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 ()الدائرة اإلسالمية بني انتماء الفرد والدولة
 (**)د.اندية مصطفى

 
وسرييدو  دريديثيف ن نقرياو يريو يل  املعضريال و االنتماء إىل الدائرة اإلسالمية يُثري  الثثري  مريل التالريا ال  إن موضوع 

 :أساسيني
إطاار سللالة لقااءا  دوائار يف  دوائار اننتمااء حاولالبناء على ما سبق تقدميه من خطاات   حماولة -احملور األول

 :اننتماء وأتصيل اهلوية
ن احلريريديع عريريل الريريدائرة  عريريل مومريريول والريريدوائر املت،اضريرياةوو ونريريقا نريريو ماق قريرييف البشاار طااار  لقريريد ثريريدس املالت ريريا  

مصااطفى .الوطايريرية أو القوميريرية أو اإلي يميريريةت امريريا  اريرياو  ة ؛فمريرييف ليالريريئ ةائريريرة ماو ريري ة عريريل الريريدوائر ا  ريرير اإلسريريالميةو 
مل و  وفريقيريريةا الريريدائرة عريريل  إباارامين نصاار الاادينو ث ريريد ةت عريريل العرو.ريريةتأمحااد يوساا  وثريريدس ةت تائرة امل ريريريةالريريد الفقاا 

إىل م رير ن نقايمريا  مصاطفى الفقا فع ري  سريلي  املثريا و  قريرو ةت تماو ري ةعل الدائرة يري  انتمامري  أي مامد يت،دس 
.ريريني اريري  مريريل الريريدائرة ا فريقيريرية  رامين نصاار الاادينإباا.ريريني العرو.ريرية واإلسريرياللو و .ريري  ةتأمحااد يوساا  العريرير و ومل يو ريري  ةت

و فاإلدالرية إىل ةائريريرة أوسري  أو أضرييت اانريئ القاسريد امل ريريل  ن  ارياو  يضريية ا ويريةت إال أن ناريريا  والريدائرة الوطايرية امل ريرية
 مل املالدظا  يالغيف االلتوا  إليما ن نقا ال دة: اعدة
ةون  وماظو  و  ية أيديولوجية يؤثر ن  ر يب أولواي  ةوائر ا وية إن املويف الوثري والالياسيف وما ير ل  .  مل :أون

اإدريريد  ةوائريرير   –الريريدائرة اإلسريريالمية ف ت و.اريرياء ع ريري  كلريري  يقريري  ةريري ة .عريريا نريريقر الريريدوائر .لعضريريما ا  ريريرأن يعريريذ كلريري  
 ليالئ ماو  ة عل الدوائر ا  ر ت- دولةاالنتماء سواء ابلااللة ل ورة أل ل

ا ويريريرية التقريريرو إىل أالمريرية االنتمريرياءو وياقلريريت كلريريري  ع ريري  مالريريتواي  الوريريرة وا ماعريرية والدولريريريةت يالريريتدعيف  اريرياو  يضريريية  :اثنيااا
امل احل اخلاةة .وطل مر لقرية ابلوجريدان املت ري  .ريدوائر فمل احلت ير ل  اباالنتماء املعاوي .قد  ما واالنتماء يا رف إىل 

و ولثاري  ف،الريبدديع م رياحل  ليس -اإلسالميةة وماما الدائر  -وع ي و فإن دديع االنتماء إىل ةوائر خمت وة  خمت وةت
فريريلو  م ريريث ة  واجماريريا أن نلريريدأ احلريريديع عريريل ةوائريرير االنتمريرياء و لريريقل  أيًضريريا دريريديع انتمريرياء وجريريدار أو  ريريعو ي أو    ريرييف

أو  ثريد ا غرافيريا أو التريا يو أو الريديل أو العريروالدائرة اليت ناتميف إليما حب لوأيالدائرة اليت ثقت امل  ،ة؟  لأي :متالائ ني
 ؟القول
نرييف  -سريواء ن ياولرية  ريرز أالماأريا أو ايريلاز ايويرية  وعي مريا-ن معاي  االنتماء إىل الدوائر ن احملاضرا  الالريا.قة إ :اثلثا

معاي  ا غرافيا والتا يو والقول والعروو ومجي  املعاي      إمنا  ت ا.  و ت ث  م  .عضما عرب التا يوو اما أهنا مجيًعريا 
عاريريريدما نتاريريرياو  الريريريدائرة امل ريريريرية ن ريريري  إىل احلضريريريا ة امل ريريريريةو ودريريريني  ريريريقار الريريريدائرة  فمريريريثاًل  تا ية واسريريريعةكا  ةالال  دضريريري

فريريال نت،ريريدس عريريل سياسريرية عر.يريرية أو  وا فريقيريرية  ا احلضريريا ا  ا فريقيريريةو واريريقل  الريريدائرة العر.يريرية  ريرير ل  ابحلضريريا ة العر.يريرية
أاثرير ا الرياعا ومتعريدة واحلضريا ة نرييف مومريول  ريام   العر.يةوتاحلضا ة و وإمنا نتااو  وف،الب ايت اة عر  أو ثقافة عر.ية

 تاثقافي أل ايت اةاي أل اسياسيسواء أاان .عدا  .عد واددع    ا .عاة يتعد  اللايز
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 :موقع دائرة اهلوية اإلسالمية إزاء غريما من دوائر اننتماء –احملور الثاين
معيريريا  العقيريريدة  و أو القريريولو ولثاريري  ير ثريريز ع ريري معيريريا  العريرير  أوافيريريا معيريريا  ا غر إن يريريوال ا ويريرية اإلسريريالمية ال يالريريذ ع ريري  

 ةائرة دضا ةتأيضا ولثاما  ،البةائرة عقيدة فليالئ الدائرة اإلسالمية ف واللاس احلضا يو
ال دو ديع  ال  ا  مريل ياتمرييف إىل نريقر احلضريا ة الرييت  ثونريئ عريرب امليعذ أن نقر الدائرة  التوعب أيًضا غ   نقا

 ملثان وا غرافيا وا عراو وا يوال وال غا تالزمان وعرب ا
الريريديل   عريريا الواسريري  ل ،ضريريا ة يالريريتدع ن مق قمريرياو  ن امل ةائريريرة دضريريا ية ئ قريريلن .ريريديل ليالريرياالنتمريرياء الريرييت ن ةائريريرة إ

 امؤثر أساسيف ولثا  أيًضا يالتدعيف أ.عاًةا أ ر ت
وأالمريريرية االنتمريريرياء إىل الريريريدائرة  :ثريريريل كلريريري  العاريريريوانمل  تخريريريق نريريريقر احملاضريريريرة عاريريريواش فرعيريريريا  ريريريا ي ريريري  إىل أالمريريرية ا ويريريريةو ومل ي

اما مت  ااو ا امل احل  اإل ا ة إىل أالمة نتماء إىل الدائرة امل رية أو العر.يةو أو االأالمة نو احلا  ن  ااو  اإلسالميةو اما 
 أفريقيةتن الدائرة 

و أو النتماء ليس جمرة   ية  وماناليةا ن ستخدل ا مة امل احلو ًش ن أثااء دديثيف عل االنتماء أ أدياذوأنل  إىل أن
 وايعية حبتةو حبيع إما ثقت يل م احليف وإما ال  لن ل   ت جمرة   ية .رمجا ية

الريدائرة اإلسريالمية .ريني انتمرياء الوريرة ة نريو: و قر الال الري حملاضرة أثااء إعداةش قر اأما العاوان الورعيف القي وضعاار  
 وتوالدولة
فمريريريريو يالريريريريتدعيف العديريريريريد مريريريريل  وولثامريريريريا أالمريريريرية مريريريريل نريريريريوع   ريريريرير وعريريريريل أالمريريريريةن التعلريريريري  لريريريري  ةاللتريريريري   نريريريريقا العاريريريريوان الورعريريريرييف 

 :ن الدائرة اإلسالميةاافة اليت  اعثس ع   أمناط التوث   اإلشكاليا  املعرفية واملنهجية 
عي ريما ن العريامل أو مريا احلالرية الرانارية الرييت نف دياا إ ثالية العالية .ريني الوريرة والدولرية وا ماعرية والعرياملو و اةرية ن  ري   -

  تالعوملةرد ة يعرف مب
أيًضريريا   ريريث  ا ماعريريا   إال أهنريريا(و ف،الريريب ختريريا الوريريرة عأي عقيريريدة وليالريريئ العقيريريدة الديايريريةوإن اانريريئ ن العقيريريدة إ -

أهنريريا ال  اق ريريت ع ريري   دعيف ريري ناريريا  .عريريا مريريل الريريدو  وإن اريريان والتوريرياعال  .ريريني الريريدو  ن -مل نريريرة لأ ةش أ–وا مريريد و ريريؤثر 
 ن ما حيراما نو امل احل الوطايةتأد م احلما وأندافما و يثد ن - اةًة ابملعا الديذ-دي معيا  عقي أساس أ

الريديذ احلريديع عريل  مل شدية أ ر و وال يالغرييفو.ني امل احل مل شدية  تل و  إ ثالية أ ر  .ني الديذ والثقان  ناا-
؛ ونرييف   ري  الرييت ثقريت م رياحل ثديًدا امل رياحل ابملعريا اإلبريا إال ن ضوء عاليت  ابمل احل و  -ن نقا ال دة –والثقان 

 ا مي  واليت ال ختتز  ن يضية ال راع ع   القوةت
الريريريديذ  الثقريريريان  امل ريريري ،يف(و يريريريتد االيريريريلاهن مامريريريا ةوًمريريريا الهنريريريا  -نريريريقر اإل ريريريثاليا  عالوريريريرة  ا ماعريريرية  الدولريريرية  العريريريامل

الوثريرير ال يريريربايل ا ولويريرية  يضريري ع ريري  سريريلي  املثريريا و   لريريدو ماو ريري ةتن إىل أو ريري ةو .ريري  يلريريدو أديريرياًش أن ناريريا  داجريرية مريريا ام
 ضريريري  أولويريريرية ل ابماعريريرية ابعتلا نريريريا  communitarian approachesة يريريريا ماعااليريريريلااب  أن  ن دريريرينيل وريريريرةو 

ابلقلريري  عريريل الوثريرير إىل اإلنالريريانو شنيريري   عريريل االنتمريرياءن و  ميري  مريري  العريريامل اخلريريا جيفو ويت،ريريدس العم ريد  الالريري و  والتواعريري
 عل نقر ا زئيةت لوايعيف ن دديث ا

ن املاظريريو ا  الوضريريعية الع مانيريرية عوالريرييت معظممريريا ولريريد و قريريو  وانت ريرير ن اخلريريربة واضريري،ة نريريقر الثاائيريريا  نريرييف  ريريا   
اق ت مل   -مل واي  العقيدة اإلسالمية فق  ليسو -املعرفية الغر.ية(و إال أن   ية دضا ية مل م اة  مرجعية إسالمية 

تماء الورة إىل ةائرة ان ختتز ال  هنا و الالالوة القارجتاوال نقر الثاائيا  الالا.قة إبمثاهنا ميف وإنالار معرن إسال ماظو 
عيريريا  املابلريريرغد مريريل أن  و الريريتدعيف امل ريرياحل واملاريرياف و هنريريا  والريريق  مالريريللة العقيريريدة مريريل دالريريااب  الريريدو وال   والعقيريريدة فقريري 
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 لري   ال عالية الر   الوضعية فيما يت   مبعيا  الديل  ر  أن ،ديع عاما معيا  ةيذ دضا يت ن دني أن ا ساسيف ل
مالللة مثالية ليس  ا عالية  -مل وجمة الاظر    - دياية  هناالعاة العقيدة لابمل احل واملااف  والالياسةو .  بب است

انقاليريريا مريريل أن  وع ا ساسريرييةمريريل عوامريري  ال ريريرا  عريريامال وإكا مريريا  اريرياولوا العقيريريدة الديايريرية فريريإهند يعتربوهنريريا وابلالياسريرية وامل ريرياحل
 عيف املد سة الوايعية ا ديدةت د  ا تالف ا ةاين عام  مل عوام  ال راع الرئيالية اما 

 إن مدف مذه احملاضرة مناقشة األسئلة التالية:
 ؟املذكورة آنفاضوء املالحظا  التمهيدية  يفما منط اننتماء للدائرة اإلسالمية  -
 دول؟ الليس مل مو انتماء الفرد فقط و  -
 يف مذا اإلطار؟   كي  نقرتب من إشكالية العالقة بني الديين واملصلح  -
اضريرياة نريرييف الريرييت  عريريلف .وجريريوة و ثريري  ةائريريرة ،الريريدوائر املتو  اضاانة؟حعاان الاادوائر املت ل رؤيااة إسااالميةكياا  نفع اا  -

 االنتماء احلضا ي ولثل ن الويئ كا   ال  الق  ةوائر االنتماء ا  ر ت
الدائرة احلضا ية و :إن الواي  الرانل وأيًضا التا يو يقدمان إجااب  ومؤ را   الاعد ع   مااي ة مقولة ةون احلقيق
ثتضريريل الريريدوائر الوطايريرية أو  -اإلسريريالمية ابحلضريريا ية اسريريتدعاًء و ريريقارة  ايريرية نريريقا ا مريريرنعريريئ وأش ةوًمريريا أيريريرن –اإلسريريالمية 

.ريريري   عريريريلف كريريريا و.تثام مريريرياو امريريريا أن احلريريريديع عريريريل ةائريريريرة دضريريريا ية او مريريريوال  تاريريريايا معالقوميريريرية أو اإلي يميريريرية لالنتمريريرياءا  
ولليان كل   فق  عقديةكل   هنا ةائرة دضا ية وليالئ  وإسالمية يتاباوال ثاائيا : الورة  الدولةو الديذ امل  ،يفتتت

 بد  اإل ا ة إىل املالدظا  التوضي،ية التالية:
: العامل اإلسريالميفو وا مرية اإلسريالميةو والريدو  اإلسريالميةو والريدائرة  تع ت  اية التمييز .ني موانيد :املالحظة األوىل

 اإلسالميةت ون  نيف موانيد ملاةفة؟
 فالعامل مومول جيواسلا يابيفو

 وا مة مومول عقدي دضا يو
 والدولة مومول سياسيف يانورو

فال ميثل أن أثدس عريل نتماءت أما مومول والدائرة اإلسالمية احلضا يةو فإن  ي تم  ع يما ا ما و تا أساسا ابال
انتمريريرياء إىل العريريريامل اإلسريريريالميف أو الريريريدو  اإلسريريريالمية أو دريريري  ا مريريرية اإلسريريريالميةو إك أديريريرياًش مريريريا يُعتقريريريد أن نريريريقر ا مريريرية ختريريريا 

 تاملقاو  س واإىل الدائرة اإلسالمية ابملعا يثون النتماء و ولثل ااملال مني فق 
وللاًلريريريريا وغموًضريريريريريا ال سريريريرييما عاريريريريد املمتمريريريريريني مبالريريريريللة ثديريريريريريد  ا لااريريريرينريريريريقا التعريريريريدة ن امل ريريريريريق ،ا  ن دريريريريد كا ريريريري  يُثريريريريري  ا  

 ؛ إك  راجعريريئ راجريري  ال ريريموة احلضريريا ي لسمريرية اإلسريريالميةويرجريري  كلريري  ال ريريلس إىل  امل ريريق ،ا  والتريريدييت ن اسريريتخداممات
ا يزيريد عريل مري عريربحبيريع .ريرال  مجيري  أنريواع الثاائيريا   وو غ ب اخلا ج والوافد ع   ا ةي  ن نقر الدائرة احلضا ية ويوأا

 القرننيت
د إال ابسريتدعاء اري  مريل التلةريي  و ريربة يمريا ال يالريتقيلإالدائرة اإلسالمية واالنتمرياء إن  ااو  يضية  :املالحظة الثانية
د إال ابسريريريتدعاء مؤ ريريريرا  يامريريريا ال يالريريريتق  وسريريريياياأا املخت وريريرية فضريريريال عريريريل   ريريائا ا وضريريرياع املعاةريريريرةومما سريريا  التريريريا يو 

 عيا ي الوجدان وامل  ،ةتوفت م الدائرةاالنتماء  قر 
ع ري  املالريتو  الوثريري واملعريرن والالياسرييف ن الوايري  –إن ف  اال  لاط ابلدائرة اإلسريالمية    يريا   :املالحظة الثالثة

   راجري  عااةرير القريوة .  ميتد إىل وال يقت ر ع   الضعف العقدي ف،الباان نتاج ضعف دضا ي ةا  يف   -املعاةر
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إىل مزيريريريد مريريريل فريريري  اال  لريريرياط ابلريريريدائرة اإلسريريريالمية ن  ريريري    ريريري  الظريريريروف يفت ويريريريد أة  ا جاخلريريريتريريريد   اافريريريةو فضريريريال عريريريل ال
 الضعف والتد   اخلا جيفت

يت،قريت إبعرياةة اال  لرياط ابلريدائرة احلضريا ية اإلسريالمية يريد ومل مثو فإن اخلروج مل أالمريا  وطايرية أو يوميرية أو إي يميرية 
الدائرة احلضا ية اإلسالميةو .  لغ  املال مني القيل   م مد .  ميتد املال مني فق  يقت ر ع   فثرًا ومما سًةو ونقا ال 

 ام مات ف قد اان لد  اإلسالل واملال مني وأ.ااء نريقر  اإلنالانيةثون مل م  ،ة الدائرة  يد     إعاةة اال  لاط إن 
ن مرد ريرية مريريل  االةنريريراحلضريريا ة مريريا يريريدمور ل عريرياملو وممريريا ال  ريري  فيريري  أنريري  مريريا الا  لريريد  الامريريوكج احلضريريا ي اإلسريريالميف الريريقي 

 ومراد  التا يو ن     عدةية و اوع و عا فو نقا الاموكج احلضا ي اإلسالميف ماالا  لدي  الثث  ليقدم  إلباة د و 
س املرياةاي  ي ثرير مريا ن ريمدر مريل ولثريل مل رياا  يُعريار مامريا العريامل ا ن ن  ري   ،البوليس مل اا  الدائرة اإلسالمية ف

 ع   دالاهن القيميفت
 :ثالس نقاط د  التعرض إىلن نقا ال دة ب

ع ري  مالريتو  فري  اال  لرياط ابلريدائرة احلضريا ية اإلسريالمية الدالرية ع ري  .لعا الامرياكج واملؤ ريرا  واحلرياال    تع ت :األوىل
 عل نقا الو  مل ضعٍف و راج ت نتجوماكا املما سة الالياسيةو 

 ا ية اإلسالمية ع   ةعيد االنتماءت تع ت ابملؤ را  الدالة ع   استمرا  اال  لاط ابلدائرة احلض :الثانية
 تإىل الدائرة احلضا ية اإلسالمية سل   عزيز االنتماء :الثالثة

 باط تلدائرة احلضارية اإلسالمية:أون: بعض النماذج واملؤشرا  الدالة على فك انرت
اط ابلريدائرة اإلسريالميةت ع   مالتو  املما سة الالياسية  لني ايف ددس ف  اال  لري يةالتا  اخلربة مناكج مل  ناا  
لدائرة اإلسالمية  عذ أساًسا العالية .ني مثوش  نقر الدائرةو فإكا اائ أثدس اأن   وضيح -ن نقا ال دة –ويالغيف

 أي- ريريث  العاليريرية .ريريني نريريقر املثريريوش   فريريإن أو  مريريا يثريريا  نريريوعريريل ةو  إسريريالمية ن نقريرياو الريريدائرة احلضريريا ية اإلسريريالميةو 
يضريريية  -ن نريقا اإلطريريا  - ريريربال  ت ومريريل مثعاليريريتمد ابلريدوائر احلضريريا ية ا  ريرير  احمليقرية  و ريريث  .ري -ن نريريقر احلالريرية الريدو 

 عالية نقر الدائرة احلضا ية .غ نا مل الدوائرتالوددة والتعدةية اقضية مممةو ديع أاية 
نتقريا  مريل مرد رية  قدل  ربة التا يو اإلسالميف أ ثاال خمت وة مل أمناط الوددة والتعدة ع   ال عيد الالياسرييفو واال

مرد ريريرية  عريريريدة اخلالفريريريةو مث مرد ريريرية ال مرازيريريرية اخلالفريريرية ن  ريريري  وجريريريوة إمريريريا ا  مث  ريريريدياا مرد ريريرية ودريريريدة اخلالفريريريةو إىل أ ريريرير و ف
مراز اخلالفة سواء اخلالفة ا موية أو العلاسية أو مرد رية املماليري  أو مرد رية اخلالفرية العثمانيريةو  شوأ وس قاا  وممال  

  مث مرد ة االستقرا  ن  ث  الدو  القومية احلاليةت واالستعما  .راثلوالويوع ن  مث مرد ة التوث  والضعف
يالغريرييف اإل ريريا ة إىل .عريريا ا مث ريرية اإلبا.يريرية مريريل وايريري  اخلريريربة لوريري  اال  لريرياطو ويلريري  اخلريريوض ن إ.ريريراال الريريدالال  الالريري لية 

  :التا  ية ع   ةعيد االنتماء ل دائرة احلضا ية اإلسالمية
فريإكا اريان  تلصاا  اننتمااء هلاذه الادائرة عامال قاوة وإضاافةنتمااء إىل العار  والقاوا واملاذم  انجتاوز  لقد اان

فريإهند اريانوا يريوة الوريتح ا ساسريية ن لريا   واواالعمد العريية ع   دالرياهن العرو.رية ن لريا  إفريقيريال يات رون ا نا مااليغ 
طريا و .ريل الاية مريل الرب.ريرو فريا  العرييرية والع ريليا ت لقريد اريان ومل  قلن     الوتودا  إباث ة اال تال وفريقيا ون أو وابأ

ن فلة اخلالفة  –غ  املال مني ااملالي،يني ن نقاو ةائرة احلضا ة اإلسالمية  و ا  ارةاًيت ا يو   ةالز الديل  واان
ة احلضاااارة يف مرحلاااة قاااو أنريريري   إىل–ن نريريقا ال ريريريدة –وي ريريري  الريريريلعا  عريريريدة جمريريرياال ت نإبجنريريرياالا  دضريريريا ية  -اإلسريريالمية

ا يف قال قاوة اوالفاة ووحادعا واملنعاة يف مواخهاة التادخال  اوارخياة كانا   اإلسالمية والادول اإلساالمية ويدياديف
 الالالجقة ةعدو فمثاًل  ا ددس .عد كل  ن مراد  الضعفتممعثس الع    ومذه التعددية أرسخ وخوديفا وأكثر إمثاريفا
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ا ابمريرية ا اريريراة والدولريرية ا يو.يريرية ن مواجمريرية  واريريقل  فعريري دولريرية الليزنقيريريةو الدولريرية العلاسريريية ن مواجمريرية ال -ونريريد أ ريريرا –
العثمانيريرية عاريريل را  .عريريد  اخلالفريريةةو   .ريريرالن مواجمريرية الدولريرية الليزنقيريريةو اريريقل  ةو   وريرياطميني عال ريرييعة( واريريان لال ريري يليةو 

ا ريف عريل إنثريا  أن التريا يو  املماليري  عغري  العريرهن( ن مواجمرية الورجنريةت وال ميثريل واريقل  العرهن( ن  دمة اإلساللو 
أوجريري  مريريل عريريدل و فضريريال عريريل أنريري  اانريريئ ناريريا  م ريرياحل مل ريريو  وأسريرير وسريريالطنيو وأنريري  اريريان ناريريا  إسريرياءة السريريتخدال الالريري قة

العدالريرية وعريريدل املالريرياواة الااجتريرية عريريل   ريريد احلريريااد وإن  ريري  ةوًمريريا ياتمريرييف ويعمريري  مريريل أجريري  الريريدائرة احلضريريا ية اإلسريريالمية .ثريري  
   مما ُعِرف عا  مل فالاة أو   دو ونقر إ ثالية أ ريتابلرغد مل ا وييمما و  وةيتما

و و ارياميف امل رياحل غ يب ةوائر أ رير  ع يمرياو  ولدائرة احلضا ية اإلسالمية وم احلماودني .دأ حيدس ف  اال  لاط اب
 الضيقة ع   دالاهن م احل ا مة اث و عادما ددس كل  .دأ   ظمر الال ليا ت

العثمريار  -الاريزاع ال ريوويو سريقوط ا نريدلسو مامريا ع ري  سريلي  املثريا : ؛ ةاثري  الااجتة عل كل    الللبية التداعيا و
واحلرارية القوميرية ن  وااحلراة القومية ن  رايا ن مرد ة   ريوية اخلالفرية  ؛احلراا  القوميةو مو  عديع العام  املقنيب(و 

 ال ال يل  احلرهن العاملية ا وىل ن مواجمة العثمانينيت
الثريو ة العر.يرية ضريد ا  ريرا و  فثانريئالعاليريا  .ريني العريرهن والريل  واإليريرانينيت  نمليتني أثراا  ،ر.ني العال ااناقل   

 ت فا اخلضوع لالستعما انقاليًا مل    ومل 
ع ري  كلري  و ومريا  ر ريب تكاريس دول قومياةوابلتايلو ة  اا إىل الاماكج املعاةريرة .عريد احلريرهن العامليرية الثانيرية ن  ري  

ع ري  دالرياهن  امل رياحل الققريرية والقوميرية والعرييرية واملقنليريةزيريد مريل مب ايلنريئ والتادخل اواارخ ل مل مزيريد مريل املعرياشة مري
 ةائرة االنتماء ل ،ضا ة اإلسالميةت

ي و وةعريريد اإليريريديولوجيا  و والاظريريال الع مريريار ن  رايريرياو وال ع إسريريرائ.يثريريو -ن نريريقا الالريريياوو اانريريئ ا واييريرية سريريايثسو 
 ليس ادوائر مت،اضاة م  الدائرة اإلسالمية ولثل ع   دالاكا متاًما والستلعاةنات وانيةالقومية واليالا ية والع م املعاةرة

املشااروعا  اإلقليميااة وعاا  تعاادد  اريريان مريريل ضريريمل التريريداعيا  الالريري لية لوريري  اال  لريرياط ابلريريدائرة احلضريريا ية اإلسريريالمية
ل أمث ة كل  جامعة الدو  العر.ية ع   دالاهن امل روعا  اليت  ضد ةائرة االنتماء احلضا ي اإلسالميفت وم واإلقليمية

 واملتوسقية وال رو أوسقيةت
ساة مل سريال االجتمرياع الل ريري ن أي مثريان ون  ري  أي وإن اان التاافس ف وغري احلميدة ةالتنافليقد  اامئ ل

اافالا غ  فإن  يعد   الورس( -الل  -.ني أ اان ا مة الثالثة عالعرهنإال أن  دياما يثون عقيدة ون نقاو أي دضا ةو 
  تمحيد
دريريد مريريل امل ريرياحل الققريريرية والث يريرية ع ريري   الريريقي لريري  اريريال إبماادار املصااا ن فريري  اال  لريرياط ابلريريدائرة ا وسريري  يريريد ايريريلن إ

فالدولة العثمانية دوا ًا ع   كاأا ادولة  وفلة   وية الدولة العثمانية الثث  مل املؤ را  ع   نقا ا مرسواءت و قدل 
ن اخل يج كل  ددس و جن يز والورناليني( .دأ   الاول ع   استقال  أماال ن العامل اإلسالميفعثمانية عن مواجمة اإل

 ن الدولريرية العثمانيريرية  ،ريريئ .ريريقل  مقا.ريري  أن  ظريري  موجريريوةة ابلل قريريان  وإىل ماريرياطت محايريرية أجاليريرية ئوالريرييملو ديريريع ثولريري
الالريعوةية ا وىلو  ةون إسريقاط الدولري ويريوشنيمد ع يف ل دولة العثمانيرية ن يمري  الثريو ة ضريدنا ن الو.عد مالاعدة  لولةت

الريرايةة ن  وفريا مريل أن  امريو ن م رير ةولرية   ريق مثريان  و.دأ  الدولة العثمانية  ت،الف ضدر م  اإلجن يز والورنالرييني
 اء  نال يرب نريا االةعرياملاافالرية .ريني يمريد ع رييف والدولرية العثمانيرية  فريإنمريل الدولرية العثمانيريةت و.ريقل   العامل اإلسالميف .داًل 

 نريريقر املاافالريرية  ؤطرنريرياولثريريل  (وابعتلريريا ر ةريريادب الدولريرية العر.يريرية ا وىل امريريا يُقريريا عيمريريد ع ريرييف اريريان انو ريريالًيا ماريريق اللدايريرية 
 التد ال  اخلا جية فيما ةو ًا ال ًات أة  اافالا  القو  غ  احلميدة اليت 
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 و.ني يمد ع يفتالااةر وةدال دالني م  الوا و .يامما  مر كا   ددس م  ا  مل مجا  علدوا
  مؤشرا  على استمرار اننتماء إىل الدائرة اإلسالمية احلضارية :اثنيا      

.  -النتماء إىل الدائرة اإلسالمية ل ااستمرا   فإن ناا و  عدة مؤ را  ف  اال  لاط اليت كار   نواع   الرغد مل 
(و ونيف ةاملالتواي  الثالثة عالورةو ا ماعةو الدول السيما ع   -ياولة  اميتما ابلدعد ن مقا.  ما  واجم  مل ثداي 

ا جند ن االنتماء إىل ممأاثر –ت ا.  ع   ةعيدر يأيًضا مالتواي  مت،اضاةت فاالنتماء إىل الدائرة احلضا ية اإلسالمية 
 ومل ا مث ة ع   كل  ما ي يف: انتماء ا  مل الورة وا ماعة والدولةت -الدوائر ا  ر 

 العر.يةو ع   الرغد مما اعلانا مل    و  ا.قة و ةرة .ني ال عوهن اإلسالميةت ما الالئ ال غة -
 وجوة املؤسالا  التع يمية الثرب و وع    أسما ا النر ال ريفت -
 ماظمة املؤمتر اإلسالميفت -
 الويف ععرب احلدوة الوطاية(ت -
 احلجت -
 ا ماعا  عرب احلدوة عاحلراا  الدعويةو ال وفيةتتت( -
تواض ا ماعيف لا رة يضااي املال منيو  اةة ويئ ا الما  واحلروهن والثوا س عع   مالتو  ا فريراة ومالريتو  االن -

ف،ريريني اانريريئ احلريريروهن ن اللوسريرياة واوسريريوفا وانتواضريريا  ف الريريقني املالريريتمرة وأدريريداس غريريزة والقريريدسو وعاريريدما  ا ماعريريا (ت
تواضريا  .ريني ا فريراة وا ماعريا  املالري مة ن اري   وابر  أالما  اإلساءة لإلسالل واملال مني ن أو اب وغ ناو دريدثئ ان

 أ اان ا  ضت
  قااب  .عا الدو  عمث  إيرانو الالعوةية(و و.عا الدو  ا  ر  ن املااسلا ت -
اخلقريريااب  اإلسريريالمية الدعويريرية واإلةريريالدية دريريو  م ريريروع الامريريوض احلضريريا ي اإلسريريالميفو الريرييت  رسريريو ن الريريقنل وجريريوة   -

 الالياسيف والقانور وامل احل الوطاية الضيقة جتزئ  وثو  ةون  وعي  تايان مجاعيفو وإن اان الواي  
و وإن اانريئ  تعامري  معمريا فريراة  كريدف  وتيتمريا امجاعيري نظرة ووعيف القريو  الثريرب  ل ريدو  اإلسريالمية ابعتلا نريا ايرياش - 

فالتقريريا ير  عريريامل اإلسريالميفتو وريقمريات ويتضريح كلريري  مريل  ةريد الريرير   اإلسريلا يابية والالياسريا  ا و و.يريرية وا مريثيرية جتريار ال
اإلسريلا يابية ملرااريز التوثري  ا مريثيرية  تارياو  العريامل اإلسريالميف ن إطريريا  نظريرة ا يرية ال يق ري  مامريا إ ريا اأا إىل وجريوة  اريريوع 

 ةا   نقا العاملت
  :سبل تعزيز اننتماء إىل الدائرة احلضارية اإلسالمية اثلثا: 

واإلجا.رية عريل  ؟إىل الريدائرة احلضريا ية اإلسريالميةاالنتمرياء رص ع ري  ةعريد سريؤا  نريو: ملرياكا احلري  -ن نريقا ال ريدة-ثو  ي
كل  ُ التَق  مل التلةي  اإلسالميف واخلربة التا  ية اليت  ؤاد وجوة نقر الدائرة فضال عل أن  عزيزنا يالرياند ن ثقيريت 

 امل احل والعثس ابلعثست
 ى مذا الدعن؟املصا  املرتتبة عل فماذا حنتاج لدعن مذه الدائرة؟ وماإكنو 

مريل شديرية  و.ريني امل رياحل مريل شديرية .  .ني القيمرييف املعاريوي الوجريداراالتلايد ع   الر  إن اإلجا.ة عل كل   قتضيف 
أ ر ت كل   ن جتان  أن امل احل  ت،قت عرب االنتماء يد يؤةي إىل إ واو و لديد  موة اال  لاطت فع   سلي  املثا  

اما ايت رياةاًي .قريوة ن فريلة الالريلعيايا  والثمانيايريا  وأوائري  التالريعيايا و واريان نريقا جمموعة ةو  ا اوهن فيما .ي  عاونئ
ولثل احمل  ة اانئ عدل متثل ةو  ا اوهن مل ثقيت نتائج التعاون ع   أساس أن مُيث  ا اوهن ن مواجمة ال ما و 

التعريرياون .ريريني الريريدو  اإلسريريالمية ا مرير نوالريري  ع ريري  ةريريعيد  عونريريو موضريريوع حيتريرياج إىل مزيريريد مريريل ال ريريرز(ت كا  ييمرية م موسريرية
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العوائريت املوضريوعية الرييت أامريا أن ايت ريرياةاي  الريدو  اإلسريالمية مت رياكةو امريا أن كريريا والريقي يواجمري  اثري  مريريل ايت رياةاًيو 
إىل ةوائرير أ رير ت ولثريل ن الويريئ كا ري  ناريا   ن داجريةبع مريا   ال ميثاما مل ثقيت ة جرية عاليرية مريل االاتورياء مبريا  ال

واسريريعة  افإناريريا سريرياخ ت سريريوي وإكا اسريريتقعاا ةعريريد أواةريرير التعريرياون ع ريري  ةريريعيدرو ت ريريا.  ن القريرييد والالريري و و فضريرياء دضريريا ي م
 .ضيت أفت الالياسا  الوطايةت املتع قة ريقة التغ ب ع   الت،داي   عقلا ال رإبمثاهنا استيعاهن نق

نريريقر .ريريدأ   نتمرياء اإلسريريالميةو لقريد عريد القضريريية الو الريقياية مريريل ا مث رية اللريريا الة أيضريا الريرييت  وضريريح احلاجرية إىل ةائريريرة اال
مث  راجري  نقايمريا فلةريل،ئ يضريية يوميرية  ولعريامل اإلسريالميف ا ري يضريية ا ئاانريديع   وم  .داية امل روع ال ميورالقضية 

ن دريني أناريا إكا وسريعاا ةائريرة نريقر القضريية لتعريوة إىل انتمائمريا  تاينيو الريقيل عر.يةو وا ن االةاة  ضيًقا وأضري،ئ يضريية 
ضريريا ية اإلسريريالمية . ريريوة عامريرية عديريريع إن ف الريريقني ليالريريئ ل مالريري مني فقريري  لثامريريا أيًضريريا ل مالريريي،يني .ريري  إىل الريريدائرة احل

مت كل  عرب  وسي  ةائرة الدفاع عل القضية والاضا  مل أج ما لتضد ا  ما واليموةو واقل  ا مر ابلااللة ل قدس( إكا 
ل قضريية الو الريقيايةو لثريل كلري  مل يتلري  ماريق  فإن كلري  سرييثون أاثرير ةعمرياالتوجما  عإسالمية ويومية وعوملية وغ نا( 

 نتيابة ي رنا ع   ةوائر ضيقةت .دء القضية
،قت م رياحل سريتُ  -الضرييت العقريدين معاانريا احلضريا ي ولرييس  -اإلسريالمية الريدائرة  و.ااء ع   كلري  يتضريح أن سريعة

  قا الوضاء احلضا ي ويضاايرت
 قبال ذلاكولكان حيتااج  حلا هود سياسية واقتصاادية فن دعن اننتماء إىل الدائرة اإلسالمية ن حيتاج إىل خإ

  كل  .عا أسا قا القيل اان  د إسمال واضح ن نقا ال دة: إىل و ولقد انتل  إىل خهود معرفية وفكرية
املعاون ومد   ن ة اسة اللاس الالياسيف  السيما ن اتا.   حامد ربيعةت أيا ع    أس نقر القائمة مل ا سا قة

ويدل ل  مبقدمة أوضح فيما ايف .دأ انتمام  ابللاس احلضا ي اإلسالميف   الفتاحسي  عبداإلسالميفو القي أ رج  ةت
الريثوو الن ةيرير وسريان فران ا ابءأدريد  ارياناإليقريايل الريقي   رام د  ل تاظ و ديع إن نريقا االنتمريال يرجري  إىل أسريتاك

واريريان كلريري  ا سريريتاك اإليقريريايل ممتمريريا  ووف الريريوتما  س ع ريري  يديريري    يريريو احلضريريا ا  وا ةاين املقا نريريةةوالريريقي  وابلوا يثريريان
ابللعد القيميفو وير  أن احلضا ة اإلسالمية  ويل كل  اللعد انتماما ال او اما اريان يرير  أن الريوالء ل ،ضريا ة كو طليعرية 

  وجدانية وليس كا طليعة ع ميةت   
 أن حيريو  نريقر العاطورية الوجدانيرية إىل ع ريد مرياظدو  ع   عا قري ا قدما عاة إىل جامعة القانرة  ن  عاأ ربيعةت ويروي

وكلريريري  ن  ريريري  إة ااريريري  حلقيقريريرية أن اإلنتريريرياج الع مريريرييف يالريريري  مريريريل   وةريريريية احلضريريريا ةو وأن معرفريريرية الريريريقا  ال  تريريريل   إال مبعرفريريرية 
متثري  ن ة اسرية م رياة  التاظري  الالياسرييف  امريفريلنتج ع  ا  رو ونو ما  وافر ل  مل  ال  ة است  الالريالف اإل ريا ة إليمرياو

لل  قف ع   يدميما إن  متااأن  إن : واثت  -ن نقا ال دة - اإلسالميف ع   اعتلا  أن نقا ا مر ل  و يوت و ويقو 
الظريريروف الراناريرية م ريري ا إىل أن  وو امريري  مامريريا  ديريريت القريرييد وي ريرية اللقولريرية وعظمريرية اإلنالريريان املالريري د ا ابءمل  عريريد إىل  عريرياليد 

 احلضا ية اإلسالميةت اااحلضا ي وةائرة انتمائ ااعل  راث ش لعد
ن ا مة ال  التقي  أن جتدة نوالما إال إكا جدة  فثرناو أ الفضلأبو مىن  ر  ةتع   مالتو  معرن وفثري   ر 

ن نريريقا  الريريقي  الريريتقي   قدميريري ديما الثثريري  و وأن لريريوأن ا مريرية  الريريتقي  أن جتريريدة فثرنريريا و الريرياند ن جتديريريد الوثريرير العريريامليف
 ا مرت

والرييت   ريد  عريل مراريز احلضريا ة ل د اسريا   حولية أميت يف العاملن  طار  البشر املالت ا   وأ تد مبا اان يالقرر 
الالياسيةو إك إن  ن العدة ا و  ععل يضااي ا مة( يقو  إن ا دف مل احلولية نو جتديد وعيف الاخب والقواعد اب مة 

 إعاةة   ثي  الرأي العال امل ريري واريقل  الريرأي العريال العرير  واإلسريالميف . ريث  عريال ومل مث وو.قضااي العامل اإلسالميف
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ويربال نقا ا دف .قول : إن أوىل  قوا  اسلةاة الوعيف ابلقا  املمتدة نو  ةائرة ا مة ادائرة لالنتماء احلضا يت  دو 
نريتث د عريل أمرييت ن و ا مةت ير  أيضريا أنري  ديامريا قا و وكقا الوعيف  زنقر الك ما يتع تث  لاملتا.عة اإل لا ية واملعرفية 

وجريري  مريريل وجريريور الريريدالال  اسريريتلعاة  ينريريقا ا مريرير ال يقتضريرييف وال يويريريد  فريريإن عاريريدما ن ريري  إىل الوجريريوة واالنتمريرياءو و العريرياملو 
يرية ال ع ري  أي مريل املالريتواي  اإلي يميرية أو العاملاجلماعة احلضارية اإلساالمية   رت والقو  .وجوة  انتماءٍ  وأ  ر  وجوةٍ 

نو نريريؤالء ا ماعريرية الل ريريرية الريرييت ؛ فامل ريريريو يالريريتلعد القريريو  .وجريريوة ا ماعريريا  ا  ريرير  ن كا  ايريريا  اإلي يمريرييف أو العريريامليف
ن –ومالريري مون  ووعريرهن مريريل ديريع ال غريرية ونريد م ريريريون مريريل ديريع اإلي ريرييدو  ققريل ن م ريرير ن الريرال ال ريريرييف مريل أفريقيريريا

 مل ديع الديلت -أغ ليتمد
مؤ را   لمؤ را  ف  اال  لاط الال لية أع   ةعيد الوعيف كقر الدائرة سواء  تاميةجة لأن ناا  دا ال    إكن

ا المريا  فقري و ديريع إن نريقر  إابنمتا.عتاريا  دريوا  نريقر الريدائرة  امريو ولثريل مريا يريدعو لسسريف أن  إعاةة اال  لاط كريات
ة دريريريني ا ريريريتعا ا واريريريقل  ن اوسريريريوفا و فتابريريريدش نراريريريز ع ريريري  احلريريريرهن ن اللوسريريريان الويريريريئ الريريريرانلالريريريدائرة م يابريريرية ابل ريريريراعا  

يظ  ياةريرا .لايريزر ع ري  احلريدس ةون اللايرية الرييت يريدو  احلريدس ن   وجماا املعرن واإلعالميف وال ي ان والالوةانو إال أن
  إطا نات

و ولثل نري  نالريتقي  أن  الت زل ابلضرو ة الل،ع عل وسائ  إلجناالنا    معرفية وفثرية إن ما سلت استعراض  مل 
 و.رامج ثو  الوثر إىل دراة؟ اا  نولد أفث

ال    أن نقا ا مر مل املمثل إجناالرو ولثا  يقتضيف االنتمال .دو  الورة واحلثوما  ع   دد سواءو وكل  مل 
  ال  ما ي يف:   

ولو ع   أسس نوعيةو لت،قيت م احل  و القومية ع   مالتو  ا ماعا  وال عوهن امية الروا.  اإلي يمية وعرب -1
املتا.عريرية الواعيريرية اابمريري   ربعريريا  ل لوسريرياة أو اوسريريوفا ةون   ون االيت ريريا  ع ريري  ماقريريت  ةوة الوعريري  إالاء ا المريريا وةم ريريلاة 

 تلتقو ا  ا دداس ومآالأا
 رايز الضوء ع   امل احل اليت ميثل أن  ت،قت سياسًيا وايت اةاًي وعالثراًي عرب ةعد اال  لاط ابلدائرة احلضا ية  -2

و مريل املمريد أن نضري  ن فمريثاًل  يدو ولقا فثمة داجة إىل أساليب جديدة ومريدا   متاوعريةتاإلسالمية ولثل  س وهن جد
هنا  ريد التقا هن م  الدائرة اإلسالمية أ  دعيف.ؤ ة الضوء الوا و .ني  رايا ن الالاوا  اخلمس املاضية و.ني إيرانت فإيران 

أس وهن ال دال حبثد طليعة نظامما وحبثد إ ثما  لت،قيت كل   تل  وةعمما ضد امل روع ال ميور واإلمرباييلو ولثاما
–يرأل اب تيا ا  ا  خاصو ديع إن  وج  ةولة ال تتتما اإلي يميف وا غران و رايلتماالتا  يف ومقنلما واقل  وضع

أمريريا  رايريرياو فخريريال  الوريريلة كاأريريا  مريرير  ريريا  وجريري  واضريريح ةريريوهن الريريدائرة  ولثاريري  أيا نتيابريرية  راامريريا  اثريري ةت -المحريريدي جنريرياة
  تابري  ةريوهنلديما ةائرة انتمرياء أ رير  نوال  مل ةائرة انتمائماو ولثاما ن الويئ  اجزء معتربة إايناحلضا ية اإلسالمية ا

وإمنا  و   يرة احلماسة واالنوعا  والثو ةأساليب جديدةو وال  وع ِ  وعربع   حنٍو جديد لثل  رايا  وع   انتماءاأا  ابتو أو  
 ول م،ي  القي دو ات  ن  حيقت  ا م احل أيًضا . 

 األسئلة واملداخال 
 طالبة بكلية انقتصاد والعلوا اللياسية: -أ.فاطمة

جمريريريوة ال ريريريعوهن إلعريريرياةة التوجريريري  حنريريريو الريريريدائرة احلضريريريا ية  ن ريريريؤثر  الريريرييت  ليريريريا  وسريريريل  املواجمريريرية ل الياسريريريا  الوطايريريريةمريريريا 
 ؟اإلسالمية

 بكالوريوس جتارة إجنليز :–أ.مريهان 
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 الريدفاع عامرياو ن دريني أنإن وةريف القضريية الو الريقياية ابإلسريالمية ُيضرييت ةائريرة  :يريائاًل  يفثدس إلياا أستاك مالريي،
إىل أي مريريد  ميثريريل أن  وةريريف الريريدائرة  :والالريريؤا  نريريو وةريريوما ابلعر.يريرية سيوسريري  الريريدائرة وبع ريريذ أ ريريل  معثريريد ن  ريريلهنات

 احلضا ية اإلسالمية ابل مو ؟
 خامعة القامرة: -حقو  إجنليز  -حممد دخاخىنأ.
 وأاثرير ماوعريةت فمريا غ نريا مريل ةوائرير االنتمرياء  اللعا أن الع مانية ا زئية أو ما أ يت  اإلنالانية نيف أاثرير جترياوالًا لير 

 ؟ أيثد ن كل 
 صحفية:–أ.مىن 

مبا أر م ريةو فانتمائيف بريب أن يثريون إىل جاالريييتو  اةريًة أن ا االريية امل ريرية ن دريد كاأريا متعريدةة التثوياريا   
وابلتايلو فإن جاالييت امل رية نيف اإلطا  العريا  مالي،يني(ت –مال مني  -أ را –عرهن  – ومان  – إغريت –عفراعاة 

 مل االنتماءا  والدوائر ا  ر  اليت ال أ   أهنا  تعا ض م  .عضمات يضد غ روال ام  القي 
 أ.أمحد اثب  حممد:

العريامل اإلسريالميف يتعامري  معري  اثيريان وادريدو  ا فيما يتع ت  ن الغرهن دريني يتعامري  مري : ا وت م  دضر   ملدئي  أونيف 
وطُرز دياما أاثرير مريل ةولرية إسريالمية ولرييس  وا دني ير  واب ا  أوابماو إلقاء  قاهن ل عامل اإلسالميفيً ويد  مر نقا ج 

 ليمتد ا مر إىل إندونياليا و رايات وفق  عر.ية
الريريريلة لاريريرياو ديريريريع إن أغ ريريريب ع مريريرياء احلضريريريا ة ابلا اثقافيريريري اةو   سريريرييا الوسريريريق  والريريرييت متثريريري  ييقريريري ناريريريا  جمموعريريريةاثنييفاااا: 

فثيف نعمت االنتماء كقر الدو  لااللة  د أيًضا ييقًا ثقافًياو اإلسالمية اانوا مل نقر اللقعة ا غرافيةت اما أناا منث  اب
أاثرير املاققرية  ون    التغ غ  اإلسرائي يف ن نقر.ثقافا  أ ر  . ث  واضح االثقافة الروسيةو  ن     ثرندالسيما 

 مل غ نا مل مااطت العامل اإلسالميف؟
 أ.جنالء صالح الدين:

أ   أن املواطاة  مر  . و أا الاقية ن ةولة املدياة املاو ةو ديع اان ناا  أةاين أ ر   عاي ئ جالا إىل جاب 
الريريريديل  و فمريريريا  أيثريريريد ن كلريريري ؟ ون اخلريريريربة الالياسريريريية الراناريريرية نريريرير   راجعريريريا عريريريل كلريريري و فماريريريا  .عريريريا  جريريريا مريريري  اإلسريريريالل

اإلسريريالميف يعلضريريون ع ريري  دريريزهن ع  نريري   ريرييعيفت ون الويريريئ كا ريري  يريريداف   ئريرييس للاريريان املالريريي،يف عريريل دريريت دريريزهن ع ن 
املقاومة إلسرائي ت لقل  أ فا فثرة التقاليد .ني ساة و يعةو أو .ني مال د ومالي،يفو فما ةال ال خا ياتميف ملاققة 

 وس الدائرة احلضا يةتما فمل دق  أن يداف  عاما ما ةال ناا  انتماء لا
 أحد املتحدثني:

 ن  ميثل  ةي  مومول اإلنالانية مل مرجعية إسالمية؟
 

 تعقي  د.اندية مصطفى:
 مل  ال    ايوما ن إطا  ثالثة ياو :ا ساب ة اليت طردئ ميثل اإلجا.ة عل 

 
 اولط بني الدائرة العقدية والدائرة احلضارية احملور األول:

مل طلقريا  متعايلرية  -السيما الاقاو الزمار - ديد الاقايني املثار والزمارو وما ير ل  كمايتضمل نقا احملو  ث 
أسريريممئ ن   ريريثي    وةريريية نريريقر الريريدائرةو ومريريا يتوريريرع عريريل كلريري  مريريل يضريريااي مثريري  القضريريية الو الريريقيايةو و عامريري  التيريريا  
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ددةو فضال عل يضية  عميريت اال  لرياط .ريني املالي،يف م  نقر القضيةو ونظرة ا  ر ل دائرة اإلسالمية ادائرة دضا ية وا
 الدائرة احلضا ية اإلسالمية وةوائرنا الورعية:

 النطا  املكاين: -1
عاريريدما  قريريو   ن الريريدائرة احلضريريا ية اإلسريريالمية  ضريريد مريريل يعريرييط معاريريا ن نريريقا الاقريرياو احلضريريا ي مريريل مالريريي،يني ويمريريوة 

 ا  مريا أ ريار وجريو ج .ريولو ال ريرو ا وسري  الثلري توأة،اهن خمت ف ا ةاينو فإن الاقاو اإلي يميف يثون واضح ن إطري
 فمقا نو الاقاو ا غران القي  وجد في  الدائرة احلضا ية اإلسالميةت

 النطا  الزماين: -2
ثريد نريقر املرد رية التا  يرية فريريإن ناريا  أغ ليرية مريل املالريري منيو امريا أنري  ن مرد رية    يرية أ ريرير  اريان ناريا  أغ ليرية مريريل حب

العريريدة  أمريري حبثريريد اريري  مرد ريرية يثريريون ناريريا    ريريائا عامريرية  ت ريري  ابلعريريدة ا اريريرب ولثامريريا ال املالريريي،يني ومريريل غريري ندو و 
 املاريرياطت ماريريريق مريريا يلريري  جمريريرييفءن نريريقر مت ريريري   ت وال أ يريريد اسريريريتخدال م ريريق ح ا ي يريريا و  ن نريريريؤالء أةريري،اهن وجريريوة يريريا 

مريد ف وو الريوالاي  املت،ريدةاملالري مني ن أو واب أ.عا اما نو دا    وللالة وليالوا مماجريل إليمااإلساللو فمد مل أن  ا
 نتو د أو .يإهنمث  املال مني ن اللوساة والل قان ديع 

ن فريريلا   أمريرياأهنريريا ن فريريلة يوأريريا اانريريئ أاثريرير  دا.ريرية و عريريدًةا و اوًعريرياو يالدريري  إىل   يريريو احلضريريا ة اإلسريريالمية  وابلاظريرير
 رياا  العديريد مريل امل لوريلا  أ مرير   ري  ا الااجتة عل أديدا   ا جيرية فممريا ال  ري  فيري  أن لأالماأا سواء الدا  ية أ
 .ني املال مني وغ ندت

 الطبقا  املتعاقبة: -3
 ر إن القلقا  اليت  تعايب ع   أمٍة ما نيف اليت   ث    وةيتمات فعاد القراءة ن الثتااب  دو    وةية م

ضريا ي ثريئ عاريوان التثقيريف احل امل   وغ اريا( يتلريني كلري ت ويريد اانريئ إدريد  ةو ا عاتااب  مجا  محدان وأنريو  علريد
و.ااء ا ماعة الوطاية ن م روو ديع داضر كا أسريا قة مريل خمت ريف االجتانريا  و.يريامد مالري مون ومالريي،يونو فتارياولوا 
  يو م ر والواون والعما ة كاو وأوض،وا ايف ياعثس ن نقر ا مو  القلقا  املخت وة اليت مر كا   يو م رت ون 

ل العال ن الدولة امل ريرية يريربال مريا كارير  نورياو حبثريد أهنريا ةولرية مالري مة وفقريا ل دسريتو  وأغ ليرية نقر املرد ة الراناة فإن الاظا
 ال عب والثقافة وغ  كل ت

  :وتعامل التيار املليح  معها الفللطينيةقضية ال -4
 تاملالي،يني أة جئ ن إطا نا ئ عل الدائرة احلضا ية اإلسالميةعادما ثدث 

يريريرفا مريريامد .ريري  إن الريريلعا  وضريريمل احلضريريا ة اإلسريريالمية إة اج نوالريريماالريرييت  ريريرفا ية ي،ناريريا  .عريريا االجتانريريا  املالريري
ت ونريريقر نريرييف االجتانريريا  ا ي ويريرية الريرييت  الريريلب م ريرياا  مث مريريا نريريو لريريد  .عريريا االجتانريريا  اإلسريريالمية ا اثريرير العرو.ريرية أيضريريا

  ت انغاليًا
ونريقا مريا أي ريدر مبعريا أال  ظري   ةو،دس عريل ةو ر ن القضريية الو الريقياين املاققة فمو يت التيار العاا املليح أما 

ولثريل يضريية اري   ووال   لح يضية الو القيايني مبورةند وأو القوميني العرهن فق  والقضية دثرًا ع   اإلسالميني فق 
 ابلاالريلة مل ريرسريواء حبثد أهنا املرد ة ا   ة اليت مر  كريا املاققرية  واملاتمني إىل الدائرة احلضا ية اليت نالميما اإلسالمية

و إك إنري  ال أمرية نقيريةو فريا،ل ال نت،ريدس عريل يفو ديع ياقلت نقا ا مر ع   مااطت أ ر  عرب التثويل التا  لغ ناأل 
 الااالية أو نت،دس اما يت،دس اليموة عل أنوالمدت

 رؤية العامل الغريب للعامل اإلسالم  ككيان حضار  واحد:  -5
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يف اثيريريان دضريريريا ي وادريريريد ياضريريريوي ع ريريري   اويعريريريا   ريريري  ال سريريلقئ اإل ريريريا ة إىل أن العريريريامل الغريريرير  يريريرير  العريريريامل اإلسريريريالم
ع ري  أن العريامل الغرير  ياظرير إىل  واون  ةلرييالاملوج  إىل العامل اإلسالميف وفيما يتع ت خبقاهن أوابما  ددا     الوددةت 

الريرئيس  قريااب مقا نريًة خبا مريثرييف جتريار العريامل اإلسريالميف  غري ًا ن اخلقرياهن فإنري  يعثريس مجرياعيفو اثيريان العامل اإلسريالميف  
الد. وماسريية  و فمريقا اخلقرياهن إمنريا يريد ج ن إطريا غ امل رياعرد غريعاال.ل(و إال أن الالياسة ليالئ  قااب   د.ول الالا.ت 

العامة لت،الني ال و ة حلماية امل احلو فماكا ثقت ل عامل اإلسالميف ويضريااير؟ ومرياكا دريدس مريل  قريدل ن أٍي مامريا دري  
 ا ن؟!!

 ايشو ولسسف ناتظر احل و  مل غ شتمل حيدس  يفء  ناا ال خندل يضا
 :تعميق الروابط بني الدائرة اإلسالمية احلضارية ودوائرما الفرعية -6
ثقافريا  ال ريريعوهنت ف ريدياا ةائريريرة  ريرو  سريريياو وسري   سريريياو   ريق ن اعتلا نريريا ريدائرة اإلسريالمية ةوائريرير دضريا ية فرعيريرية  ل

تا سريريريريريتار أو تيريريريريريزي أو الالقرغ متقا.قريريريريا مريريريريري الريريريريريئ م ريريريريريري ل وممريريريريريا ال  ريريريري  فيريريريريري و أر امالريريريريري د عريريريرير و الريريريريدائرة اإلفريقيريريريريريةتتت
يالغيف  اميتما  هنا متث  يوال االنتماء إىل الدائرة  أمريثاو ولثل .يااا يواسد م لاةن اإلندونياليف أو املال د ن أو واب أو 

 تاحلضا ية اإلسالمية
 سريرييا الوسريريق  ةائريريرة فرعيريرية مريريل ةوائريرير فريريإن  -وفقريريا ملريريا و ة ن إدريريد  املريريدا ال –أمريريا  عميريريت العاليريرية لسريرييا الوسريريق  

و وملالريري مني املاالريريينيوابانوا ُيالريريمون احلضريريا ية اإلسريريالميةو لثريريل نريريقر الريريدائرة مت إغوا ريريا دريري  إن مالريري ميف  سريرييا الوسريريق  اريري
ماق ريت إجنرياال دضريا ي إسريالميف ن  و ع ري  الريرغد مريل أن  سرييا الوسريق  اانريئند املال مون ن االثاة الالريوفييت الالريا.تو 

لثامريريا  عرضريئ ل روةسرياة مري  اإلمرباطو يريرية الروسريية القي ريرية مث  عرضريريئ  والتريا يو والتوالريري  والالري ة وغ نرياجمرياال  الوقري  و 
وفيما يتع ت .ثيوية  امية الروا.  م  ةو   سيا الوسق و فقد سلت  ااو  كل   تو .عد   ث  االثاة الالوفييتةتل الويو

ا ية اإلسريريالمية ومريريا يريرير ل  .ريريقل  مريريل  اميريرية الريريوعيف ونريريوع ا مريريوة عاريريدما  قرياريريا إىل سريريل   عزيريريز االنتمريرياء إىل الريريدائرة احلضريري
 املتق لة وإ.داع الوسائ  إلجناال كل ت

 
 حدود الدائرة الوطنية  -احملور الثاين

يتع ت نقا احملو  .ت ،يح اخل   اإلة اايف ن   ية مومول الوطايةو ون االعتقاة  ن  وسريي  ةوائرير االنتمرياء ياريا  مريل 
يضية  راج  الدو  امل ري نتيابرية لعريدل وجريوة م ريروع إي يمرييف م ريري  -ن نقا ال دة-و و ا النتماءالدائرة الوطاية ل

مقا نريرية ابمل ريريروعني اللاريرييف واإليريريرارو فضريريال عريريريل التقريريرو ملومريريول املواطاريرية وحبريريع مريريريد  ةريري،ة إسريريقاط نريريقا املومريريول ع ريريري  
 املما سة الالياسية اإلسالمية ن مراد     ية معياة:

  طنية: مل تعين اننغال ؟الدائرة الو  -1
ن  االحنلرياسأاد  أن م  ،ة م ر ليالئ ن  -ن إطا  نقر الال ال ة مل احملاضرا  –املاضية  ا مجي  احملاضر 

و مريا حيريدس اولي،ريدس دو ري إغالو ددوة الدولة   ية ع   نظامما ودثومتمريادوةناو فث مة الوطاية ال  عذ إطا  د
 يتل   ةعد امل  ،ة الوطاية إال .دعد االنتماء إىل الدوائر ا وس ت  والو وأيوي يد وطذ   أن أ وإمنا ع يف

ةو  إي يمرييف  لري  او اةريًة إكا اريان وطاريو انتمرياء مريا دولري  مريل ةوائرير ال يعذ موا يرية -أواًل -والوطلمومول  مل مث فإنو 
إال إكا ثراريئ . ريثٍ   روال يتالريا كلري  مل ري  وم رياحل و ا ري  ا  لاطيسري.تو ُثري  م رياا   إال إكا  وطاريا ال وو   يف ام ر

 أفض  ع   مالتو  الدوائر املخت وةت
 الدور اإلقليم  واملصا  الوطنية: -2
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إن القوة اإلي يمية يالغيف أن يثون لديما م روعما اخلاص مبا  دل امل احل الوطايةو لثل كل  امل روع يقتضيف عدل 
امل ريريريروعان ؛اإليريريريرار  -ن نريريريقا ال ريريريدة–مريريرياءو وأيا االنغريريريالو ن إطريريريا  الريريريدائرة الوطايريريريةو .ريريري  يقتضريريرييف  وسريريريي  ةائريريريرة االنت

واللاريرييفو وإن اريريان الريريلعا يالريريتخدممما ارايريريزة الةعريرياءا  اخلريريالف .ريريني الالريرياة وال ريرييعة والتاريريافس .ياممريرياو ولثريريل دقيقريرية 
ا مريرير أن نريريقر االةعريرياءا   الريريتخدل مريريل أجريري  التو يريريف الالياسريرييف ع ريري  حنريريو واضريريحو كلريري  أن أي يريريوة إي يميريرية ال .ريريد أن 

 م روع إي يميف لتعظيد ةو ناو ولثل أيل امل روع اإلي يميف امل ري؟!  يثون لديما
 إسقاط مفامين معاصرة على خ ة اترخيية يف سيا  خمتل  )مفهوا املواطنة(: -3

ع    ربا  سا.قةو أاي  اانئ نقر اخلربة سواء   ماجيةو فال أسق  م ق ،ا  معاةرةمل املمد مراعاة ا وانب املا
ال  قل مامابيف ومعرن ابلعالية .ني املالي،يف واملال دت ونااو يرب  فاملواطاة مل  ثل  عا دنية أو غ ناواانئ  ربة ةولة امل

و ن أكناناا عرب اإلعالل واخلقاهن الالياسيف أن موضوع املواطاة نقا ُوض  ن الدستو  لريي،ثد العاليرية   رو ديع ُ س ِ 
جري  سياسرييف وفثريري ي ريعب ادتمالري و ن  ري  مريا يثريا  دريو  .ني املال مني واملالي،ينيو ونقا أمرير ماريق  ابخلقريرو ونريو  و 

مريري  إضريريافة مريرياةة املواطاريرية     أن اإلسريريالل ةيريريل الدولريريةو أو  ريرير  نريريقر املريرياةةدريريقف املريرياةة الثانيريرية مريريل الدسريريتو  الريرييت  ريرياا ع ريري
 اماةة أوىل ن الدستو ت

والواجلريا  .ريني ا ميري و وبريب  وإةا ة احلقريوو -أاي  اريان م ريد ر -إن املواطاة  عذ ايوية إةا ة التعدةية واال ريتالف
و فمريريل املمريريد .اريرياء ع ريري  كلريري أال ختتريريز  ن العاليريرية .ريريني املالريري مني واملالريريي،يني ن م ريريرو  ن نريريقا ياقريريوي ع ريري  عريريدل ةيريريةت 

التالريريرع ن اجريريلا  الالريرياة والقريرير ن ةون  يالغريرييفضريريل  املوريريانيدو  نريري  أديريرياًش مريريا  الريريتخدل موريريانيد ةون  ريريدييتو اريريقل و ال 
 ضل ت

 -ن نريقا ال ريدة-ا؟! ومريل مثو فريإن ةريياغة التعلري ا  نري  مريل املوريلض أال يثريون املالريي،يف وطاي ري مل شدية أ رير :
  ث ف عل ثيزا  ااماةت ونقر أالما  فثرية ومعرفية يالغيف التخ ا مامات

 
 البعد اإلنلاين يف الدائرة احلضارية اإلسالمية :احملور الثالث

مويف الدائرة احلضا ية اإلسالمية مريل اللعريد اإلنالريارو ومريل شديرية يالتعرض نقا احملو  .عا ا  اء اال تزالية دو  
 أ ر  يوضح الر ية املعرفية اإلسالمية ملومول اإلنالانيةت

   اآلراء انختزالية للبعد اإلنلاين يف الدائرة احلضارية اإلسالمية: -1
ال ياظريريريرون إىل ا  ريريرير مباظريريرياٍ  فمريريريد  لريريريقل و عقريريريدايالريريريلعا أن املالريريري مني لريريريديمد اسريريريتعالء واعتقريريرياة أهنريريريد ا فضريريري   يريريرير 

إال  وإىل اجتانريا  و يريا ا  اانريئ موجريوةة ن العريامل اإلسريالميف يالريتادا تريزايل   أيلثريل كلري   تإنالار وإمنا مباظرياٍ  ةيريذ
سريواء ن الريرأي  وون   يو احلضا ة اإلسالمية القي اان يال  املخت ونيأالتيا  الرئياليف ن الوثر اإلسالميف مل  ثل أهنا 

مل ياتمون إليماو فقد اان  . ماةة  يو احلضا ة ا و .ية مل عثس الونقا ع    تلعرو أو ن القول أو ن الديلأو ن ا
حلضريريا  ني متاثيريري  ا  ريرياندشفريريإن املعمريريا  لريري  ةاللريرية دضريريا يةو فريريإكا مريريا ت مريريل شديريرية أ ريرير  ملريريل يريريراند أعريريداء اإي ريريائي ا   ريري

القوة ديع ا جالاة العا ية القويةو ف،  امليتافيزيقا اليوشنية يائمة  ابدنا  عثس ال راع مل أج اليوشنية والرومانية سا
 الوثر ال راعيف مالتلقل   ب القوة ل قا تفةراع ا  ةت فثرة ع   

ومآلريري ؟ وإىل مريريل  طليعتريري عاريريفو ولثريريل مريريا ة جريرية العاريريف؟ ومريريا  ريريا  مريريل النريريقا ال يعريريذ أن   يريريو احلضريريا ة اإلسريريالمية 
 يتاب ؟ وملاكا؟
 تاإلجا.ة عاما .قريقة ع مية   ببنقر أمو 
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 الرؤية املعرفية اإلسالمية ملفهوا اإلنلانية: -2
 ل داللة ع   معايني: التخدل لد  التيا ا  الوثرية غاللا ما إن ا مة اإلنالانية ا ن 

  و ي لح ناا    و ومل مث توا عراوأن اإلنالان وادد ن ا  المان ومثان .ال فروو .ني ا ةاين وا يوال  األول:
 تcosmopolitan ما يالم ياقلت ع   ا مي  ةون متييز .ني أي   وةيا ت ونقا نو 

 أن لث  جمموعة   وةيتما وال  لن  ا .غ نات الثاين:
  غ  ة،ي،نيتنيون الواي و فإن التوجم

  ضريرو ة الر ية الال يمة  قول ع   أن ناا    وةيا ت وابلتريايل فريإن ناريا   عدةيرية شجترية عريل التاريوعو امريا أن ناريا
 ل تعا ف واحلوا  وضرو ة ل الز ا مي ت

اانئ  ةي ية االقر ن أ قاليد ومراج  إسالمية سواء  يالتاد إىلونااو نلدأ ن احلديع عل مومول جديد لإلنالانية 
 ونريريقا االسريتخدال املقريريا ن اإلنالريار اإلسريالميف يريريد بعري  الريريلعا يرير  ن كلريري  ثريو ًا لريريابال مريل اخلريريربا  الوثريريةت لوالالرياة أ

إنالريار ن الريلعا يت ريو  أن اإلسريالميف غري  نت،دس عل اإلسالميف ونت،دس عل اإلنالار ابملعا القي نريريدرت ونريقا  
ول مخت وريني ن ا يريوال ا اإلسريالمية لخ رير املخت ريف ةياي ري أن الر يرية ن دريني يالتدعيف معيا  الريديلو -اما كار –   ن

أاي  اريان  املثمريرن معيا  التمييز .ني الارياس ال ريالز والتقريو  والعمري  إك إ ؛وا عراو ال جتع  نقا معيا ًا ل تمييز .ني الااس
 ةيل اإلنالان أو يوم  أو لون ت

ابملالري مني  يعذ كل  فريرض ا دثريال اخلاةريةال  او فإناا عادما نت،دس عل اإلسالميف .وةو  إنالاني.ااء ع   كل 
 ورر وفالسريريريوت  وموثريريرير و العريريريامل ويريريريانوني و سريريريما مؤ  ريريريأن  ريريريقا اإلسريريريالميف ماظومريريرية يريريرييد يد يعريريريذع ريريري  غريريري  املالريريري منيو ولثريريريل 

الروعريرية  ابلريريغلريري  اتريرياهن الالويالريريري  .ريريواالا  و ما سريريا ويُقريريدموهنا ع ريري  أهنريريا أسريرياس لإلنالريريانيةتفاابد ع ريري  سريريلي  املثريريا  أن و
اثري  مريل اإلسريالمينيو مريل   يتااو رياا مرياة ن اإلسريالل امريا  ارياو  فيري  يضريية و Humanisme d'l' Islam: عاوانري 
ولثريل مريل ديريع ماظومرية القرييد الرييت ثثريد املالري مني ن دريركد مري  غري ند أاي  اريان  وليس نو القت  لغ  املال د إن  ديع

 سلب احلرهنت
أن ناا  ماظومة ييد إسالمية سواء ن التلةي  أو ن  ربة احلضا ة اإلسالميةو ويد طلقئ ن فلا   الةة كل  

ممريريريا أفالريريريح ايريريريا   ومريريري   راجريريري  القريريريوة والودريريريدة والتعريريريرض لالسريريريتعما  راجعريريريئ  لثامريريريايريريريوة احلضريريريا ة اإلسريريريالمية وإجناالنريريرياو 
 ملما سا  س لية عديدة  الم  و  اغ  ابسد اإلسالميفت

ال  -امريريا كاريرير – ايريريد أن موضريريوع االنتمريرياء إىل الريريدائرة احلضريريا ية اإلسريريالمية وأ ريري ا فريريإن نريريقر احملاضريريرة سريريعئ إىل 
 عقريداي يالريتلعد غري  املالري منيت نري  مومريول دضريا ي ولرييس  ا معماووال يتااي يرفا االنتماء إىل ةوائر االنتماء ا ةغر

مل ريرياحل االيت ريريرياةية والالياسريريريية والثقافيريريرية ات،قيريريريت لقريريريوة و ل  ا  نريريريقا االنتمريريرياء اريريان م ريريريد  ع ريريريأثلريريريئ التريريريا يو أنريريري  دريريني فريُ  ولقريريد
 مريريل ِيلريري  أل ل اريريا يِ  لمريري  ريريويم  سريريواء حنريريو و.ريريدأ االجتريريار االنتمريرياء فثريري  نريريقا  مريرياوأنريري  دياو والعالريثرية وغ نريريا لسمريرية ول عريريامل

وإمنريريا يالريريتلعدنا مريريل الريريقاارة  وقر الريريدائرة ع ريري  حنريريٍو ال يتثامريري  معمريرياةوائريرير أ ريرير  كريريمريريل  ريريال  ياولريرية اسريريتلدا   لغريري ش أ
  م ريريرياحل نريريريقر ا مريريرية .ريريريدأ   تآاريريري دياابريريريقأن ةوائريريرير أةريريريغر نريريرييف ا نريريريد وا ةريريري ح وا فضريريري و  اةعريريرياءوالريريريوعيف واملعرفريريرية عريريريرب 

مريريا نريريو ،ريريديع ن ماققتاريريا والريريقي نريريو لريرييس إال اسريريتلدا  تال ن جماةلريرية دريريو ثالثريرية يريريرون ناريريا مااللاريريا ماريريق و تريريداع و دريري  إ
  تا نو يائدجديد مب
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.ني انتماء الوريرة لدائر ري  احلضريا ية اإلسريالمية وإىل أمتري   جق اي ا ن ناا   اايض وومل ياابح نقا الت،ديع د  ا ن
 ريريقر  االنتمريرياء ريريا الوريريرة وا ماعريريا  ن ياولريرية اليريريتالع  و.ريريني سياسريريا  وطايريرية وإي يميريرية وعريريرب إي يميريرية يتعريريرضمريريل شديريريةو 

 ت مل شدية أ ر  وليس  قويرًا وإةالًدا اما يقتضيف ا مر والدائرة عاوًة وارًنا
وإةريالزو ولثامريا ليالريئ حباجرية  مواجمريةومما ال   في  أن نقر الدائرة م يابة ابلال ليا  الراناة والرييت ثترياج إىل    

 إةالزتولثل  غي  و   لدي إىل 
  
 

 


