل إلى 

ــنن الكونيةو ــين مركز للس ــتقبل  ذات مراكزعن  منطلق  دعوة تدش ــراف المس ــتش   اس

 ، فغير المسلمين مراكزهم ينقصها علم السنن.الغربية، غير أنها تعتمد السنن

ادارة السمعــــــــة

ادارة ايضاح ما لم 
يفهم

اذاعة

V.O.A
مكتب حول 200

العغام
وسائل الثقافة سينما 
وفنون واعالم

وكاالت االنبا 

جهاز مركزي
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 مقترح هيكل المركز ووظائفه

 
 ووظائفها   وحدات مركز السنن

 القرآنية وحدة السنن والقيم   -1
   . حصر السنن الكونية والسنن اإلنسانية     -أ
   . التحليل والتشغيل وسبل التصنيع -ب

 

 المسوح الميدانيةوحدة  -2
   .)محليا وإقليميا وعالميا(اإلنسانية  رصد الظواهر المجتمعية         -أ
 التعاقد مع مراكز البحوز العالمية والجامعات الدولية في مجال -ب

 الدراسات االجتماعية.       

 

 

 

مركز السنن 
نسانيةالكونية واإل

العلوم التطبيقية

سبل الحفاظ على 
المجتمع 

الصناعات والحرف 
والمواهب

سبل الصيانة 
والتعمير

المسوح الميدانية

رصد الظواهر 
المجتمعية السالبة

حمالت التوعية 
 pscالمجتمعية

السنن و القيم 
القرآنية

سبل التفعيل

التنسيق 
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  PSCالحمالت التوعوية المجتمعية وحدة  -3
 االستفادة من نتائج المسوح الميدانية لصياغة حمالت توعوية مستمرة،        -أ

  مع رصد النتائج دوريا.       

 تأمين عالقات وطيدة مع شركات ووكاالت اإلعالن المحلية، وذات  -ب
 التمثيل الدولي، لتدشين استراتيجيات تواصل علمية ومستوفية فنيا       

 معايير تفرضها ثقافة ونمط حياة الثقافات على تنوعها.ل        

 

 وحدة العلوم التطبيقية  -4
 ات والمعاهد الفنية في نسيق مع مراكز البحوز العلمية والجامع الت        -أ

 التجسير فيما بين السنن وتطبيقاتها العملية واالبتكارية.       
 تعميم عمليات التجسير مع كافة مجاالت العلوم.   -ب
  

 

 الصناعات والحرف والمواهبوحدة  -5
 المراكز الحرفية ومراكز الموهبة لتفري  مسارات التنسيق مع         -أ

 مستحدثة منسجمة مع السنن.        
 إطالق مسابقات تحز وتشجع على تفعيل عمليات التحويل عبر   -ب

 . Think tanks والتشغيلية  مخازن لألفكار اإلبداعية        
 

 

 استمرار الصراع بين البشر 

إلهية ثابتة، منذ أن خلق هللا البشر، حتى قال ابن  سنة سنة الصراع بين البشر إن 

: "اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ في مقدمته  خلدون

،  "إنتهى برأها هللا" قال: "وهو أمر طبيعي في البشر ال تخلو عنه أمة وال جيل

بأن ينتهي الصراع من العالم تماماً، هذا يعيش في وهم، ال حقيقة  (16)فالذي يحلم "
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،  عليه السالم والوقت الوحيد الذي سيكون فيه سالم عالمي كامل، هو زمن عيسى.له

بعد ما يقتل الدجال، وبعد هالك يأجوج ومأجوج، يعيش المسلمون في األرض مدة  

كامل، وبعد ذلك يقبض هللا  معينة، هي قصيرة بالنسبة لعمر األرض، يكون فيها سلم 

أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الخلق، وبعد ذلك من الناس من يبقى على الكفر إلى  

 ."أن تقوم الساعة

 

 حكم سنة التدافع  

ن : )على هذا التدافع في األرض، كما قال ســبحانه -تعالى-دلت ســنن هللا   ال دمفاعد َّللاَّ لموا وم

هدما  ينم النَّاسم بمعاضم ٍل عملمى الاعمالممن م ذدو فمضا نَّ َّللاَّ لمكن ضد وم  251البقرة: ( بنبمعاٍض لمفمسمدمتن األمرا

ا ال ربـن ير   : )وـق دن ما لمقـم هن رن م عملمى نمصـــــا إننَّ َّللاَّ وا وم منَّهدما ظدلنمد أ اتملدونم بـن ينم يدقـم ذن لَـّ نم لن ينم   ، أدذن ذن الَـّ

ّقٍ إن  ما بنغميارن حم هن ارن يـم نا دن وا من جد رن هدما  أدخا اسم بمعاضـــــم ن النَـّ ال دمفاعد َّللاَّ لموا د وم ا َّللاَّ ب نـم الَّ أمنا يمقدولدوا رم

نَّ   رم لميمنصـد ن كمثنيًرا وم مد َّللاَّ ا اسـا دد يدذاكمرد فنيهم اجن سـم مم ات  وم لموم صـم بنيمع  وم عد وم امن وم تا صـم مم ّدن بنبمعاٍض لمهد

يـــــز   زن عـــــم يٌّ  ون قـــــم لـــــم م  َّللاَّ إننَّ  هد  رد نصـــــــــد يـــــم نا  مـــــم د   . 40-39لــــــحــــــج:  ا (َّللاَّ

 

ا، وتبطـل   افعـه ــاد األرض، فتتعطـل مـن ة: أن ال يعم الفســـ ه اإللهـي دافع من حكـم الـت ـف

، لوال ـسنة التدافع ما بقي هلل في األرض وتزالمـصالحها، حتى أماكن العبادة ـستهدم،  

وهي -، وال البيع،  -وهي معابد النصـارى الصـغار للرهبان-بيت عبادة، ال صـوامع،  

 .، والمســـــاـجد، معروـفة-كـنائس اليهود-، والصـــــلوات، -كبيرةأـماكن عـبادة هؤال  ال

ــوات؟  والصـــــــلـ ــع  والـــبـــيـ ــع  الصـــــــوامـ مـــن  ــدوح  ــمـ ــمـ الـ ــو  هـ ــا   مـ

 

فقبل تحريف التوراة واإلنجيل، كانت الصــوامع والبيع والصــلوات، مثل المســاجد، 

يذكر اســـم هللا فيها، ويوحد، ويدعبد وحده ال شـــريك له، كما كان الموحدون من أتباع  
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وـعيســـــى   الســـــالم-ـموســـــى  األرض-ـعـلـيـهمـــا  ـفي  اـلمســــــلـمون  ـهم  ـفكـــاـنوا   ،. 

ــبـــت ذنفـــع وذه دمـــت  هـــد ــبـــادة  ــع ــل ل ــن  األمـــاك هـــذه  كـــان  ــعـــة  ــمـــداف ال ــوال  ل  ،. 

ــطين:   ــبيل المثال، وما يفعله كذلك اليهود في فلس ــام على س ــهد اليوم في الش نحن نش

ــها وتخريبها،  ــاجد بمنائرها ومهذنها، وجدرانها، واقتحامها وتدنيسـ وإلقا  تهديم للمسـ

مـصاحفها، ونحو ذلك؛ هذا بدون مدافعة، كان ـسيعم األرض، فال يبقى هلل مـسجد، وال  

 .مصحف يقرأ فيه، وال أذان يدرفع

 الصراع مستمر 

دليل على أن هذا الصــراع حتمي، باق في األرض، وأن   ،اآليات والســنن اإللهية إن

  الشـهدا ، فيقوموا هلل شـهدا ، مسـلسـلهم سـيسـتمر، ولوال التدافع ما كان ليسـقط هؤال

 .عند هللا بأحسن مقام

الذين يؤثرون الســــالم، والخوف من عنا  المدافعة مع أهل الباطل، لن يســــلموا من 

المشـقة والعنا ، بل سـيقعون فيما هو أكبر من ذلك؛ ألن الكفار إذا تمكنوا واسـتولوا،  

  سـيسـتولون  حتى هؤال  الذين يريدون السـالمة والراحة، لن يسـتريحوا؛ ألن األعدا

على كل ـشي ، فلن يتركوا لمريدي الراحة أهالً، وال ماالً، وال بيتاً، وال نفـساً، ولذلك 

 .القعود ال يدنجي

ألجل التنافس على الدنيا،  و  بدافع من  بين أهل الباطل أنفسهميكون  الصراع والتدافع  و
الكفار أنفـسهم في القديم  والجاه، والـسلطان، وبـسط الـسيطرة، والنفوذ، ولذلك وقع بين  

ة،   انـي ة األولى والـث المـي الحرب الـع ة، ـك والـحدـيز صـــــراـعات كثيرة، وحروب عظيـم
وغيرها. فالصــراع بين الكفار في هذه الحالة ليس صــراعاً من جنس مواجهة الحق  

صـــــــراع لـــكـــنـــه  لـــلـــكـــفـــر،  واإلســـــــالم  الـــدنـــيـــا   لـــلـــبـــاطـــل،   .عـــلـــى 
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 التعايش السلمي العام  نحو إعادة النظر في مفهوم

ــلمي العام في األرض،   دعوة نإ ــنن اإللهية، أالتعايش الس كذوبة، باطلة، بحســب الس

ــة ــلـ ــيـ ــحـ ــتـ مســـــ ــة،  ــنـ ــكـ ــمـ مـ ــر  ــيـ غـ ــة،  ــيـ ــرعـ الشـــــ ــة  واألدلـ ــات   .واآليـ

ــاالحــالي  والترويج   الحق،    له المؤمنين عن  تخلي  ــه  من المؤمنين عن ويدراد  ــاد  إبع

ودينهم  والمواجهــة،   لتبعيــة،  تعزيزا لومقــدســــــاتهم،  تنــازل المؤمنين عن حقوقهم 

ــول المواالة الكاملة للكفار،   ــلمين،ووحصـ ــود من فعن كان  الذوبان للمسـ هذا المقصـ

 صـــــ  ـهذا التـعايش كمفهوم.فال ي ورا  الترويج لقضــــــية التـعايش الســـــلمي الـعام،

هدما  )   :قال لنا في حقيقتهم  -تعالى-وهللا   ددورد فني صد ا تدخا مم ما وم هن اهن نا أمفاوم ا د من  قمدا بمدمتن الابمغاضم

بمرد   .118عمران:  آل( أمكا

 

ةً : )فكيف سنتعايش مع قوم قال هللا فيهم مَّ ال ذن ٍن إنال  وم من ؤا قدبدونم فني مد  .10التوبة: ( ال يمرا

د    ):كيف يمكن التـعايش، مع قوم ـقال هللا عنهم  ا يموم ال  مـم ـتمابن وم لن الاكن نا أمهـا وا من ينم كمفمرد اـلَّذن

بّنكدما  نا رم ياٍر من نا خم لم عملمياكدما من ينم أمنا يدنمزَّ كن شارن   .105البقرة: ( الامد

ال هللا عنهم  ايش، مع قوم ـق د ونمكدما  )  :كيف يمكن التـع ابن لموا يمرد تـم لن الاكن نا أمهـا دَّ كمثنير  من وم

اننكدما كد  نا بمعادن إنيمم ما من هن نادن أمنفدسن نا عن سمًدا من  .109: البقرة (فَّاًرا حم

 

قد يكون  وقد تعقد هدنة مؤقتة،  و، ال يمكن المســــالمة مع هؤال  مســــالمة تامة، نفعذ

ــال  معينة يراها  ــلمين وغيرهم، لمصــ هناك عهد، كما ذكر هللا في العهود بين المســ

كثير من الفقها  على ، يعقدون هدنة، لكن مؤقتة، ولذلك نص  لمصــلحتهمالمســلمون  

أنه ال يمكن أن تكون مدة أي هدنة أو صـــل  بين المســـلمين والكفار أكثر من عشـــر 

األعـــــلـــــى الـــــحـــــد  هـــــو  هـــــذا  قـــــالـــــوا:   .ســـــــــنـــــيـــــن، 
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ولكن حين تكون الغلبة والتحكيم بـشرع هللا، حينها يكون التعايش على أـساس من دفع  

بيت المقدس من قبل  ، وكذلك في إدارةحين يكونون في حما المسلمين الجزية كمسار

لمين ليعيش النصـارى واليهود  إدارة  ريع اإلـسالمي، حينها حينها المـس راضـخين للتـش

 مفهوم آخر.عبر مفهوم اإلسالم وليس التعايش في ظل  يكون

 

 سنة االستخالف وأهميتها 

عمدم  : )النصــر والتمكين للمؤمنين على األرض  هو االســتخالف  معنىإن  ينم    وم د الَّذن َّللاَّ

ما  نا قمبالنهن ينم من لمفم الَّذن تمخا ا اســا ضن كممم لنفمنَّهدم فني األمرا تمخا اتن لميمســا النحم لدوا الصــَّ عممن ناكدما وم ندوا من آمم

دد  ا يمعابـد نـً ما أمما فنهن وا دن خم نا بمعـا لمنَّهدما من ّدن لميدبـم ما وم ى لمهد تمضـــــم ي ارا ذن مد الَـّ ينمهد ما دن نمنَّ لمهد ّكن لميدمم ونمنني ال وم

قدونم  لمئنكم هدمد الافماسن دوا نا كمفمرم بمعادم ذملنكم فمأ مم كدونم بني شميائًا وم  .55النور: (  يدشارن

  

 مفهوم النصر الملتبس

من المفاهيم التي التبس أمرها على معظم المســلمين، بل وبعض المتحمســين لدعوته  

هداف االجتماعية أو فالبعض يظن أن النصــر هو تحقيق األمعنى النصــر،  المباركة، 

فعذا بلغوا هذه    المؤمنون،مما يســـعى إليه   ،االقتصـــادية أو الســـياســـية أو العســـكرية

دون   البحتةاألهداف فهم منتصـرون، هذا فهم قاصـر النغماسـه في الحسـابات المادية 

 النظر إلى غيرها.

البعض يتوهم أن النصـــر هبة إلهية يمن هللا بها على من يشـــا  من عباده، من غير 

 اشتراط االستحقاق بالتهيئة واالستعداد له، فالنصر قد يكون مبدأيا وقد يكون واقعيا، 

الم  زم بنهن  وم ا يدجأ
ا
لأ سدو   مم ن يمعأ بن  مم ــه ــ تـم كن لن ٱلأ اننّین أمهأ الم  أممم اننيّنكدمأ وم ممم سم بنأ ن ددونن  ﴿لَّيأ دأ لمهۥد من  يمجن

ا﴾ 
ا
ير الم نمصن ا وم

ا
يّ لن ن وم   .١٢٣ :النسا ٱ َّ
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ــر المبدئي ــعى لتنفيذ أوامر هللا النص ــلم منصــورا نصــرا مبدئيا حين يس : يكون المس

وـقات حوال واألونواهـيه في جميع ـما ـجا ت ـبه الشـــــريـعة. في جميع الظروف واأل

نصـــــر حتمي يتحقق لمجرد ســـــعي واألـماكن وفي ـحدود ـما ـلدـيه من إمـكاـنات، فهو 

 المسلم له.

ــلم في عالم الواقع، في مضــمار   النصــر الواقعي: ــهود الذي يحرزه المس الفوز المش

ــر الواقعي يتوقف على اإلإ عداد المادي عال  كلمة هللا لتكون هي العليا، إال إن النصـ

 عداد المادي يتطلب استنفار كل طاقات المسلمين، وتنسيق مداد اإللهي، واإلواإل

 

لن   :قواهم البشرية والمادية والروحية يأ خم بماطن ٱلأ ن ّرن من ة  وم ن قدوَّ تدم ّمن تمطمعأ ا ٱسأ د وا  لمهدم مَّ أمعن ﴿وم

ونمهدمد  لممد مأ الم تمعأ ن ددوننهن ينم من رن اخم كدمأ وم م ددوَّ عـم ن وم ددوَّ ٱ َّ بدونم بـنهن  عـم هن ا تدنفنقدوا  تدرأ مـم مأۚۡ وم هد لممد د يمعأ  ٱ َّ

 ﴾ ونم لممد أمنتدمأ الم تدظأ كدمأ وم فَّ إنلميأ ن يدوم ن شمیأ   فنی سمبنيلن ٱ َّ   .٦٠ :األنفالمن

ه  ئفعذا علم منهم ـصدق النية في ـسبيله وثبات عقيدتهم وتحرر نفوـسهم وـشوقهم إلى لقا

ق ا عملم ) اإللهي:مداد عندئذ يتوفر اإل كمانم حم ﴾ وم ننينم من ؤأ مد رد ٱلأ نما نمصأ  .٤٧ :الروميأ

 

 العائد من إدراك المفهوم الحقيقي للقيم 

ــغيلي لمفهوم القيم ال ينحصــر في اإلطار اإليماني بها بل يتعداه   ــغيلي، والتش نحو تش

يـستوجب تفعيل األـسباب، لذا ال قيم دون تفعيل األـسباب، فنحن إذ نـسرد ـصراع القيم 

 أمرين:مع األسباب ذلك عن 

1-  ً  أن القيم مجرد إيمان ال عمل. لعل البعض يدرك خطأ

أن من يؤمن باألسـباب فحسـب، ال يعلم  أنه ممارس لشـق أصـيل وركن ركين  -2

ــة القيم،   ك  في ممـارســـ ذـل ه ـب   ه يعزز  ليطوعـه بمـاينتقي مـا يوافق هواه  فلعـل

 .غير مكترز باآلخرين لمصلحته فحسب
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 في القرآن الكريم التدافع مرادفات

 القول األول: وجود الترادف في اللغةتباينت وجهات النظر حيال المرادفات ففي 

 وفي القرآن. ومن أشهر من قال به: ابن األثير الكاتب، وابن العربي المالكي، ومن 

 المتأخرين صبحي الصال .  

الجمهور،و قول  وهو  القرآن،  في  الترادف  وجود  نفي  الثــاني:  فيواخ   القول   تلفوا 

ــة. اللغ في  والراغــب  ومن  وجوده  ــة،  تيمي ابن  القرآن:  ــه في  بنفي ــال  ق من   أشـــــهر 

 عطية األصفهاني، وابن

وما يلي فعننا نعني بالضــرورة ممارســة القيم،   (12)نحن حين نذكر التدافع كمســلمين  

دافع أوالً، ثم  ـن دل على الـت ة التي ـت ابالتـنذكر اللفـظ ا    ذكر المـق من أقوال أـهل العلم ـم

 يدل على ذلك.

 

 ( )الدفع -1

تملتها   تة مواضـع بصـيغ مختلفة، اـش وردت هذه اللفظة في القرآن بمعنى التدافع في ـس

ــورتين مكيتين هما  ــيغة األمر للمفرد )ادفع( في سـ ــور مكية ومدنية. فجا ت بصـ سـ

نة، والصـف  عمن جهل،  يئة بالحـس )المؤمنون( و)فصـلت(، آمرة المؤمنين بمقابلة الـس

 قال تعالى:

ينم  ❖ لنمن سأ مد نم ٱلأ قمالم إننَّننی من ا وم
ا
لنح ــه لم صم عممن ن وم ن دمعما  إنلمى ٱ َّ مَّ  ّمن

ا
ال سمند قموأ نأ أمحأ مم  ٣٣﴿وم

فمعأ بن   ٱدأ
يّنئمةدۚۡ الم ٱلســَّ نمةد وم ســم حم

ی ٱلأ تمون الم تمســأ نمهۥد  وم بميأ نمكم وم ی بميأ ند فمعنذما ٱلَّذن ســم نلَّتنی هنیم أمحأ

 عمدم ه
ࣱ
ة منَّهد  وم يࣱم كمأ من لنیٌّ حم  .٣٤-٣٣ :فصلت ﴾٣٤ۥ وم

فدونم ) ❖ ا يمصن لممد بنمم ند أمعأ  نمحأ
يّنئمةمۚۡ سمند ٱلسَّ فمعأ بننلَّتنی هنیم أمحأ  (96: )المؤمنون (٩٦ٱدأ
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)ادفعوا( في اآلية معناه: كثروا الســواد وإن لم تقاتلوا، فيندفع القوم لكثرتكم، وقيل:   و

دافع ا    ؛رابطوا. وال رـيب أن المرابط ـم ا ـه ان المرابطين في الثغور لـج ه لوال مـك ألـن

 .العدو، والمكثر للسواد مدافع

 ()الجهاد -2

دالة على  مختلفة،تكرر هذا اللفظ في القرآن في إحدى وثالثين موضـعاً، بصـيغ  

معناه: بذل الجهد واســـتفراغه في مدافعة العدو. يســـتوي في  إذ الجهادمعنى التدافع،  

ذلك الـعدو الـظاهر، والـعدو الـباطن. فالجـهاد في القرآن ليس مقصـــــوراً على الـمدافـعة  

ــ )القتال(، بل هو شامل للعدو الظاهر والباطن، الظاهرة بالسالح المعبر عنها فيه  بـــ

ـجاـهدوا  : )    بن ـماـلك  وبـكل ممكن من ـيد ولســـــان وـمال، كـما ـجا  في ـحدـيز أنس

نتكم (، لذا تكرر اـستخدام لفظ الجهاد في ـسور مكية المـشركين بأموالكم وأنفـسكم وألـس

 ولم يكن ثم قتال. 

 ()القتال -3

القـتل، وهو من المـفاعـلة. وقد وردت هذه اللفـظة في والمـقاتـلة: المـحاربة وتحري 

فـجا ت على اســــم   القرآن بمعنى الـتدافع الـظاهر ـبالـيد، وـجا ت في صـــــيغ متـعددة:

قاتلوكم. وجا ت بلفظ: تقاتل،  الفاعل، إحدى عشـرة مرة: قاتل، قاتلكم، قاتلهم، قاتلوا،

 تقاتلوا، تقاتلون، تقاتلونهم، تقاتلوهم، تسع مرات. 

 مرة.اتل، يقاتلوا، يقاتلوكم، يقاتلونكم، سبع عشرة ولفظ: يق

 وبلفظ األمر: قاتل، قاتال، قاتلوهم، أربع عشرة مرة.

 وبلفظ: قوتلتم، قوتلوا، يدقاتلون، ثالز مرات.

 وبلفظ: اقتتل، اقتتلوا، يقتتالن، أربع مرات.
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وبلفظ: القتال، ثالز عـشرة مرة، فتحصـل من كل ذلك إحدى وـسبعين مرة، وما 

 إال ألهميته وتأكيد أمره. ذاك

 .وكل هذه األلفاظ جا ت في سور مدنية

   ()المحاجة -4

د وردت في  ه، وـق ه ومحجـت ل واحـد أن يرد اآلخر عن حجـت ب ـك وهي أن يطـل

القرآن بصـــــيغ مختلـفة في ثالثة عشـــــر موضــــــعاً: حاج، حاججتم، حاجك، حاجه،  

 .حاجوك، تحاجوا، أتحاجوننا، يحاجوكم، يحاجون، يتحاجون

 (  )المجادلة -5

وهي المفاوضــة على ســبيل المنازعة والمغالبة، من جدلت الحبل، أي: أحكمت 

فتله، كأن المتجادلين يفتل كل واحد اآلخر عن رأيه، وقيل من الجدال، أي: الصــراع 

 .وإسقاط اإلنسان صاحبه

ــرين مرة: جادلتم، جادلتنا،  ــعاً وعشــ ــيغ مختلفة تســ وقد تكرر في القرآن بصــ

ـجادلوا، ـجادلوك، تـجادل، تـجادـلك، تـجادلوا، تـجادلونني، يـجادل، يـجادلـنا، ليـجادلوكم، 

 يجادلون، يجادلونك، جادلهم، جدالً، جدال، جدالنا.

 ( )المداراة -6

ا فمندَّ ه أي: دافعته، قال تعالى:   من دارأته
ا
س تدمأ نمفأ إنذأ قمتملأ  ﴿وم

اخ  تدمأ رم ه أ د  فنيهم ٱ َّ   وم
ࣱ
ج رن خأ ا مد   كدنتدمأ  مَّ

﴾ ونم تدمد أي: تدافعتم التهمة فيها. وقد جا ت في القرآن خمس مرات   [٧٢البقرة ]  تمكأ

هدم  يدرؤون، فادرؤوا، فادارأتم. قال تعالى:   بصيغ مختلفة: يدرأ، رم نم أمجأ تموأ ُِٕكم يدؤأ ـه  لم أدو 

سمنمةن ٱلسَّيّنئمةم وم  حم
رم دونم بننلأ يمدأ وا  وم بمرد ا صم نن بنمم تميأ رَّ مأ يدنفنقدونم مَّ هد ـه نم قأ زم ا رم مَّ ﴾ ٥٤من

 ٥٤-٥٣:القصص

 قال ابن جرير: )ويدفعون بحسنات أفعالهم التي يفعلونها سيئاتهم(.   
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 مقابالت التدافع 

سبق في بيان معنى التدافع لغة: أنه المفاعلة باإلزالة بقوة من متقابلين أو أكثر،  

المفاعلة باإلزالة فلزم حالة السكون  خال من تلك  فالمقابل له في المعنى: ما

 شير إلى بعضها: نوالخضوع، وقد جا  هذا المعنى في القرآن الكريم بألفاظ مختلفة س

ل -1  ()الذّن

نماحم  تلزمه حالة السكون والخضوع المقابل للتدافع، قال الراغب:   ا جم فنضأ لمهدمم ٱخأ ﴿وم

ا هدمم مأ حم ّبن ٱرأ قدل رَّ ةن وم مم حأ نم ٱلرَّ ا﴾  ٱلذ ّلن من
ا
ير غن بَّيماننی صم ا رم : كن  أي ٢٤ : إلسرا ا كممم

" أي: لن وانقد لهما(. ّلن  كالمقهور لهما، وقرم "جناح الذّن

 وفي الدواب يقال: ذلت الدابة، أي: طاوعت ولزمت حالة االنقياد

 الذلة: هي الصغار الذي أمر هللا جل ثناؤه عباده المؤمنين أن ال يعطوهم أماناً  و

على القرار على ما هم عليه من كفرهم باهلل وبرسوله، إال أن يبذلوا الجزية عليه 

لهم(، فأهل الذمة قد لزموا حالة الخضوع والسكون تحت حكم اإلسالم، وجعل ذلك  

 بدر منهم ما يخالف ذلك بطل عهدهم.  شرطاً في إعطائهم األمان، لذا متى

وقال الزمخشري: )جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم، فهم فيها كما يكون 

 في القبة من ضربت عليه... فاليهود صاغرون أذال  أهل مسكنة ومدقعة(.

 

 (  )اإلسالم -2

اللفظة في وقد وردت هذه ، هو االنقياد بالخضــوع وترك الممانعة كما قال ابن جرير

القرآن بهذا المعنى في ـصيغ مختلفة: يـسلموا، أـسلم، أـسلما، أـسلمت،  أـسلمتم، أـسلمنا،  

 أسلموا، تسلمون، لتسلم، يسلمون، مسلماً، مسلمين، مسلمون، مستسلمون.
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نۢ  بم إنالَّ من ــه ــ تـم كن ينم أدوتدوا  ٱلأ تملمفم ٱلَّذن ا ٱخأ مم مد  وم ــه ــ لـم سأ ن ن ٱإلأ ندم ٱ َّ ينم عن ا ﴿إننَّ ٱلّدن دن مم  بمعأ

سمابن﴾   حن يعد ٱلأ م سمرن ن فمعننَّ ٱ َّ تن ٱ َّ ــه ــ ايـم ــَٔ ــ فدرأ بـن
ن يمكأ مم مأ  وم نمهد ا بميأ يمۢ مد بمغأ

لأ عن هدمد ٱلأ ا  م آل  جم

ــن والقلوب بالعبودية والذلة، وانقيادها له بالطاعة  :١٩:عمران )الطاعة له، وإقرار األلسـ

 بار عليه، وال انحراف عنه،فيما أمر ونهي، وتذللها له بذلك، من غير استك

 ()الوهن -3

ــعف   ، من قول القائل: وهن فالن في هذا األمر فهو يهن وهنا، أي: ض عافد ــم هو الض

فـيه، وـقد ـجا ت ـهذه اللفـظة مفـيدة ترك الـتدافع والضـــــعف عـنه في القرآن بصـــــيغ  

تمرار في مدافعة الكافرين  ،  مختلفة: وهنوا، تهنوا، أربع مرات لية وجاهدتهماالـس ، مـس

لهم على ما أصــابهم من القرح، مذكرة لهم بأنهم المنصــورون على عدوهم األعلون  

 على من سواهم.

  ( )الخشوع -4

 أصله: التواضع والتذلل واالستكانة، يقال: خشعت جوارحه: أي: سكنت بعد

: هيئة في النفس )الخشـوعة:  وهو مقابل للتدافع ألنه ضـد الحركة، قال ابن عطي

 .وتواضع(يظهر منها على الجوارح سكون 

ــعاً،  خشــعت،وقد تكرر هذا اللفظ في القرآن بصــيغ مختلفة:  ــوعاً، خاش ــع، خش تخش

 خاشعون، خاشعين، خشعاً، خاشعة، الخاشعات

 (  )الضَّعف -5

وهو ضــد القوة، وقد ضــعف فهو ضــعيف، ويكون في النفس، وفي البدن، وفي 

 قال تعالى:  الحال،
ا
ة ُِٕمَّ مأ أم عملمهد نمجأ ضن وم مرأ فدوا  فنی ٱألأ عن تدضـــأ ينم ٱســـأ نَّ عملمى ٱلَّذن يدد أمن نَّمد ندرن ﴿وم

وم ه
مد ٱلأ عملمهد نمجأ ثنيوم یم فنرأ  ٥نم  رن ندرن ضن وم مرأ مأ فنی ٱألأ نم لمهد ّكن ندمم هدم وم نأ ا من ندودمهدمم جد نم وم ــه مم ــه هم نم وم عموأ

ونم  ذمرد ا كماندوا  يمحأ  .٦-٥القصص  ﴾٦مَّ

عمفدوني، تمضا  وقد وردت هذه اللفظة في القرآن مقابلة للتدافع بصيغ مختلفة: اسا
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عفون، المستمضعفين تمضا سا ، استضعفوا، يدستمضعفون، مد عفد  يمستمضا

عن اتخاذ قومه معبوداً من  أنه اعتذر ألخيه موـسى  وقال تعالى عن هارون  

ا دون هللا وهو بين أظهرهم   مم سـم ا قمالم بنئأ
ا
ف نم أمسـن ــه ـــ بـم هن  غمـضأ من ىه  إنلمىه قموأ وسـم عم مد جم ا رم لممَّ ﴿وم

احم  وم
ملأ قمى ٱألأ أملأ خ وم بّنكدمأ رم رم تدمأ أممأ

لأ ی  أمعمجن دن ۢن بمعـأ وننی من تدمد لمفأ هنۚۡ قـمالم  خم هۥد  إنلميـأ ر  ـيهن يمجد سن أمخن
أأ ذم بنرم أمخـم وم

عم  ننی مم عملأ الم تمجأ ا  م وم دم معأ تأ بنیم ٱألأ من تدلدونمننی فمالم تدشـأ
كماددوا  يمقأ عمفدوننی وم تمضـأ مم ٱسـأ قموأ

نم أدمَّ إننَّ ٱلأ  ٱبأ

﴾ ينم لنمن ـه من ٱلظَّ قموأ  .١٥٠ :األعراف ٱلأ

غته طاقته من بذل القوة في مضــادتهم ومدافعتهم،  أي أنه لم يأل جهداً في كفهم بما بل 

 .يبق إال أن يقتلوه  ولم حتى قهروه واستضعفوه،

باتد  -6  (  )الخم

هو: )البراح القفر المســـــتوي من األرض، ـكأن المخـبت في القفر ـقد انكشــــف  

ــع بذلك( ــبه المتذلل الخاش ــلم وبقي دون منعة فش ــتس من التذلل   ، وحالة اإلخبات  واس

ابـلة لـحاـلة الـتدافع، وـقد ـجا ت ـهذه اللفـظة في القرآن بصـــــيغ   واللين والخشـــــوع مـق

تن  ، قال تعالى:(1)مختلفة: أخبتوا، فتخبت، المخبتين ـه لنحم ـه لدوا  ٱلصَّ عممن ندوا  وم امم ينم  م ﴿إننَّ ٱلَّذن

نَّةنخ  جم بد ٱلأ ـه حم ُِٕكم أمصأ ـه  لم مأ أدو  بّنهن ا  إنلمىه رم بمتدو  أمخأ ﴾ وم لنددونم ـه ا خم  .٢٣ :هود هدمأ فنيهم

ه   ه وتواضـــــعوا وذلوا ـل ه وخشـــــعوا ـل ادـت أنوا إلى ربهم وانقطعوا إلى عـب أي: اطـم

 .(2)وأنابوا
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 (  )الددهاند  -7

من اإلدهـان، وهو المالينـة وترك الجـد والمهـاودة فيمـا ال يحـل، مـأخوذ من 

به التليين في القول والفعل بتليين الددهن  الدهن، ــد ألنها   ؛.وهي حالة مقابلة للتدافع(3)شــ

 ترك الجد الالزم للتدافع.

 وقد جا ت في القرآن مفيدة هذا المعنى في ثالز صيغ: تدهن، يدهنون، مدهنون.

د  ٱ َّ وم ه ﴿وم ينم يمتَّبنعدونم ٱلشَّهم يدد ٱلَّذن يدرن كدمأ وم يدد أمن يمتدوبم عملميأ يلدوا   أمن تن  يدرن اًل  تممن يأ ا مم
ا
يم   ﴾عمظن

 . ٢٧:النسا 

ــل     فعبيد الشـــهوات همهم ورغبتهم أن يحولوا المجتمعات إلى مجتمعات تائهة، ينسـ

البهيمـية مطلق من ـكل فيـها األفراد حتى من ثوب اإلنســـــانـية، لينحطوا إلى درك من 

عـقال ديني أو أخالقي أو اجتـماعي، مـتدثرين بشــــــعارات ـخداـعة من الحرـية والتـمدن  

والتحضـر وغيرها من شـعاراتهم الكاذبة، والتي هي في حقيقتها ليسـت سـوى أسـما  

 أخرى للشهوة المرادة في اآلية.

أنواع الشــهوات  ولفظ الشــهوات في اآلية جا  بصــيغة الجمع، إشــارة إلى دخول كل 

 فيها، فقصر المقصود في اآلية بشهوة الفروج كما هو قول عامة المفسرين

( في اآلية له داللة عميقة مشــعرة بأنه هنا يعم كل أنواع  )الشــهوةفالتعبير بلفظ 

أو الرياـسة أو الفروج أو الظهور والتـصدر أو غير ذلك من  ،المالالـشهوة، ـسوا  في 

بالناس فيه إلى أسـباب هالكهم وعطبهم، سـوا     اأن يميلو يريد أربابهاالشـهوات، مما  

في االقتصــاد أو الســياســة أو األخالق أو الفكر. وال يزال التدافع وســيبقى بين هذه  

ــراالتجاهات المنحرفة التي   ــوق للش ، وبين أهل الخير ودعاة اإلصــالح قائمة في تس

 المجتمعات مع اختالف مشاربها ومعتقداتها.
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 سبابفي تفعيل القيم مقابل األرفع المقام األ

رفع مقاما في ممارســـة القيم أمام الضـــغط الذي قد تعزز له األســـباب،  أوثمة ما هو  

ي  احين ندرك العالقة فيما بين التـشريع واالمتثال لما ـشرع، ول لـشعراوي في ذلك لـش

 ر أن:إذ يذكجميل  ملم 

 

ــريعة تبحز في الحكم والحقيقة تجعلك تطبق  - 1 الحكم، فهناك فرق بين معرفة الشــ

 .الحكم، وبين توظيف الحكم في التطبيق

 

ــراقه ونور - 2 ــتحق من هللا اشـ من عمل بما علم أورثه هللا علم ما لم يعلم، لذلك اسـ

مخلصــــا وليس له أن يتاجر بها بين    ،ومكافئة له على تطبيق ما تعلم من الشــــريعة

 .كرام خاصإالناس إنما هي 

 

ده، عن غير طريق أوـبه    التشـــــريعي،ر  مالخضـــــر: عرف األ- 3 عـطاه هللا ـما عـن

مر التكويني لفعل ما فعله الخضــر عليهما موســى، ولو عرف ســيدنا موســى ســر األ

مر درك ـسر األأذ  إمر التـشريعي لكن الخـضر زاد دركا األأالـسالم، موـسى والخـضر  

 .التكويني

 أن  الشعراويبالشي   حين جمعه لقا ويذكر في ذلك الشي  النابلسي 

لطانلى حضـرة إعارفون باهلل قالوا: العقل مطية توصـلك  ال  .ولكن ال يدخل معك ،الـس

 

 

 القرآن وموضع األسباب 

ــ    ــيـ الشـــــ ــوازن  ــتـ الـ ــذا  ــهـ لـ ــزز  ــعـ يـ ــا  ــمـ ــيـ فـ ــر  ــذكـ ــي يـ ــلســـــ ــابـ ــنـ  :الـ

الــــعــــمــــل- 1 قــــمــــة  والــــعــــبــــادة  الــــعــــلــــم،  قــــمــــة   . الــــتــــوحــــيــــد 

ــكل  وثالثمئة آية تتحدز عن الكون وعن خلق اإل ألففي القرآن  - 2 ــان وهي تشـ نسـ
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مر تقتضي الطاعة وآيات النهي تقتضي الترك فهيات ذا كانت آيات األإسدس القرآن، 

لــذا ورد في األ التفكر،  قيــام ليلــ"ثر  الكون تقتضـــــي   ة".تفكر ســــــاعــة خير من 

أمره وعلم بخل- 3 اهلل، وعلم ـب ا ، علم ـب ا يرى بعض العلـم ة العلم كـم الحقيـق ه وعلم ـب ـق

 .وعلم بالشريعة وعلم بالخليقة

 

ــل من رفعها نارا ومن نصــبها منارا ومن علقها في الجو إانظر - 4 ــمس وس لى الش

 .ساعة

 

وغرضه ووطره ومحيطاته وجره وكهوفه وحفره   وأثرهلى القلب في فعله إانظر  - 5

وال يغفو وال   ،يغفلوجدوله وغديره وصفا ه وكدره ودأبه وسهره وصبره وحذره ال  

 .ينسى وال يسهو

 

ة  - 6 ــاـل ة الرســـ ة دلـيل على ـعالمـي ائق علمـي ه من حـق ا تتضـــــمـن ة بـم المعجزة القرآنـي

 اإلسالمية.

 

 ن البشرية على موعد من هللا هلالج لج متجدد ومستمر أمما سبق يتبين لنا - 7

مأ أمنَّهد ) تَّىه يمتمبميَّنم لمهد مأ حم هن فنی  أمنفدسن ـَٔافماقن وم
تننما فنی ٱلأ ـه ايم مأ  م يهن بّنكم أمنَّهۥد  سمندرن فن بنرم لممأ يمكأ  أموم

ق   حم ٱلأ

يد     ٥٣فصلت ﴾ ٥٣عملمىه كدّلن شمیأ   شمهن

 معادالت التدافع والنصر

ــر  ن إ ــعف في حالة قوة اإل(  13)معادلة النصـ ــر، وفي حالة ضـ يمان واحد  إلى عشـ

ــر  اإل  انعدامحالة  نوع  ثنين،ايمان واحد  إلى اإل عددا وعدة،   لألقوىيمان يكون النصـ

ن الحق ال يتـعدد، والمعركة بين حق وباطل ال ن المعركة بين حقين ال تكون، ألأكـما 

اطلين ال  تطول، أل ة بين ـب دد   تنتهي،ن هللا مع الحق، والمعرـك ذ تـحدز عن الـع وحينـئ

 والخطط والحيل. والعددد،
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 لصال  النتيجة الحالة )ما بين(

 يمانقوة اإل 10:1 العدو يمانقوة اإل

 يمانضعف اإل 2:1 العدو   يمانضعف اإل

 عددا وعدة لألقوى  العدو يمان إال 

 الحق ال يتعدد  غير واردة حق  حق 

 هللا مع الحق ال تطول  بالطل  حق 

)العدد والعدد  تطول  باطل  باطل 

 واعتماد الحيل(  
 ال تنتهي

 

ا قوى   دة ليواجهوا بـه داد العـد عـع أمورون ـب ا المؤمنون بمجموعهم ـم ة: )ـم البغي، فكلـم

اســـــتطعتم( تعني اســـــتنـفاد الجـهد، ال ـبذل بعض الجـهد، والقوة التي ينبغي أن يـعدها  

نكرة تنكير شـمول، ليكون اإل عداد شـامال لكل القوى التي المؤمنون جا ت في اآلية مد

دد، وقوة  ا المؤمنون في مواجـهة أـعدائهم، من قوة في الـعدد ومن قوة في العـد اجـه يحـت

ــب، ــدري الت اإل  في  في  وفوة  التخطيط،  في  في وقوة  التموين، وفوة  في  ــداد، وقوة  م

االتصـــــاالت، وفوة في المعلوـمات، وفوة في تـحدـيد األـهداف، وقوة في دـقة الرمي، 

عالم، بل إن كلمة )من( التي ســــبقت قوة جا ت الســــتغراق أنواع القوة  وقوة في اإل

بعضـها، وكلمة )من رباط واحدة إثر واحدة، فقد أفادت اسـتقصـا  القوى ال اصـطفا  

الخيل( جا ت عطفا للخاص المألوف، وقت نزول القرآن على العام الذي يســــتغرق 

ـعداد يحقق أهم أـهداـفه، ولو زـمان والبيـئات، والتطورات والتـحدـيات، وـهذا اإلـكل األ

ه  ه، لقوـل ذف في قلوب أعـداـئ ة القوى التي تـق لم تقع المواجهـة مع العـدو، إنهـا رهـب

الى:   أمعـن تـع ن ﴿وم ددوَّ ٱ َّ هن  عـم بدونم بـن هن لن تدرأ ـيأ خم اطن ٱلأ بـم ن ّرن من ة  وم ن قدوَّ تدم ّمن تمطمعأ ا ٱســـــأ د وا  لمهدم مَـّ

بنيلن   یأ   فنی ســـم ن شـــم ا تدنفنقدوا  من مم مأۚۡ وم هد لممد د يمعأ ونمهدمد ٱ َّ لممد مأ الم تمعأ ن ددوننهن ينم من رن اخم كدمأ وم م عمددوَّ وم

أم  كدمأ وم فَّ إنلميأ ن يدوم ﴾ ٱ َّ ونم لممد  ٦٠األنفال ]نتدمأ الم تدظأ

 

ولكن كلفـنا أن نـعد القوة  ،ألـعدائـناالقوة المـكافـئة    ـبأـعدادإن هللا ـجل في عاله لم يكلفـنا  

يـمان بـما في ـيد هللا ال بـما في المـتاـحة، وـهذا يعزز الفهم الـخاص بـبذل الســــــبب مع اإل

 تقان.واإل باإلحسانتقان وإن كنا مطالبين أصالً إالسبب من 



  

سباب صراع القيم واأل  63 

 
 

ــعراوي ــي  الش ــالمية أو حراك    :ويذكر الش ــر الحركات اإلس ــبب عدم نص من أن س

نما لمهدمد )شـعبوي منقلب على وضـع جائر لعله ناتج عن عدم اسـتيفا  الجندية،   ندم إننَّ جد وم

لنبدونم  ـه غم  137 الصافات ﴾١٧٣ٱلأ

  التدافع شروط الجندية لن ينصرون. يستوفلم  فعن

 

 القوة في الضعف  

ولعله من الواجب علينا أن نبحز في كل مظنة ضـعف عن سـبب قوة كامنة فيه، ولو 

أخلص المســـلمون في طلب ذلك لوجدوه، ولصـــار الضـــعف قوة، ألن الضـــعف قد 

 الجبال،ينطوي على قوة مســتورة يؤيدها هللا بحفظه ورعايته، فعذا قوة الضــعف تهز 

ندودد ٱلسَـّ : وتدك الحـصون، قال تعالى ن جد َّ وم هوم ن ــه ــــ ۚۡ   تن مم ضن مرأ ٱألأ كمانم  وم د  وم يًزا ٱ َّ يًما عمزن كن  حم

 ٧-الفت  ﴾ ٧

ــعف، أو  ــى بالضــ ــعف ليس دعوة إلى الرضــ إن الحديز عن القوة النابعة من الضــ

وربما صــحت القوة حتى في الضــعف،   اســتشــعارالســكوت عليه، بل هو دعوة إلى 

االجـسام بالعلل، فينتزع المـسلمون من هذا الـضعف قوة تحيل قوة عدوهم ـضعفا، قال  

ــأ  تعالى: ينم ٱســ نَّ عملمى ٱلَّذن يدد أمن نَّمد ندرن عملمهدمد ﴿وم نمجأ  وم
ا
ة ُِٕمَّ مأ أم عملمهد نمجأ ضن وم مرأ فدوا  فنی ٱألأ عن ــأ تدضــ

وم ه
ثنينم ٱلأ نم  ٥  رن ّكن ندمم ضن  فنی  لمهدمأ   وم مرأ یم  ٱألأ ندرن نم   وم عموأ نم  فنرأ ــه مم ــه هم ا وم ندودمهدمم جد هدم  وم نأ ا  من  كماندوا   مَّ

ونم  ذمرد   .٦-٥ :القصص﴾ ٦ يمحأ

قبول معاهدة الحديبية من القوى "معسـكر الكفار" من قبل الرسـول ممثال عن ف -1

 لصال  الضعيف.قوة  ضعف، انقلبالمسلمين الذين كانوا في حالة 

ضـــعف المســـلمين المعاصـــر في االرتقا  في صـــناعات التســـل  ســـيجبرهم   -2

التـسل   بااللتفات لمـسارات بديلة تطوى فيها قوة ـسالح العدو، ألم تـشهد ـصناعة  

ا إلى  ة، ومنـه انيكـي ة الميـك اد الســـــالح األبيض إلى األســـــلـح تطورا من اعتـم

ــاليب  ــارات ال حصــر لها من الفرص أمام أس ــير لمس االلكترونية! وهو ما يش

 غير تقليدية في المواجهة والريادة.
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  ألدواتالضــــعف أمام ما يملكه األعدا  من أدوات، يجعل المســــلمين ملتفتين   -3

، هذا الضـعف لتشـوف سـبل ابتكارية على غير مثل سـابقة حاثهم  ،غير تقليدية

 .ولنا في نموذج غزة خير مثال

  من العدالة إنما هو ســالم مفرّ   كقيمة إنســانية  الســالم الذي يرفع شــعاره األعدا إن 

ل هو ســـــالم خـادع مراو ،    من من  الحقوق، ومفرّ ومفرّ  ة، ـب وهو    من الكراـم

ه من قيم  أســـــلوب مراوغـة يعتمـده األعـدا  لكب    دعو إلـي ةمـا ـن  ،والحقوق  ،العـداـل

 والتعايش.  ،والكرامة

 

 اما ــــــــــــــــــــــــــخت
 

من احتـكاك المـتدافعين، إـما بســــــبب    (12)لهـية، تنشـــــأ  اإلكونـية  الـظاهرة  إن ال"

ة من القوة. اوـت درـجات متـف اع ـب ة  اختالف التصـــــورات أو الطـب ل حرـك دافع يمـث الـت ـف

لإلنســان أو الحيوان أو غيرهما من مكونات الكون كالكواكب مثالً، إيجابية تحصــل 

وـهذه الحرـكة هي في حقيقتـها صـــــورة من االحتـكاك اـلذي يـعدل األوضـــــاع ويمنع  

الفســــاد، ويكون ناتجاً عن تصــــورات مبنية على أفكار أو معتقدات متباينة إلى حد 

دوره، أو يكون ـن ل في مـق ا هو داـخ ــان مـم ا في اإلنســـ اقض كـم اً عن قوانين  التـن اتـج

وموازين إلهـية أخرى هي طـبائع األشــــــيا  التي أودعـها هللا فيـها، فيحصـــــل الـتدافع  

بدرجات متفاوتة من القوة، حتى يتوج هذا التدافع في نهايته بغلبة المتســـق مع ســـنن 

ونواميس إلهـية معيـنة، تعـمل ـباضـــــطراد في حرـكة ـهذا الكون المترامي األطراف، 

تقامة  أمره، واألخذ بناصـيته ـشطر الحق والعدل والصـواب بعد كل لحفظ توازنه واـس

 ."شرود وانحراف
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عمارين  عمار الواقع والقيم هي أداة اعمار القلب ومع تناغم اإلإواألسباب هي أداة 

فالرب الذي نتعهده بالقلب  ، السما في  تهوجن هللا على أرضهتحوز الجنتين، جنة  

وم ه فمالم  ) ايمانا هو صاحب مد بنمم سن ومن  قنعن أدقأ  . 7الواقعة ( ٧   ٱلن جد

 
 

 

 

 

 تم والحمد هلل رب العالمين
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 عرض السنن االجتماعية من خالل القرآن الكري  جمنه (19)

 swmsa.net 2010- 03-02اإلدريسي األستاذ: محمد العربي 

األستاذ الدكتور توفيق بن أحمد  ، في القرآن الكريم الكونية واالجتماعية نالسن (20)

 المملكة المغربية -جامعة القرويين -كلية أصول الدين، الغلبزوري

جامعة   -رشيد كهوس اإللهية الكونية واالجتماعية لطائف وبصائر د.  ن( السن21)

 المغرب -عبدالملك السعدي 

 االلوكة   ة( شبك22)

،  اسة موضوعيةرد، في القرآن الكريم اترالسنن االلهية في بنا  الحضا( 23)
 احمد رشيد حسين ، د.اعداد

 1936( سنن هللا الكونية، محمد أحمد العمراوي، مدرس علم سنن هللا الكونية 24)
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   يمكنك تحميلها مجاناكدتب 

 

https://www.musli

m-

library.com/arabic/

%d8%b7%d8%a8%

d9%82%d8%a7%d8

%aa-

%d8%a7%d9%84%

d8%a8%d8%b1%d9

%85%d8%ac%d8%

a9-

%d9%84%d9%84%

d9%82%d9%8a%d9

%85-

%d9%81%d9%8a-

%d8%a7%d9%84%

d9%82%d8%b1%d8

%a2%d9%86/ 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99V 

 

https://wp.me

/p3WskZ-9a0 

 

https://bit.ly/3f

5ukEn 

 

https://wp.me/

p3WskZ-9Je 

 

https://wp.me/p3WskZ

-9sV 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-9ad 

 

   برمجة القيم عبر مناهج التعليم    تفعيل القيم لرياض األطفال    العالمات التجارية في التأثير على القيم 

   وإن من شي  إال يسب  بحمده    القصص القرآني  فىحركة الكامرة 

https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-99V
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://wp.me/p3WskZ-9a0
https://bit.ly/3f5ukEn
https://bit.ly/3f5ukEn
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9Je
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9sV
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://wp.me/p3WskZ-9ad
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%d9%8a/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%88%d8%a5%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%8a%d8%a1-%d8%a5%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d8%ad-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%87/?lang=Arabic
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https://wp.me/p3

WskZ-aKO 

 

https://wp.me/p3

WskZ-99N 

 

https://wp.me/p3W

skZ-99Q 

 

https://wp.me/p

3WskZ-99J 

 

https://wp.me/p3

WskZ-9a3 

 

https://wp.me/p

3WskZ-bpU 

 

االستراتيجي في  التفكير 

استهداف شرائ   

 المجتمع 

   نجومية الرياضة والقيم   نماذج من أنماط بنا  القيم في الحياة

http://bit.ly/sinaeat

_altakamul 

http://bit.ly/sinaeatal

maswuwlia 

https://bit.ly/2E95kfp 

https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-aKO
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99N
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99Q
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-99J
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-9a3
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://wp.me/p3WskZ-bpU
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d9%83%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%8a%d8%ac%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%ad/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%ac-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/?lang=Arabic
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeat_altakamul
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
http://bit.ly/sinaeatalmaswuwlia
https://bit.ly/2E95kfp
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https://wp.me/

p3WskZ-bop 

 

 

https://bit.ly/2L1sRF5 https://bit.ly/2GsAvTg 

 

https://bit.ly/2Vl0ghP 

آلية وتشكيل وصناعة  

العالمة التجارية في  

   عالم التسويق 

في بنا  صورة وسمعة     تسويق الحالل 

  المدن اعالميا
https://wp.me/p3Wsk

Z-aTV 

 

https://www.musli

m-

library.com/?lang=A

rabic&s=%D8%A7%

D9%84%D8%A7%D8

%B2%D9%85%D8%

A7%D8%AA+%D9%8

4%D8%A7%D9%86

%D8%AC%D8%A7%

D8%B2%D8%A7%D8

%AA 

https://wp.me/p

brE-3WskZ 

 

https://wp.me/p3WskZ-bop
https://wp.me/p3WskZ-bop
https://bit.ly/2L1sRF5
https://bit.ly/2GsAvTg
https://bit.ly/2Vl0ghP
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%84/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%b3%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a7/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-aTV
https://wp.me/p3WskZ-brE
https://wp.me/p3WskZ-brE
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https://bit.ly/3

0oJArI 

 

https://wp.me/p

3WskZ-9sN 

 

https://wp.me/p3WskZ-

bpP 

 

https://wp.me

/p3WskZ-

9am 

 

https://www.musl

im-

library.com/arabi

c/%d8%aa%d8

%a3%d9%85%d

9%84%d8%aa/ 

 

https://bit.ly/30oJArI
https://bit.ly/30oJArI
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-9sN
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-bpP
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://wp.me/p3WskZ-9am
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84%d8%aa/
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https://wp.me/p3

WskZ-boI 

 

https://wp.me/p3W

skZ-bpM 

 

قاعدة في برمجة    100

الجز    –المعلومة في الدما  

 الثاني 

https://goo.gl/P9uMBy 

 عندما تتحدز الصور 

https://wp.me/p3Wsk

byH-Z 

 

https://wp.me/p3Wsk

byr-Z 

 

-https://wp.me/p3WskZ

brX 

 

https://bit.ly/3pigQuo 

 

https://wp.me/p3WskZ-bQ2 

 

 تطبيق 

APP 

 

https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-boI
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://wp.me/p3WskZ-bpM
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/arabic/100-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%ba-%d8%a7%d9%84%d8%ac/?lang=Arabic
https://goo.gl/P9uMBy
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1/?lang=Arabic
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byH
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-byr
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://wp.me/p3WskZ-brX
https://bit.ly/3pigQuo
https://wp.me/p3WskZ-bQ2


  

سباب صراع القيم واأل  73 

 
 

               

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2MkLV2z 

 

-muslim) المشاعر في برمجة القيم

library.com) 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bUw 

 

https://wp.me/p3Wsk

Z-bUp 

 

https://bit.ly/2MkLV2z
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://www.muslim-library.com/arabic/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%85%d8%ac%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85/
https://wp.me/p3WskZ-bUw
https://wp.me/p3WskZ-bUw
https://wp.me/p3WskZ-bUp
https://wp.me/p3WskZ-bUp
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 الدورات التدريبية 

 

 الرابط اسم الدورة  تسلسل

 تسويق الحالل  1
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
4/ 

دارة نوادي القيم لألطفال  إ 2
 واليافعين 

 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
mansour/ 

 تفعيل القيم وممارستها  3
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
3/ 

 

تحويل القيم لمنتجات   4
 ومشاريع 
 

-zuhair-https://www.tadarab.com/courses/dr
2/ 
 

تخطيط وتصميم الحمالت   5
 عالنية اإل

 

-https://www.tadarab.com/courses/zuhair
almazeedi-mansour 

 

إدارة وصناعة رواج   6
 العالمات التجارية  

 

zuhair/-https://www.tadarab.com/courses/dr 
 

                  

 الرابط العنوان  

 
1 

 

محاضرة من التحفيظ  
 إلى التشغيل  

 
 
 

2   

 

https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0 

https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-4/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-mansour/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-3/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair-2/
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/zuhair-mansour-almazeedi
https://www.tadarab.com/courses/dr-zuhair/
https://youtu.be/UUf5zIvUuQ0
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    المؤلف في سطور 
 

 

 

 

 

 

 

 زهير منصور المز يدي د. 

 

 المواقع االلكترونية:

www.qeam.org 

 www.zumord.net 

 zumord123@gmail.comللتراسل: 

 : APPSتطبيقات 

   APP)زهير المزيدي(     
 

 سنوات الخبرة:

ً عام 35أكثر من  والتسويق لها على نطاق  التوعوية  عالنية التجارية والقيميةفي مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمالت اإل   ا

 دولي. 

 الخبرات العملية: 

 2008-2019رئيس مجلس إدارة مبرة المؤسسة العربية للقيم المجتمعية  .1
 2019المشرف على )دبلوم القيم( لدى جامعة دار الحكمة، المملكة العربية السعودية  .2
 T.C (1985 .)مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة  .3
 . 1986مؤسس إدارة اإلعالم في بيت التمويل الكويتي  .4
 1991لشركة الرؤية والكلمة المتخصصة في اإلنتاج القيمي لألفالم التلفزيونية.مؤسس  .5
 2000“اإلعالميون العرب " لالستشارات مؤسسة مؤسس ومدير عام  .6
 . 2001.خبير إعالمي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت 9

 وأميركا والكويت . محكم دولي لجوائز اإلعالن القيمي لجوائز دولية في بريطانيا 10

 

http://www.qeam.org/
http://www.zumord.net/
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 : Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مشـــروع "غراس" للوقاية من آفة المخدرات، عبر تشـــكيل مجلس بعضـــوية وزارات الدولة وجمعيات المجتمع  -1
، أـشادت ملكة الـسويد بنتائج المـشروع ـضمن 2005-1999المدني ومؤـسـسات القطاع الخاص في دولة الكويت،

 ها في معرض دولي بما حققه المشروع من نتائج، ولم تحققه مشاريع مماثلة على نطاق أوروبا.جولت
مشــروع " وقف األرشــيف اإلعالني" للجامعة االفريقية العالمية في الســودان، لنقل خبراتنا في تدشــين وإدارة   -2

 2017جوائز اإلعالن الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويق.
ــوق  -3 ــما" ســ ــروع "ســ منتجات االيتام، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه مشــ

 2016عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.
مشـــروع "ســـمر" ســـوق منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ القرآن، لالرتقا    -4

افـظا فقط، عبر برـنامج أدرـناه دولـيا بعنوان "تحوـيل القيم ـبالـحافظ كي يكون مشـــــغال لقيم القرآن ومـفاهيـمه، ال حـ 
 2017لمنتجات" ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه يستفيد منها سكان القرى.

عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي بشـــكل    جز ، لتعزيز مفاهيم القيم اإلنســـانية  100مشـــروع )تأملت(، عبر   -5
 كتب الكترونية.أسبوعي، والتي تمخضت عن أربعة 

مؤســســة الكويت للتقدم العلمي، كنموذج في مجال مشــاريع تمكين    1986مشــروع الجامعة الخليجية المفتوحة،  -6
 القوى العاملة لالنخراط في التعليم الجامعي عن بعد.

ات   -7 ـس ات المجتمع المدني ومؤـس ـس ترك مع جامعات ومؤـس توقيع عـشرات مذكرات التفاهم في مجال التعاون المـش
ية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التشــــبيك لتعزيز القيم واعتماد برامج المؤســــســــة العربية للقيم تعليم

 المجتمعية.
 

 في مجال االستشارات القيمية:

 الكويت  1999مستشار لمشروع "غراس"، لمكافحة المخدرات  .1
 2003مستشار مشروع "نفائس" لتعزيز العبادات  .2

 2004الدعوي مستشار مشروع "ركاز"  .3
 2009مستشار مبرة طريق اإليمان  .4
 2016مستشار الشبكة الدولية لرعاية االيتام  .5
 2018مستشار اكاديمية التدريب والقيادة، إستانبول لإلدارة حملة توعوية لصال  االيتام في تركيا  .6
 2020مستشار الشبكة الدولية للقيم  .7

 

 العضوية في الجوائز الدولية: 

 1996عام    I.A.Aاالمريكية ئزة اإلعالن الدولية عضو لجنة التحكيم جا .1
 لندن.   – 1999عضو لجنة التحكيم لجائزة لندن الدولية لإلعالن عام  .2
 عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع اإلعالني، جامعة الكويت. .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد  االعالنية   عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010وبر براند( البريطانية عضو لجنة تحكيم جائز )س .5
جمعية  -جمعية التسوق الخليجية  -يتمتع بالعضوية في عدد من الجمعيات اإلعالمية الدولية: جمعية اإلعالن الدولية  .6

 التسوق األمريكية.
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

الجائزة العالمية لإلعالن عن الشرق  حائز على عدد من الجوائز الدولية في مجال )اإلعالن القيمي( أبرزها  .1
 . 1992برشلونة  -األوسط وأوروبا 
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رش  لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعالن الدولية، الجمعية التابعة ألكبر منظمة إعالنية  .2
   1996-امريكية

 1999عضو مؤسس لالتحاد الكويتي لإلعالن، ورئيس لجنة االعالم المجتمعي   .3
 2013في الكويت  قلد جائزة منتدى االعالم العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعالنية .4

 

 المؤلفات:

   2007التسويق بالمسؤولية االجتماعية  .1
 معتمد في )العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية دوليا(. 2010تفعيل القيم وممارستها  .2
 2010استكشاف القيم صيانتها ومعالجتها  .3
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .4
 2012س مقدمة في تفعيل الحوا .5
 2013تحويل القيم إلى منتجات  .6
 2013مؤشر اإلدراك والقيم  .7
 2013التسويق المجتمعي  .8
 2014تحويل المشاعر إلى منتجات  .9
 2014في استنساخ فكر العظما   .10
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .11
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .12
 2018مفهوم المسؤولية المجتمعية وممارستها  .13
 2018التفكير االستراتيجي في استهداف شرائ  المجتمع .14
 2018وإن كل شي  اال يسب  بحمده،  .15
، دار ذات السالسل للنشر، تم اعتماد الكتاب كمنهج تدريسي في الهيئة  1984الكويت  -مقدمة في منهج اإلبداع  .16

 اآلسيوية. ، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى الجامعات1985العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مؤسسة الكويت    -الجامعات المفتوحة في العالم وأضوا  على انشا  جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون الخليجي  .17

   1985للتقدم العلمي،  
 . 1994 -بنك النصوص  .18
 . 1995-المكتب اإلعالمي للتنمية  .19
 . 1994القوانين االحترازية في مجاالت اإلعالم واإلعالن في العالم  .20
 2006اطفة التسويق بالع .21
 2006التسويق بالشريحة المستهدفة )شريحة االطفال(  .22
 2006تسويق أنماط الحياة  .23
   2006التسويق بالحواس الخمس  .24
 ، دار إنجاز للنشر، ومكتبة جرير 2010قوة العالمات التجارية  .25
 2013العالمات التجارية في التأثير على القيم  .26
 2017تسويق الحالل  .27
 2017القرآن  طبقات البرمجة للقيم في  .28
 2018تحويل الكتاب المقرو  لمنتجات   .29
 2018تفعيل القيم لرياض األطفال  .30
 2018برمجة القيم عبر مناهج التعليم  .31
 2018المشغوالت اليدوية وغرس القيم  .32
 2018نماذج من أنماط بنا  القيم في الحياة  .33
 2018نجومية الرياضة والقيم  .34
 2019في بنا  صورة وسمعة المدن إعالميا  .35
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 2019وان من شي  اال يسب  بحمده  .36
 2019الوسم في العالمات المسجلة  .37
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت2019صناعة التكامل  .38
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019التجسير صناعة. للتعايش  .39
 ، المؤسسة العربية للقيم المجتمعية، الكويت 2019صناعة المسؤولية  .40
 2019بداع في الرسالة االعالنية  اال .41
 2019اعالن واحد استوفى االستراتيجية االعالنية  .42
 2019اعالن واحد استوفى معايير اإلعالن  .43
 2019رحلة زمرد   .44
 2020حراك الشذوذ  .45
 2020هدايا المصائب ونذرها  .46
 2020تأمالت فيمن احصاها  .47
 2020االبتكارات المجتمعية  .48

 
 
 

 ذاعية والتلفزيونية:البرامج اإل

 ساعة إذاعية مع إذاعة دولة الكويت، سلسلة توثق صناعات اإلعالن والتسويق والعالقات العامة. 600 -1
 TRTقطر، دبي، وتركيا   -استضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيونية  -2

 

 في مجال االستشارات: 

 الكويت. -مستشار إعالمي لبعض مكاتب " الديوان األميري " مكتب الشهيد  .1
 2000مستشار الشركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –مستشار شركة "حرف" إحدى شركات "صخر" الكويت  .3
 2003-1986مؤسس االعالم والتسويق في بيت التمويل الكويتي.  .4
 1987مستشار إعالمي لبيت التمويل الكويتي التركي ، .5
 طر، وقناة الرسالة في السعودية. في ق  1997قدم االستشارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6
 2004-2002مستشار شركة مستشفى المواساة القابضة   .7
 ، إحدى شركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 2003مستشار "المركز العلمي "  .8
 2005مستشار اسم الرواج التجاري لشركة الشرقية لالستثمار  .9
 2005)عربية وأجنبية وثنائية اللغة(   IPEمستشار مجموعة مدارس  .10
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