


م�سارالتعريف بالإ�سالم

يف اللغات الأجنبية

د. ح�سن عزوزي 

75 )يناير 2014م / �صفر1435هـ(  الإ�صدار: 



الإخراج الفني: حممود حممد اأبو الف�ضل



نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

د. ح�سن عزوزي 

من مواليد املغرب، حا�سل على �سهادتي دبلوم الدرا�سات العليا ودكتوراه الدولة 

للمجل�س  ورئي�سا  بفا�س،  ال�سريعة  بكلية  اأ�ستاذا  يعمل  الإ�سالمية،  الدرا�سات  يف 

العلمي لإقليم مولي يعقوب..

من موؤلفاته: »مدخل اإىل درا�سة علوم القراآن وتف�سريه«، و»الإ�سالم والغرب: 

ق�سايا ومواقــف«، و»درا�سات يف ال�ست�سراق ومناهجه«.. وغريها.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�س.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�س: 22445465 )965+(

نقال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد

3



مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

يناير 2014 م / �سفر 1435هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات:  123 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 208

ردمك:   978-99966-50-95-6

4



فهر�س املحتويات

ت�سدير

مقدمة 

مبحث متهيدي: عاملية �لإ�سالم و�حلاجة �إىل خطة للتعريف 

         بالإ�سالم يف �للغات �لأجنبية

الف�سل الأول

مرتكزات مهمة التعريف بالإ�سالم واأهدافها يف اللغات الأجنبية

�ملبحث �لأول : �ملرتكز�ت

�ملبحث �لثاين : �لأهد�ف

الف�سل الثاين

خطاب التعريف بالإ�سالم يف اللغات الأجنبية بني الداعي واملدعو 

�ملبحث �لأول : طبيعة �خلطاب وخ�سائ�سه

�ملبحث �لثاين :من �لذي يعرف بالإ�سالم )�لد�عي(

�ملبحث �لثالث: من �لذي يعرف بالإ�سالم )�ملدعو(

الف�سل الثالث

التعريف بالإ�سالم يف اللغات الأجنبية عرب و�سائل الإعالم والت�سال

�ملبحث �لأول: �إن�ساء قناة ف�سائية �إ�سالمية مبختلف �للغات 

�ملبحث �لثاين : �لهتمام باملجال �لإعالمي يف �لغرب

�ملبحث �لثالث : ��ستثمار �سبكة �ملعلومات �لعاملية )�لنرتنت( 

�ملبحث �لر�بع: �إ�سد�ر �لكتب و�ملن�سور�ت �ملعرفة بالإ�سالم ب�ستى �للغات

�ملبحث �خلام�س:  دور �ل�سحافة �ملكتوبة باللغات �لأجنبية 

9

11

16

23

25

31

39

41

44

51

57

59

64

72

76

78

5



الف�سل الرابع

من مكونات العمل وجمالته 

�ملبحث �لأول: �لإ�سهام يف �لتعريف بالإ�سالم يف �لكتب

�لدر��سية �لغربية و�ملناهج     

�ملبحث �لثاين:تنظيم �للقاء�ت و�ملوؤمتر�ت يف �لدول غري �لإ�سالمية

�ملبحث �لثالث: دور �لكفاء�ت �لعلمية �ملهاجرة

�ملبحث �لر�بع: دور ترجمة معاين �لقر�آن �إىل خمتلف �للغات

�ملبحث �خلام�س : دور �ملر�كز �لثقافية �لإ�سالمية

اخلامتة

لئحة املراجع

83

85

88

91

99

103

107

110

6







ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

يحتاج التعريف بالإ�سالم يف اللغات الأجنبية اإىل �سروط واآليات تختلف عن 

تلك التي ُتنتهج مع القارئ العربي، وقد م�سى زمن طويل على م�سار التعريف 

بالإ�سالم على م�ستوى البيئات الغربية وغريها، غري اأن حركة تقوميية لذلك 

وبقيت  ورجالته،  وبراجمه  له خططه  موؤ�س�سي  برنامج  اإىل  تتحول  امل�سار مل 

املبادرات فردية يف اأغلب الأوقات.

ح�سن  للباحث  الأجنبية«  اللغات  يف  بالإ�سالم  التعريف  »م�سار  كتاب  وياأتي 

عزوزي ليفتح هذا امللف الدعوي ، وير�سد واقعه واآفاقه.

ي�سل  اأن  على  الذاتية  الإ�سالم  قدرة  خالل  من  للمو�سوع  ر�سده  جاء  وقد 

ابتكرتها   التي  القنوات  خمتلف  خالل  من  العربي،  ،غري  الآخــر  اإىل  خطابه 

لتو�سيع  جيدة  فر�سا  املجال،  هذا  يف  للدعاة،  اأعطى  مما  احلديثة،  التقنية 

الأمر  يعد  اإذ مل  واملوؤ�س�سات،  والفئات  ال�سرائح  وا�ستهداف خمتلف  اخلطاب 

ملتقيات  عقد  اأو  جريدة،  اأو  جملة  اإ�سدار  اأو  الكتب  ترجمة  على  مقت�سرا 

واملرئية،  ال�سمعية  الإعــالم  و�سائل  خمتلف  اإىل  ذلك  تعدى  بل  ومــوؤمتــرات، 

وا�ستوعب الف�ساء التوا�سلي عرب �سبكة الإنرتنت، مما مينح امل�سلمني اليوم، 

اإن هم اأعدوا العدة املعرفية واملنهجية، فر�سا خ�سبة للتعريف بقيم الإٍ�سالم. 

وقد عمل الباحث على تقدمي بع�س املقرتحات العملية يف هذا ال�سياق.

  وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة 

الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل جمهور القراء الكرام واملهتمني، اإ�سهاما منها 

الغربية  بالدوائر  بالإ�سالم  للتعريف  ال�سبل  اأجنع  دائرة احلوار يف  تو�سيع  يف 

وغريها، �سائلة املوىل اأن ينفع به، واأن يجزي موؤلفه خري اجلزاء...

اإنه �سميع جميب الدعوات...
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مقدمة





واملر�سلني  الأنبياء  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

وعلى اآله و�سحبه اأجمعني وعلى تابعيهم اإىل يوم الدين :

  وبعد :

الأخرى  الثقافات  على  انفتاحها  يف  ال�سمحة  الإ�سالم  روح  اأن  �سك  فال 

وتعاي�سها معها كان لها منذ البداية اآثار اإيجابية من حيث انت�سار الإ�سالم يف 

�ستى البقاع والأ�سقاع، وقدرته على الن�سياح والنت�سار وا�ستيعاب الأجنا�س 

والقوميات واإدماجها يف الرتكيبة الإ�سالمية.

غري  البالد  يف  النا�س  معظم  اأن  يف  لل�سك  جمــال  هناك  يعد  مل  واليوم 

الإ�سالمية يجهلون ال�سيء الكثري عن حقائق الإ�سالم ومبادئه وقيمه، ولعل 

بالإ�سالم  التعريف  عملية  كون  اإىل  الأول  باملقام  يعود  اجلهل  هذا  م�سدر 

لدى  الل�سانية  التعددية  تراعي  ل  خارجه  اأو  الإ�سالمي  العامل  داخل  �سواء 

املخاَطبني الذين ل ي�ستطيعون معرفة حقائق الإ�سالم وا�ستيعابها بغري لغتهم 

الأ�سلية، وهذا ما يجعل فئات عري�سة من النا�س ل يتمكنون ب�سكل اأو باآخر 

الدين  هذا  باأ�سالة  تقنعهم  ومو�سوعية  بو�سوح  الإ�سالم  على  التعرف  من 

اأعراقهم  عن  النظر  ب�سرف  الب�سر  كل  على  دعوته  وانفتاح  وم�سداقيته 

واأجنا�سهم ولغاتهم.

اإن مهمة التعريف بالإ�سالم يف اللغات الأجنبية ت�ستدعي يف ظل الظروف 

والأ�ساليب  الو�سائل  يف  النظر  اإعـــادة  الــراهــنــة  الــدولــيــة  واملــتــغــريات 

ومراجعتها مراجعة دقيقة مع �سرورة ا�ستغالل الطاقات العلمية والفكرية 

والدعوية املتوفرة وتوظيف الو�سائل الإعالمية والتكنولوجية املتاحة، ف�سال 

عن اإعادة ترتيب الأولويات مبا ي�ستجيب لطبيعة الواقع الراهن وما يعرفه 

واإيالئه  باملو�سوع  العناية  يتطلب  ما  وهذا  كربى،  وحتديات  جتاذبات  من 
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الأهمية التي ي�ستحقها يف عامل متغري يفر�س اقتحام �ساحات ومعاقل جديدة 

للدعوة بو�سائل واأ�ساليب واإمكانات متجددة حتقق من جهة ت�سدير الدعوة 

من جهة  وترمي  اإليها،  هو يف حاجة  من  اإىل  اأعجمي  بل�سان  الإ�سالمية 

اإ�ساءة  من  اأ�سابها  بعدما  الغرب  الإ�سالم يف  �سورة  ت�سحيح  اإىل  اأخرى 

احلادي  اأحداث  بعد  املا�سية  القليلة  ال�سنوات  متعمدين خا�سة يف  وت�سويه 

ع�سر من اأيلول 2001.

لتفعيل عملية  الإمكان- خطة  – يف حدود  الكتاب لري�سم  وقد جاء هذا 

التعريف بالإ�سالم يف اللغات الأجنبية مبينا الأهداف والأ�س�س واملرتكزات 

التي تقوم عليها ف�سال عن اقرتاح بع�س مكونات وجمالت العمل والتنفيذ، 

واهلل املوفق وهو الهادي اإىل �سواء ال�سبيل..
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مبحث متهيـدي : عاملية �لدعوة و�حلاجة

�إىل خطة للتعريف بالإ�سالم يف �للغات �لأجنبية

تنبع من  كافة  للب�سر  ر�سالته  الإ�سالمية وعمومية  اأن عاملية  اأول: ل �سك 

اجلن�س  رقــي  اأمــام  تقف  التي  الب�سرية  امل�سكالت  جميع  عالج  دينا  كونه 

العقل  بذلك  لالإ�سالم  وي�سهد  وحال،  عالجا  م�سكلة  لكل  وو�سع  الب�سري، 

واملنطق كما ت�سهد به الوقائع والتجارب، ويوؤيد ذلك كله التاريخ باعرتاف 

اأن تظل الدعوة  غري امل�سلمني قبل امل�سلمني. واإذا كان من الواجب املتيقن 

الإ�سالمية م�سغولة باأمر امل�سلمني امللتزمني باأمور دينهم تذكرهم وتنبههم 

�سعائر  جمتمعاتهم  يف  احلق  الدين  وتقيم  خطاهم  وت�سدد  غفلتهم  عند 

�سعوب  داخل  الدعوة  تنغلق  اأن  يعني  ل  ذلك  فاإن  ومنهجا،  حياة  و�سرائع، 

اإىل  تنطلق  اأو  وال�سعوب  الأمم  من  على غريها  تنفتح  ول  الإ�سالمي  العامل 

العاملني، بل ينبغي اأن ي�سري خطابها لكل قرن واأمة يف التاريخ وكل قرية وملة 

الإ�سالم يف خطابه اخلامت ملدى حمدود  يكن  الأر�ــس. ومل  وقوم على وجه 

 . والقراآن 
)1(

بقوم اأو ملة بل كان خطابا للعاملني { ۉ  ۉ  ې  ې  ې } 

  فقال تعاىل 
)2(

ياأمر الر�سول ] اأن يعلن يف النا�س اأنه مر�سل اإليهم اأجمعني

له : {ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  

.
)((

ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭ}
وقد حتققت عاملية الدعوة الإ�سالمية يف العهد النبوي عن طريق النطالق 

الر�سائل  كتابة  : عن طريق  �سعيد  اأكــر من  وعلى  اجتــاه  اأكــر من  بها يف 

وا�ستمرت  ذلك،  اإىل  وما  الوفود  وا�ستقبال  البعوث  وبعث  الر�سل  واإر�سال 

1 - التكوير : 27.

 56 رقم  الأمة  كتاب  الدعوي،  اخلطاب  مرتكزات  من   : الرحمن  عبد  الزبري  اهلل  عبد   -  2

.67 �س   )1417 القعدة  )ذو 

) -الأعراف :158.
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لالإ�سالم  تبليغا  الرا�سدين،  اخللفاء  زمــن  يف  الإ�سالمية  الــدعــوة  حركة 

انت�سار  دائرة  تو�سعت  امل�سلمني حتى  حياة  لأحكامه يف  وتطبيقا  له  وتعليما 

الإ�سالم تو�سعا كبريا وامتدت الفتوحات اإىل العراق وال�سام وفار�س وم�سر 

وبالد ال�سودان وبالد ما وراء النهر وغريها، ورافق هذا المتداد اجلغرايف 

البالد  هذه  اأ�سحاب  معظم  فدخل  الفكري،  المتداد  الإ�سالمية  للدعوة 

املفتوحة يف الإ�سالم وراأوا فيه خري منقذ لهم مما هم فيه، ومل تكن الدعوة 

الإ�سالمية حم�سورة بدعاة معينني، واإمنا كان كل فرد يف الأمة تقريبا ي�سعر 

)1(

بواجب الدعوة والتعريف بالإ�سالم والعمل على ن�سر مبادئه وتعاليمه.

وتنوعت اأ�ساليب التعريف بالإ�سالم يف خمتلف الع�سور تنوعا كبريا، فكان 

العلماء  من  خم�سو�سون  اأفــراد  بها  قام  التي  الفردية  املبادرات  ذلك  من 

والدعاة الربانيني العاملني، كما كان منها املبادرات اجلماعية التي اتخذت 

وقد   ،
)2(

اأو هيئات متخ�س�سة ر�سمية  اأو منظمات  تنظيمية  �سكل جماعات 

اأ�سهمت كل هذه املبادرات والتنظيمات الدعوية يف ت�سيري موكب الدعوة 

من  وكــان  اخلطاب  واأ�ساليب  الدعوة  مناهج  وتنوعت  العامل،  بقاع  كل  يف 

الطبيعي اأن يكون جناح الدعوة منوطا بنجاح اأ�سلوب اخلطاب الذي يتنوع 

متغايرة،  واأمناط  فالنا�س معادن خمتلفة  املخاطبني.  فئات  ويتباين ح�سب 

واأجنع  اإليه  للو�سول  الطرق  اأقرب  تبني  ينبغي  للدعاة  الهدف  والإن�سان هو 

توجيه  يف  للدعاة  �سندا  يعترب  ذلك  كل  اإذ  اإليه،  الدعوة  لتوجيه  الأ�ساليب 

الدعوة والتعريف بالإ�سالم.

1 -بحوث موؤمتر »دور اجلامعات الإ�سالمية يف تكوين الدعاة «، الريا�س 1988/1409 )42/2(.

2 - من الهيئات املتخ�س�سة يف هذا املجال الهيئة العاملية للتعريف بالإ�سالم التابعة لرابطة العامل 

الإ�سالمي .ومن اأهدافها كما ورد يف موقع الرابطة اللكرتوين ن�سر ر�سالة الإ�سالم اخلالدة والتعريف 

مبحا�سنه ون�سر ال�سورة ال�سحيحة عنه والذب عنه يف كافة امليادين ف�سال عن العمل على حتقيق 

ر�سالة الإ�سالم يف ن�سر الأمن وال�سالم والبناء احل�ساري.
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ثانيا: اإن جناح الدعوة يتوقف من جهة اأخرى على وجود ل�سان م�سرتك 

معرفة  جمــرد  من  دللــة  اأو�سع  امل�سرتك  والل�سان  واملــدعــو،  الداعي  بني 

املدعو  ثقافة  من  اللغة  هذه  حتويه  ما  معرفة  من  لبد  بل  م�سرتكة،  بلغة 

وخ�سائ�س بيئته وما ي�سكل موقفه من اأفكار ومعتقدات وما يحكم تفكريه 

من عادات وتقاليد.

يعترب  �سيدعوهم  بلغات من  بالإ�سالم  التعريف  القائم مبهمة  اإحاطة  اإن 

للنا�س  اهلل  وحفظها  عربية  بلغة  نزلت  الإ�سالم  لأن م�سادر  �سروريا  اأمرا 

الإ�سالم على وجه  تبليغ  املومنني  واألزم   [ اأنزلها على ر�سوله حممد  كما 

اأيا كانت  الداعية واملدعوين  اللغة بني  اإل باحتاد  يتم ذلك  بني وا�سح، ول 

بل�سانهم  اأقوامهم  اإىل  ال�سابقني  ر�سله  اهلل  اأر�سل  املعنى  ولهذا  اللغة،  هذه 

حيث يقول تعاىل : {ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

.وب�سبب كون القراآن نزل يف العرب اأول كان بلغتهم لأنه لو كان بغري 
(((

ں}
لغة العرب ملا فهموه ولطالبوا نزوله بل�سانهم ليفقهوه لكن اهلل تعاىل بحكمته 

اأنزله عربيا وقال {  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   

.
)2(

ۅ}
ولعل يف قوله تعاىل )اآعجمي وعربي( اإنكارا لالختالف اللغوي بني الداعية 

واملدعوين اإذ ل ي�سح اأن يكون الكالم اأعجميا واملخاطب به عربيا لأن ذلك 

لو حدث لحتاج املخاطبون اإىل التف�سيل والبيان . وحتقيقا لعاملية الإ�سالم 

الأجنبية،  اللغات  اإتقان  يتمكنوا من  اأن  العرب  الدعاة  فئة من  توجب على 

مع  فعله  مبا  الواجب  هذا  اإىل  والدعاة  امل�سلمني   [ اهلل  ر�سول  وجه  وقد 

ال�سحابي اجلليل زيد بن ثابت ر�سي اهلل عنه حيث قال له :» يا زيد اأحت�سن 

1 - اإبراهيم :4.

2 - ف�سلت :44.
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ال�سريانية ؟اإنها تاأتيني كتب بها، قال زيد، قلت : ل، قال : تعلمها، فتعلمتها 

الفار�سي  �سلمان  اإىل  كتبوا  الفر�س  اأن  اأي�سا  وروي 
)1(

يــومــا« ع�سر  �سبعة  يف 

ذلك  يقراأون  فكانوا  بالفار�سية  الفاحتة  لهم  يكتب  اأن  عنه  اهلل  ر�سي 

، وذكر تاج ال�سريعة تفا�سيل اأكر 
)2(

يف ال�سالة حتى لنت األ�سنتهم للعربية« 

حيث قال:كتبوا اإىل �سلمان الفار�سي ر�سي اهلل عنه اأن يكتب لهم الفاحتة 

بالفار�سية، وبعدما كتب عر�سه على النبي ] ثم بعثه اإليهم ومل ينكره عليه 

فهو  اهلل  لكالم  الرتجمة  يفر�س  التبليغ  واجب  كان  واإذا   ،
)(([ النبي 

يف جمال الدعوة والتعريف بالإ�سالم اأدعى واأكر لزوما.

اأرجاء  كل  يف  كافة  النا�س  على  بانفتاحها  الإ�سالم  يف  الدعوة  اإن  ثالثا: 

الدنيا ل تنغلق على فئة دون اأخرى ول تن�سبط مبدى حمدود اأو جهة معينة، 

تعاىل:  قال  للعاملني،  ونذارة  ب�سارة  خطاب  الإ�سالمية  الدعوة  فخطاب 

{ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       

 : تعاىل  قوله  تف�سري  يف  كثري  ابن  احلافظ  ويقول   ،
)4(

 { ۓ  ے  
 :»يقول تعاىل 

)5(

{ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ }

خطاب  وهــذا  النا�س(  اأيها  )يا  حممد  يا  )قــل(   [ حممد  ور�سوله  لنبيه 

جميعا(  ليكم  اإ اهلل  ر�سول  )اإين  والعجمي  والعربي  �سود  والأ لالأحمر 

اأي جميعكم، وهذا من �سرفه وعظمته ] اأنه خامت النبيئني واأنه مبعوث اإىل 

. وهكذا اإذا كان خطاب الدعوة الإ�سالمية خطابا عامليا، فاإن 
)6(

النا�س كافة«

1 -الفتح الرباين : كتاب العلم، باب ف�سل العلم والعلماء.

2 -ال�سرخ�سي : املب�سوط 7/1).

) -النهاية حا�سية الهداية لتاج ال�سريعة 86/1.

4 - �سباأ :28

5 - الأعراف :158

6 - تف�سري ابن كثري طبعة دار الكتب العلمية ببريوت ط1—1994--- 8/ 454.
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الإ�سالم ميثل �سقفا عامليا يظلل اجلميع، وم�سرتكا اإن�سانيا ي�ستوعب عطاء 

اأو طائفة. لذلك  اأو لون  كافة النا�س ولي�س دينا مقفال متع�سيا على جن�س 

جاءت عاملية الدعوة الإ�سالمية جمردة عن قيود الزمان واملكان وترتكز على 

اأ�س�س: النفتاحية والواقعية واملرونة وال�سمولية .

ويعترب مبداأ عاملية الر�سالة الإ�سالمية الأ�سا�س الثابت الذي تقوم عليه 

تنبع  املبداأ  هذا  ومن  الأخــرى،  والأديــان  الثقافات  اأهل  مع  امل�سلم  عالقة 

روؤية الإ�سالم يف توجيه الدعوة نحو امل�سلمني الذين يتوقون اإىل ا�ستكمال 

لهم  يتيحه  ل  ما  وهو  الإ�سالمية،  ثقافتهم  ومعطيات  بدينهم  معرفتهم 

وجودهم �سمن اأقليات يف ظل دول غري اإ�سالمية، ثم توجيه الدعوة اأي�سا 

نحو غري امل�سلمني الذين يفر�س واجب الدعوة تعريفهم بالإ�سالم ومبادئه 

ال�سمحة، وذلك من خالل توظيف جميع ال�سبل املمكنة والإمكانات املتاحة من 

اأجل التعريف بالقيم والتعاليم واملبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها الإ�سالم 

دون  الب�سر  من  على �سنف  تقت�سر  التي ل  ال�سمحة،  وترتكز عليها دعوته 

اأن تنفرد  اأو قطاع معني من اجلماهري دون �سواهم، كما ل يجوز  غريهم 

اأو املذهبية  العرقية  انتماءاتهم  اأيا كانت  اأو فئة معينة  بها جماعة خا�سة 

اأو الدينية اأو ال�سيا�سية اأو القت�سادية، فهي لكل الأمم ولكل ال�سعوب مهما 

اختلفت األوانهم وم�ساربهم، فالإن�سان – حيث يوجد وكيفما يكون– يجب 

 
)1(

اأن ت�سله الر�سالة.

ول �سك اأن مما ي�ساعد كثريا على اقتحام جمال الدعوة باخلارج والتعريف 

بالإ�سالم ب�ستى اللغات قيام دعوة الإ�سالم على خ�سائ�س ومبادئ مميزة 

والت�سامح  واملحبة  الإن�ساين  والإخــاء  واحلــوار  والتعاي�س  التعارف  مثل: 

1 - د حميي الدين عبد احلليم : اإ�سكالية العمل الإعالمي بني الثوابت واملعطيات الع�سرية، كتاب 

الأمة، رقم 64 )ربيع الأول 1419(  �س 75.
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التعريف  التي جتعل من عملية  اخل�سائ�س  من  وغريها  وال�سالم  والأمن 

احلا�سر  الع�سر  وتطور  تتنا�سب  واقعية  عملية  املختلفة  باللغات  بالإ�سالم 

بطواعية  يقبل  املخاَطب  الآخــر  وجتعل  وحتدياته  ورهاناته  مب�ستجداته 

وتلقائية على معرفة الإ�سالم والطالع على اأ�س�سه وتعاليمه وقيمه .

ول �سك اأن مهمة التعريف بالإ�سالم باللغات الأجنبية ت�ستدعي من جميع 

اجلهات امل�سوؤولة اإعادة النظر يف الأوراق ومراجعتها مراجعة �سمولية دقيقة 

واإعادة ترتيب الأولويات مبا ي�ستجيب لطبيعة الواقع الراهن وما ي�سهده من 

حتديات كربى، وهذه الق�سية التي نحن ب�سددها ت�ستحق اأن تدر�س بعناية 

واأن تكون مو�سع اهتمام كافة اجلهات، بل ينبغي اأن ت�ستحوذ على تفكري كل 

املنظمات والهيئات الإ�سالمية وقادة العمل الإ�سالمي على اختالف مواقعهم 

التحدي  من  تعقيدا  واأكر  اأخطر  �سيكون  القادم  فالتحدي  وم�سوؤولياتهم، 

الراهن، ولن ن�ستطيع مواجهة التحديات الراهنة والقادمة ما مل نعمد اإىل 

ر�سم اخلطط والآليات والتدابري املنا�سبة ملواجهة هذه التحديات والتعامل 

من  النابعة  الذاتية  قدراتنا  وتعزيز  واأفكارنا  مواقفنا  ودعم  املتغريات  مع 

اإمياننا وعقيدتنا يف �سبيل تبليغ ر�سالة الإ�سالم اإىل العاملني مبختلف اللغات 

والأل�سن املتاحة.

رابعا: اإن اعتبار عملية التعريف بالإ�سالم ومبادئه باأكرب عدد من اللغات 

مظهرا من مظاهر الطابع العاملي لديننا احلنيف يدفع بقوة اإىل التفكري 

يف اإمكانية و�سع خطة �ساملة تر�سم حدود جمال الدعوة والتعريف بالإ�سالم 

مبختلف اللغات، خا�سة واأن روح الإ�سالم ال�سمحة يف انفتاحها على الثقافات 

اآثار اإيجابية من حيث انت�سار  الأخرى وتعاي�سها معها كان لها منذ البداية 

الإ�سالم يف �ستى الأ�سقاع والبقاع وقدرته على الن�سياح والنت�سار وا�ستيعاب 

الأجنا�س والقوميات الأجنبية واإدماجها يف الرتكيبة الإ�سالمية .
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متوفرة،  التطبيق  واإمكانيات  مفتوح  والتخطيط  الإعــداد  فمجال  لذلك، 

بالإ�سالم  للتعريف  �سامل  برنامج  واإنــ�ــســاج  اإجنـــاز  اإىل  احلــاجــة  وتبقى 

عن  الإ�سالمي  العامل  بلدان  اأمــام  الطريق  معامل  تر�سم  املختلفة  باللغات 

طريق وزاراتها يف ال�سوؤون الإ�سالمية وهيئاتها ومنظماتها، ويف اإطار العمل 

الإ�سالمي امل�سرتك يف اجتاه اإحداث نقلة نوعية يف اأ�سلوب التعريف بالإ�سالم 

باللغات املختلفة ان�سجاما مع اإيقاعات الع�سر الراهن وما ي�سهده من انفتاح 

على امل�ستجدات وتكيف مع الواقع وتفاعل كامل مع مرحلة التخطيط املحكم 

وا�ست�سراف اآفاق امل�ستقبل القائمني على ح�سن ا�ستغالل الإمكانات والقدرات 

وتوظيف الطاقات واملوارد ومواجهة التحديات والعوائق.

وت�ستند احلاجة اإىل خطة �ساملة للتعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة اإىل 

اعتبارات وم�سوغات عدة نذكر منها :

الدعوة  اإخ�ساع عملية  البحث يف  ي�ستدعي  التفكري يف هذه اخلطة  اإن  1 )

التفكري  مرحلة  بــدء  ثــم  والــنــقــد،  والــتــقــومي  والفح�س  للدر�س  بــاخلــارج 

املعرو�سة  واحلــالت  والــظــروف  املتاح  الواقع  يدر�س  الــذي  ال�سرتاتيجي 

والأبعاد والنتائج املرجوة والتداعيات والحتمالت املتوقعة، وكل هذا يتطلب 

باأن  علما  م�ستقبلها،  وا�ست�سراف  اأ�س�سها  و�سع  والتدقيق يف  اإحكام اخلطة 

ن�سر  ل�سيا�سة  ال�سامل  الإطار  ت�سكل  اللغات  ب�ستى  بالإ�سالم  التعريف  مهمة 

دعوة الإ�سالم باخلارج.

اختالف  على  باخلارج  الدعوة  و�سنوف  اأ�سكال  جميع  اخلطة  ت�سمل   2 )

حالتها وم�ستوياتها مع ات�سامها بقدر من املرونة ي�سمح لها مب�سايرة تطور 

واحلالت  الأو�ــســاع  تتطلبه  ما  ح�سب  وذلــك  املراحل،  وجتــدد  الختيارات 

املختلفة يف البلدان غري الإ�سالمية. 

اإن املرحلة الراهنة يف ظل عوملة كا�سحة وهيمنة غربية كبرية يف جمال  ( )
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الإعالم وتدفق املعلومات تتطلب توحيد اجلهود واملبادرات من خالل ا�ستثمار 

به  والتعريف  الإ�سالم  عاملية  حتقيق  على  امل�ساعدة  والنظم  الو�سائل  كافة 

وت�سحيح �سورته.

وعفوية  ب�سيطة  لي�ست  اللغات  مبختلف  بالإ�سالم  التعريف  عملية  اإن  4 )

وارجتالية تتم مبجرد احلما�س بعيدا عن درا�سة الواقع املتغري والإمكانات 

اأن عملية التعريف  املتاحة واإدراك الأبعاد والنتائج املحتملة، ومن املعلوم 

الزمن على منط ارجتايل  اأمدا من  باللغات املختلفة قد �سارت  بالإ�سالم 

وعفوي يقوم على اأمرها اأنا�س غيورون دومنا انطالق من تخطيط حمكم 

امل�ستوى  يف  النتائج  تكن  مل  لذلك  مــدرو�ــس،  منهج  اأو  م�سبوط  فقه  اأو 

املطلوب.

اإن حتمل م�سوؤولية الدعوة التي تعترب واجبا كفائيا يحمل على �سرورة  5 )

الإ�سالم  لن�سر  �سرورية  واأداة  كو�سيلة  املختلفة  اللغات  وتوظيف  ا�ستخدام 

الدعوة  من  ال�سنف  فهذا  برمته،  العامل  اإىل  معطياته  ونقل  به  والتعريف 

حتتاج اإليه الأقليات واجلاليات الإ�سالمية من جهة وكذا غري امل�سلمني من 

اأتباع الديانات والعقائد املختلفة من جهة اأخرى.

وتدبري  تخطيط  ع�سر  يعترب  فيه  نعي�س  الـــذي  الع�سر  اأن  �سك  ل  6 )

يفر�س  ما  وهــو  والعفوية.  لالرجتال  فيه  مكان  ل  للم�ستقبل  وا�ست�سراف 

باإحلاح اإعداد خطة �ساملة للتعريف بالإ�سالم ب�ستى اللغات وتوجيه الدعوة 

نحو �ساحات اأخرى ومواقع جديدة تتجاوز احلدود التقليدية لديار الإ�سالم، 

�سورة  يف  والتطبيق  للتنفيذ  قابلة  واختيارات  اأفكار  اإن�ساج  يتطلب  ما  وهو 

اللغات  ب�ستى  بالإ�سالم  التعريف  تنظيم مهمة  اإىل  تهدف  اإجــراءات عملية 

تنظيما حمكما.
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الف�صل الأول

 مرتكزات مهمة التعريف بالإ�صالم 

واأهدافها يف اللغات الأجنبية





�ملبحث �لأول: �ملرتكز�ت 

دعوية  و�سائل  على  الأجنبية  اللغات  يف  بالإ�سالم  التعريف  مهمة  ترتكز 

املتطور،  امل�ستقبل  املتغري ورهانات  الواقع  ت�ستجيب ملتطلبات  وناجعة  فعالة 

عامل  ي�سهدها  التي  والتكنولوجية  الت�سالية  الثورة  من  ذلك  يف  م�ستفيدة 

اليوم. وتنطوي هذه املهمة على جملة من املرتكزات منها :

الو�سائل  كافة  وا�ستغالل  توظيف  يتم  بحيث  الو�سيلة،  تكنولوجية   1 )

التكنولوجية املتطورة يف التبليغ والإعالم، وذلك لكي توؤدي عملية التعريف 

بالإ�سالم باللغات املختلفة وظيفتها على اأو�سع نطاق وب�سرعة هائلة، خا�سة 

 . ومتباعدة  �سا�سعة  م�ساحات  على  متتد  الإ�سالمية  غري  البلدان  واأن 

ول تخفى اأهمية توظيف الو�سائل التكنولوجية يف جعل املعلومات واملعطيات 

تتدفق ب�سورة كبرية حيث تتعاظم وتتوالد املعرفة املراد تبليغها والتعريف 

بها ثم يتم الإ�سراع يف ن�سرها وتداولها .

تكاثر  �سوء  يف  – التكنولوجي(  )الإعالمي  املرتكز  هذا  اأهمية  ونتزايد 

الدعوة  بلوغ  و�سعوبة  العامل،  بقاع  كل  عرب  الإ�سالمية  واجلاليات  الأقليات 

اإليها والتوا�سل معها ومع قادة العمل الإ�سالمي عن طريق الو�سائل التقليدية 

التي كانت �سائدة يف مراحل �سابقة.

التعريف  مهمة  كانت  فاإذا  وتدريبهم،  الدعاة  اإعداد  موؤ�س�سات  توفر  2 )

بالإ�سالم باللغات الأجنبية تقت�سي دعوة النا�س اإىل الإ�سالم وبيان مبادئه 

وحقائقه، فاإن الأمر يحتاج اإىل تدريب وتخطيط وح�سن ا�ستيعاب ملقت�سيات 

الدعوة ومتطلباتها يف �سفوف غري العرب، حيث اإن الداعية ينبغي اأن يكون 

عاملا مبختلف الأديان والفل�سفات والأنظمة، مطلعا على ظروف املجتمعات 

املدعوة واأحوالها، ملما مبناهج الدعوة باحلكمة واملوعظة احل�سنة واأ�ساليب 
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الأجنبية يف خ�سائ�سها  اللغات  باإحدى  والإقناع، وخبريا  احلوار واجلدال 

واأ�ساليبها املتنوعة. وهذا كله ل يتاأتى حتقيقه يف معظم الأحيان يف ع�سرنا 

الدعاة  اإعــداد  اإىل  تهدف  التي  التعليمية  املوؤ�س�سات  خالل  من  اإل  الراهن 

علميا وتدريبهم عمليا على القيام بالدعوة، حيث تزودهم بالقدرات وت�سع 

دعوته  ون�سر  الإ�سالم  بتبليغ  القيام  تعينهم على  التي  الو�سائل  اأيديهم  بني 

واأ�ساليب  و�سائل  من  اإليه  التو�سل  مت  ما  لأحــدث  وفقا  املختلفة  باللغات 

ودعوتهم  نفو�سهم  يوؤثر يف  وقلوبهم مبا  النا�س وخماطبة عقولهم  لإعالم 

بالطرق املقنعة.

ولقد قامت بع�س الدول واملنظمات والهيئات الإ�سالمية باإن�ساء جامعات 

وكليات ومعاهد تعنى ب�سوؤون الدعوة وعلومها، بل اإن بع�س هذه اجلامعات 

وتاأهيلهم  الدعاة  تخريج  يف  متخ�س�سة  واأق�سام  كليات  اإن�ساء  اإىل  اجتهت 

وتدريبهم على حمل اأعباء الدعوة يف اخلارج.

وفرة وتنوع الكوادر والطاقات العلمية العاملة يف جمال الدعوة �سواء  ( )

عليه  تتوفر  مبا  اإ�سالمية  دولة  كل  �سعيد  على  الإ�سالمي  العامل  داخل 

بالإ�سالم  التعريف  مبهمة  للقيام  املوؤهلني  والدعاة  العلماء  من  �سفوة  من 

العاملني  التعاون مع  الإ�سالمي من خالل  العامل  اأو خارج  باللغات املختلفة 

واملنظمات  اجلمعيات  دوائــر  يف  واملنتظمني  الدعوة  جمال  يف  الن�سيطني 

واملراكز الثقافية الإ�سالمية امل�ستقرة بالبلدان غري الإ�سالمية.

( 4 ات�ساع نطاق املادة التي يتم ن�سرها وبثها وكذا دائرة ال�سبل والأ�ساليب 

التي ميكن توظيفها بهدف التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة، وهو ما ي�سمح 

به اجلانب الإيجابي من معطيات العوملة الثقافية، لذلك فاخلطة ترتكز على 

ح�سن ا�ستغالل ما ميكن ت�سميته بعوملة الإنتاج الدعوي حيث تفر�س ال�سرورة 
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م�ستوى  اإىل  والأ�سرطة  واملجالت  ال�سحف  ا�ستخدام  م�ستوى  من  النتقال 

ا�ستغالل تقنيات البث الف�سائي والأقرا�س امل�سغوطة )CD-ROM( و�سبكة 

داخل  الدولية  واملعار�س  واملناظرات  املوؤمترات  وعقد  العاملية،  الإنرتنت 

املعاقل الغربية وغريها .

واخلــطــوات  املــراحــل  لــكــل  الــدقــيــق  والــتــنــظــيــم  املــحــكــم  التخطيط  5 )

والإجراءات الكفيلة بتحقيق مهمة التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة على 

اأح�سن الوجوه، وهذا الأمر ميكن حتقيقه بف�سل التعاون امل�سرتك والتن�سيق 

الإ�سالمي،  العامل  يف  الإ�سالمية  والهيئات  املنظمات  خمتلف  بني  امل�ستمر 

اأخرى، ومما ميكن  الثقافية من جهة  واملراكز  بينها وبني اجلمعيات  وكذا 

الإ�سارة اإليه بهذا ال�سدد ما يلي :

موا�سفات  وجعل  بالإ�سالم  التعريفية  والطرق  الأ�ساليب  تنويع   )1-5

اخلطاب الدعوي باخلارج تتعدد لت�سع جميع املخاَطبني اأينما وجدوا يف كل 

مرحلة ولكل حالة.

وم�ستوياتهم  )املدعوين(  املخاَطبني  وحــال  واقــع  ور�سد  درا�سة   )2-5

والفروق  اخل�سائ�س  ومــراعــاة  بينهم  الــفــوارق  وتبني  والثقافية  الدينية 

اجلن�سية والعرقية على م�ستوى الأفراد وال�سعوب، فالأمر اأ�سبح اأ�سا�سا مقررا 

النف�س والجتماع وخرباء الرتبية والتعليم،واآن  وحقيقة م�سلمة لدى علماء 

املبني  الأجنبية  باللغات  بالإ�سالم  التعريف  جمال  يف  منها  ن�ستفيد  اأن  لنا 

على اأ�سا�س الفهم امل�سرتك العميق بني الداعي واملدعو ليتم الت�سال الذي 

يحقق الغاية، وذلك كله يحتاج اإىل فح�س وتقومي، ثم اإىل اإحاطة وا�ستيعاب 

من اأجل توفري اأمناط من اخلطاب واأ�سناف من الدعاة املعرفني بالإ�سالم، 

فالدعاة يف الداخل غريهم يف اخلارج.
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5-)( تغطية كافة املناطق اجلغرافية يف العامل وفق تخطيط منظم ير�سم 

�سورة كاملة خلريطة الدعوة باخلارج، واإذا كان التوزع اجلغرايف لالأقليات 

الدعوة  عملية  وتوحيد  الكامل  بالتوا�سل  ي�سمح  ل  الإ�سالمية  واجلاليات 

والتعريف بالإ�سالم يف اللغات الأجنبية، فاإن مما ينبغي الهتمام به تن�سيق 

اجلهود وا�ستثمار الطاقات من اأجل ر�سم و�سبط خريطة الدعوة يف البلدان 

للجاليات  والثقايف  الديني  لل�ساأن  الهائل  التطور  اأن  كما  الإ�سالمية،  غري 

والأقليات الإ�سالمية يف الغرب املبني اأ�سا�سا على حتول الوجود الكمي اإىل 

تاأثري كيفي ب�سورة متنامية ومثرية ي�ستدعي ت�سور خريطة الدعوة اأول ثم 

العمل على تطوير العمل يف اإطارها وا�ست�سراف واقع اأف�سل لعملية التعريف 

بالإ�سالم باللغات الأجنبية.

5-4( �سرورة اإعادة النظر يف اأبرز مكونات العمل الدعوي يف الغرب يف 

التجارب ال�سابقة وفق نظرة جديدة يف التخطيط والتدبري من اأجل جتاوز 

اإىل  الرامية  والتجديد  التغيري  خطط  واقــرتاح  اخللل  ومواطن  ال�سلبيات 

حتقيق الأهداف املن�سودة والغايات املق�سودة من وراء تفعيل مهمة التعريف 

بالإ�سالم باللغات الأجنبية.

الأداة  لأنها  بالإ�سالم،  التعريف  عملية  يف  اللغات  خمتلف  توظيف  6 )

ال�سرورية لتحقيق التوا�سل بني الداعي واملدعو وتوجيه خطاب التعريف يف 

اإل باحتاد  اأغلبية املدعوين، ول يتم ذلك  اجتاه غري العرب الذين ي�سكلون 

اللغة بني الداعية واملدعو اأيا كانت هذه اللغة. ولهذا املعنى اأر�سل اهلل ر�سله 

ال�سابقني اإىل اأقوامهم بل�سانهم حيث يقول تعاىل :{ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

. ويعترب هذا املرتكز اأ�سا�سيا يف �سياق 
)1(

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں} 
انفتاح الدعوة الإ�سالمية على الأجنا�س وال�سعوب والقوميات الأخرى التي 

1 -ابراهيم :4.
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الأ�سلية. وهذا  لغاتها  الإ�سالم ومعطياته بغري  اأحكام  ا�ستيعاب  ت�ستطيع  ل 

اأبرز ما مييز اخلطة، حيث اإنه بف�سل ا�ستغالل هذا املرتكز ميكن ال�ستجابة 

حلاجيات الدعوة الإ�سالمية وتلبية طموحها وفتح اآفاق رحبة لعملية التعريف 

بالإ�سالم وتبليغ اأ�س�سه ومبادئه على نحو اأو�سع واأرحب.

يتبني  العامل  الل�سانية يف  التعددية  التمعن جيدا يف خريطة  اأنه عند  بيد 

اأن اللغات القومية متعددة وي�سعب ح�سرها، وبالتايل فاإنه لي�س من ال�سهل 

اللغات  اأما  النت�سار،  املحدودة  باللغات  التحدث  على  قادرين  دعاة  اإيجاد 

التي تتحدث بها اأكر من دولة واحدة، فمنها لغات كثرية النت�سار واأخرى 

حملية.. 

فمن �للغات �لر�سمية �لأكرث �نت�سار�، نذكر:

حيث  مــن  الأوىل  اللغة  وهــي  الــعــامل  مناطق  خمتلف  يف   : الإجنــلــيــزيــة 

النت�سار.

املنطقة  ويف  واللوك�سمبورغ  و�سوي�سرا  وبلجيكا  فرن�سا  يف   : الفرن�سية 

الإفريقية  الـــدول  مــن  كثري  يف  وكــذا  )كيبيك(  كندا  مــن  الفرانكوفونية 

)ال�سنغال – مايل.....(.

الإ�سبانية : يف اإ�سبانيا ودول اأمريكا اجلنوبية .

الأملانية : يف اأملانيا والنم�سا وبع�س املناطق من دول اأوروبية اأخرى جماورة 

)الدامنارك والرنويج وبولونيا و�سمال �سوي�سرا(.

الرو�سية : يف رو�سيا وجمهوريات الحتاد ال�سوفياتي امل�ستقلة.

ويق�سد باللغات واللهجات املحلية الأكر انت�سارا تلك اللغات التي تتحدث 

بها دول متعددة ومتجاورة لكنها لي�ست لغات دولية ر�سمية، مثال ذلك :
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اللغة ال�سالفية : وتتحدث بها دول اأوروبية كثرية مثل : يوغو�سالفيا وبلغاريا 

وت�سيكو�سلوفاكيا.

لغة الهو�سا : يف نيجريا والنيجر والكامرون وغانا وبلدان اأخرى يف غرب 

اإفريقيا.

لغة ال�سواحيلي : كينيا وتنـزانيا واأوغندا والكونغو.

لغة الفالين : يتحدث بها �سكان املنطقة الواقعة بني ال�سودان وال�سنغال.

ال�سينية : يف ال�سني والتايوان ودول اأخرى جماورة.

الأوردية : يف الهند وباك�ستان واأفغان�ستان.

وغري ذلك من اللغات.
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�ملبحث �لثاين : �لأهد�ف

  تهدف مهمة التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة اإىل حتقيق اآفاق رحبة 

اأهداف  وهي  الإ�سالمي،  العامل  دائــرة  خــارج  بالإ�سالم  للتعريف  ووا�سعة 

ا�سرتاتيجية ترمي من جهة اإىل توجيه دعوة الإ�سالم نحو الأقليات الإ�سالمية 

الإ�سالم  �سورة  ر�سم  اإىل  اأخرى  جهة  من  وترمي  امل�سلمة،  غري  وال�سعوب 

من خالل تقدمي تعريف وا�سح و�سليم لأحكام الإ�سالم ومبادئه وتعاليمه. 

ومن هذه الأهداف:

املتطلعة  الدنيا  بقاع  كل  يف  الإ�سالمية  الأقليات  حلاجيات  1(ال�ستجابة 

يخفى  ول  وتعاليمه،  دينها  لأحكام  اأكمل  وا�ستيعاب  اأو�سع  معرفة  اإىل 

اأن تواجد تلك الأقليات الإ�سالمية يف ظل دول غري اإ�سالمية يحول دون بلوغ 

دعوة الإ�سالم ومبادئه اإليها كاملة ووا�سحة، مما يجعل اأمر توجيه الدعوة 

التعريف  مهمة  اإليه  ترمي  ا�سرتاتيجيا  هدفا  الأقليات  تلك  اإىل  الإ�سالمية 

بالإ�سالم باللغات املختلفة ب�سورة ملحة، وي�سكل هذا الهدف مطلبا حيويا 

يفر�سه واقع تزايد الأقليات الإ�سالمية يف كل اأرجاء العامل، وكذا تزايد ن�سبة 

املن�سوين حتت لواء كل اأقلية بحكم تكاثر عدد امل�سلمني اجلدد، واإذا علمنا 

لنا مدى  تبني   ،
)1(

اإ�سالمية اأقلية  من  يخلو  العامل  بلد يف  يوجد  يكاد  ل  اأنه 

لقطاع  بالإ�سالم  والتعريف  الدعوة  جمال  تغطية  يف  الهدف  هذا  اأهمية 

عري�س من امل�سلمني موزعني عرب كل اأقطار العامل.  

1 - لالطالع على جغرافية النت�سار الإ�سالمي يف خمتلف بقاع العامل ميكن مراجعة :

- الأقليات امل�سلمة يف اإفريقيا )�سل�سلة دعوة احلق ال�سادرة عن رابطة العامل الإ�سالمي عدد 42(.

والأقليات امل�سلمة يف اأوروبا )عدد )4( ويف الأمريكيتني والبحر الكاريبي )عدد 44(.

- امل�سلمون يف اأوروبا واأمريكا للدكتور علي املنت�سر الري�سوين )جملدان(.

العاملية  للندوة  ال�ساد�س  العاملي  املوؤمتر  بحوث  جملدات(   (( العامل  يف  امل�سلمة  الأقليات   -

الإ�سالمي. لل�سباب 
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2( العمل على ن�سر الإ�سالم والتعريف به وبدعوته الإن�سانية اخلالدة خارج 

حدود العامل الإ�سالمي، اإذ اإن الدعوة الإ�سالمية التي يتم توجيهها وتعميق 

اأ�س�سها داخل البالد الإ�سالمية ويف اجتاه الأقليات الإ�سالمية يف حاجة اإىل 

العامل،  بقاع  كل  يف  اأخــرى  ومعاقل  و�ساحات  جديدة  مواقع  نحو  التوظيف 

وهذا الهدف له ما ي�سوغه، فالدعوة الإ�سالمية مل تعد ق�سية امل�سلمني فقط، 

واإمنا اأ�سحت مهمة توجيهها والتمكني لها داخل املعاقل الغربية وغريها من 

يجهلون  امل�سلمني  غري  من  النا�س  معظم  باأن  علما  الأ�سا�سية،  ال�سرورات 

معطيات كثرية عن الإ�سالم وتعاليمه واإذا ما ر�سخت يف اأذهانهم معلومات 

عن الإ�سالم فاإنها تكون مغلوطة وم�سوهة .

ع�سرات  يوجد  حيث  امل�سلمني  بالد  خــارج  الدعوة  �ساحة  تاأملنا  لو  اإننا 

انتقلت  اأو �سابتهم وثنية  الب�سر الذين ل يزالون على فطرتهم  املاليني من 

اإليهم بالعدوى،وحيث يوجد املاليني من اأتباع الديانات الأخرى يعانون القلق 

وجالء  بو�سوح  لتبني  نفو�سهم  اإليه  تطمئن  معتقد  عن  ويبحثون  الداخلي 

اأهمية الهتمام بت�سدير الدعوة نحو املواقع غري الإ�سالمية. 

بع�س،  فــوق  بع�سها  ظلمات  يف  الــنــور  يتلم�سون  احلــيــارى  ــوؤلء  ه اإن 

يفتح  حكيم  واأ�سلوب  يفهمونه  خطاب  يف  بلغتهم  الإ�سالم  دعوة  اأن  ولو 

من  منهم  للكثري  لكان  و�سمائرهم  عقولهم  اإىل  ال�سحيح  الطريق  لها 

اآخر. الإ�سالم موقف 

اإىل  للو�سول  جهد  كــل  يبذلون  وراءهـــم  يقفون  والــذيــن  املن�سرين  اإن 

اإليها ممهدة ملمار�سة  الطريق  التي تكون  الدول وخمتلف املجتمعات  جميع 

التن�سري، وملا كانت دول العامل امل�ستهدفة تختلف لغاتها وتتباين األ�سنتها، 

اللغات،  بهذه  وعارفني  متقنني  يكونوا  اأن  املن�سرين  على  حتما  كان  فقد 
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يتحدثون  اأع�ساوؤها  كان  اإذا  اإل  ما  بلد  اإىل  تن�سريية  اإر�سالية  تبتعث  فال 

، وهذا اأمريدل على مدى اأهمية اللغة املخاطب بها يف 
)1(

بل�سان ذلك البلد

بلوغ الأهداف املن�سودة.

البلدان  يف  التن�سريية  الأن�سطة  مواجهة  فاإن  كذلك،  الأمر  كان  واإذا 

اللغات  اإل يف ظل ا�ستخدام  اأن تكون ناجحة وتامة  غري العربية ل ميكن 

الأجنبية.

اإن هدف التعريف بالإ�سالم خارج حدود العامل الإ�سالمي يعترب ذا اأبعاد 

عميقة وبعيدة يجدر عدم الت�ساهل يف حتقيقها وبلوغ مراميها، كما ينبغي 

اإيجاد  اأجــل  من  امل�ستمر  والتخطيط  الدائم  التفكري  عن  التغا�سي  عــدم 

وتعاليمه  الدين  هذا  بحقائق  امل�سلمني  غري  تعريف  مهمة  تفعيل  اآليات 

اللغات. مبختلف 

اإن الإ�سالم ومنطق الدعوة اإىل اهلل يفر�سان على الداعية امل�سلم اأن يبداأ 

يقف  التي  الأر�س  من  جزءا  اأ�سلح  ما  فاإذا  اأول،  واإعدادها  بيئته  باإ�سالح 

عليها بقدمه انتقل اإىل اأخرى لتت�سع الرقعة وت�سمل بقاعا اأخرى من العامل، 

اأخرى،  عقلية  بخ�سائ�س  يت�سفون  دعاة  توفري  على  يتوقف  الهدف  وهذا 

مرنة  عقلية  بخ�سائ�س  يت�سفون  دعاة  توفري  على  يتوقف  الهدف  هذا  اإن 

ومتقدة ت�ستطيع التحرك بالإ�سالم ودعوته مبختلف اللغات يف مواطن �ستى 

ومواقع بعيدة .

اآفاقا  يفتح  الإ�سالمي  العامل  حدود  خارج  بالإ�سالم  التعريف  هدف  اإن 

والظروف  البلدان  باختالف  وتتباين  تختلف  قد  الغرب  يف  للدعوة  جديدة 

والإمكانات املتاحة، اإل اأن كل تلك العوائق مما ميكن احتواوؤه وتذليله اإذا 

1 - التن�سري واأخطاره،كتاب املجل�س العلمي بفا�س رقم8-فا�س 2004 �س105.
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ما قويت العزائم وتكاثفت اجلهود وتر�سخ الإميان باملبداأ اخلالد الذي ميثله 

عليه  طلعت  مما  لك  خري  رجال  بك  اهلل  يهدي  لأن   «:  [ الر�سول  قول 

.
)1(

ال�سم�س«

)(ت�سحيح �سورة الإ�سالم من خالل التعريف بالإ�سالم ال�سحيح، وذلك 

بالرتكيز على املو�سوعات التي تثري اهتمام غري امل�سلمني، وقد يرتدد ذكرها 

واجلهاد  الإن�سان  )حقوق  وال�ستخفاف  الزدراء  من  ب�سيء  اأو�ساطهم  يف 

واحلجاب واأحكام الأ�سرة....( 

اإن ال�سعي اإىل ر�سم �سورة الإ�سالم مطلب ملح له م�سوغات عديدة، من 

اأهمها: 

•اإننا اأمة ر�سالة ول ينبغي اأن نياأ�س من تبليغها لالآخرين،ولبد من متهيد  	
ال�سبيل لذلك بت�سحيح الأخطاء والرد على املغالطات، وذلك بالتعريف 

بال�سورة احلقيقية لالإ�سالم من جهة، وتبديد معامل ال�سورة امل�سوهة 

من جهة اأخرى.

•اإن ال�سورة امل�سيئة لالإ�سالم ت�سر مب�سالح الأمة الإ�سالمية يف الغرب  	
ذاته، ويف العامل اأجمع. فال منا�س اإذن من العمل على اإبراز ال�سورة 

ب�سكل يخدم حتقيق تلك امل�سالح .

•اإن عملية ت�سويه �سورة الإ�سالم يف الغرب حتد وتقلل من اأهمية وثقل  	
مهمة التعريف بالإ�سالم يف العامل الغربي، فهي تقو�س جهود الدعاة 

املقبولة  بال�سورة  الغربية  الديار  يف  الإ�سالم  كلمة  ن�سر  اآمال  وتن�سف 

.
)2(

ووفق الأهداف املن�سودة

1 - رواه البخاري يف �سحيحه )كتاب اجلهاد( باب، ف�سل من ا�سلم على يديه رجل  . والإمام اأحمد 

يف م�سنده 8/5)2.

2 - د ج�سن عزوزي : من اأجل ت�سحيح �سورة الإ�سالم يف الغرب، كتيب املجلة العربية ال�سادرة 

بالريا�س، عدد )10 �س )1.
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اإن هذا الهدف يتحقق من خالل املزج بني عمليتي الت�سحيح والتعريف 

واحد  بنائي  عمل  هناك  فيكون  والبناء،  الدفاع  عمليتي  بني  بالأحرى  اأو 

هو م�سروع التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة، لكن يتم من خالل املراوحة 

بني طريقة تفنيد ما يقال عن الإ�سالم والدفاع عن ثوابته وحقائقه وطريقة 

التاأ�سيل والبناء املعريف.

كما يجب الرتكيز على ت�سحيح �سورة الإ�سالم داخل العامل الإ�سالمي 

ال�سمحة،  ومبادئه  وف�سائله  الإ�سالم  باأخالق  التم�سك  خالل  من  وذلك 

والعمل على نبذ العنف والتطرف وما يدعو اإىل الت�سدد والغلو يف الدين، 

وال�سحيحة  النا�سعة  ال�سورة  بروز  حتجب  التي  املظاهر  من  ذلك  وغري 

لالإ�سالم احلق.

ول �سك اأن هذه الو�سائل التي تهدف اإىل �سنع �سورة وا�سحة ونا�سعة عن 

الإ�سالم ل ت�سوبها اأية �سائبة ول ت�سمح باأدنى ارتياب جديرة باأن حتقق نتائج 

هذا  حتقيق  اأجل  ومن  الكربى.  والفاعلية  القوي  التاأثري  لها  يكون  ملمو�سة 

الهدف ميكن اقرتاح ما يلي:

بتن�سيق  الإ�سالمي  العامل  بدول  للمتابعة  علمية  مرا�سد  اإحــداث   )1-(

الفرتاءات  بر�سد  تخت�س  الغرب،  يف  الإ�سالمية  والهيئات  املوؤ�س�سات  مع 

وال�سبهات التي توجه �سد الإ�سالم متمثلة يف ما تقذفه وتبثه خمتلف و�سائل 

الدرا�سية  والكتب  املــقــررات  يف  يدر�س  ما  خــالل  من  اأو  الغربية  الإعــالم 

والعلمية اأو من خالل الت�سريحات املغر�سة التي يعلن عنها بع�س امل�سوؤولني 

و�سناع القرار الغربيني، وذلك بالعمل على بحث خلفياتها من اأجل درا�سة 

�سبل الرد عليها والت�سدي لها، وكذا احلد من انت�سارها وذيوعها.

هذا  يف  اخلارجي  بالعامل  الإ�سالمية  الثقافية  املراكز  دور  تفعيل   )2-(
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النا�سعة  الإ�ــســالم  حقائق  اإ�ساعة  على  العمل  م�ستوى  على  �سواء  املجال 

وندوات  حما�سرات  خالل  )من  ال�سمحة  ومبادئه  اأ�سوله  تبيان  و�سرورة 

ومعار�س( اأو على م�ستوى ربط عالقات �سداقة مع املوؤ�س�سات واجلمعيات 

الأجنبية املعتدلة يف نظرتها اإىل الإ�سالم ق�سد اإيجاد منابر اإعالمية تتيح 

يكر  التي  الق�سايا  بع�س  يف  الإ�سالمية  النظر  وجهة  عن  للتعبري  الفر�سة 

الإحلاح على اإثارتها والتحاور ب�ساأنها.

وميكن بهذا ال�سدد العمل على توفري الأطر والكفاءات الفكرية والثقافية 

ت�سحيح  �سبيل  يف  فعال  دور  لها  ليكون  وتاأهيلها  الغربية  بالديار  العاملة 

املفاهيم املغلوطة حول الإ�سالم وحت�سني �سورته.

الإعالم  و�سائل  بني  والتوا�سل  التعاون  ج�سور  ربــط  على  العمل   )(-(

تعاون  اتفاقيات  اإطــار  يف  وذلــك  الغربية،  الإعالمية  وال�سبكات  العربية 

وتفاهم م�سرتكة يندرج يف �سمنها التفاق على احرتام مقومات ومقد�سات 

كل ح�سارة، والعمل على تفادي اأ�سباب ال�ستفزاز والزدراء واإثارة امل�ساعر 

الدينية . ومن املعلوم اأن احلوار والتفاعل بني الثقافات واحل�سارات ل يكون 

باملعنى احل�ساري  املتبادل  اإذا قام على قاعدة الحرتام  اإل  هادفا وموؤثرا 

ال�سامي وتر�سيخ قيم التوافق والتعاون والتعاي�س ف�سال عن حماية حق التنوع 

الثقايف والديني . ول �سك اأن هذا الأمر قمني بتحقيق نتائج مر�سية خا�سة 

تربطها  الإ�سالمية  الدول  يف  والت�سال  الإعالم  وزارات  جل  اأن  علمنا  اإذا 

عالقات واتفاقيات تعاون مع نظرياتها الغربية، وميكن التفكري بهذا ال�سدد 

يف اإمكانية م�ساهمة رجال الفكر والثقافة امل�سلمني بقوة يف الإعالم الغربي 

من خالل دعوتهم للتعبري عن وجهات النظر الإ�سالمية يف كثري من الق�سايا 

الراهنة، ومناق�سة الق�سايا التي ل تزال تبدو غام�سة لدى غري امل�سلمني، 

وهذا الأمر متاح ب�سكل اأرحب للعاملني بالديار الغربية من اأ�ساتذة جامعيني 
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وروؤ�ساء املراكز واجلمعيات واملنظمات الإ�سالمية و�سحفيني وغريهم.

)-4( بحث و�سائل ف�سح ورف�س املفاهيم والنظريات اخلاطئة التي تروج 

حلتمية ال�سراع وال�سدام بني احل�سارة الإ�سالمية وغريها من احل�سارات، 

ول �سك اأن مثل تلك النظريات ال�سلبية التي يراد ترويجها ب�سكل وا�سع ت�سهم 

بقدر كبري يف اإذكاء م�ساعر احلقد والكراهية لدى غري امل�سلمني والعمل على 

تر�سيخ �سورة م�سوهة عن الإ�سالم يف اأذهانهم . لذلك تبدو ال�سرورة ملحة 

من اأجل القيام مبهمة التعريف بجوهر الإ�سالم وخ�سائ�س قيمه وحقيقة 

خالل  من  وذلك  النت�سار  الوا�سعة  اللغات  مبختلف  الإ�سالمية  احل�سارة 

التاأكيد على اأن الإ�سالم، بعك�س ما يقال عنه، دين ي�سيع مبادئ ال�سلم والأمن 

والت�سامح وتتجلى يف روحه معان �ستى من ال�سماحة الإن�سانية والدعوة اإىل 

.
)1(

ال�سالم العاملي وحتقيق الأمن بكل اأ�سكاله ويف جميع اأبعاده

على  الــرد  ت�ستهدف  املختلفة  باللغات  وبحوث  بدرا�سات  القيام   )5-(

يف  ومثله  وقيمه  وتعاليمه  الإ�سالم  �سد  تثار  التي  الت�سويهية  احلمالت  كل 

ال�سحافة الغربية )جرائد – جمالت- دوريات – من�سورات اإعالنية...( 

ال�ست�سراق   + الأكادميي  ال�ست�سراقية )ال�ست�سراق  الكتابات  تروجه  ما  اأو 

البلدان  خمتلف  �سعيد  على  وتوزيعها  بن�سرها  القيام  وميكن  ال�سحفي(، 

غري الإ�سالمية عن طريق املراكز الثقافية الإ�سالمية واملنظمات واجلمعيات 

)يجب العرتاف ب�سعوبة الن�سر والت�سويق ملا هو اإ�سالمي يف الغرب(.

ويف ال�سياق نف�سه تبدو احلاجة ملحة للتفكري يف اإجناز واإن�ساج مو�سوعة 

املو�سوعات  عر�س  خاللها  مــن  يتم  اللغات  مبختلف  �سخمة  اإ�سالمية 

الإ�سالمية التي يكر احلديث عنها من طرف الغربيني يف كتاباتهم ويرتدد 

1 - د حممد حمفوظ : الإ�سالم، الغرب وحوار امل�ستقبل، طبع املركز الثقايف العربي بالدار البي�ساء 

)ط 1998/1( �س 140.
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ذكرها يف الأو�ساط الإعالمية ب�سيء من الزدراء وال�ستخفاف اأو يتم توجيه 

عن  بديال  تكون  اأن  املو�سوعة  لهذه  وميكن  اإليها،  والفتئات  الطعن  �سهام 

)Encyclopédia of Islam( ال�سخمة التي ي�سدرها 
)1(

مو�سوعة الإ�سالم

والفرن�سية، ول يخفى  باللغتني الجنليزية  الثانية  امل�ست�سرقون يف طبعتها 

ما لهذه املو�سوعة الوا�سعة النت�سار من تاأثري على خمتلف الأو�ساط الثقافية 

الإ�سالمية وغري الإ�سالمية التي تتزود منها يف جمال التعرف على حقائق 

الإ�سالم وق�ساياه.

1 - �سدر اجلزءاحلادي  العا�سر والأخري قبل ب�سع �سنوات، وهذه املو�سوعة يف طبعتها الثانية �سرع 

يف اإ�سدارها عام 1958 يف حني �سدرت الطبعة الأوىل )4 جملدات �سخمة( ما بني )191-و 8)19 

بالأملانية والجنليزية والفرن�سية، ومن املوؤ�سف اأنه ل يزال لهذه املو�سوعة بريقها وجاذبيتها يف الدول 

العربية والإ�سالمية.
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الف�صل الثاين

خطاب التعريف بالإ�صالم 

يف اللغات الأجنبية بني الداعي واملدعو





�ملبحث �لأول: طبيعة �خلطاب وخ�سائ�سه

من املقرر يف جمال حتليل اخلطاب اأن م�ستويات التبليغ واخلطاب تتفاوت 

اخلطاب  وطبيعة  جهة  من  واملخاَطبني  املخاطبني  وطبيعة  مراتب  ح�سب 

باللغات  بالإ�سالم  التعريف  مهمة  بخ�س  وفيما  اأخــرى،  جهة  من  املوجه 

عن  جوانبه  بع�س  يف  يختلف  توظيفه  ينبغي  الذي  اخلطاب  فاإن  املختلفة، 

اخلطاب الدعوي املوجه داخل البالد العربية والإ�سالمية، كما اأن اخلطاب 

املوجه ملجتمعات غري مثقفة يختلف بالتاأكيد عما ينبغي توجيهه ملجتمعات 

مثقفة ومتطورة، وما ي�سلح قوله وبثه يف جمتمع �سناعي قد ل يكون منا�سبا 

ملجتمع قبلي، لأن لكل جمتمع ظروفه اخلا�سة التي تتطلب من القائم مبهمة 

التعريف بالإ�سالم الذي يتوجه اإليه قدرات من نوع معني متكنه من التاأثري 

يف فئة بعينها ويف بيئة تختلف عما �سواها. لذلك فاإن عدم ا�ستيعاب ال�سورة 

الكلية اأو التحقق من الروؤية ال�ساملة للخطاب الدعوي والقدرة على اإدراك 

طبيعة اخلطاب الذي ينبغي توجيهه لفئات النا�س املخاَطبني ومدى تنوعه 

– اإىل  وتباين موا�سفاته لكل حالة ومرحلة، كل ذلك يوؤدي- ب�سكل بدهي 

حال  مراعاة  فاإن  املرجوة.لذلك  والنتائج  املر�سومة  الأهداف  حتقيق  عدم 

، وهو ما يفر�س 
)1(

وم�ستويات املخاطبني اأمر �سروري ينبغي ا�ستح�ساره بقوة

التاأكيد على مراعاة بع�س اخل�سائ�س املميزة خلطاب التعريف بالإ�سالم 

باللغات املختلفة نذكر منها :

توظيف لغة احلوار كاأ�سا�س رئي�سي يف منهج التعريف بالإ�سالم باخلارج  1 )

وخا�سة يف �سفوف غري امل�سلمني، ول �سك اأن روح الإ�سالم ال�سمحة واملرنة 

اأح�سن  هي  بالتي  الآخــر  وجمادلة  احلــوار  مبداأ  مع  الن�سجام  اأمت  تن�سجم 

حتى يتحقق القتناع التام والكامل عن اختيار وطواعية وفق �سروط معينة 

1 - د حممد اأبو الفتح البيانوين : املدخل اإىل علم الدعوة، موؤ�س�سة الر�سالة ط 2 /)9)1  �س 241.
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الإ�سالم  مبادئ  من  مبداأ  اأدنى  عن  بالتنازل  ت�سمح  ل  مقررة  و�سوابط 

اأو الن�سياق وراء بع�س ال�سعارات الزائفة وامل�سللة التي تتخذ من احلوار مع 

الآخر منفذا لها.

القراآن يف خماطبته  منهج  وهو  والأفهام،  العقول  قدر  على  املخاطبة   2 )

للم�سركني حيث عر�س حقائق الكون مبا ي�ستقيم وفهم هوؤلء وقدرتهم على 

، ولذلك فال 
)1(

ال�ستيعاب وهو ما يف�سر اأي�سا تعدد اخلطاب القراآين وتنوعه

بد من اختيار اأ�سلوب اخلطاب املوجه لغري امل�سلمني – على وجه اخل�سو�س-

واأزمانهم،  وثقافاتهم  بيئاتهم  اختالف  على  النا�س  جلميع  �ساحلا  يكون 

ولذلك يخفق بع�س الدعاة – من ناحية املنهج والأ�سلوب – لعدم �سيطرتهم 

)2(

على طريقة من القول والبيان تاأتي على قدر اأفهام جميع املخاطبني.

النفو�س وحت�سينها  وتثبيتها يف  ال�سحيحة  العقيدة  تقرير  العمل على  ( )

كله  ذلك  الكالمية،  والأ�ساليب  الفل�سفي  املنهج  عن  بعيد  وا�سح  مبنهاج 

باأ�سلوب مبني قريب من ال�سرائح املدعوة وم�ستوياتها املعرفية والإداراكية، 

مع الرتكيز على اإبطال العقائد الفا�سدة ال�سائدة يف حياة النا�س باحلجج 

العقائد  تقرير  يف  الرباين  باملنهج  التقيد  و�سرورة   ،
)((

املقنعة والرباهني 

وتثبيتها.

خطاب  يف  الإ�سالمية  لل�سريعة  املميزة  اخل�سائ�س  بع�س  اعتماد  4 )

التعريف بالإ�سالم، من ذلك مثال : الو�سطية واملرونة ورفع احلرج والتي�سري 

الأزمنة  تغري  ومراعاة  املنا�سبة  الرخ�س يف حمالها  واإقرار  التع�سري،  ونبذ 

والأمكنة والأحوال والعوائد وغريها.

1 - د حممد الكتاين : ثقافة احلوار يف الإ�سالم : من التاأ�سي�س اإىل التاأ�سيل، من�سورات وزارة 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية املغربية ط 1/ 2007 �س 205.

2 -د حممد �سعيد رم�سان البوطي : منهج تربوي فريد يف القراآن، طبعة دم�سق الثانية �س 21.

) - املدخل اإىل علم الدعوة : مرجع �سابق �س 224.
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بالإ�سالم،  وتعريفه  الآخر  دعوة  يف  التدرج  خ�سي�سة  على  التاأكيد  5 )

اإذ النفو�س ل تقبل احلق يف اأغلب الأحيان اإل مبا ت�ستعني به من حظوظها 

التي هي حمتاجة اإليها ، ول �سك اأن التدرج يف التبليغ ي�سهل قبول الدعوة 

الدعوة.  تقبل  من  والإدبــار  النفور  وعالج  والإحكام  الإعــداد  على  ويعني 

تلقي  اأثره يف  وله  نفو�سهم  اإىل  باملدعوين مدخل طبيعي  الهتمام  اأن  كما 

العوامل  مراعاة  اأهمية  تظهر  الدعوة  وبالتدرج يف  وقبوله،  للحق  النفو�س 

نفو�سهم  تتهياأ  املراعاة  وتلك  الهتمام  وبهذا  املدعوين،  لدى  النف�سية 

)1(

ل�سماع احلق ومن ثم قبوله.

( 6 العمل من اأجل خماطبة العقل والوجدان وال�سمري والعاطفة يف نفو�س 

املخاطبني وخا�سة يف �سفوف غري امل�سلمني، مع التاأكيد على حتريك الدوافع 

الفطرية اخلرية، واإعمال منهج الرتغيب والرتهيب، ولي�س املق�سود بذلك 

تر�سيعها  ي�ستح�سن  التي  والرباهني  احلجج  عن  بعيدا  العواطف  دغدغة 

وت�سمينها يف ثنايا الإثارات الوجدانية اأثناء خماطبة غري امل�سلمني.

ن�سر  الإ�سالمي،  الكتاب  �سل�سلة   ،[ النبي  التدرج يف دعوة   : املطلق  بن عبد اهلل  اإبراهيم  د   -  1

والإر�ساد  والدعوة  والأوقــاف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  بــوزارة  الإ�سالمية  والدرا�سات  البحوث  مركز 

الريا�س ط 1417/1.
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�ملبحث �لثاين : من �لذي يعرف بالإ�سالم )�لد�عي(

من الطبيعي اأن يكون الداعية املوؤهل للتعريف بالإ�سالم مبختلف اللغات 

ي�ستطيع  فعالة  ومــهــارات  موؤهالت  على  ومتوفرا  معينة  ب�سفات  مت�سفا 

بف�سلها خماطبة العامل املتغري الذي لن يقبل على الإ�سالم اإل بعد اقتناع، 

ولن يتعاطف مع امل�سلمني اإل بعد فهم وا�ستيعاب.

ول �سك اأن الدعاة املوؤهلني تاأهيال جيدا يعتربون حجر الزاوية يف جناح 

جهود مهمة التعريف بالإ�سالم مبختلف اللغات، لذلك فاإن التفكري يف كيفية 

اإعداد هذا ال�سنف من الدعاة والعمل على تكوينهم وتاأهيلهم يعترب اأمرا 

. وتاأ�سي�سا  اأولوية كربى وذلك وفق روؤية واقعية وع�سرية  اإيالئه  بد من  ل 

على ذلك فاإن املعرف بالإ�سالم لبد اأن ي�ستح�سر نقطتني رئي�سيتني هما .

التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة )و�سع  اأن يعرف ماذا يريد بعملية  اأ- 

اخلطط ور�سم الطريق وا�ست�سراف الغايات(.

ب- اأن يعرف كيف يبلغ دعوته مبا مينحها اأكرب قدر من التاأثري والنت�سار 

)البحث املتوا�سل عن اأمثل الطرق والأ�ساليب واأجداها(.

وميكن حتديد م�ستويات التاأهيل املطلوبة فيما يلي:

التاأهيل العلمي املعريف : وهو ما يت�سل مبعرفة الداعية مبختلف علوم  1 -

معرفتها  املطلوب  والفقهية  العلمية  والق�سايا  الأ�سا�سية  وال�سريعة  الدين 

املطلوبة  املوا�سفات  ومن   .  
)1(

اأو�سع علمية  ومعرفة  اأرحب  اطالع  لتحقيق 

ما يلي:

1 - لالإ�سارة فاإن �ساحات ومعاقل الدعوة غري الإ�سالمية ميالأها ن�سبة كبرية ممن ميار�سون الدعوة 

وهم يتقنون اللغات الأجنبية لكن زادهم من العلم ال�سرعي حمدود.
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اإحدى  اللغات خريج  بالإ�سالم مبختلف  للتعريف  املوؤهل  يكون  اأن  1-1 )

العربية  بــالــدرا�ــســات  املرتبطة  التخ�س�سات  اأو  الإ�سالمية  اجلــامــعــات 

اأ�ستاذا جامعيا  يكون  اأن  الأف�سل  من  و  اجلامعات احلديثة،  الإ�سالمية يف 

اجلامعات  من  اخلريجني  الطلبة  وتاأهيل  تدريب  ودربة.وميكن  خربة  ذا 

)1(

الإ�سالمية يف معاهد تخ�س�س لهذا الغر�س 

للغة  اإتقانه  عن  ف�سال  الأجنبية،  اللغات  لإحــدى  متقنا  يكون  اأن  1-2 )

لكي  اخلطاب  لغة  نا�سية  امتالك  اأهمية  على  التاأكيد  من  بد  ول  العربية، 

يكون الداعية اأقدر على الإقناع والتاأثري على اأن تكون �سل�سة وعذبة ومي�سرا 

فهمها من طرف جميع ال�سرائح الجتماعية دون تعقيد اأو ت�سدق يف التعبري.

وينبغي اأن يكون على معرفة بوجوه القول وطرق خماطبة النا�س فياأتيهم من 

قبل ما ياألفون.

الفقهية  الخــتــالفــات  جمــال  يف  مرنة  مو�سوعية  روؤيـــة  امــتــالك  1-( )

ال�سرعية،  بالرخ�س  والأخــذ  احلرج  ورفع  التي�سري  ملبداأ  اجليد  والإدراك 

ومراعاة ظروف واأحوال املخاطبني خارج العامل الإ�سالمي الذين ل يتوفرون 

الغربية  احلياة  وظــروف  �سغوط  من  ويعانون  بالإ�سالم  جيدة  معرفة  على 

ومتطلباتها من اأجل اأن يت�سع اخلطاب الدعوي لكل النا�س كيفما اختلف بهم 

املكان والزمان واحلال.

مراعاة التاأهيل الأخالقي مبوازاة مع التاأهيل العلمي، اإذ ل يكفي  1-4 )

على  قــادرا  يكون  اأن  بد  ل  بل  اللغات،  من  ومتمكنا  عاملا  الداعية  يكون  اأن 

متثل اأخالق الإ�سالم وقيمه ومثله، لكي يكون قدوة وحمل ر�سى وقبول، اإذ 

ل يخفى اأن اأخالق املعرف بالإ�سالم تاأتي يف مقدمة العوامل الالزمة لنجاح 

الدعاة«  تكوين  يف  الإ�سالمية  اجلامعات  »دور  موؤمتر  بحوث  تراجع  املو�سوع  هذا  يف  للتو�سع   -  1

.1409 الريا�س 
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مهمته، كما اأن مكونات �سخ�سيته العلمية والأخالقية تنعك�س ب�سورة جلية 

على الفكرة التي يريد التعريف بها اأو الدعوة التي يرمي اإىل تبليغها.

2( التاأهيل املهاري : وهو ما يتعلق بتوفر الداعية على مهارات معينة يف 

بالإ�سالم  لديه معرفة جيدة  لي�ست  الذي  »الآخر«  الدعوة وخماطبة  جمال 

الهتمام  ينبغي  لذلك  خاطئة،  ومفاهيم  ت�سورات  وحتكمه  وت�سريعاته، 

بانتقاء الدعاة واملر�سدين ذوي الكفاءات واملهارات املطلوبة واملوؤهلني حق 

التاأهيل للقيام مبهمة التعريف بالإ�سالم مبختلف اللغات على اأح�سن الوجوه، 

والعمل على تدريبهم على تنمية املهارات لديهم من اأجل حت�سني اأ�ساليبهم 

الت�سالية  املهارات  تطوير  م�ساألة  على  الرتكيز  مع  الدعوة  يف  وطرقهم 

باملهمة  للقيام  املر�سحني  لدى  اأنواعها  ب�ستى  الت�سال  بفنون  يعرف  ما  اأو 

الر�سالة  اإبــالغ  من  للتمكن  وذلــك  الف�سائي،  والبث  الإعــالم  و�سائل  عرب 

ومهارة،  باقتدار  فيهم  التاأثري  القدرة على  مع  و�سهولة  بي�سر  اإىل اجلمهور 

�سمن  حتقق  وان  بد  ل  التي  القدرات  راأ�ــس  على  تاأتي  الإقناعية  فالقدرة 

�سفات القائم بالدعوة يف البلدان الغربية . واإذا كانت هذه القدرة ل بد 

اأن تتوافر يف اإطار اأي نظام اإعالمي فاإنها تكت�سب و�سعية خا�سة يف اإطار 

اأن تعامل املعرف بالإ�سالم  مهمة التعريف بالإ�سالم باللغات الأجنبية،كما 

مع و�سائل الت�سال ب�ستى مكوناتها من �سوت و�سورة ينبغي اأن يتنا�سب مع 

خ�سائ�سها ومتطلبات تطورها .

تاأهيلهم  اأح�سن  اإذا  التعريف بالإ�سالم  للقيام مبهمة  املوؤهلني  اإن الدعاة 

فاإنهم  التبليغ واخلطاب،  املهاري وما تتطلبه فنون  امل�ستوى  وتدريبهم على 

ي�ستطيعون ا�ستيعاب الأهمية الجتماعية للدور امللقى على عواتقهم وحتديد 

لنقل  املنا�سبة  الو�سائل  اختيار  وح�سن  لهم  املر�سومة  والأهــداف  املرامي 

متابعة  اإغفال  دون  وذلك  بها،  والتعريف  تبليغها  املراد  واملعطيات  الأفكار 
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الهتمامات املتغرية للمخاطبني وم�ستوياتهم املختلفة، والقدرة على تكييف 

مهمة التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة وفق متطلبات كل و�سيلة.

�سبق  مبا  ربطه  ينبغي  اأمــر  هذا  الواقع:  فقه  م�ستوى  على  التاأهيل    )(

ذكره يف النقطتني ال�سابقتني على اعتبار اأن معرفة الداعية بالواقع املعي�س 

ملخاطبيه وا�ستيعابه ملعطياته وما يحفل به من متغريات وم�ستجدات �سرط 

اأ�سا�سي لتحقيق عمل ناجح يف جمال التعريف بالإ�سالم، فالداعية ل ينجح 

يف دعوته ما مل يعرف من يدعوهم وكيف يدعوهم.

اإن فقه الواقع يجب ان يكون مبنيا على درا�سة الواقع املعي�س للمجتمعات 

لكل اجلوانب الجتماعية  بالإ�سالم درا�سة دقيقة م�ستوعبة  تعريفها  املراد 

 . والإح�ساءات  البيانات  واأدق  املعلومات  اأ�سح  على  معتمدة  والثقافية، 

اأف�سل لفقه الأولويات وفقه  وذلك كله كفيل باأن يحقق لدى الداعية متثال 

املوازنات، اإذ ما ي�سلح قوله وبثه يف قوم اأو جمتمع يحكمه واقع معني قد 

ل يفيد ن�سره يف �سفوف من ينتمي اإىل واقع اآخر مغاير.

مراعاة  يفر�س  الواقعية  الثقافة  م�ستوى  على  الدعاة  تاأهيل  فاإن  لذلك 

جملة اأمور منها :

بــهــم ومــراعــاة  الــنــا�ــس عــلــى قـــدر عــقــولــهــم رفــقــا  )-1( خمــاطــبــة 

اأكر  اأكر من العزائم وبالتي�سري  اأن يفتوا بالرخ�س  لأحوالهم، فالأوىل 

املعي�س  والواقع  والبيئات  الظروف  اختالف  ح�سب  وذلك  الت�سديد  من 

.
)1(

اأو جمتمع بلد  يف كل 

واأحوال  ثقافة  وبخا�سة  العامة  الثقافة  من  قدر  باأكرب  الإملــام   )2-(

الواحد  فالقرن  اإلــيــه،  بــالإ�ــســالم  التعريف  خطاب  يوجه  ــذي  ال البلد 

1 - عبد البديع �سقر : كيف ندعو النا�س، املكتب الإ�سالمي لبريوت،ط 6 /1977 �س 21.
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.
)1(

هائل ب�سكل  الثقافات  وتنوع  املعلومات  تفجر  ع�سر  هو  والع�سرون 

التي  والثقافية  والرتبوية  الجتماعية  والأ�س�س  باملقومات  الإحاطة   )(-2

والوقوف  واأذواقــه  وفهم طبائعه  املخاطب، مع معرفة  املجتمع  اإليها  يرتكز 

على األوان ثقافته واأفكاره وخلفيات ذلك.

)-4( الأخذ بعني العتبار لنمط تفكري اجلمهور املتلقي وهو جمهور تتنوع 

التي  املادية  احلياة  ظل  يف  خا�سة  والثقافية  والإدراكــيــة  الفكرية  معايريه 

تهيمن على جميع جوانب التفكري لدى الإن�سان الغربي.

)-5( الوعي التام بطبيعة الن�سيج العقدي وال�سيا�سي والأيديولوجي الذي 

ت�سطبغ به املجتمعات الأخرى التي يتوجه اإليها خطاب التعريف بالإ�سالم 

باللغات املختلفة.

ال�سيا�سية  واملذاهب  املهيمنة  العاملية  القوى  بواقع  التامة  املعرفة   )6-(

وكذا  وغريها  وا�سرتاكية  وراأ�سمالية  �سيوعية  من  املعا�سرة  والقت�سادية 

)كاثوليكية  وم�سيحية  يهودية  من  وغريها  ال�سماوية  الأديــان  واقع  درا�سة 

الوثنية  العقائد  عن  ف�سال  وهندو�سية  وبوذية  واأرثودوك�سية(  وبروت�ستانية 

وا�سعني  واإملاما  معرفة  ت�ستدعي  الإ�سالم  اإىل  .فالدعوة  واآ�سيا(  )باإفريقيا 

باأ�س�س اأديان املدعوين ومرتكزاتها ومبادئها.

�أ�سناف �ملعرفني بالإ�سالم باللغات �ملختلفة.

بالإ�سالم  التعريف  مبهمة  للقيام  املوؤهلني  الدعاة  اأ�سناف  حتديد  ميكن 

مبختلف اللغات يف العنا�سر الآتية:

فيهم  تتوفر  الــذيــن  وجميع  والــدعــاة  الإ�سالمية  اجلامعات  خريجو  1 )

1 - د يو�سف القر�ساوي : ثقافة الداعية وم�سادرها، موؤ�س�سة الر�سالة، ط12 /1412 �س54.
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ال�سروط واملوا�سفات املذكورة اأعاله، وهوؤلء ينتمون اإىل البلدان الإ�سالمية 

اإتقان  جمال  يف  وخا�سة  م�ستمرين  وتكوين  تدريب  على  تاأهيلهم  ويتوقف 

الإ�سالمية  اجلامعات  خريجي  الدعاة  اإىل  احلاجة  وعن  املختلفة.  اللغات 

اأن  اإىل  – يف جامعاتنا-  :»اإننا يف حاجة ما�سة   اإبراهيم اجلو�سي  يقول د 

الأوروبية  اللغات  ببع�س  التحدث  على  قادرين  يكونون  من  الدعاة  من  نعد 

واآ�سيا  اإفريقيا  امل�سلمني يف  من  يوجد   : اأولهما  ل�سببني  فهما جيدا  وفهمها 

يكون  اأن  بد  فال  �سواها  يفهم  ول  اللغات  هذه  يتكلم  من  واأمريكا  واأوروبــا 

لدينا من الدعاة من يقدر على مبا�سرة الدعوة بها حديثا وخطابة وكتابة 

ومناق�سة ...اأما ال�سبب الآخر فاإنك جتد يف هذه اللغات كتبا كثرية تتحدث 

الكثري  فيه  حديثا  وال�سنة  القراآن  وعن  الإ�سالم  نبي  وعن  الإ�سالم  عن 

الكتب  هذه  بها  األفت  التي  اللغات  تعرف  مل  واإذا  والأخطاء،  الت�سويه  من 

.
)1(

ف�سنقف عاجزين عن رد هذه املفرتيات ،،« 

الإ�سالمية  ال�سحوة  اأبناء  من  الإ�سالمية  والأقليات  اجلاليات  اأفــراد  2 )

الذين يبدون نزوعا وميال اإىل القيام باأمر الدعوة والإر�ساد، وهوؤلء ميكن 

توظيفهم ملهمة التعريف بالإ�سالم يف بلدانهم من خالل العمل على تاأهيلهم 

وتكوينهم يف املعاهد املتخ�س�سة بالبالد الإ�سالمية وكذا من خالل تي�سري 

اأهمية  �سبل ح�سولهم على منح درا�سية يف اجلامعات الإ�سالمية . وتظهر 

كون  يف  املختلفة  باللغات  بالإ�سالم  التعريف  عملية  يف  الفئة  هذه  توظيف 

للغات  لإتقانهم  اعتبارا  املهمة  القيام بهذه  الأقدر على  عنا�سرها يعتربون 

وعاداتها،  وظروفها  الأ�سلية  بلدانهم  باأحوال  اجليدة  ومعرفتهم  اأقوامهم 

)معلوم اأن معظم 
)2(

و�سرعة اكت�سابهم للمناهج الع�سرية يف الدعوة واأدوائها 

1 - بحوث موؤمتر دور اجلامعات الإ�سالمية يف تكوين الدعاة، مرجع �سابق 90/2.

2 - ا�سرتاتيجية العمل الثقايف الإ�سالمي يف الغرب، من�سورات منظمة الإي�سي�سكو 2001/1422 �س 125.
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املفتني واأئمة امل�ساجد باألبانيا والبو�سنة وكرواتيا وغريها من الدول الغربية 

هم من خريجي معاهد وكليات الدعوة وال�سريعة باجلامعات الإ�سالمية(.

اجلامعات  اإىل  الإ�سالمية  غري  الــدول  طــرف  من  املبتعثون  الطالب   ( )

الإ�ــســالمــيــة بــهــدف الــدرا�ــســة بــهــا، وميــكــن جتنيد هـــوؤلء مــن بــني الذين 

والتعريف  الدعوة  مبهام  للقيام  وال�سرعية  العربية  العلوم  يف  يتخ�س�سون 

النق�س  لتغطية  والأن�سب  الأجدر  اعتبارهم  وميكن  بلدانهم،  يف  بالإ�سالم 

احلا�سل يف جمال الدعوة يف بع�س الدول  النائية الناطقة بلغات ولهجات 

بالإ�سالم  التعريف  ي�ستطيع  توفري من  وي�سعب  تدر�س يف غريها  ل  حملية 

بها )مثال الدول الإفريقية الناطقة باللغة ال�سواحلية اأو الهو�سا اأو الفولين 

وبع�س دول اأق�سى جنوب �سرق اآ�سيا مثل التايالند واأندوني�سيا والفلبني(. 

وهناك حاليا عدد ل باأ�س به من الطالب الذين ينتمون اإىل مثل هذه البلدان 

ــر  والأزه )القرويني  مثل  الإ�سالمية  اجلامعات  يف  درا�ساتهم  يوا�سلون 

م�سعود  بن  حممد  الإمــام  وجامعة  املنورة  باملدينة  الإ�سالمية  واجلامعة 

بالريا�س وجامعة الكويت وغريها(.
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�ملبحث �لثالث :من �لذي ُيعَرف بالإ�سالم )�ملدعو( 

التعريف  اإليها خطاب  اأن يوجه  النا�س التي ميكن  اإن احلديث عن فئات 

ممكن  عدد  اأكــرب  تغطية  يف  التفكري  يفر�س  املختلفة  باللغات  بالإ�سالم 

ال�سنف  هذا  من  ت�ستفيد  اأن  يوؤمل  التي  وال�سعوب  والــدول  املجتمعات  من 

من الدعوة الإ�سالمية، وب�سفة عامة فاإن مهمة التعريف بالإ�سالم باللغات 

املختلفة ميكن اأن ت�ستوعب ال�سعوب واجلماعات التي يدخل جميعها يف اإطار 

�سنفني اثنني:

اأبناء  من  اأو  العرب،  غري  من  الإ�سالم  بدعوة  املوؤمنني  امل�سلمني  •�سنف  	
اللغة العربية. وهوؤلء يدخلون  اجلاليات الإ�سالمية الذين ل يعرفون 

يف اإطار ما يعرف ا�سطالحا باأمة ال�ستجابة.

وهوؤلء  الإ�ــســالم،  دعــوة  تبلغهم  اأن  يجب  الذين  امل�سلمني  غري  •�سنف  	
يدخلون يف اإطار ما يعرف ا�سطالحا باأمة الدعوة.وهوؤلء اأ�سناف منهم 

الن�سارى واليهود والبوذيون والهندو�س والوثنيون والالدينيون وغريهم، 

والدعوة يف �سفوف هوؤلء تهدف اإىل الدفاع عن حقوقهم الدينية واملدنية 

والعمل على تر�سيخ الوعي الإ�سالمي لديهم وحت�سني معرفتهم بالعقيدة 

ال�سحيحة واأحكام الدين ومبادئه واآدابه.

وبهذا تكون اأق�سام املدعوين كالتايل:

�أول : د�خل �لعامل �لإ�سالمي 

هناك �سعوب ودول اإ�سالمية غري عربية حتتاج يف معظمها اإىل تعريفها  1 -

عادة      وهي  واآ�سيا  افريقيا  يف  وخا�سة  الأ�سلية  بلغاتها  ال�سحيح  بالإ�سالم 

ما تفتقر اإىل خطاب اإ�سالمي �سليم ووا�سح يف جمال التعريف بالإ�سالم.
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- 2 هناك ن�سبة من غري امل�سلمني يتعاي�سون مع مواطنيهم امل�سلمني داخل 

اإليهم خطاب التعريف بالإ�سالم بلغاتهم  اأن يوجه  اإ�سالمية وميكن  بلدان 

الأ�سلية.

ثانيا : خارج �لعامل �لإ�سالمي :

اإ�سالمية وهي حتتاج  هناك الأقليات الإ�سالمية املتواجدة ببلدان غري  1 -

ب�سكل كبري اإىل تعريفها بالإ�سالم ومبادئه وتعاليمه باللغات املختلفة، وميكن 

املختلفة  باللغات  بالإ�سالم  التعريف  خطة  من  الأكــرب  اجلانب  اإنَّ  القول 

ي�ستهدف بالأ�سا�س تلك الأقليات الإ�سالمية املوجودة خارج العامل الإ�سالمي 

م�سلم  مليون   21 حــوايل  وجــود  اإىل  املثال  �سبيل  على  ت�سري  )الإح�ساءات 

ال�سنوات  يف  الن�سبة  تلك  ازدياد  مالحظة  مع  باأمريكا،  ماليني  و6  باأوروبا 

.
)1(

الالحقة لتاريخ تلك الإح�سائيات(

وهذه الأقليات تت�سمن �سريحتني اثنتني:

املهاجرون اأبناء البلدان الإ�سالمية وي�سكلون الأغلبية املكونة  لن�سبة  1-1 )

امل�سلمني يف البلدان ال�سناعية، واإذا كان اجليل الأول من هوؤلء املهاجرين 

قد ت�سبع باأحكام الدين وتعاليمه يف وطنه الأم قبل نزوحه اإىل بلدان املهجر، 

فاإن اأبناء اجليلني الثاين والثالث وكذا اجليل الرابع الذي هو يف طور الربوز 

حمتاجون اإىل من يعرفهم بالإ�سالم  املهاجر-  يف  معظمهم  ولد  – وقد 
واأحكامه وبلغات البلدان التي ي�ستقرون بها.

يف  دخلوا  والذين  الإ�سالمية  غري  البلدان  يف  الأ�سليون  املواطنون  1-2 )

وتعريفهم  الدينية  �سوؤونهم  رعاية  اإىل  احلاجة  اأ�سد  يف  وهــوؤلء  الإ�سالم، 

1 - Paul Balta : L’Islam dans le monde ، editions le monde – Paris 1991
)اجلداول امللحقة بالكتاب(.
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بع�س  تاأثريات  اأمــام  الطريق  �سد  يكفل  مبا  وتعاليمه  ال�سحيح  بالإ�سالم 

الكتابات ال�ست�سراقية املغر�سة.

اإن احلديث عن هاتني ال�سريحتني من امل�سلمني يفر�س التاأكيد على اأهمية 

الهتمام بفئة ال�سباب الذي يعترب الطاقة احليوية يف كل جمتمع واأمل الأمة 

الناب�س، وهذه الفئة ت�سكل جمال خ�سبا قابال للتفاعل والتاأثر، لذلك فاإن 

وال�سقوط يف  يجعلها مر�سحة لالنحراف  اإ�سالمي  وجودها يف حميط غري 

مهاوي ال�ستالب احل�ساري وفقدان الهوية الإ�سالمية، مما يحتم العمل على 

توجيه العناية الفائقة والهتمام الالزم ب�سريحة ال�سباب امل�ستقر بالبلدان 

وحمايتهم  ومثله  وقيمه  الإ�سالم  باأبعاد  بتعريفهم  وذلــك  الإ�سالمية  غري 

من الذوبان والن�سياق وراء املدنية الغربية املادية، وذلك بالقرتاب منهم 

واكت�ساف املواهب الفطرية واخللقية لديهم وتنميتها وتوجيهها، وال�ستماع 

اإىل م�ساكلهم والتعرف على تطلعاتهم وطموحاتهم وبحث التناق�سات التي 

توقعهم يف احلرية والرتدد والفراغ الديني .

البلدان  يف  لهم  ومنتديات  وملتقيات  خميمات  لإقامة  التخطيط  وميكن 

احلياة  بــواقــع  وال�ستئنا�س  الحتكاك  اإىل  دفعهم  اأجــل  مــن  الإ�سالمية 

الإ�سالمية وكذا من اأجل ن�سر الوعي الديني ال�سحيح بينهم.

وهوؤلء  ون�سارى(  الأخــرى)يــهــود  الديانات  اأتباع  من  امل�سلمني  غري  2 -

الدول  وبع�س  واأ�سرتاليا  واأمريكا  الغربية  ــا  اأوروب يف  بالأ�سا�س  يتمركزون 

الإفريقية والآ�سيوية.

الأخرى،  العقائد  اأو  ال�سماوية  غري  الديانات  اأتباع  من  امل�سلمني  غري  ( -

بع�س  ويف  الوثنية  تهيمن  حيث  الإفريقية  الدول  بع�س  يف  يوجدون  وهــوؤلء 

الدول الآ�سيوية التي يغلب عليها البوذية وال�سيوعية والهندو�سية واملجو�سية 
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)رو�سيا وكوريا ال�سمالية وال�سني والهند واليابان وغريها(.

ول يخفى اأن اأ�سلوب خماطبة هوؤلء يجب اأن يرتكز بالأ�سا�س على جمال 

احل�سنة،  واملوعظة  باحلكمة  عقائدهم  بطالن  بيان  مع  والتوحيد  العقيدة 

ال�سمولية.  واأبعاده  النا�سعة  وحقائقه  الإ�سالم  بيان حما�سن  على  والتاأكيد 

اأن توجيه عملية التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة اإىل  ومما ل �سك فيه 

ال�سعوب الآ�سيوية النائية التي توؤمن بعقائد وثنية وبوذية وهندو�سية يعترب 

من اأبرز املهام،لأن الدعوة يف �سفوف هوؤلء حتتاج اإىل جهود �سخمة تكفل 

مواجهة التحديات التي تعرت�س �سبيلها مثل احلمالت التن�سريية املكثفة يف 

الآ�سيوية  القارة  على  الإطباق  يف  تطمع  التي  ال�سيوعية  الإفريقية،و  الدول 

من �سمالها و�سرقها، والبوذية التي اأخذ يتحول اإليها يف ال�سنوات الأخرية 

كثري من الغربيني.

لذلك وجب عدم القت�سار على توجيه عملية التعريف بالإ�سالم باللغات 

بالغ من طرف  باهتمام  تزال  ول  التي حظيت  الغربية  الدول  اإىل  املختلفة 

الهتمام  يف  وا�سح  ق�سور  مقابل  الإ�سالمية  والهيئات  واملنظمات  الــدول 

اأمر  يزال  ل  التي   
)1(

اجلنوبية  واأمريكا  واإفريقيا  اآ�سيا  يف  الدعوة  مبجال 

اجلمعيات  بع�س  جهود  لول  �سعيفا  بالإ�سالم  القارات  هذه  اأبناء  تعريف 

الدعوية وفروع رابطة العامل الإ�سالمي.

وب�سفة عامة، ميكن اعتبار توجيه اخلطاب التعريفي بالإ�سالم اإىل غري 

�سروريا  اأمــرا  الدينية  وخلفياتهم  طبائعهم  يالئم  ومبا  بلغاتهم  امل�سلمني 

يفر�سه واجب الدعوة الإ�سالمية التي مل تكن يف اأ�سلها وجوهرها مقت�سرة–

: اململكة العربية ال�سعودية ودعم  التوثيقي  1 - ملزيد من التف�سيل عن هذه اجلهود يراجع الكتاب 

الأقليات امل�سلمة يف العامل، من�سورات عكاظ – جدة- ط1992/1.
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عرب التاريخ الإ�سالمي- على املناطق الإ�سالمية فح�سب بل كانت تتجاوزها 

العامل  اأن  الن�سرانية املجاورة وغريها املجاورة، ول �سك  الدول  اإىل تخوم 

اخلارجي – غري الإ�سالمي- ي�سكل القطاع الأكرب الذي ينتظر �سكانه من 

حيث ي�سعرون اأو ل ي�سعرون و�سول دعوة الإ�سالم اإليهم ق�سد التعرف على 

مبادئه وتعاليمه ب�سورة اأو�سح واأن�سع . 

اإن م�ساألة اإتاحة الفر�سة وتوفري املناخ املالئم لال�سطالع مبهمة التعريف 

التوتري  اإ�سالمية ل يفهم منه  بالإ�سالم باللغات املختلفة داخل معاقل غري 

تلك  معار�سة من طرف  يوجد  قد  اليدولوجي مما  الكت�ساح  اأو  ال�سيا�سي 

حمددة  وتفاهم  توا�سل  قنوات  عرب  ذلك  يتم  اأن  املفرو�س  واإمنا  البلدان، 

التوجه قمينا بتحقيق  التعريف، و�سيكون هذا  الدعوة ومقا�سد  تعك�س روح 

الغايات النبيلة من تبليغ ر�سالة الإ�سالم ودعوته .
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الف�صل الثالث

التعريف بالإ�صالم باللغات الأجنبية 

عرب و�صائل الإعالم والت�صال





متهيــد:

الوجدان،  ويخاطب  املنطق  اإىل  ي�ستند  بطبيعته  اإعالمي  دين  الإ�سالم 

ومن  العقل.  اإىل  يتوجه  اإعالمي  ن�ساط  الأ�سيل  مفهومها  يف 
)1(

والــدعــوة

املقررات ال�سرعية اأن كل م�سلم مكلف بالإعالم عن دينه وتبليغ الر�سالة، 

دين  عن  بالإعالم  تقوم  مثلى  اأمة  الإ�سالمية  الأمة  تعاىل  اهلل  جعل  حيث 

{ڤ   الب�سرية  كــل  على  �ساهدة  هــي  اإذ  للنا�س،  وبيانه  احلــق  اهلل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
وفنونه  اأمناطه  بجميع  الإعــالم  اأن  العملية  ال�سواهد  وتوؤكد   .

)2(

{ ڄ  
وقوالبه يعترب اأبرز اأدوات ن�سر الأفكار والإقناع بها، ولذلك كانت امل�سوؤولية 

قوله  يف  الإ�سالمية  الأمــة  بها  اهلل  ميز  التي  البارزة  ال�سمة  هي  الإعالمية 

تعاىل: { ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  

، وهذه امل�سوؤولية الإعالمية هي التي يتحملها اليوم الدعاة 
)((

ٹ }
– اإذا �سحت العزائم  اإذ با�ستطاعتهم جميعا  ورجال الإعالم املخل�سون، 

وقويت الهمم- اأن يبذلوا اجلهود من خالل ا�ستثمار و�سائل الإعالم املتطورة 

الإ�سالمية  الــدعــوة  وتبليغ  ال�سحيحة  الدينية  احلقائق  على  للمحافظة 

معرفة  اإىل  املتعط�سة  الإ�سالمية  والأقليات  وال�سعوب  الأقــوام  اإىل  الأ�سيلة 

والتم�سك  الهادية  بعقيدتها  التعلق  على  يعينها  مبا  وتعاليمها  دينها  اأحكام 

باملعارف  اجلديدة  اأجيالها  تزويد  على  وم�ساعدتها  الإ�سالمية  بهويتها 

ويحفظهم  احل�ساري  انتماءهم  ينمي  مبا  وتثقيفهم  وال�سرورية  الدينية 

من الذوبان.

1 - ل �سك اأن القراآن الكرمي يعرب عن الفكرة الإعالمية الواجبة يف التعريف بالإ�سالم وبيان حقائقه 

بلفظ الدعوة بديال عن لفظ »الإعالم«، والدعوة مفهوم اأكر �سمول واأعظم دللة على طبيعة العمل 

املفرو�س علينا نحو التعريف بديننا احلنيف.

2 - البقرة : )14.

) - اآل عمران : 110.
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التي  الدعوة  لأن  التوجه  عاملي  اأنه  الإ�سالمي  الإعالم  اإن من خ�سائ�س 

اأو القومية  يخدمها هي دعوة عاملية، فهو ل ي�سطدم باحلواجز الإقليمية 

اأو الدولية لريتد اإىل اأ�سحابه بل يتخطاها ويتجاوزها، فالإعالم الإ�سالمي 

يتوجه اإىل كافة الب�سر ي�سعى اإىل حترير الإن�سانية من ربقة الأهواء والظلم، 

فالدعوة الإ�سالمية دعوة عمومية ت�سمل جميع النا�س يف كل مكان وزمان، 

لذلك وجب ا�ستثمار التكنولوجيا احلديثة واملخرتعات اجلديدة مع توظيف 

اأجل خدمة مهمة التعريف بالإ�سالم والدعوة  خمتلف اللغات الأجنبية من 

.
)1(

اإىل اهلل

ويتحقق هذا الأمر ب�سورة اأوكد يف ظل الثورة الإعالمية والت�سالية التي 

ي�سهدها عامل اليوم، حيث تتعاظم املعرفة وتتوالد املعلومات، ويتم الإ�سراع 

يف ن�سرها وتداولها وب�سط تاأثرياتها الثقافية، واإذا كان كل اإعالم يعترب وعاء 

لثقافة ما يحميها ويغذيها ويروج لها على اأو�سع نطاق فاإنه –اأي الإعالم- 

م�سوؤول اإىل حد كبري عن ت�سكيل املواقف والآراء، وهو فاعل بقدر وا�سع يف 

النماذج  وتذويب  طم�س  ويف  واحل�سارية  الثقافية  والق�سايا  النماذج  �سنع 

امل�سادة، واإزاء هذه الثورة الت�سالية العارمة والتاأثري البالغ لالإعالم لبد 

مينحها  مبا  والدعوة  الإعــالم  بني  العالقة  ق�سية  يف  النظر  اإعــادة  من 

تكاثر  �سوء  يف  الق�سية  هــذه  ب�سط  اأهمية  تتزايد  حيث  اأكــرب،  م�سروعية 

التي  الإ�سالمية  غري  واملجتمعات  جهة  من  الإ�سالمية  واجلاليات  الأقليات 

ي�سهل الو�سول اإليها بف�سل تطور العالقات وال�سالت بني الدول الإ�سالمية 

الأقليات جميعها يف حاجة  اأخرى،وهذه املجتمعات وتلك  وغريها من جهة 

)2(

اإىل اإعالمها وتعريفها مببادئ الإ�سالم وتعاليمه وقيمه مبختلف اللغات .

1 - د اإبراهيم اإمام : اأ�سول الإعالم الإ�سالمي، دار الفكر العربي – القاهرة 1985 �س 55.

2 - د حميي الدين عبد احلليم : اإ�سكاليات العمل الإعالمي بني الثوابت واملعطيات الع�سرية، كتاب 

الأمة رقم 64 )ربيع الأول 1419( �س 65.
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ومما ل �سك فيه اأن ال�سياغة الإ�سالمية للن�ساط الإعالمي املرتبط مبهمة 

ب�سيطا  عمال  اأو  �سهال  م�سروعا  لي�ست  اللغات  مبختلف  بالإ�سالم  التعريف 

ميكن حتقيقه ب�سهولة، بل اإنه ميثل حتديا يواجه موؤ�س�سة الدعوة الإ�سالمية 

يف اأرحب اآفاقها واأو�سع امتداداتها . كما اأنه حتد عظيم يواجه الأمة برمتها 

بالعربية  الناطقني  لغري  توجه  اإذا مل  الدعوة  لأن  يف حا�سرها وم�ستقبلها، 

حدود  يف  ثابتا  �سيبقى  جمالها  فــاإن  العامل،  �سكان  اأغلبية  ي�سكلون  الذين 

�سيقة ل تعرب عن املراد احلقيقي من الدعوة التي هي اإبالغ دعوة الإ�سالم 

للعامل كله.

لذلك، فاإن الإعالم الدعوي باللغات املختلفة ي�ستهدف ا�ستثمار املعطيات 

حتقيق  اأجل  من  واملعلوميات  الت�سال  ونظم  الإعــالم  و�سائل  يف  الع�سرية 

حيثما  الإن�سان  لأن  النا�س،  لكل  به  والتعريف  دعوته  ون�سر  الإ�سالم  عاملية 

وجد وجب اأن تبلغه ر�سالة الإ�سالم، وهذا النوع من الإعالم املتميز باأهدافه 

وتوجهاته ومنطلقاته لي�س جمرد برامج اإعالمية دينية معزولة وحمدودة يف 

خمتلف و�سائل الإعالم، ولكنه عبارة عن جهود خمططة ت�ستهدف التعريف 

العربية  غري  بلغات  النا�س  من  معينة  ل�سرائح  بحقائقه  والإبــالغ  بالإ�سالم 

ومبناهج واأمناط للخطاب متنوعة ي�سعب �سبطها وحتديد قوالبها املنا�سبة 

لتحقيق الأهداف املن�سودة والنتائج املق�سودة.

الإعالم  طريق  عن  اإل  وجمدية  عملية  ب�سورة  الأمــر  هــذا  يتاأتى  ولــن 

الإ�سالمي الهادف الذي اإن �سح اأداوؤه وح�سن ا�ستغالله فاإنه قمني باأن يحقق 

اجلذب  يف  مهما  دورا  ويوؤدي  والفاعلية  النت�سار  بالإ�سالم  التعريف  ملجال 

والتاأثري . وتظهر اأهمية ذلك عندما يكون لالأمة عقيدة و�سريعة وفكر ت�سعى 

اإىل ن�سرها وحمايتها عن �سدق ويقني اإميانا منها باأن ما تقدمه للنا�س يف 

اأرجاء الدنيا هو الأ�سلح لهم والأنفع لدنياهم واآخرتهم.
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لذلك فاإن الإعالم الإ�سالمي املوجه اإىل الناطقني مبختلف اللغات ينبغي 

اأن يكون قائما على الأ�س�س التالية.

- ربط العالقات بني الن�ساط الدعوي والن�ساط الإعالمي وتوثيق ال�سلة 

ملتزم  اإعــالم  ولكنه  اإعــالمــي،  عمل  اإل  هو  ما  الدعوي  العمل  لأن  بينهما 

بالثوابت الإ�سالمية يحافظ على القواعد والأ�سول ال�سرعية ول يخرج عن 

غياب  يف  النت�سار  لها  يتحقق  اأن  ميكن  ل  فالدعوة  الأخالقية،  املقت�سيات 

اإىل   العبادة  ودور  امل�ساجد  من  الدعوي  الف�ساء  تنقل  التي  الإعالم  و�سائل 

اأرجاء الدنيا.

- و�سع ت�سور حمكم ومدرو�س يبني �سبل قيام الإعالم الإ�سالمي املوجه 

للحياة  ونظاما  ومنهجا  عقيدة  الإ�سالم  مفاهيم  برت�سيخ  اللغات  مبختلف 

يف النفو�س والعقول والأفكار، اإ�سافة اإىل و�سع ت�سور خمطط للكيفية التي 

ينبغي لو�سائل الإعالم اأن تقدم بها الإ�سالم خارج ديار امل�سلمني من حيث 

�سلوكه  يف  والتاأثري  تطلعاته  عن  والتعبري  وواقعه  اجلمهور  بحياة  الت�سال 

واجتاهاته والعمل على ت�سحيح املفاهيم غري ال�سحيحة لديه ودرء ال�سبهات 

)1(

عن الإ�سالم.

- حتديد روؤية اإ�سالمية واعية وقائمة على خطط علمية مدرو�سة للتعرف 

حيث  من  الإعالمي  اخلطاب  اإليها  يتوجه  التي  املجتمعات  خ�سائ�س  على 

الفئات وامل�ستويات املعرفية والثقافية واخللفيات الدينية والفكرية مع العمل 

الهادفة  الإعالمية  فالر�سالة  املتلقي،  اجلمهور  خ�سو�سيات  احرتام  على 

ينبغي اأن تكون ذات معنى يف حياة املتلقي وقادرة على ك�سب ثقته.

1 - ندوة »و�سائل الت�سال احلديثة واأثرها على املجتمعات الإ�سالمية «، من�سورات منظمة الإي�سي�سكو 

1417/ 1996 �س 5).
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الأخرى،  املجتمعات  نحو  وا�سع  اإعالمي  تدفق  اإيجاد  اأجل  من  العمل   -

ول �سك اأن اإلغاء احلدود اجلغرافية وال�سيا�سية وامتالك الإعالم املعا�سر 

التعريف  مهمة  �سالح  هو يف  العامل  اأنحاء  اإىل جميع  الو�سول  على  القدرة 

القادرة على  العاملية  الإن�سان  ر�سالة  فالإ�سالم  املختلفة،  باللغات  بالإ�سالم 

التاأثري والمتداد.

م�سوؤولية  تتحمل  التي  الأجــهــزة  خمتلف  بني  والتن�سيق  اجلهود  بــذل   -

ال�سامية  والتعاليم  النا�سعة  اأجل ك�سف احلقائق  الإ�سالم من  الإعالم عن 

اإىل  يدعو  ما  وهــذا  اللغات،  مبختلف  بها  الإقناع  على  والعمل  لالإ�سالم 

ا�ستثمار النظام الإعالمي املعا�سر لتحقيق عاملية الإ�سالم وبث دعوته اإىل 

كافة املجتمعات .

اإن فعالية الإعالم الإ�سالمي على م�ستوى العامل اخلارجي اأ�سحت تتطلب 

ر�سم �سيا�سة اإعالمية وتوجيهية من�سبطة ومرتكزة على ا�سرتاتيجية وا�سحة 

الإعالمية،  اخلطط  مع  الدعوة  خطط  فيها  تت�سافر  مو�سوعية  ودعامات 

والقنوات  الإذاعــيــة  ال�سبكات  توظيف  اإىل  حاجة  يف  الدعوية  فاخلطط 

الف�سائية و�سبكة الإنرتنت وغريها، كما اأن اخلطط الإعالمية ل يكتب لها 

والفكر  الدعوة  رجال  غياب  ظل  يف  املن�سود  والهدف  املطلوب  النجاح 

والذين يعتربون  تاأثري هائل على وجدان اجلماهري وم�ساعرهم  لهم  ممن 

الأقدر على حتقيق النجاح لتلك اخلطط .
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�ملبحث �لأول : �إن�ساء قناة ف�سائية �إ�سالمية مبختلف �للغات

اإن البث الف�سائي يعترب اأكر و�سائل الإعالم تاأثريا وفاعلية، اإذ اإنه يقتطع 

اأكرب ن�سيب من وقت امل�ساهد الذي يف�سل غالبا التزود بالأخبار واملعلومات 

فاإن توجيه  وبالتايل  تناول،  واأي�سر  اأكر جاذبية  التلفزيون، فهو  عن طريق 

اأكر  �سيكون  الف�سائي  البث  طريق  عن  احلية  باللغات  الإ�سالمية  الدعوة 

اإيجابية وجدوى نظرا ملا �سيحققه من انت�سار وا�سع وتاأثري عميق.

العربية  باللغة  براجمها  تبث  اإ�سالمية  ف�سائية  قناة  اإن�ساء  كان  واإذا 

قد اأ�سحى اليوم واقعا وجتربة رائدة فاإن التفكري يف اإن�ساء قناة ف�سائية 

بعيدا،  مطمعا  اأو  م�ستحيلة  فكرة  يعترب  ل  احلية  باللغات  اإ�سالمية 

اإعالمية هائلة  اإمكانات  يتوفر على  اأ�سحى  الإ�سالمي  العامل  واأن  خا�سة 

وتفعيل  تن�سيط  يف  بفعالية  لالإ�سهام  موؤهلة  متعددة  وخربات  وطاقات 

الطموح. امل�سروع  هذا 

اإن خطة اإن�ساء قناة ف�سائية باللغات احلية تهدف بالأ�سا�س اإىل التعريف 

بالإ�سالم لغري امل�سلمني من جهة، كما يرمي من جهة اأخرى اإىل ربط الأقليات 

واجلاليات الإ�سالمية مب�سادر املعرفة والثقافة الإ�سالمية الأ�سيلة مبا ينمي 

انتماءهم احل�ساري ويحفظهم من الذوبان.

اإن اإن�ساء قناة اإ�سالمية تبث براجمها مبختلف اللغات احلية يعترب مك�سبا 

ذا بال يثمر فوائد كثرية ويرمي اإىل حتقيق اأبعاد ا�سرتاتيجية مهمة تخدم 

الدعوة الإ�سالمية يف الغرب على عدة م�ستويات، فعلى �سبيل املثال تت�سع 

انه  العامل حتى  بقاع  كل  الإ�سالمية يف  واجلاليات  الأقليات  انت�سار  رقعة 

اإ�سالمية  اأو جالية  اأقلية  وجود  العامل من  البلدان يف  بلد من  يخلو  يكاد  ل 

بتعاليمه،  والقــتــداء  دينهم  وتعاليم  �سعائر  ممار�سة  اإىل  اأبناوؤها  ي�سبو 
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من  اإليه  حتتاج  مبا  الإ�سالمية  الأقليات  تلك  كل  حاجيات  تلبية  وي�ستحيل 

الإ�سالمية، لذلك ميكن اعتبار  الدولة  دعاة ومر�سدين مبتعثني من طرف 

اإيجاد قناة ف�سائية اإ�سالمية باللغات احلية الو�سيلة الأجدى لتغطية هذا 

ت�سهم  اأن  املوؤمل  فاإنه من  وف�سال عن ذلك  واأقرب  اأي�سر  ب�سورة  املجال 

الغرب، وذلك عن طريق  الإ�سالم يف  ت�سحيح �سورة  يف  الف�سائية  القناة 

الإ�سالمية  وامل�سرقة من احل�سارة  امل�سيئة  اجلوانب  الغربيني عن  اإطالع 

مبا تت�سمنه من قيم مثلى ومبادئ �سامية وتعاليم روحية هادفة. 

الإ�سالمي وتوجيهه نحو  الف�سائي  البث  ا�ستغالل  اأخرى يهدف  من جهة 

امل�سلمني الناطقني مبختلف اللغات الأجنبية اإىل حتقيق عاملية الإ�سالم ون�سر 

دعوته والتعريف به لكل النا�س، لأن الإن�سان حيثما وجد وجب اأن تبلغه ر�سالة 

الإ�سالم باللغة التي يفهمها وي�ستوعب معانيها، ول �سك اأن امتالك الإعالم 

اأنحاء العامل هو يف �سالح الدعوة  املعا�سر القدرة على الو�سول اإىل جميع 

الإ�سالمية عرب القناة الف�سائية مبختلف اللغات، فالإ�سالم ر�سالة الإن�سان 

وبذلك ميكن  والمتداد،  والتاأثري  والن�سياب  النت�سار  القادرة على  العاملية 

حتقيق اأجنح �سبل الدعوة اإىل اهلل يف الغرب بعدما �سدت �سبل حتقيقها عرب 

و�سائل الإعالم الأخرى.

وهذه املهمة الدعوية والإعالمية ت�ستدعي:

ت�سكيل هيئة من كبار خرباء واأ�ساتذة الإعالم والت�سال ورجال الدعوة  1 -

يتم  ما  لكل  واملتابعة  والرقابة  الإ�سراف  يف  مهمتها  تنح�سر  والعلماء 

اإعداده للبث مع العمل على انتقاء الكوادر والطاقات الإعالمية والدعوية 

ذات التاأهيل اجليد للعمل بالقناة الف�سائية.

امل�ساهدين  تنا�سب جمهور  التي  واملو�سوعات  الربامج  اأولويات  - 2 حتديد 

65



طبقا  الأولــويــات  لهذه  وا�سرتاتيجي  مرحلي  تخطيط  وو�سع  باخلارج 

ملتغريات الواقع وم�ستجداته.

توفري العدد الالزم من املرتجمني الأكفاء ومقدمي الربامج ذوي املهارات  ( -

بالق�سايا  جميعا  هــوؤلء  اإملــام  ا�سرتاط  مع  والإلــقــاء،  الأداء  يف  العالية 

على  والعمل  وتعاليمه،  الإ�سالم  اأحكام  مبجمل  واإحاطتهم  الإ�سالمية 

ا�ستقطاب الكفاءات الإعالمية والتقنية.

التفكري يف اإعطاء الأقليات الإ�سالمية يف جميع اأنحاء العامل خ�سو�سية  4 -

الأبعاد الجتماعية  واأولوياتها، من ذلك مثال مراعاة  القناة  يف برامج 

واأمناط احلياة وال�سلوك اخلا�سة بال�سعوب التي توجد بها تلك الأقليات 

مفاجئة  ب�سورة  معها  الإ�سالمية  الإعالمية  الربامج  تتناق�س  ل  بحيث 

تدعو اإىل النفور وعدم ال�ستيعاب الكامل والتام. 

عدم القت�سار على الربامج واملو�سوعات الت�سريعية والفقهية والهتمام  5 -

والقت�سادية  والجتماعية  الواقعية  والتحديات  وامل�سكالت  بالق�سايا 

والثقافية التي تهم امل�سلم اأينما وجد، وكذا مناق�سة املو�سوعات املعا�سرة 

واملثارة بحدة وفق روؤية وا�سحة و�سليمة )مو�سوعات التفاعل احل�ساري 

وق�سايا  العنف  وم�ساألة  املراأة  وحقوق  الإن�سان  وحقوق  الديني  واحلوار 

الت�سامح وال�سالم العاملي....(.

الأخرى  الديانات  واأتباع  املختلفة  الأجنا�س  اإليه  حتتاج  مبا  الهتمام   6 -

يكون هدفها  ب�سكل غري مبا�سر  اإليها  برامج موجهة  بتخ�سي�س  وذلك 

اإبراز عقيدة الإ�سالم ال�سحيحة وتبيان حقائق الدين احلنيف وجوهر 

تتميز  وطريقة جذابة  مرن  باأ�سلوب  كله  ذلك  وتعاليمه.  وثوابته  دعوته 

بحرية العر�س لتتفق مع العقلية الغربية التي ل ت�سمح بقيود معينة على 

تفكريها اأو طرق اإقناع ل ت�ست�سيغها.
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- 7 التاأكيد على اإبراز القيم الإ�سالمية الأ�سيلة بال�سورة التي جتعل العامل 

اخلارجي يغري من مفاهيمه وت�سوراته عن الإ�سالم مع الرد على الأفكار 

واملعلومات اخلاطئة وك�سف الأهداف املغر�سة التي ت�سود دوائر معينة يف 

الإعالم الغربي.

- 8 التنبيه على خطورة الإعالم امل�ساد )اإعالم الدول غري الإ�سالمية( الذي 

يحاول من خالل بع�س براجمه �سرف امل�سلمني عن دينهم وجذورهم 

الدين من جهة  امل�سلمني على هذا  اإقبال غري  دون  واحليلولة  من جهة 

قناة ف�سائية جديدة  �سهر تدخل  اأنه يف كل  ندرك  كنا  واإذا   
)1(

اأخــرى.

بيوت امل�سلمني واأبناء الأقليات واجلاليات الإ�سالمية دون ا�ستئذان، وهي 

حتمل اأفكارا قد تكون مناوئة لروح الإ�سالم وتعاليمه واأهدافا مغر�سة، 

فاإن الواجب ي�ستدعي باإحلاح اإن�ساء قنوات ف�سائية اإ�سالمية بلغات غري 

العربية يجد فيها اجلمهور املراد تعريفه بالإ�سالم ودعوته اإىل حقائقه 

وقيمه البديل املن�سود.

 اإحداث قنوات ف�سائية اإ�سالمية مبختلف اللغات الأجنبية من 
)2(

اإن فكرة

ع�سنا فرتات طويلة  بعدما  الغري  نوعية يف خماطبة  نقلة  اأن حتدث  �ساأنها 

يخاطب فيها اإعالمنا نف�سه، لكن ل يكفي ب�سط الفكرة وال�سروع يف تنفيذها 

القناة  حتمل  اأن  ينبغي  لالآفاق،  وا�ست�سراف  وتدبري  تخطيط  �سابق  دون 

الف�سائية باللغات الأجنبية عمقا يف التوجه ونبال يف الر�سالة تو�سح �سماحة 

عر�سها  يف  قوية  تكون  واأن  وح�سارة،  فكرا  بالإن�سان  واهتمامه  الإ�سالم 

1 - اإ�سكاليات العمل الإعالمي، مرجع �سابق �س 69.

2 - مما يوؤ�سف له حقا اأن فكرة اإن�ساء قناة ف�سائية اإ�سالمية باللغات الأجنبية متخ�ست عن موؤمترات 

اإ�سالمية وناق�ستها منظمات وهيئات اإ�سالمية دولية، لكنها مل تر النور حلد الآن .

د ح�سن عزوزي : حول فكرة اإن�ساء قناة اإ�سالمية باللغات الأجنبية، جملة الرابطة العدد 4)4 )ذو 

احلجة 1421( �س 11.
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الف�سائية  القنوات  ومناف�سة  جماراة  ت�ستطيع  براجمها،  تقدمي  يف  هادفة 

النافذة واملوؤثرة.

من جهة اأخرى، اإذا كانت القناة الف�سائية الإ�سالمية املن�سودة تهدف اإىل 

تخ�سي�س جميع براجمها للتعريف بالإ�سالم وتقدمي معطياته، فاإن املطلوب 

بالإ�سالم  للتعريف  براجمها  بع�س  تخ�سي�س  العربية  الف�سائيات  من 

مبختلف اللغات .

بهذا  ال�سطالع  ت�ستطيع  احلديثة  الف�سائي  البث  موؤ�س�سات  اأن  �سك  ول 

الدور يف تبليغ الإ�سالم ال�سحيح والتعريف باأ�س�سه ومبادئه نظرا ملا تتمتع به 

من �سعة يف التنوع وقدرة على النت�سار والو�سول اإىل اجلماهري يف اأي وقت 

قد  ال�سمحة  وتعاليمه  الإ�سالم  تقدمي معطيات  كان  ما  واإذا  اأي مكان.  ويف 

يبدو اأقل فاعلية عرب قنوات ال�سحافة املكتوبة نظرا حلاجزي اللغة والتوزيع 

البث الف�سائي  القيام بذلك عن طريق قنوات  يف ديار غري امل�سلمني، فاإن 

يف البلدان الإ�سالمية وباللغات املختلفة يبدو –راهنا- اأمرا مي�سرا ل يدعو 

الر�سالة  اأداء هذه  ا�ستقطاب علماء ودعاة م�سلمني قادرين على  لأكر من 

م�ساهدة  احتمال  اأن  يف  الدور  هذا  اأهمية  وتكمن   . اللغات  ب�ستى  ال�سامية 

غري امل�سلم لتلك الربامج الدينية يف القنوات الف�سائية العربية اأمر وارد، 

هذا ف�سال عن متابعة اأبناء اجلاليات الإ�سالمية املقيمة بالغرب لف�سائيات 

البلدان الأ�سيلة التي ينتمون اإليها، مع العلم باأن اأبناء اجليلني الثاين والثالث 

التي  املهجر  بلد  بلغة  التلفزية  الربامج  معظم  م�ساهدة  يف�سلون 

تكثيف  اإىل  يدعو  العربية، مما  للغة  اإتقانهم  اأكر من  يتقنونها  ما  عادة 

اجلهود من اأجل الهتمام بتخ�سي�س برامج دينية اأ�سبوعية اأو يومية يراعى 

وال�سباب  الأطفال  �سريحة  وتطلعات  حاجيات  اإليه  تدعو  ما  خاللها  من 

من اأبناء اجلاليات الإ�سالمية.
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�ملبحث �لثاين: �لهتمام باملجال �لإعالمي يف �لغرب

ل �سك اأن من اأجنع و�سائل التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة العمل على 

اإىل  الغربية ذاتها ويتوجه  الدوائر  اإ�سالمي ينطلق من داخل  اإعالم  اإيجاد 

جمهور كبري من القراء وامل�ساهدين، وميكن حتقيق ذلك من خالل تطوير 

جديدة  اأخرى  اإعالمية  قنوات  اإن�ساء  على  والعمل  ومتاح  متوفر  هو  ما 

اأو على الأقل املطالبة بتوفري �ساعات بث معدودة لفائدة اجلاليات والأقليات 

الإ�سالمية ت�سهم يف تقدمي �سورة نا�سعة عن الإ�سالم ومبادئه، وتبدو اأهمية 

الرتكيز على الإعالم الإ�سالمي امل�ستقر بالغرب يف كونه ي�ستحوذ على ن�سبة 

بالإ�سالم  التعريف  عملية  ت�ستهدفه  اأن  ميكن  الذي  اجلمهور  من  عري�سة 

باللغات املختلفة، وذلك بعك�س البث الف�سائي املنطلق من الدول الإ�سالمية 

الذي ل يتم الإقبال عليه بالغرب بنف�س ال�سورة، ومن اأجل حتقيق م�ستوى 

اأف�سل لالإعالم الإ�سالمي امل�ستقر بالغرب ميكن اقرتاح ما يلي:

للجاليات  املخ�س�سة  الإعــالمــيــة  ــج  ــربام ال تــطــويــر  عــلــى  الــعــمــل  1 -

التوعية  ح�س�س  تكثيف  اإىل  يهدف  مبا  بــاخلــارج  املقيمة  الإ�سالمية 

والأقليات  اجلاليات  لفائدة  ال�سحيح  بــالإ�ــســالم  والتعريف  الدينية 

اأف�سل  ملعرفة  املتطلعني  امل�سلمني  غري  لفائدة  وكذا  جهة  من  الإ�سالمية 

وح�سارته. ودعوته  بالإ�سالم 

ربط ج�سور التعاون والتوا�سل مع امل�سرفني على بع�س الربامج الدينية  2 -

الوا�سعة  الغربية  القنوات  بع�س  تخ�سي�س  �سياق  يف  لالإ�سالم  املخ�س�سة 

اأر�سها، وهذه  النت�سار حل�س�س حمددة لكافة الديانات املعرتف بها فوق 

امل�سلم،  غري  الغربي  اجلمهور  اإىل  موجهة  تكون  ما  عادة  الدينية  الربامج 

ومبادئه  بــالإ�ــســالم  اأعــمــق  معرفة  اإىل  يتوقون  الــذيــن  اجلــدد  وامل�سلمني 
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امل�سرفة  اجلهات  مع  التن�سيق  على  العمل  ال�سدد  بهذا  وميكن  وتعاليمه، 

املنابر  تلك  ا�ستثمار  يف  اجلــهــود  تركيز  اأجــل  مــن  الــربامــج  تلك  على 

واأبراز �سورته  بالإ�سالم  التعريف  حمدوديتها- ق�سد  – على  الإعالمية 

  France  2 الثانية  التلفزية  القناة  تفتح  مثال  فرن�سا  يف  امل�سلمني،  لغري 

عليها  ي�سرف  بالإ�سالم  تعريفية  ح�سة  لبث  اأحد  يوم  كل  �سبيحة  املجال 

»معرفة  ا�سم  الربنامج  ويحمل  فرن�سية  اأ�سول  ذو  م�سلم  اإعالمي  طاقم 

الإ�سالم« »Connaitre l’Islam« ويتم من خالل الربنامج عر�س حقائق 

الإ�سالم وتعاليمه ب�سورة تنا�سب عقلية اجلمهور الغربي وتالئم متطلبات 

الع�سر يف اإثارته ملختلف الق�سايا احل�سا�سة واملثرية والتي قد تبدو غام�سة 

، كما تتم من حني لآخر ا�ست�سافة بع�س العلمـاء 
)1(

بالن�سبة للم�ساهد الغربي

واملفكريـن الذيـن يجيدون اللغة الفرن�سية يف حوارات تن�سب علـى خمتلـف 

.
)2(

الق�سايا التي تهم جمهور  امل�ساهدين الفرنكوفونيني

للبث  معدودة  �ساعات  ا�ستئجار  فكرة  ا�ستثمار  ح�سن  يف  التفكري  ( -

امل�ستقلة  والتلفزية  الإذاعــيــة  القنوات  بع�س  يف  والتلفزي  الإذاعـــي 

الغربي  للجمهور  مفيدة  اإعــالمــيــة  مــادة  تــقــدمي  اأجــل  مــن  بــالــغــرب. 

املكاملات  وا�ستقبال  بالإ�سالم  بالتعريف  تهتم  اخل�سو�س  وجه  على 

يتعلق  فيما  وامل�ساهدين  امل�ستمعني  ا�ستف�سارات  على  والإجابة  الهاتفية 

الإ�سالمية  العالقات  جمل�س  )جتربة  وق�ساياه  الإ�سالم  اأحكام  مبعرفة 

باأوروبا(  الإ�سالمية  واملنظمات  اجلمعيات  وبع�س   )Cair( الأمريكية 

.ومثل هذا النوع من الإعالم - بالرغم من حمدوديته– له �سوت ودور 

1 -ما ي�سبه هذا الربنامج يوجد اأي�سا يف الإعالم التلفزي البلجيكي والهولندي والربيطاين.

خالل  ومن   .1996 دجنرب   12 الأحد  يوم  بباري�س  الربنامج  على  �سيفا  حل  اأن  للموؤلف  �سبق   -  2

التعريف  يف  الغربي  الإعــالم  ا�ستثمار  اأهمية  ا�ستيعاب  اأمكن  الربنامج  عن  بامل�سوؤولني  ات�ساله 

الأجنبية.  باللغات  بالإ�سالم 
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وقيمه. ومثله  حقائقه  وتبيان  الإ�سالم  �سورة  ت�سحيح  يف  كبريان 

العمل على اإن�ساء اإذاعة للقراآن الكرمي تبث برامج دينية متنوعة ترتبط  4 -

الرتتيل  جمال  ويف  والتف�سري  القراآن  علوم  يف  درو�ــس   : القراآنيات  مبجال 

اإليه املقيمون يف غري البالد الإ�سالمية  والتجويد، واإذا كان اأهم ما يحتاج 

فاإن  بها،  يتحدثون  التي  املختلفة  باللغات  الكرمي  القراآن  هو ترجمة معاين 

بح�سب  متنوعة  ح�س�س  تخ�سي�س  اإىل  تدفع  امل�سمار  هــذا  يف  احلاجة 

اللغات الأكر انت�سارا لعر�س وتالوة فقرات ومقاطع من الرتجمات التي يتم 

اإجنازها وامل�سادقة على قبولها.

وميكن بهذا ال�سدد اأي�سا حث القائمني على الإذاعات العربية التي تتخذ 

تعرف  دينية  برامج  تخ�سي�س  على  لها  مقرا  الأجنبية  الــدول  بع�س  من 

بالإ�سالم وتعر�س حقائقه واأ�س�سه مبختلف اللغات. ول يخفى اأن كثريا من 

اأ�سا�سا  توجه  الأجنبية  باللغات  برامج  تتخللها  التي  العربية  الإذاعات  هذه 

�سيغة  لها  لي�ست  ترفيهية  ثقافية  لكونها  ونظرا  الإ�سالمية،  اجلاليات  اإىل 

اإ�سالمية، فاإنه ميكن لها اأن تدعم بقوة، لذلك فاإن البحث عن �سبل ا�ستثمار 

مثل هذه الإذاعات لإي�سال خطاب التعريف بالإ�سالم باللغات الأجنبية يبدو 

�سروريا وملحا.
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�ملبحث �لثالث: ��ستثمار �سبكة �ملعلومات �لعاملية »�لإنرتنت«

تتكون »الإنرتنت« »Internet« اأو �سبكة املعلومات العاملية من عدة �سبكات 

فيها  لأي عن�سر  �سبكة �سخمة ميكن  التي هي عبارة عن هيئة  للمعلومات 

الت�سال بعن�سر اآخر عن طريق جهاز لنقل الإ�سارات الرقمية على خطوط 

الت�سالت بني الكومبيوترات. واإ�سافة اإىل املعلومات واملعطيات والبيانات 

على  الخت�سا�س  اأهــل  تفيد  والتي  النرتنت،  �سبكة  حتملها  التي  الهائلة 

اختالف م�ستوياتهم وجمالتهم، فاإن ال�ستفادة من ال�سبكة يف جمال الدعوة 

م�ستقبلها  اأن  يرون  فيها  املتخ�س�سني  واأن  خا�سة  ومفيدة،  عظيمة  تبدو 

�سيكون اأكر اإثارة من حيث الكفاءة و�سرعة الت�سال والنت�سار.

اأن عاملية ر�سالة الإ�سالم وواجب البالغ املنوط بامل�سلمني ومهمة  ول�سك 

الو�سيلة  ا�ستغالل هذه  وت�سريعاته حتتم �سرورة  الإ�سالم  باأحكام  التعريف 

التي تعترب اأبرز منجزات الع�سر يف جمال التطور الإعالمي والتكنولوجي. 

اأمرا �سروريا يف ع�سرنا الراهن خا�سة واأنها متكن للتدفق  اإنها تعترب  بل 

الإعالمي واملعلوماتي من اأن ين�ساب بتلقائية وي�سر اإىل اأي مكان  يف العامل.

ت�سويه  حمالت  ومواجهة  اللغات  مبختلف  بالإ�سالم  التعريف  جمال  ويف 

�سورته تبدو احلاجة اإىل توظيف هذه القناة املعلوماتية الهائلة ما�سة وملحة، 

بل ميكن القول اإنها من اأجدى الو�سائل لعر�س �سورة وا�سحة ونا�سعة عن 

اأدرك  ولقد   . وتاريخه  والتعريف بح�سارته  وقيمه  وتعاليمه  الإ�سالم  اأ�س�س 

كثري من املخل�سني من الدعاة واملفكرين وامل�سرفني على الهيئات واملنظمات 

واملوؤ�س�سات الإ�سالمية اإمكانات »الأنرتنت« الهائلة فاأحدثوا مواقع اإ�سالمية 

والتعريف  ال�سرعية  والق�سايا  الثقافات  اأنواع  ت�سمينها خمتلف  متنوعة مت 

بالإ�سالم تاريخا وح�سارة و�سريعة وغري ذلك مما ل ميكن ح�سره.
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واإذا كانت املواقع الإ�سالمية املوجودة حاليا على �سبكة النرتنت تنق�سم 

على  تعمل  ثقافية  وموؤ�س�سات  خمل�سون  باحثون  اأن�ساأه  ق�سم  ق�سمني:  اإىل 

ت�سعى  باإن�سائه جهات مغر�سة  اآخر قامت  وق�سم  الإ�سالمية  الثقافة  خدمة 

اإىل ت�سويه �سورة الإ�سالم واحلط من قيمته ومكانته . فاإن املطلوب اليوم هو 

ت�سافر جهود الدول واملنظمات والهيئات الإ�سالمية من اأجل تاأ�سي�س مواقع 

متميزة و�سخمة على �سبكة الإنرتنت تكون لها الريادة يف تغطية كل ما يرتبط 

مبجال التعريف بالإ�سالم عقيدة و�سريعة وتاريخا وح�سارة واأخالقا مبختلف 

اللغات الأو�سع انت�سارا وعدم القت�سار على اللغة الجنليزية كما هو ال�ساأن 

حاليا )من املعلوم اأن 88 ./. من معطيات النرتنت باللغة الجنليزية و9./. 

باللغة الأملانية و 2./. باللغة الفرن�سية و1./. موزعة على باقي اللغات(.

ويوؤمل اأن يكون للمواقع املقرتحة الفاعلية التامة يف تقدمي حقائق الإ�سالم 

خا�سة  والت�سويق،  واجلودة  والدقة  بال�سمولية  الت�ساف  مع  و�سدق  باأمانة 

تت�سم  ال�سبكة  على  املعرو�سة  الإ�سالمية  املواقع  بع�س  اأن  يثبت  الواقع  واأن 

لذلك  املطلوبة،  والعلمية  الفنية  الإمكانات  توفر  لعدم  وال�سعف  بالق�سور 

اأثرها  اللغات«  مبختلف  بالإ�سالم  »التعريف  ملواقع  يكون  اأن  املتوقع  فمن 

الطيب اإذا ما اأعدت من اأجلها العدة الكاملة من حيث اإعداد الكوادر العلمية 

والتقنية واملعلوماتية والفنية وكذا التمويل الكايف. وميكن ملثل هذه املواقع 

اأن ت�سري يف خطني متوازيني:

خط خدماتي: يرمي اإىل تقدمي خدمات ذات �سلة بتعريف الإ�سالم لفائدة 

الأ�سئلة  عن  الإجابة  املثال  �سبيل  على  يت�سمن  خط  وهو  اإليها،  املحتاجني 

وال�ستف�سارات الواردة واقرتاح احللول لها، وميكن بهذا ال�سدد ال�ستفادة 

الفتاوى  ا�ستقبال  ميكن  بوا�سطته  الــذي  الإلــكــرتوين  الربيد  خدمات  من 
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والأ�سئلة املرتبطة بالدين وم�سكالت احلياة ثم الإجابة عنها من طرف كبار 

العلماء والفقهاء واملفكرين.

مي�سرة  خدمات  يكفل  الــذي  املعلوماتي  اخلــط  هــذا  اأهمية  تخفى  ل  و 

للمقيمني يف بلدان ذات اأقلية اإ�سالمية �سواء كانوا م�سلمني اأو غري م�سلمني 

والذين ل يتوفرون على فر�سة الت�سال بالعامل املتخ�س�س ل�ستي�ساح حكم 

�سرعي اأو طلب معلومات معينة.

اأخرى  و�سبل  اإمكانيات  بتي�سري  كفيلة  املقرتحة  الإ�سالمية  املواقع  اإن 

نطاق، حيث ميكن  اأو�سع  على  وخدمته  اللغات  بالإ�سالم مبختلف  للتعريف 

جمال  يف  املفيدة  الكتب  اأبــرز  ل�ستعرا�س  املواقع  من  �سفحات  تخ�سي�س 

التعريف بالإ�سالم والتحذير من الكتب واملواقع الإلكرتونية املغر�سة، وكذا 

عقد ندوات علمية ي�سارك فيها علماء ومفكرون من خمتلف بقاع العامل من 

مواطن اإقامتهم، وميكن اأي�سا نقل الت�سجيالت ال�سوتية واملرئية للموؤمترات 

واملحا�سرات واملناظرات التي تعقد يف املو�سوع.

امل�سمى  املوقع  اإليها  ي�سار  التي  املتميزة  الإ�سالمية  املواقع  من  ولعل 

»Islam on line« الذي بداأ بثه باللغة الإجنليزية يف 1999/10/15 من 

ال�سحيحة  املعلومات  تقدمي  اإىل  املوقع  هذا  وي�سعى  بقطر،  الدوحة  مدينة 

وت�سحيح املفاهيم اخلاطئة وتوفري اخلطوط احلية لالإجابة على الت�ساوؤلت 

اأية  دون  واحلــوار  باملناق�سة  تعنى  خطوط  توفري  عن  ف�سال  املختلفة، 

عوائق رقابية اأو موانع دولية.

الأجنبية، لبد  باللغات  بالإ�سالم  التعريف  الإ�سهام يف مهمة  �سياق  ويف 

من دخول القائمني على �سوؤون الدعوة اإىل مواقع الآخرين والإ�سهام معهم 
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يف حلقات احلوار املنت�سرة والدخول على املوؤمترات والندوات املفتوحة وعلى 

املخا�سمة  لبــروح  وغريها  واملعلومات  البحوث  ومراكز  اجلامعات  مواقع 

.
)1(

وذهنية ال�سجال، بل مبنهاجية ويف اإطار من العلم واحلكمة ولغة احلوار

1 - علي القري�سي : امل�سلمون والأخر : حوار ل �سدام، من�سورات الإي�سي�سكو 2007/1428، �س 2)1.
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�ملبحث �لر�بع: �إ�سد�ر �لكتب و�ملن�سور�ت �ملعرفة بالإ�سالم ب�ستى �للغات

اأبرز  يعترب  والتفاهم  للتوا�سل  اأداة  باعتباره  اللغة  حاجز  اأن  املعلوم  من 

الإ�سالم  حقائق  على  الأخــرى  ال�سعوب  تعرف  دون  حتــول  التي  الأ�سباب 

وتعاليمه، لذلك بات من ال�سروري جتاوز هذه العقبة من اأجل اإبالغ دعوة 

الإ�سالم النا�سعة اإىل تلك ال�سعوب اأينما وجدت بلغاتها املحلية عن طريق 

الدين وتعر�س معامل دعوته  اإ�سدار كتب ومن�سورات وجمالت تعرف بهذا 

و�سريعته ب�سورة وا�سحة و�سحيحة، وميكن حتقيق ذلك من خالل ما يلي :

بالعامل  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقــاف  وزارات  م�ستوى  على  الهتمام  1 )

تراها  التي  الكتب  برتجمة  الإ�سالمية  والهيئات  املنظمات  وكذا  الإ�سالمي 

م�سهود  م�سلمون  علماء  األفها  والتي  بالإ�سالم  التعريف  جمال  يف  مفيدة 

الأ�ساتذة  تكليف  ال�سدد  بهذا  اأي�سا  وميكن  العلم،  و�سعة  بالكفاءة  لهم 

اجلامعيني والعلماء الأكفاء الذين يتقنون لغات اأجنبية للقيام بتاأليف كتب 

باللغات املختلفة يف املو�سوعات الإ�سالمية التي حتظى باهتمام اجلماهري 

امل�ستهدفة.

على  العمل  ينبغي  املجال  هذا  يف  جيد  م�ستوى  واإحــراز  بلوغ  �سبيل  ويف 

خمتلف  بني  اخلــربات  وتبادل  والتوا�سل  الت�ساور  قنوات  وتقوية  ا�ستمرار 

املوؤ�س�سات احلكومية )وزارات ال�سوؤون الإ�سالمية ووزارات الثقافة وغريها( 

اجلامعيني  والأ�ساتذة  العلمي  البحث  ومراكز  واجلامعات  احلكومية  وغري 

املهتمني.

وفقه  الإ�سالمية  بالأقليات  تهتم  التي  والدرا�سات  الأبــحــاث  ت�سجيع  2 )

الغرتاب وجمالت الدعوة خارج العامل الإ�سالمي وبكل ما يرتبط مبو�سوع 

التعريف بالإ�سالم عقيدة و�سريعة وفقها وثقافة وتاريخا وح�سارة، ثم العمل 
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على ترجمتها اإىل خمتلف اللغات ون�سرها على نطاق وا�سع.

مطوية  كرا�سات  اأو  احلجم  �سغرية  من�سورات  اإ�ــســدار  على  العمل  ( )

ب�سورة  املثلى  وقيمه  ومبادئه  واأركانه  بالإ�سالم  تعرف   )Dépliants(

اآخر  بدين  يوؤمن  الذي  امل�سلم  غري  الإن�سان  عقلية  تراعي  ومركزة  موجزة 

وت�ستطيع خماطبة عقله ووجدانه، وهذه املن�سورات املحررة مبختلف اللغات 

ميكن توزيعها باأعداد كبرية على املراكز الثقافية الإ�سالمية التي يكر ارتياد 

اأجل  من  رم�سان  �سهر  خالل  وخا�سة  عليها  امل�سلمني  غري  الزوار  وتردد 

ال�ستطالع اأو ال�ستف�سار عن ق�سايا اإ�سالمية ت�سغل بالهم، فيكون بذلك هذا 

الإ�سالم  �ساملة عن  املطويات- م�ساعدا على تقدمي �سورة  – توزيع  الأمر 

ودعوته وحافزا قويا لأولئك الزوار كي يوا�سلوا البحث والطالع على جوانب 

الإ�سالم املختلفة وق�ساياه املتنوعة. 

املن�سرة   الإ�سالمية  الثقافية  واملــراكــز  امل�ساجد  مبكتبات  الهتمام  4 )

مبختلف البلدان خارج العامل الإ�سالمي وتزويدها باأ�سناف الكتب املفيدة 

يف �ستى التخ�س�سات الإ�سالمية ومبختلف اللغات، وتعترب مكتبات امل�ساجد 

واملراكز الثقافية الإ�سالمية حمطة علمية وثقافية مهمة بالن�سبة للمهاجر 

املغرتب من جهة وللحديث عهد بالإ�سالم من جهة ثانية، ولغري امل�سلم الذي 

احلاجة  تربز  كله،  لذلك   . اأخــرى  من جهة  الإ�سالم  على  يتعرف  اأن  يريد 

�ستى  بالكتب يف  تعزيزها  والعمل على  املكتبات  تلك  العناية مبحتويات  اإىل 

اأن ترجمة معاين القراآن  فروع املعرفة الإ�سالمية وب�ستى اللغات . ول �سك 

الأوقاف  وزارات  ومراقبة  ملوافقة  واخلا�سعة  امل�سيف  البلد  بلغة  الكرمي 

كبرية  باأعداد  توفريها  ينبغي  التي  الكتب  اأبرز  تعترب  الإ�سالمية  وال�سوؤون 

داخل امل�ساجد واملراكز الثقافية الإ�سالمية.
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�ملبحث �خلام�س: دور �ل�سحافة �ملكتوبة باللغات �لأجنبية

اإذا كان ت�سويه �سورة الإ�سالم اإمنا يتم يف الغالب الأعم بلغات اأجنبية 

يف دول غري اإ�سالمية وعرب ال�سحافة املكتوبة يف كثري من الأحيان، فقد بات 

من ال�سروري العمل على تكثيف الإ�سدارات ال�سحفية باللغات الأجنبية التي 

تهدف اإىل التعريف بالإ�سالم واإبراز �سورته احلقيقية النا�سعة، واإذا كانت 

ال�سحافة املكتوبة باللغات الأجنبية وال�سادرة داخل بلدان العامل الإ�سالمي 

لها اأهميتها يف �سياق تر�سيد اأحوال امل�سلمني وتعديل اأو�ساعهم مبا يتنا�سب 

مع مبادئ الإ�سالم وتعاليمه ويتالءم مع متطلبات الع�سر وم�ستجداته، فاإن 

ال�سحافة املكتوبة باللغات الأجنبية وال�سادرة يف البلدان غري العربية لها 

اأهمية ق�سوى واأثر بالغ يف اإبراز مبادئ الإ�سالم واإظهار �سورته ال�سحيحة، 

فهي تخاطب الآخر مبا�سرة وت�ستحوذ على ن�سبة عري�سة من اجلمهور الذي 

ميكن اأن ت�ستهدفه عملية التعريف بالإ�سالم ال�سحيح ومن ثم اإبراز ال�سورة 

النا�سعة لالإ�سالم وتبديد كل �سور ومظاهر اخلوف منه.

عن  كبري  حد  اإىل  م�سوؤولة  الأجنبية  باللغات  املكتوبة  فال�سحافة  لذلك 

ت�سكيل راأي عام �سحيح جتاه الإ�سالم حمليا ودوليا، وهي فاعلة بقدر وا�سع 

يف �سنع النماذج الثقافية واحل�سارية، ويف طم�س وتبديد النماذج امل�سادة 

�سورته  ت�سويه  يف  وت�سهم  ال�سحيح  بالإ�سالم  التعريف  مهمة  تعرقل  التي 

باأدق  ال�سطالع  ت�ستطيع  املكتوبة-  ال�سحافة  – اأي  اأنها  كما  وح�سارته، 

املهام واأخطر الأدوار ملا تتمتع به من التنوع والتعدد و�سعة النت�سار والقدرة 

على الو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن من القراء يف اأي وقت ويف اأي مكان.

اإن مما ل �سك فيه اأن من اأجنع و�سائل التعريف بالإ�سالم يف الغرب عن 

طريق ال�سحافة املكتوبة باللغات املختلفة العمل على اإن�ساء اإعالم اإ�سالمي 
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مكتوب ينطلق من داخل الدوائر العربية وغريها من البلدان غري الإ�سالمية 

ويتوجه اإىل جمهور كبري من القراء، وهذا الإعالم يرتكز اأ�سا�سا على حتقيق 

بعدين متكاملني: 

الإقناع  �سور  اأح�سن  وفق  وتعاليمه  وحقائقه  الإ�سالم  معطيات  تقدمي  اأ- 

والتاأثري مع مراعاة عقلية جمهور القراء ومنط تفكريهم واأ�سلوب حياتهم.

ب- تفنيد الآراء اخلاطئة عن الإ�سالم وامل�سلمني وت�سحيح ال�سورة املغلوطة 

وتقدمي ال�سورة ال�سحيحة. 

وميكن حتقيق ذلك من خالل تطوير ما هو متوفر ومتاح �سواء يف البلدان 

اأخرى جديدة متالأ  اإ�سدارات  اإيجاد  اأو يف غريها والعمل على  الإ�سالمية 

الفراغ احلا�سل يف هذا الإطار، ول �سك اأن مهمة التعريف بالإ�سالم عرب 

وت�سحيات  كبرية  جهود  بذل  تتطلب  الإطار،  هذا  يف  املكتوبة  ال�سحافة 

اقرتاح  ميكن  املجال  هذا  يف  اأف�سل  م�ستوى  حتقيق  اأجل  ومن  ج�سيمة، 

ما يلي :

العمل على جتنيد وتوفري الأطر والكفاءات الإعالمية والثقافية العاملة   1 )

الإ�سهام  يف  فاعل  دور  لها  يكون  اأن  يوؤمل  والتي  الإ�سالمية  غري  بالبلدان 

اإبراز حقائق الإ�سالم  يف ال�سحافة املكتوبة باللغات املختلفة والهادفة اإىل 

والتعريف بق�ساياه . ويعترب امل�سلمون ذوو الأ�سول غري العربية اأف�سل النا�س 

حتاورا وتوا�سال مع القراء يف هذا املجال لأنهم اأدرى بطبيعتهم واأقدر على 

ودراية  علم  على  يكونون  عندما  وهم  الأمــور،  حقائق  عن  والإبانة  الإقناع 

بحقائق الإ�سالم وتعاليمه يكون لهم اأكرب الأثر يف رد ما يثار من مغالطات 

وافرتاءات واإظهار حقائق الإ�سالم ومبادئه .

املتمر�سني  ال�سحفيني  الكتاب  من  جمموعات  تكوين  اإىل  ال�سعي  2 )
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مهارات  على  واملتوفرين  الأجنبية  باللغات  الإ�سالمية  الكتابة  يف 

معينة يف خماطبة الآخر الذي لي�ست له معرفة بالإ�سالم وح�سارته وحتكمه 

ت�سورات ومفاهيم خاطئة، ودعوته اإىل معرفة الإ�سالم ال�سحيح.

بالإ�سالم  التعريف  يقوم مبهمة  اأن  يوؤمل منه  الذي  ال�سحفي  الكاتب  اإن 

اإبالغ  على  قــادرا  يكون  بــاأن  مطالب  �سورته  وت�سحيح  الأجنبية  باللغات 

فيهم  الــتــاأثــري  على  الــقــدرة  مــع  وي�سر  مبــهــارة  اجلمهور  اإىل  الر�سالة 

باقتدار من خالل اختيار الطرق واملناهج املنا�سبة لنقل الأفكار واملعطيات 

اإغفال متابعة طبيعة الهتمامات املتغرية  املراد تبليغها والتعريف بها دون 

الإ�سالم  ملعطيات  وا�ستيعابهم  فهمهم  وطــرق  وم�ستوياتهم  للمخاطبني 

وح�سارته، مع القدرة على تكييف مهمة التعريف بالإ�سالم وت�سحيح �سورته 

وفق متطلبات الع�سر وفقه الواقع.

دعوة اجلهات امل�سوؤولة عن ال�سحافة املكتوبة باللغات الأجنبية بالبلدان  1 -

الإ�سالمية اإىل ربط ج�سور التعاون والتوا�سل مع اأبناء اجلاليات والأقليات 

مبختلف  الإ�سالمي  الثقايف  العمل  وقــادة  علمية  كفاءات  من  الإ�سالمية 

التجربة عن  اأبانت  وقد   . وتعاليمه  بالإ�سالم  التعريف  على  والعمل  اللغات 

مدى اأهمية وقيمة املقالت ال�سحفية التي يحررها كتاب م�سلمون مقيمون 

يف الديار غري الإ�سالمية اإذ هم اأقدر على متابعة الأفكار وامل�سادر املغذية 

لت�سويه �سورة الإ�سالم كما اأنهم الأقدر على اقرتاح �سبل الت�سحيح وخطط 

التعريف بالإ�سالم يف الأو�ساط غري الإ�سالمية.

ال�سحافة  يف  اأعمدة  اأو  �سفحات  ا�ستئجار  فكرة  تو�سيع  يف  التفكري  2 -

ا�ستغالل  الإ�سالمية والعمل على  البلدان غري  الأجنبية يف  باللغات  املكتوبة 

جهة  من  تهتم  مفيدة  اإعالمية  مادة  تقدمي  اأجل  من  الإعالمي  املنرب  هذا 

80



بالتعريف بالإ�سالم وح�سارته وقيمه كما تهدف من جهة اأخرى اإىل ت�سحيح 

�سورة الإ�سالم وحت�سينها.

كما ميكن بهذا ال�سدد البحث عن اإمكانية القيام بحمالت مدفوعة الأجر 

للتعريف بالإ�سالم يف ال�سحافة ال�سادرة بالبلدان غري الإ�سالمية، وتخفى 

اأهمية ا�ستثمار ال�سحافة الأجنبية لتمرير خطاب التعريف بالإ�سالم �سواء 

على م�ستوى �سهرتها وانت�سارها اأو على م�ستوى تاأثريها يف القراء.

»لوموند«  اأو  الأمريكية  تاميز«  »نيويورك  جريدة  يف  واحــدا  عمودا  اإن 

الفرن�سية اللتني يطبع منهما مئات الآلف من الن�سخ يوميا قمني باأن يحقق 

ال�سائدة  والنطباعات  الأفكار  يغري  اأن  �ساأنه  من  ما  والفاعلية  التاأثري  من 

وي�سهم يف تقدمي الإ�سالم يف اأبهى �سور الأ�سالة والن�ساعة وال�سمو.

الأجنبية  باللغات  املكتوبة  ال�سحافة  م�ستوى  من  الرفع  على  العمل  ( -

واملوجهة خلدمة ق�سايا التعريف بالإ�سالم وذلك من خالل ما يلي :

اأ( توفري الو�سائل الالزمة لتقدمي الإعالم املكتوب بال�سورة املنا�سبة التي 

بالإ�سالم،  التعريف  خطاب  اإليها  يتوجه  التي  املجتمعات  مع  تتوافق 

على  لها  ونفوذا  الر�سالة  على  تاأثريية  قدرة  ي�سفي  اأن  �ساأنه  من  ما  وهــو 

القارئ .

والكفيلة  املالئمة  والتوزيع  الن�سر  اإمكانات  توفري  �سبل  عن  ب( البحث 

لي�ست  الدويل  البعد  ذات  املكتوبة  فال�سحافة  اأو�سع  جمهور  با�ستقطاب 

هي ال�سحافة الوطنية املحدودة النت�سار من حيث �سهرتها ومدى تاأثريها.

كتاب  من�سورات،  جمالت،  �سحف،   : املكتوبة  ال�سحافة  و�سائل  ج( تنويع 

التطورات  ملواكبة  يوؤهلها  تعزيز كل ذلك مبا  والعمل على  اجليب وغريها، 

81



وتقدم  تطور  بالعتبار  الأخــذ  مع  املكتوب  الإعـــالم  ميدان  يف  احلا�سلة 

وجه  على  والأمريكية  )الأوروبــيــة  البلدان  من  كثري  يف  املكتوبة  ال�سحافة 

اخل�سو�س( التي ت�ستهدفها مهمة التعريف بالإ�سالم.

املكتوبة  ال�سحافة  م�سوؤولية  اأن  اإىل  الإ�ــســارة  من  لبــد  الأخــري،  ويف 

باللغات الأجنبية كو�سيلة من و�سائل الإعالم باللغات الأجنبية مت�ساعفة 

الدعوة  وواجب  الإ�سالم  �سورة  بها  متر  التي  الدقيقة  املرحلة  هذه  يف 

على  واحلر�س  لالإ�سالم  والعداء  الكراهية  موجات  ت�ساعد  ظل  يف  اإليه 

وحقائقه. مبادئه  ت�سويه 
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الف�صل الرابع

من مكونات العمل وجمالته 





�ملبحث �لأول:  �لإ�سهام يف �لتعريف بالإ�سالم

يف �لكتب و�ملناهج �لدر��سية �لغربية.

من الوا�سح اأنه ل ميكن اأن تن�ساأ عالقة طبيعية للجاليات الإ�سالمية مع 

البلدان غري الإ�سالمية يف ظل ن�ساأة وترعرع اأطفال امل�سلمني يف مدار�سها 

امل�سلمني  عقيدة  بـــازدراء  تزخر  مدر�سية  كتب  وا�ستيعاب  حت�سيل  على 

وامل�سلمني  الإ�سالم  �ساأن  من  احلط  يف  وتبالغ  التهامات  باأ�سواأ  وتتهمهم 

ومدعومة  مغر�سة  م�سبقة  اأحكام  اإطار  يف  كله  ذلك  الإن�سانية،  احلياة  يف 

بتاأويالت وهمية و�سور منطية ثابتة )Stéréotypes( تطفح بالتعميمات 

.
)1(

املتحيزة والنعوت القدحية 

اإن هناك حتيزا كبريا وانعدام الدقة يف تناول ق�سايا الإ�سالم وتعاليمه يف 

الكتب واملناهج الدرا�سية الغربية على وجه اخل�سو�س، ول �سك اأن هذا الأمر 

يحتاج اإىل ت�سحيح ومعاجلة ابتداء من مناهج املراحل البتدائية حيث يكون 

غر�س تلك املفاهيم املغلوطة يف اأذهان الرباعم ال�سغرية و�سول اإىل مناهج 

البحث العلمي يف الدرا�سات العليا،لقد اأجريت درا�سات عديدة يف املو�سوع 

اأثبتت اأنه يف غالب الأحيان يبداأ احلديث عن الإ�سالم بذكر انت�ساره ال�سريع 

املخيف من خالل الفتوحات الإ�سالمية وكيف اأن جيو�س امل�سلمني الزاحفة 

على اأوروبا اكت�سحت تلك البالد وا�ستولت عليها بقوة ال�سيف واأذلت اأهلها 

وثرواتهم حتى كانت هزمية امل�سلمني على يد �سارل مارتان القائد الفرن�سي 

الذي اأوقف املد الإ�سالمي يف معركة بواتييه Poitiers جنوب فرن�سا عام 

امل�سلمني  مع  تعاملهم  يف  ال�سليبيني  اأخطاء  اإغفال  يتم  وباملقابل   . 2)7م 

متعمد  اإغفال  يتم  كما  1099م،  عام  القد�س  مدينة  منهم  انتزعوا  حينما 

1 - د. ح�سن عزوزي: من اأجل ت�سحيح �سورة الإ�سالم يف الكتب واملناهج الدرا�سية، جملة الوعي 

الإ�سالمي العدد 482 )�سوال 1426( �س 59.
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اإن  الأوروبية.  النه�سة  على  وامل�سلمني  العرب  العلماء  بف�سل  لالعرتاف 

خطورة ما يكتب عن الإ�سالم يف الكتب الدرا�سية يف البلدان غري الإ�سالمية 

مت�س �سريحتني من الأطفال :

الإ�سالمية،  واجلاليات  الأقليات  اأبناء  من  امل�سلمون  والتالميذ  الأطفال  اأ- 

بامل�سَلمات  الدرا�سية  الكتب  يف  املبثوثة  املغلوطة  املفاهيم  ت�سطدم  حيث 

العقدية والأحكام ال�سرعية التي يوؤمنون بها .

ب- التالميذ والطلبة غري امل�سلمني الذين تغر�س يف اأذهانهم �سور م�سوهة 

عن الإ�سالم وامل�سلمني فيرتتب على ذلك تكوين مواقف �سلبية جتاه ح�سارة 

الإ�سالم ودعوته. 

التعليم  عملية  يف  هاما  عن�سرا  يعترب  املدر�سي  الكتاب  اأن  املعلوم  ومن 

والتثقيف، فهو امل�سدر الأ�سا�سي الذي ي�ستمد منه التلميذ اأو الطالب مواقفه 

املختلفة.  والدينية  العرقية  اجلماعات  من  الكثري  اإزاء  واجتاهاته 

وفيما يخ�س مادة »الإ�سالم« املعرو�سة يف تلك الكتب والتي تت�سم بال�سلبية 

معاجلتها  لآليات  عام  ت�سور  حتديد  ميكن  والتمييع  الت�سويه  يف  والإيغال 

وت�سحيحها وفق ما يلي :

مناهج  يف  وح�سارته  الإ�سالم  تخ�س  التي  واملغالطات  الأخطاء  ر�سد  1 )

التعليم والتدري�س بالدول غري الإ�سالمية والعمل على حتديد م�سادر تلك 

الأخطاء والبحث يف اأ�سبابها وخلفياتها ثم ال�سعي اإىل ت�سحيحها عن طريق 

اجلهات امل�سوؤولة.

نهج اأ�سلوب الإنكار لدى الوزارات املعنية بالدول غري الإ�سالمية )الرتبية  2 )

الوطنية والتعليم العايل( عن طريق �سفارات الدول الإ�سالمية بتلك الدول، 

تلك  من  تتخذ  التي  الإ�سالمية  واملنظمات  اجلمعيات  مع  التن�سيق  وميكن 
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الدول مقرا لها من اأجل الر�سد واملتابعة، ول �سك اأن الإنكار املوزون يثري 

الراأي العام ويدفع اجلهات امل�سوؤولة اإىل التحفظ واأخذ احل�سبان لكل ما قد 

تقدم عليه من حماولت ت�سويه �سورة الإ�سالم.

ت�سحيح  م�سلمني يف  واأ�ساتذة جامعيني وخرباء  اأطر  باإ�سهام  املطالبة  ( )

ومراجعة ومعاينة ما يتم تقدميه من مادة درا�سية حول الإ�سالم يف الكتب 

واملناهج الدرا�سية الغربية.

الإ�سالمية  بالبلدان  العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارات  مطالبة  4 )

التي تربطها اتفاقيات تعاون مع نظرياتها الغربية بالعمل من اأجل التفاق 

مع هذه الأخرية على التمكني ملفهوم الحرتام املتبادل للمقد�سات واحلر�س 

الديانات  عن  تقدميها  املــراد  واملعطيات  املعلومات  �سحة  من  التاأكد  على 

الأخرى يف الكتب واملناهج الدرا�سية.

( 5 من املعلوم اأن الكتب واملناهج الدرا�سية غري الإ�سالمية ل تكاد تخ�س�س 

ذلك  ويف  �سفحتني،  اأو  �سفحة  من  اأكــر  وح�سارته  الإ�سالم  عن  للحديث 

عامل  ي�سكل  قد  مما  �ساأنها  من  وتهوين  الإ�سالمية  احل�سارة  لقيمة  بخ�س 

احتقار لالإ�سالم من طرف التالميذ والطالب غري امل�سلمني، لذلك ينبغي 

املطالبة بتخ�سي�س حيز مالئم ومنا�سب ملوقع ومكانة احل�سارة الإ�سالمية 

اأثناء عر�س املادة املخ�س�سة لالإ�سالم وكذا العمل على رفع جمود املعاجلة 

لأكر  تغيري  دون  ال�سديد-  – لالأ�سف  بقيت  والتي  للمو�سوع  البيداغوجية 

الكتب  امل�سلم ي�سور يف  العربي  املثال ل يزال  من ثالثة عقود )على �سبيل 

واملناهج الدرا�سية الغربية على اأنه رجل ال�سحراء واجلمل وال�سيف(.
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�ملبحث �لثاين: تنظيم �للقاء�ت و�ملوؤمتر�ت و�ملناظر�ت

يف �لدول غري �لإ�سالمية 

من اأبرز الو�سائل املفيدة يف اإثارة ومناق�سة ق�سايا فكرية وثقافية ت�سهم 

واملناظرات  واملحا�سرات  املوؤمترات  تنظيم  بالإ�سالم  التعريف  عملية  يف 

يف املو�سوعات التي ت�ستاأثر باهتمام الأقليات الإ�سالمية من جهة والعامل 

فاإن و�سائل الت�سال اجلماهريي  اأخرى، ولذلك  الإ�سالمي من جهة  غري 

الت�سال  عن  تغني  ل  اأهميتها  على  التاأكيد  �سبق  التي  الإعالم(  )و�سائل 

املبا�سر يف الإقناع والتاأثري، لأن هذه الو�سائل الإعالمية، واإن كانت تتميز 

وا�سع،  نطاق  ن�سرها على  املعلومة ويف  اأو  نقل اخلرب  الفائقة يف  بال�سرعة 

اإل اأن مرحلة الإقناع تتطلب املواجهة املبا�سرة مع اجلمهور كي توؤدي دورا 

فاعال يف عر�س احلجج املنطقية والرباهني العقلية، وتتميز هذه الو�سائل 

 . مبا�سرة  النقا�س  بــواب  اأ وفتح  نتائجها  وفاعلية  تكلفتها  بانخفا�س 

ويف هذا ال�سياق يجدر التنويه بجهود رابطة العامل الإ�سالمي التي ت�سعى 

ب�سورة  الإ�سالمية  الأقليات  بلدان  يف  وحما�سرات  موؤمترات  تنظيم  اإىل 

اإيجابية  ونتائج  مهمة  فوائد  بتحقيق  كفيلة  املــوؤمتــرات  وهــذه  منتظمة، 

وبحث  مناق�سة  خالل  من  وذلك  الإ�سالمية  واجلاليات  الأقليات  لفائدة 

امل�سلمني  حياة  تهم  التي  املعا�سرة  والثقافية  الفقهية  الق�سايا  خمتلف 

الإ�سالمية  اجلهود  تنظيم  على  تعمل  اأنها  كما  اإ�سالمية،  غري  بلدان  يف 

ومثل  اخلارجي،  العامل  يف  بالإ�سالم  والتعريف  الدعوة  حقل  يف  العاملة 

هذه املوؤمترات التي يتم الإعالن عنها عرب و�سائل الإعالم املحلية املختلفة 

الكثري  يحر�س  الذين  امل�سلمني  املهتمني  اأنظار  حمط  تكون  لكي  مر�سحة 
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 .
)1(

منهم على ح�سورها ومتابعة اأ�سغالها عرب و�سائل الرتجمة الفورية

ويف هذا ال�سدد جتدر الإ�سارة اإىل اأهمية تكثيف عقد املحا�سرات مبختلف 

اللغات الأجنبية برحاب املراكز الثقافية الإ�سالمية باخلارج وخا�سة خالل 

امل�سلمني  املدينة من غري  اأو  البلدة  اأبناء  ويدعى حل�سورها  �سهر رم�سان، 

ف�سال عن الفعاليات الثقافية والفكرية من اجلامعات والثانويات واملوؤ�س�سات 

العلمية املنت�سرة مبحيط املركز الثقايف الإ�سالمي املنظم للمحا�سرة، وتكون 

اأجل تنظيم املحا�سرات داخل  اأعم واأكرب عندما يتم التن�سيق من  الفائدة 

الثانويات واملوؤ�س�سات التعليمية ذاتها حيث يكون احتمال ح�سور عدد كبري 

الإ�سالم  على  للتعرف  ال�ستطالع  بحب  املدفوعني  والطلبة  التالميذ  من 

ودعوته اأمرا واردا.

تنظيم  يحققها  التي  واملقا�سد  الأهــداف  من  جملة  اإىل  الإ�سارة  وميكن 

املوؤمترات واللقاءات يف بلدان الأقليات الإ�سالمية من خالل ما يلي:

علماء  بــني  لــلــحــوار  ــقــاءات  ل �ــســورة  يف  علمية  مــنــاظــرات  	•تنظيم 
وعقد  الأخرى،  الديانات  اأتباع  من  ونظرائهم  ومفكريهم  امل�سلمني 

مبختلف  لالآخر  ومعطياته  الإ�سالم  بتقدمي  كفيل  املناظرات  هذه  مثل 

اللغات يف �سورة وا�سحة ونا�سعة معززة باحلجج والرباهني العقلية التي 

تطبع عادة هذا النوع من اللقاءات ، وهي اإذ تنطلق من نقاط اللتقاء 

التعريف  يف  كبري  ب�سكل  ت�سهم  �سوف  م�سرتكة  جــوامــع  حــول  وتلتقي 

بجوهر الإ�سالم وحقيقته الروحية وبخا�سة يف جمالت التوحيد والنبوة 

1 - من اأبرز امللتقيات التي نظمتها الرابطة يف بلدان الأقليات امل�سلمة يف ال�سنوات الأخرية ندوة »�سورة 

الإ�سالم يف الغرب من خالل املناهج الدرا�سية : الواقع واملعاجلة« )فيينا 11-12 �سعبان 1420( وندوة 

»الإ�سالم يف �سرق اآ�سيا« )تايبيه- تايوان( 24-25 حمرم 1425، اإ�سافة اإىل العديد من املوؤمترات 

وامللتقيات التي نظمتها وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية بدولة الكويت بفرن�سا وبريطانيا واأمريكا...
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نور  من  قب�س  تلم�س  اإىل  امل�سلم  غري  يدفع  مما  والأخـــالق  والإلهيات 

احلقيقة يف دين الإ�سالم.

	•حتقيق اللقاء املبا�سر يف التعريف بالإ�سالم وت�سحيح �سورته، فاللقاء 
الوا�سع  والنفوذ  البارز  الثقل  ذات  الأطــراف  مع  املبا�سر  واحلــوار 

والثقافية  والإعالمية  ال�سيا�سية  امل�ستويات  كل  على  الغربية  الديار  يف 

اإي�ساح حقائق  اإىل  فيه ما يكفل حتقيق خطوات عملية ملمو�سة تهدف 

التي  امل�سوهة  النمطية  ال�سورة  وتغيري  جهة  من  ال�سحيحة  الإ�سالم 

.
)1(

كونها الغرب عن الإ�سالم وما يزال

و ل يجادل اثنان يف الأهمية الق�سوى للقاء املبا�سر الهادف اإىل ت�سحيح 

�سورة الإ�سالم يف الغرب على اعتبار اأن ما يتحقق يف حوار اأو لقاء واحد مع 

الفعاليات وال�سخ�سيات النافذة يف الغرب قد ل يتحقق عرب ن�سر ع�سرات 

الكتب والبيانات التي ت�سدر من بالدنا العربية والإ�سالمية. وهنالك ملمح 

اأن  هو  الغربية  واجلهات  الأطــراف  املبا�سر مبختلف  اللقاء  يحققه  اإيجابي 

الزيارة الواحدة لبلد غربي معني تتيح الفر�سة للتحاور مع كل من ال�سيا�سيني 

الفاعلني والإعالميني الناقدين واملثقفني واملفكرين ذوي التاأثري اجلماهريي 

وكذا مع رجال الدين الن�سارى وقادة خمتلف الكنائ�س والتيارات الدينية. اإن 

اللقاء املبا�سر يتيح فر�سة اإثارة املو�سوعات والق�سايا التي ما يزال الغربيون 

اإليها بنوع من ال�ستخفاف والرتياب والتوج�س وذلك مثل ق�سايا  ينظرون 

العنف وحقوق الإن�سان واملراأة، مما يخدم مهمة التعريف بحقائق الإ�سالم 

وتبيانها عن طريق مناهج الإقناع التي تالئم العقلية الغربية.

الإ�سالمي  العامل  الإ�سالم، جريدة  �سورة  ت�سحيح  املبا�سر يف  اللقاء  اأهمية   : د ح�سن عزوزي   -  1

ال�سادرة عن رابطة العامل الإ�سالمي، العدد 1771 )17 رم�سان )142(.
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�ملبحث �لثالث : دور ترجمة معاين �لقر�آن �لكرمي يف �لتعريف بالإ�سالم

الإ�سالمية  الدعوة  عاملية  على  تن�س  التي  الكرمية  الآيــات  املتاأمل يف  اإن 

القراآن  لنزول  املعا�سرين  تعم  اأنها  يجد  كافة  للنا�س  تبليغها  على  وحتث 

واإذا كان  القيامة،  يوم  اإىل  �سياأتي بعدهم  اأي�سا على من  الكرمي وتن�سحب 

اأقواما كثرية  اأن هنالك  القراآن قد نزل بل�سان عربي مبني فاإن من املعلوم 

اإليهم الدعوة الإ�سالمية ولكنهم ل يعرفون اللغة  وجمتمعات عديدة تتوجه 

والر�سد  والت�سريع  الهداية  القراآن من  ي�ستطيعون معرفة ما يف  العربية ول 

اإىل ترجمة معاين القراآن الكرمي  وال�سالح، فتبينت بذلك احلاجة املا�سة 

تتحقق  اأن  ميكن  ل  التي  الدعوة  عاملية  ملبداأ  حتقيقا  للنا�س  وتقريبها 

يف اأكمل �سورها اإل اإذا مت تبليغ حقائق القراآن الكرمي وهداياته ب�ستى اللغات 

القراآن  يف  تعاىل  اهلل  اأخرب  :»وقــد  اهلل  رحمه  تيمية  ابن  يقول  ال�سائدة. 

مبا قالته الر�سل لقومهم وما قالوا لهم واأكرهم مل يكونوا عربا واأنزله اهلل 

فهم  من  العباد  متكن  التكليف  �سرط  فاإن  وحينئذ  العربي،  بالل�سان 

اأر�سل به الر�سول اإليهم وذلك يح�سل باأن ير�سل بل�سان يعرف به مراده  ما 

يرتجم  من  برتجمة  الكتاب  معنى  يعرفوا  اأو  الل�سان  ذلك  يعرفوا  باأن 

الع�سقالين  حجر  ابن  احلافظ  ويقول   ،
)1(

للعباد«  مقدور  وهذا  معناه 

فقرئ  فــيــه  لــدخــول  ا د  را اأ و  اأ �ــســالم  لإ ا يف  دخل  »فمن   :)852 )ت 

اأحكامه  لتعريف  له  يعرب  ن  اأ �س  باأ فــال  يــفــهــمــه  فــلــم  ن  اآ لــقــر ا عــلــيــه 

.
)2(

اأو لتقوم عليه احلجة فيدخل فيه«

الإ�سالمية يتبني له مدى  الع�سر احلايل ويف واقع الدعوة  املتاأمل يف  اإن 

اأهمية تف�سري وترجمة القراآن الكرمي مبختلف اللغات حيث اأثبتت التجربة 

1 -ابن تيمية : اجلواب ال�سحيح ملن بدل دين امل�سيح 189/1.

2 - فتح الباري �سرح �سحيح البخاري طبعة دار الفكر ببريوت )199-- )517/1.
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امليدانية يف جمال الدعوة خارج حدود البالد العربية اأنها ل توؤدي اإىل نتائج 

ملمو�سة واإيجابية عندما ل تكون هنالك ترجمات ملعاين القراآن الكرمي بلغة 

اأهل بلد الدعوة .

امل�سلمني ال�ستئنا�س به يف  اأذهان غري  اإىل  يتبادر  اأول ما  اأن  واإذا علمنا 

لنا  تبني  الكرمي،  القراآن  الإ�سالم هو  وتعاليم  التعرف على حقائق  حماولة 

مقدار ما يجب حتقيقه يف هذا امل�سمار من اإجناز وا�سع لرتجمات تف�سريية 

ملعاين القراآن الكرمي نغطي جميع البلدان واملجتمعات امل�ستهدفة يف مهمة 

التعريف بالإ�سالم باللغات الأجنبية .

والواقع اأن فائدة توفري ترجمات خمتلفة ملعاين القراآن الكرمي ل تقت�سر 

غري  للم�سلمني  فائدتها  تبتدئ  بل  الإ�سالم،  اإىل  امل�سلمني  غري  دعوة  على 

»وذلك  نائية  مناطق  يف  يعي�سون  الذين  وخا�سة  العربية  باللغة  الناطقني 

الكرمي  القراآن  بالعربية من فهم معنى  الذي مل ميكنه جهله  امل�سلم  ليعلم 

فهما مبا�سرا ملا يف الكتاب الكرمي من الأوامر والنواهي واحلالل واحلرام 

اهلل  باأنعم  كفرت  التي  الأمم  وق�س�س  بــاهلل  والإ�ــســراك  التوحيد  ومعنى 

فاأذاقها اهلل وبال اأمرها، وما كتبه اهلل للمح�سنني من الثواب ونعيم اجلنة 

وما اأنذر به املجرمني والكفار من العذاب ونار اجلحيم وكيف عار�س القراآن 

الكرمي الكفار وامل�سركني واليهود والن�سارى املعار�سة احلكيمة، فلو اأغلقنا 

دون هذا امل�سلم باب ال�ستفادة من القراآن الكرمي بو�ساطة الرتجمات ملعانيه 

.
)1(

لرتكناه يف جهل وظالم« 

ومما يدفع اأكر اإىل الهتمام برتجمة معاين القراآن الكرمي اإىل خمتلف 

اللغات من اأجل التعريف بحقائق الإ�سالم اأن الأمم املعا�سرة »ل يقنعها 

بدون  العرب،  عند  فهمه  وتطور  الكرمي  القراآن  معاين  ترجمات  الندوي،  عبا�س  بن  اهلل  - عبد   1

تاريخ  �س 22.
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اأن تاأخذ ال�سيء بالوا�سطة، وبفهم �سواها له واإمنا تريده من م�سدره الأول، 

معاين  فرتجمة  الأخ�سون،  اأهله  يفهم  مما  اأكــر  منه  تفهم  اأنها  وتدعي 

منه،  منا�س  ل  اأمرا  الع�سر  اأ�سبحت يف هذا  واحلالة هذه  الكرمي  القراآن 

قياما بالعهد الذي يف اأعناقنا له واإل ا�ستحققنا ما يوعد  اهلل به املق�سرين 

.
)1(

يف تبليغه« 

لأنه  ذلك  على  يقدر  م�سلم  لكل  �سرورة  العربية  اللغة  تعلم  كان  واإذا 

يعرف  به  الذي  والوعاء  الآلة  العربية-  اللغة  – اأي  فهي  الدين،  جزء من 

الدين ويفهم، فاإنه ل ميكن للم�سلمني غري العرب اأو الذين دخلوا حديثا يف 

العربية يف وقت وجيز، وحتى يتحقق ذلك ل بد  اللغة  يتعلموا  اأن  الإ�سالم 

حقائق  وتفهيمهم  ربهم  ر�سالة  وتعليمهم  بدينهم  واأولئك  هوؤلء  تفقيه  من 

القراآن  لغة  منهم  يفهم  ل  من  مع  يتاأتى  ل  وذلك  ومعطياته،  القراآن 

اإل بالرتجمة اإىل لغاتهم.

ترجمات  خالل  من  بالإ�سالم  التعريف  مهمة  يف  مراعاته  ينبغي  ومما 

والبيئات  املجتمعات  وثقافة  واأحــوال  طبيعة  اعتبار  الكرمي  القراآن  معاين 

املجتمعات  اإىل  يوجه  ما  اإذ  القراآنية،  الرتجمات  اإليها  توجه  التي  املختلفة 

الإ�سالمية الناطقة بغري العربية ينبغي اأن يكون غري ما يوجه اإىل املجتمعات 

يوجه  ما  غري  وامللحدة  الوثنية  املجتمعات  اإىل  يوجه  وما  امل�سلمة  غري 

اإىل املجتمعات الكتابية، وهكذا.

بالإ�سالم  التعريف  مهمة  يت�سدر  اأن  ينبغي  عمل  اأبــرز  اأن  يبدو  لذلك 

تف�سريية  ترجمات  ا�سرتاتيجية حمكمة لإجناز  اإعداد  هو  املختلفة  باللغات 

واملجتمعات  البيئات  تنا�سب خمتلف  اللغات  الكرمي مبختلف  القراآن  ملعاين 

1 - حممد فريد وجدي : الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاين القراآن اإىل اللغات الأجنبية ط الأوىل 

القاهرة �س 6..
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املعاين  انغالق  اإىل  ــوؤدي  ت التي  احلرفية  الرتجمات  وتتجاوز  امل�ستهدفة 

وحتجيمها ب�سكل يرمي اإىل اخللط واللتبا�س والتي اأثبتت التجربة امليدانية 

يف جمال الدعوة خارج حدود البالد العربية اأنها ل توؤدي اإىل نتائج جمدية 

واإيجابية نظرا اإىل كون املعاين القراآنية ل تكاد تبلغ ب�سورة وا�سحة وجلية 

ن�سو�س  من  والعام  املجمل  وفهم  تبني  ي�ستطيعون  ل  الذين  امل�سلمني  لغري 

القراآن املرتجمة.

لذلك ينبغي تطوير م�سروع ترجمة معاين القراآن اإىل م�ستوى يكفل حتقيق 

ومعطياته  الكرمي  القراآن  مب�سامني  التعريف  خطة  من  واملاأمول  املن�سود 

على  الطلب  كون  يف  املطلب  هذا  اأهمية  وتتجلى  نا�سعة.  ب�سورة  وتعاليمه 

توفري ترجمات تف�سريية ملعاين القراآن الكرمي يتزايد بحدة من طرف اأبناء 

يتعرفون على  الذين  امل�سلمني  اأن غري  الإ�سالمية، كما  الأقليات واجلاليات 

الإ�سالم اأحيانا من خالل اطالعهم على الرتجمات القراآنية قد ل يجدون 

فيها بيانا �سافيا ملختلف املعاين والدللت التي ترمي اإليها ن�سو�س القراآن 

من  واملــرادة  املق�سودة  بالأبعاد  واإخاللها  الرتجمة  حلرفية  نظرا  الكرمي 

عملية الرتجمة .

والدعوة  بالإ�سالم  التعريف  جمال  يف  تاأثريا  اأكر  الرتجمة  تكون  ولكي 

اإىل حقائقه ن�سري اإىل جملة من الأمور منها .

القراآن  ملعاين  ترجمات  من  العرب  غري  امل�سلمني  اإىل  يتوجه  ما  - اإن 

والتف�سري  البيان  يف  م�ستوى  من  اأكر  على  م�ستملة  تكون  اأن  ينبغي  الكرمي 

اأجل  الأخرية من  ال�سنوات  النداءات يف  تعالت  والإحالة، ولذلك  والإي�ساح 

جتاوز الرتجمات احلرفية اأو التف�سريية والدعوة اإىل القيام برتجمة تفا�سري 

خمت�سرة توجه للم�سلمني غري الناطقني بالعربية، ويندرج يف هذا الإطار 
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برتجمة  القا�سي  ال�سريف  امل�سحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  م�سروع 

املجمع  اأجنــزه  الذي  التف�سري  وهو  اللغات،  خمتلف  اإىل  املي�سر«  »التف�سري 

باإ�سهام من جمموعة من العلماء املخت�سني يف التف�سري القراآين.

- لي�س بال�سرورة ترجمة معاين اآيات القراآن الكرمي عندما تكون الرتجمة 

موجهة اإىل جمتمعات وثنية، اإذ الأكر نفعا لدعوة اأبناء تلك املجتمعات اإىل 

الإ�سالم عرب الرتجمة القراآنية التي تتحدث عن جوانب العقيدة والتوحيد 

وغري  والنبوة  الآخر  واليوم  واألوهيته  وتعاىل  �سبحانه  باخلالق  والتعريف 

يتعلق  ما  اأمــا   ،
)1(

املــدعــو اهتمام  بجذب  القمينة  املو�سوعات  من  ذلــك 

بالأحكام ال�سرعية من عبادات ومعامالت وتف�سيل ذلك، فهو مما ل يحتاج 

اإليه اإل بعد الإح�سا�س باإقبال املدعو على الإ�سالم.

ومما ي�سوغ ويعزز هذا التوجه القا�سي بالقت�سار على ترجمة م�سامني 

البيهقي  رواه  اإىل فئات حمددة ما  ال�سور وتوجيهها م�ستقلة  وحماور بع�س 

] يتلو  اأن �سمعوا الر�سول  يف الدلئل من اأن نفرا من اليهود اأ�سلموا بعد 

.
)2(

عندهم ما  ملوافقتها  وذلك  يو�سف  �سورة 

الكرمي  القراآن  معاين  ترجمة  لدور  اأف�سل  م�ستوى  حتقيق  اأجل  ومن 

يف التعريف بالإ�سالم مبختلف اللغات ميكن اقرتاح ما يلي:

خمتلف  بني  امل�سرتك  التعاون  �سياق  يف  اجلهود  توحيد  على  العمل  1 )

الإ�سالمي  العامل  يف  الإ�سالمية  ال�سوؤون  ووزارات  واملنظمات  الهيئات 

من اأجل اإجناز ترجمات تف�سريية ملعاين القراآن الكرمي مبختلف اللغات 

الآيات  من  املراد  ببيان  وتقوم  القراآنية  املعاين  نقل  يف  الدقة  تراعي 

املالئمة  املو�سوعات  اختيار  يتم  حيث  املو�سوعي«  »التف�سري  مباحث  من  ال�ستفادة  ميكن  1-هنا   1

لدعوة كل قوم على حدة. 

2 2- تف�سري ابن كثري،  )2 /2)4(.
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وما حتمله ظالل الكلمات وما ترمي اإليه من الهداية والأحكام.

( 2 اإجناز قاعدة معلومات وم�سح �سامل لأبرز اللغات واللهجات التي تبدو 

احلاجة اإليها اأكر م�سا�سا والتي ميكن اأن ت�سهم يف حتقيق مهمة التعريف 

بالإ�سالم يف مناطق نائية اأو جمتمعات ذات اجلغرافيا املحدودة، واإذا 

كانت املنظمات والهيئات التن�سريية يف خمتلف بقاع العامل قد عملت 

حجم  لنا  تبني   
)1(

واللهجات، اللغات  مئات  اإىل  الإجنيل  ترجمة  على 

الدور الكبري الذي ينتظرنا ل�سد الفراغ يف جمال توفري ترجمات ملعاين 

هذا  يف  والإ�ــســادة  التنويه  من  ولبــد  اللغات.  مبختلف  الكرمي  القراآن 

ال�سياق، بالدور الفعال الذي يقوم به جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف 

ال�سريف والذي نال �سرف الريادة يف العامل كله خلدمة القراآن الكرمي 

وترجمته، حيث قام املجمع برتجمة معاين القراآن الكرمي اإىل ما يناهز 

خم�سني لغة.

الكرمي مبدخل  القراآن  اإرفاق كل ترجمة تف�سريية ملعاين  العمل على   ( )

باأركانه  والتعريف  وح�سارته  الإ�سالم  تاريخ  عن  عامة  نظرة  يجمل 

القراآن  لتاريخ  خمت�سر  تقدمي  عن  ف�سال  وقيمه  ومبادئه  وتعاليمه 

وعلومه وجممل ما يت�سمنه القراآن من حماور وم�سامني، فذلك كله 

مبختلف  الإ�سالم  مبعطيات  التعريف  على  اأكر  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من 

اللغات على اأو�سع نطاق، كما اأنه يكفل حتقيق ا�ستيعاب جيد ملعطيات 

على  اإقــدامــه  قبل  امل�سلم  غري  القارئ  طــرف  من  ومبادئه  الإ�ــســالم 

قراءة الرتجمة.

ولعل ما يدفع اإىل التاأكيد على اأهمية التقدمي للرتجمات القراآنية مبداخل 

القراآنية  لرتجماتهم  يقدموا  اأن  على  ــوا  داأب قد  امل�ست�سرقني  اأن  تعريفية 

1 -التن�سري واأخطاره،مرجع �سابق،�س108
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اأثر كبري يف جعل  اأ�سا�سية اإىل الرتجمة لها  باأحاديث مطولة تعترب مداخل 

ت�سحن  اأن  بعد  اإل  مرتجمة  القراآن  معاين  قراءة  على  يقدمون  ل  الغربيني 

عقولهم بجهاز من املقولت الكاذبة واحلقائق املزيفة والتحذيرات املنبهة 

اإىل كون القراآن الكرمي لي�س كتابا �سماويا اأو اأنه عبارة عن اقتبا�سات متكررة 

.
)1(

من الإجنيل والتوراة وغري ذلك مما ميليه عليهم الهوى

هداياته  وبيان  القراآن  مقا�سد  اإي�ساح  يقت�سي  بالإ�سالم  التعريف  اإن  4 )

بهوام�س  القراآنية  الرتجمات  تعزيز  ينبغي  لذلك  اأحكامه،  وتف�سيل 

امل�سلم  غــري  الــقــارئ  يفهمه  ل  اأن  يحتمل  مــا  تو�سح  وتعليقات 

الأقليات  اأبناء  وكذا  كاملة  ب�سورة  الإ�سالم  اأحكام  ي�ستوعب  ل  الذي 

الإ�سالمية الذين يحتاجون اإىل تف�سري بياين ملجمل ن�سو�س القراآن مع 

اختيار الآراء التي اتفق عليها جمهور املف�سرين والبعد عن اخلالفات 

وكل ما يوقع يف الإبهام والإ�سكال واللتبا�س.

غري  بالدول  اجلهات  خمتلف  على  القراآنية  الرتجمات  خمتلف  تعميم  5 )

وذلك  الإ�سالمية،  الثقافية  واملراكز  امل�ساجد  عن  ف�سال  الإ�سالمية 

بهدف ن�سر �سورة �سحيحة و�سليمة للمعاين القراآنية املرتجمة حتقيقا 

مل�ستوى اأف�سل ملهمة التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة، و�سد الطريق 

اأمام هيمنة وانت�سار الرتجمات ال�ست�سراقية ال�سائدة يف كل الأرجاء، 

ملعاين  تف�سريية  ترجمة  كل  مطلع  عند  التحذير  ال�سدد  بهذا  وميكن 

القراآن الكرمي من الرتجمات ال�ست�سراقية التي انزلقت نحو الت�سويه 

والتحريف، والتنبيه ما يطبع غريها من الرتجمات احلرفية ال�سائدة 

من الق�سور واخللل. 

1 - د ح�سن عزوزي : حماذير حول املقدمات ال�ست�سراقية لرتجمات معاين القراآن، جملة الوعي 

الإ�سالمي . العدد 447 )ذو القعدة )142( �س 26.

97



معاين  ترجمات  لن�سر  الإلــكــرتوين  الن�سر  و�سيلة  ا�ستثمار  وميكن  6 )

القراآن الكرمي وذلك لكي ي�سهل على ماليني امل�سلمني وغري امل�سلمني 

ومن  الأ�سيلة  ينابيعه  يف  الإ�سالم  على  التعرف  العامل  بقاع  �ستى  يف 

تك�سر  الإلكرتوين  الن�سر  و�سيلة  باأن  علما  ال�سحيحة،  حقائقه  خالل 

و�سول  على  العــرتا�ــس  دولــة  اأيــة  ت�ستطيع  ولــن  واحلــدود  احلــواجــز 

ال�سريع  النت�سار  اأن  �سك  ول   .
)1(

جماهريها اإىل  القراآنية  الرتجمة 

خمتلف  عرب  الإ�سالم  دعــوة  تبليغ  من  ميكن  الو�سيلة  لهذه  والكبري 

الرتجمات القراآنية اإىل اأفراد وجمتمعات يف مناطق نائية من ال�سعب 

املطبوع، ف�سال عن كون هذه  الكتاب  لهم عن طريق  توفري ترجمات 

وقت  اأ�سرع  يف  املن�سودة  الأهــداف  وحتقق  تكلفة  اأقل  تعترب  الو�سيلة 

اللغات  خمتلف  اإىل  القراآنية  للرتجمات  اللكرتوين  فالن�سر  ممكن. 

يعترب اإذن بابا من اأبواب التعريف مب�سامني القراآن وحقائق الإ�سالم، 

وهو جمال خ�سب لن�سر الدعوة الإ�سالمية يف اأرجاء املعمورة.

بحث ال�سبل املمكنة لتزويد املكتبات العامة يف البلدان غري الإ�سالمية  7 )

بن�سخ من الرتجمات ال�سحيحة ملعاين القراآن الكرمي عن طريق الإهداء 

املبا�سر اأو عن طريق اجلهود املبذولة من طرف املوؤ�س�سات واملنظمات 

اأن توفر تلك  الإ�سالمية التي تتخذ من تلك الدول مقرا لها، ول �سك 

يعترب  الكرمي  القراآن  ملعاين  �سحيحة  ترجمات  على  العامة  املكتبات 

اأمرا عظيم الفائدة ويعود بالنفع الكبري على جمال الدعوة الإ�سالمية 

والتعريف مب�سامني القراآن الكرمي واأحكامه وتعاليمه.

1 - اإما عن طريق الأقرا�س املدجمة   اأو عن طريق الدخول اإىل مواقع الإنرتنت الدعوية التي تت�سمن 

ن�سر ترجمات معاين القراآن الكرمي.
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�ملبحث �لر�بع: دور �لكفاء�ت �لعلمية �ملهاجرة

اإذا كان العامل الإ�سالمي قد فقد يف الكفاءات العلمية )العقول املهاجرة( 

طاقات علمية جبارة، واعترب الظاهرة نزيفا للعقل العربي والإ�سالمي، فاإن 

تواجدهم خارج البلدان الإ�سالمية )يف الغرب على وجه اخل�سو�س( يعترب 

ومك�سبا  والغرب  الإ�سالمي  العامل  بني  العالقة  توطيد  مداخل  من  مدخال 

ثقافيا بالن�سبة لأبناء اجلاليات والأقليات الإ�سالمية ينبغي ح�سن ا�ستثماره 

ليكون عامال جمديا ومفيدا وم�سهما يف عملية التعريف بالإ�سالم والدعوة 

اإليه مبختلف اللغات، كما يعتربون امتدادا لقدرات بلدانهم واإمكاناتها يعتز 

بها ويفتخر مبنجزاتها.

ومما ل �سك فيه اأن للجاليات الإ�سالمية يف الغرب  حقوقا على اأبنائها من 

النجباء تتمثل يف ال�ستفادة من علمهم وخربتهم يف ظل الظروف الدقيقة 

اإن الهدف من ال�ستفادة من   . وال�سعبة التي مير بها امل�سلمون يف الغرب 

ظاهرة العقول املهاجرة هو الإحاطة الواعية بلوازم الدعم لتح�سني الذاتية 

الغرب  لديار  منهم  وللمهاجرين  عامة  الإ�سالمية  الأمــة  لأفــراد  الثقافية 

موجات  وجه  يف  روابطهم  وتقوية  مكانتهم  تعزيز  عرب  وحمايتهم  خا�سة 

.
)1(

فقدان الهوية وامل�سخ الثقايف املعا�سر

واإذا كان هنالك غياب وا�سح لأي اإطار موؤ�س�ساتي يعزز الروابط وال�سالت 

اأن  يدل على  الواقع  فاإن  الإ�سالمية،  واأبناء اجلاليات  املهاجرة  العقول  بني 

النبوي: »من  للنداء  بتلقائية  وامل�ستجيبة  اإ�سالميا  امل�سَكلة  املهاجرة  العقول 

 قد اأخذت مكانها يف منظومة العمل 
)2(

مل يهتم باأمر امل�سلمني فلي�س منهم«

1 - ا�سرتاتيجية العمل الثقايف الإ�سالمي يف الغرب من�سورات منظمة الإي�سي�سكو 2001. �س 59.

2 - رواه الطرباين يف �سننه : 2 /162.
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الثقايف الإ�سالمي والدعوة الإ�سالمية بطواعية اأمال منها يف توجيه ال�ساأن 

الإ�سالمي يف الدول غري الإ�سالمية الوجهة ال�سحيحة وت�سيري قنوات الدعوة 

الإ�سالمية مبا يخدم م�سالح وحاجيات امل�سلمني املقيمني بالغرب، ويحقق 

لهم ذاتيتهم الإ�سالمية وي�سون لهم هويتهم الثقافية الأ�سيلة.

اإىل  هاجروا  الذين  الإ�سالمي  العامل  جنباء  من  بع�سا  اأن  ننكر  ل  اإننا 

بكل  الغربية  احل�سارة  ا�ستهوتهم  قد  اخل�سو�س  وجه  على  الغربية  الدول 

معطياتها ومغرياتها املادية فناأوا باأنف�سهم عن كل ما يخدم العمل الثقايف 

العقول  من  بها  ي�ستهان  ل  فئة  لكن   عنه،  وابتعدوا  الغرب  يف  الإ�سالمي 

العلمية  بتخ�س�ساتها  ال�ستغال  بني  التوفيق  باملقابل  ا�ستطاعت  املهاجرة 

– موازاة مع ذلك-  والن�سغال  الغربية  املختربات واجلامعات  الدقيقة يف 

اأبناء  من  الغيورين  كل  ويتجاذبه  يتقا�سمه  الذي  الإ�سالمي  الثقايف  بالهم 

التخ�س�سات  يف  النغما�س  واأن  خا�سة  الإ�سالمية،  والأقليات  اجلاليات 

العلمية املادية يدفع – اأحيانا- اإىل البحث عن مالذات روحية اآمنة يحتاج 

املهتمة  اجلهات  فاإن  ذلك  من  وبالرغم  فطريا.  اإليها  ويندفع  اإليها  امل�سلم 

بالوجود الإ�سالمي يف الغرب من دول ومنظمات وجمعيات ثقافية مطالبة 

الإ�سالمية  الدعوة  حقل  يف  العقول  هذه  من  الن�سطاء  من  مزيد  بتجنيد 

وباأبناء  الإ�سالمي  بالعامل  تقوية روابطها  اإىل  وال�سعي  بالإ�سالم  والتعريف 

اجلاليات والأقليات الإ�سالمية. ول يخفى اأن عملية ال�ستقطاب هاته تكتنفها 

الفئات من خطر هيمنة  لها هذه  تتعر�س  �سعوبات جمة خا�سة يف ظل ما 

الثقافة الغربية على تفكريها واأ�سلوب حياتها و�سلوكها مما قد ينزعها من 

الهوية  اإطار  عن  البعد  كل  بعيد  ثقايف  قالب  يف  لي�سعها  الثقافية  اأ�سولها 

الثقافية وال�سخ�سية الإ�سالمية الذي ينتمي اإليه هوؤلء املهاجرون. ولذلك 

والت�سجيع  الرعاية  اإىل  الإ�سالمي  العامل  العلمية حتتاج من  الكفاءات  فاإن 
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والتعاون لتمكينها من الإقدام على الإ�سهام بقوة وفاعلية على خدمة الدعوة 

ومهمة التعريف بالإ�سالم مبختلف اللغات .

اأن يقوم بها  اأن املهمة الر�سالية للكفاءات العلمية املهاجرة ل ميكن  بيد 

باعتبار  جماعية  طبيعة  ذات  مهمة  لأنها  ذلك  الفردية،  ب�سفاتهم  اأفــراد 

اأعبائها الثقيلة التي ينوء بها الأفراد، ولأنها من جهة اأخرى متار�س يف ف�ساء 

العقول  هذه  ا�ستقطاب  من  لبد  ولذلك   .
)1(

جماعيا منهجا  يتطلب  دعوي 

قواعد  باإيجاد  املطالبة  الإ�سالمية  الثقافية  املراكز  طرف  من  املهاجرة 

بيانات مف�سلة عن اأبرز اخلربات والكفاءات الإ�سالمية املراد التعاون معها 

من اأجل تفعيل مهمة التعريف بالإ�سالم باللغات الأجنبية، وذلك اأ�سا�س كل 

عمل يهدف اإىل ح�سن التعامل وال�ستفادة من هذه الطاقات العلمية.

اإن اإ�سراك العقول املهاجرة يف برامج التعريف بالإ�سالم للجاليات امل�سلمة 

يتواءم مع  الإ�سالمي مبا  الثقايف  العمل  يعترب خطوة رائدة يف �سبيل تنمية 

الذي  الهائل  التطور  مع  وين�سجم  الراهنة  واحل�سارية  الثقافية  املتغريات 

تعرفه التحولت الثقافية يف العامل، خا�سة واأن هذه الكفاءات العلمية بحكم 

اغرتابها من اأجل الدرا�سة والعمل ملدة طويلة متمكنة من لغة البلد امل�سيف 

الوعي  م�ستويات  يراعي  معتدل  اإ�سالمي  خطاب  اإي�سال  على  وقــادرة 

تفكري  ومنط  عقلية  العتبار  بعني  ياأخذ  كما  املخاَطبني،  لدى  والثقافة 

املخاَطب. اجلمهور 

من جهة اأخرى تعترب العقول املهاجرة الفئة املثقفة الأقدر على خماطبة 

غري امل�سلمني ودعوتهم بالتي هي اأح�سن اإىل التعرف على حقائق الإ�سالم 

امل�سلمني  غري  مع  احلــوار  ج�سور  وتعزيز  تفعيل  يف  والإ�سهام  وقيمه  ومُثله 

1 - د عبد العليم مر�سي : هجرة العلماء من العامل الإ�سالمي، مطبعة اإدارة الثقافة والن�سر باجلامعة 

1984 �س 0)1.

101



ف�سال عن ح�سن متثيل العامل الإ�سالمي يف التعريف بالإ�سالم وح�سارته من 

خالل اقتحام املنابر الإعالمية من خالل الكتابة يف ال�سحف غري العربية 

والإ�سهام يف الربامج التلفزيونية الثقافية واإلقاء املحا�سرات وغري ذلك.
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�ملبحث �خلام�س: دور �ملر�كز �لثقافية �لإ�سالمية 

والقلب  الآمن  الروحي  املالذ  بالغرب  الإ�سالمية  الثقافية  املراكز  تعترب 

ومرافق  م�ساجد  من  عليه  تتوفر  مبا  وهي،  الإ�سالمية،  للجاليات  الناب�س 

القلوب  اإليه  تفيء  الــذي  الرئي�س  املحور  تعترب  وتربوية،  وتعليمية  دعوية 

اجلاليات  اأبناء  بني  الجتماعية  الأخــويــة  العالقات  به  وترتبط  والأبـــدان 

الإ�سالمية مبختلف جن�سياتها وم�ساربها واملراكز الثقافية موؤ�س�سات ت�سهم 

الإ�سالمية  ال�سخ�سية  وبناء  عليها  واملحافظة  الدينية  الهوية  اإحياء  يف 

املتوازنة، وميكن اعتبار املراكز الثقافية الإ�سالمية التي ل تكاد تخلو منها 

للم�سهد  موؤ�س�ساتي  مكون  اأبرز  الكربى  املدن  من  مدينة  اأو  غربية  عا�سمة 

املتنوعة  الثقافية  الأدوار  اإىل  بالنظر  وذلك  الغرب،  يف  الإ�سالمي  الثقايف 

التي تقام يف رحابه.

�سورته  وت�سحيح  الأجنبية  باللغات  بالإ�سالم  التعريف  مهمة  وتعترب 

من اأبرز اأدوار املراكز الثقافية الإ�سالمية، وهو ما يتجلى من خالل ما يلي:

ال�سامية  ومبادئه  النا�سعة  الإ�سالم  حقائق  واإ�ساعة  تبيان  على  العمل  1 )

باللغات  ندوات  ال�سمحة، وذلك من خالل تنظيم حما�سرات وعقد  وقيمه 

باهتمام  حتظى  التي  املو�سوعات  على  اإطارها  يف  الرتكيز  يتم  الأجنبية 

و�سعف  الفهم  عــدم  مــن  ب�سيء  اأو�ساطهم  يف  ذكــرهــا  ويـــرتدد  الغربيني 

ال�ستيعاب، وهو ما يتم تو�سيح تعاليم الإ�سالم واأحكامه ومثله من خالله 

بحكمة وح�سن بيان وتفهم وبطرق الإقناع املقبولة.

( 2 العمل على ربط عالقات �سداقة مع املوؤ�س�سات واجلمعيات والكفاءات 

وجهة  عن  للتعبري  الفر�سة  يتيح  مما  الغربية  بالديار  امل�ستقرة  العلمية 

النظر الإ�سالمية، ول تخفى اأهمية الإ�سهام يف الأن�سطة الإذاعية والتلفزية 
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الإعالم  كان  واإذا  لالإ�سالم،  احلقيقي  بالوجه  التعريف  اأجل  من  الغربية 

الغرب  املقيمني يف  امل�سلمني  املثقفني  اأحد  ا�ست�سافة  داأب على  الغربي قد 

الإ�سالم  موقف  مناق�سة  اإىل  يدعو  ما  والأزمات  الأحداث  برز من  كلما 

ذلك، فاإن املطلوب من روؤ�ساء املراكز الإ�سالمية ح�سن ا�ستثمار مثل  من 

هذه املنابر الإعالمية عن طريق اختيار وانتقاء اأبرز من ي�ستطيع التحدث 

عن الإ�سالم بحكمة وح�سن بيان.

ح�سن ا�ستثمار الأ�سوات واملبادرات الغربية املن�سفة التواقة اإىل ربط  ( )

اإيجابيا يف تقدمي  اأثرا  اأمر قمني باأن يحقق  ج�سور احلوار والتفاهم، وهذا 

�سورة الإ�سالم احلقيقة والتعريف مبا يرتبط به �سريعة وح�سارة وتاريخا، 

ول �سك اأن ال�سخ�سيات الغربية املرموقة املن�سفة تعترب الأقدر على اإقناع 

بني جلدتهم بحقائق الإ�سالم وقيمه ومثله.

الأجنبية  باللغات  وخمت�سرة  موجزة  وبحوث  درا�سات  باإعداد  القيام  4 )

مع  واأحكامه،  تعاليمه  �سمو  واإبــراز  بالإ�سالم  التعريف  ت�ستهدف  املختلفة 

�سد  تثار  التي  الت�سويهية  احلمالت  على  والرد  املغلوطة  املفاهيم  ت�سحيح 

الإ�سالم وامل�سلمني، وقد اأثبتت التجربة جناح فكرة اإ�سدار من�سورات اإعالنية 

�سغرية احلجم اأو كرا�سات مطوية    تعرف بالإ�سالم ومبادئه وقيمه املثلى 

باأعداد  توزيعها  امل�سلم، وميكن  الإن�سان غري  عقلية  تراعي  ب�سورة مركزة 

كبرية على زوار املراكز الثقافية الإ�سالمية من غري امل�سلمني الذين ل يخفى 

ال�ستطالع  اأجل  من  الثقافية  املراكز  بزيارة  اهتمامهم  كرة  اأحد  على 

اإرفاق  اأن  بالهم ول �سك  ت�سغل  ال�ستف�سار عن ق�سايا دينية واجتماعية  اأو 

املن�سورات واملطويات اأثناء توزيعها برتجمة �سحيحة ملعاين القراآن الكرمي 

بلغة البلد امل�سيف كتلك التي ي�سدرها جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف 
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املن�سود  الأمــل  حتقيق  يف  الأثــر  اأكــرب  له  �سيكون  اللغات  مبختلف  ال�سريف 

والهدف املق�سود من عملية التعريف بالإ�سالم باللغات الأجنبية.

الثقافية  واملنظمات  الثقافية  واجلمعيات  الحتـــادات  مــع  التن�سيق  5 )

الإ�سالمية يف �سبيل القيام بخطة �ساملة للتعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة 

امل�سلم  ال�سباب  لفائدة  الوعظية  والدرو�س  املحا�سرات  طريق  عن  �سواء 

املغرتب الذي ل يكاد ي�ستوعب حقائق الإ�سالم واأحكامه اإل باللغة الأجنبية 

اأو عن طريق توجيه اخلطاب اإىل غري امل�سلمني.

العمل على ا�ستقطاب الكفاءات العلمية املهاجرة والإفادة من مهاراتها  6 )

الغربيني،  بالإ�سالم يف �سفوف  التعريف  والقيام مبهمة  الدعوة  يف جمال 

ال�ستغال  بــني  التوفيق  ا�ستطاعوا  ممــن  هـــوؤلء  مــن  الكثري  اأن  �سك  ول 

بتخ�س�ساتهم العلمية الدقيقة يف املختربات واجلامعات الغربية والن�سغال 

– موازاة مع ذلك- بالهم الإ�سالمي الذي يتقا�سمه ويتجاذبه كل الغيورين 
خماطبة  على  الأقــدر  يعتربون  الإ�سالمية  والأقليات  اجلاليات  اأبناء  من 

من خالل  الإ�سالم  �سورة  وت�سحيح  معهم  احلوار  وتفعيل ج�سور  الغربيني 

الكتب  ون�سر  الغربية  ال�سحف  يف  الكتابة  عرب  الإعالمية  املنابر  اقتحام 

وامل�ساهمة يف الربامج التلفزيونية الثقافية واإلقاء املحا�سرات وغري ذلك.

وبذلك يكون الدور الرائد الذي تقوم به املراكز الثقافية الإ�سالمية مهما 

�سوت  بجعل  الكفيلة  الو�سائل  بكل  ودعمه  وتفعيله  ت�سجيعه  ينبغي  ومفيدا 

الإ�سالم احلقيقي النا�سع يعلو خفاقا عرب منارات املراكز الإ�سالمية التي 

الغربية،  واحلوا�سر  العوا�سم  كل  يف  احلمد-  - وهلل  منت�سرة  اأم�ست 

ول �سك اأنه اإذا ا�ستح�سرنا حقيقة كون ال�سورة امل�سوهة لالإ�سالم اإمنا ت�سر 

وتقو�س  غريها  قبل  الغرب  يف  امل�سلمة  الأقليات  اأبناء  وتطلعات  مب�سالح 
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جهود الدعاة وت�سعف اآمال ن�سر كلمة الإ�سالم يف الغرب بال�سورة املر�سية 

ووفق الأهداف املن�سودة، علمنا مقدار ما ينبغي للمراكز الثقافية الإ�سالمية 

يف الديار الغربية حتقيقه والقيام به يف جمال التعريف بالإ�سالم يف �سورته 

الأ�سيلة والنا�سعة. 

106



�خلامتة

مبهمة  املرتبطة  العمل  وجمالت  والق�سايا  الأ�س�س  اأبرز  ا�ستعرا�س  بعد 

النتائج  اإىل جملة من  الأجنبية ميكن اخللو�س  باللغات  بالإ�سالم  التعريف 

والتو�سيات اأقدمها خمت�سرة فيما يلي:

من نتائج �لبحث:

واجلمعيات  والهيئات  املنظمات  مــن  كثري  بــه  تقوم  مــا  ننكر  ل  اإنــنــا  1 -

العربية  باللغات غري  اإىل اهلل  بالدعوة  الإ�سالمية من واجب الهتمام 

وعلى راأ�سها رابطة العامل الإ�سالمي، لكن الظروف احلالية التي يعرف 

فيها اخلطاب الإ�سالمي حتديات ومعوقات كبرية، هنالك حاجة ما�سة 

مل�ساعفة اجلهود والتن�سيق بينها وتطوير م�ستويات اخلطاب والتبليغ.

تتنا�سب  واقعية  عملية  اللغات  مبختلف  بالإ�سالم  التعريف  مهمة  اإن   2 -

وتطور الع�سر احلديث مب�ستجداته ومتغرياته وحتدياته، كما اأن اجلانب 

الإيجابي يف التطور الإعالمي والتكنولوجي يجعل الآخر يقبل بطواعية 

وتلقائية على معرفة الإ�سالم والطالع على مبادئه وقيمه.

باللغات  بالإ�سالم  التعريف  خطة  تنفيذ  وو�سائل  العمل  جمــالت  اإن   ( -

الأجنبية كثرية ومتعددة ومتاحة، لذلك فاإن جمال الدعوة يف اخلارج 

وطبيعة  الدعوة  خطاب  لطبيعة  املنا�سبة  والأ�ساليب  الو�سائل  يعدم  ل 

املخاَطبني .

- 4 اإن جناح مهمة التعريف بالإ�سالم باللغات املختلفة رهني مبدى تفاعل 

وتوا�سل اجلهات املخت�سة يف دول العامل الإ�سالمي مع اجلهات املتعاونة 

يف الدول امل�ستهدفة وعلى راأ�سها اجلمعيات واملراكز الثقافية الإ�سالمية 

والكفاءات العلمية املهاجرة ف�سال عن الدعاة امل�ستقرين بتلك الدول.
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- 5 اإن ا�ستثمار و�سائل الإعالم مبختلف مكوناتها من �سوت و�سورة وكلمة 

الآخر  اإىل  الدعوة  خطاب  اإي�سال  يف  والأفيد  الأجــدى  الو�سيلة  يعترب 

باللغات الأجنبية، ذلك اأن الع�سر الذي نعي�سه ع�سر اإعالمي بالدرجة 

الأوىل وو�سائل التاأثري واجلاذبية اإمنا تتيحها و�سائل الإعالم الف�سائية 

منها على وجه اخل�سو�س اأكر من غريها . 

من تو�سيات �لبحث:

املعنية  واملنظمات  واملوؤ�س�سات  الــوزارات  كافة  دور  تفعيل  اإىل  الدعوة  1 -

مبجال الدعوة والتعريف بالإ�سالم مبختلف اللغات من اأجل ا�ست�سراف 

بالإ�سالم مبختلف  التعريف  تنفيذ مهمة  واأرحب يف جمال  اأو�سع  اآفاق 

اللغات.

- 2 العمل على تاأ�سي�س معاهد عليا للدعوة باخلارج يف جميع بلدان العامل 

الإ�سالمي تكون متخ�س�سة يف تاأهيل وتدريب الدعاة على مهارة الدعوة 

البلدان خارج  تغطية خمتلف  اأجل  العرب، وذلك من  يف �سفوف غري 

التعريف  مهمة  توجيه  اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  هي  والتي  العربي  العامل 

بالإ�سالم اإليها.

الدعوة اإىل تن�سيق جهود العاملني يف هذا امل�سمار خا�سة على م�ستوى  ( -

املنظمات والهيئات واجلمعيات من خالل عقد املوؤمترات الهادفة اإىل 

توحيد اجلهود ومراجعة اخلطط وتبادل اخلربات والتجارب.

- 4 �سرورة القيام بت�سحيح �سورة الإ�سالم يف الغرب من خالل التعريف 

ي�سعب  بدونها  التي  املختلفة  باللغات  لالآخر  وقيمه  وتعاليمه  مببادئه 

حتقيق ذلك.
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- 5 العمل على جتنيد وتوفري الأطر والكفاءات الفكرية والثقافية والدعوية 

الإ�سالم  تقريب  يف  اأف�سل  مواقع  حتتل  والتي  الغربية  بالديار  العاملة 

للغربيني، وذلك من خالل ما هو متاح من فر�س  ومعطيات ح�سارته 

التعاون والتوا�سل وعالقات ال�سداقة.

اإتاحة  اأجل  الآخر من  اأ�س�س احلوار احل�ساري مع  تفعيل  اإىل  الدعوة   6 -

الفر�سة للتعبري عن وجهات النظر الإ�سالمية يف كثري من الق�سايا التي 

يكر الإحلاح على اإثارتها والتحاور ب�ساأنها.
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25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم  )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

                اأ. طالل العامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي.

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ.د. مو�سى العرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د/ فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

د. خليل عبد املنعم خليل مرعي      



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د. اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      




