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 الغزو الفكرّي ووسائلو
 لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

 الرئيس العاـ إلدارات البحث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
 : ما ىو تعريف الغزو الفكري في رأيكم.؟1س 

جػ: الغزو الفكري ىو مصطلح حديث يعنى مجموعة الجهود التي تقـو بها أمة من 
األمم لالستيالء على أمة أخري أو التأثير عليها حتى تتجو وجهة معينة. وىو أخطر 
من الغزو العسكري ألف الغزو الفكري ينحو إلى السرية وسلوؾ المسارب الخفية 

وال تستعد لصده والوقوؼ في وجهو  في بادي األمر فال تحس بو األمة المغزوة
حتى تقع فريسة لو وتكوف نتيجتو أف ىذه األمة تصبح مريضة الفكر واإلحساس، 

 تحب ما يريده لها عدوىا أف تحبو وتكره ما يريد منو أف تكرىو.
وىو داء عضاؿ يفتك باألمم ويُذىب شخصيتها ويزيل معاني األصالة والقوة فيها، 

 تحس بما أصابها وال تدري عنو ولذلك يصبح عالجها أمراً واألمة التي تبتلى بو ال
 صعباً وإفهامها سبيل الرشد شيئاً عسيراً.
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 : ىل يتعرض العرب عامة والمملكة خاصة لهذا النوع من الغزو.؟2س 
جػ: نعم يتعرض المسلموف عامة ومنهم العرب لغزو فكري عظيم تداعت بو عليهم 

 م الكفر من الشرؽ والغرب ومن أشد ذلك وأخطره:أم
 الغزو النصراني الصليبي. -
 الغزو اليهودي. -
 الغزو الشيوعي اإللحادي. -

أما الغزو النصراني الصليبي فهو اليـو قائم على أشده ومنذ أف انتصر صالح الدين 
نصارى أف األيوبي على الصليبيين الغازين لبالد المسلمين بالقوة والسالح أدرؾ ال

، ولذا فكروا في البديل  حربهم ىذه وإف حققت انتصارات فهي وقتية ال تدـو
األفضل، وتوصلوا بعد دراسات واجتماعات إلى ما ىو أخطر من الحروب 

العسكرية وىو أف تقـو األمم النصرانية فرادي وجماعات بالغزو الفكري لناشئة 
من االستيالء على األرض المسلمين ألف االستيالء على الفكر والقلب أمكن 

 فالمسلم الذي لم يلوث فكره ال يطيق أف يري الكافر لو األمر والنهى
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في بلده، ولهذا يعمل بكل قوتو على إخراجو وإبعاده ولو دفع في سبيل ذلك 
حياتو وأغلى ثمن لديو. وىذا ما حصل بعد االنتصارات الكبيرة للجيوش الصليبية 

خبيث فصار مريض الفكر عديم الغازية. أما المسلم الذي تعرض لذلك الغزو ال
اإلحساس فإنو ال يري خطراً في وجود النصارى أو غيرىم في أرضو، بل قد يري 

أف ذلك من عالمات الخير ومما يعين على الرقى والحضارة. وقد استغنى النصارى 
بالغزو الفكري عن الغزو المادي ألنو أقوي وأثبت من أي حاجة لهم من بعث 

ؿ مع وجود من يقـو بما يريدوف من أبناء اإلسالـ عن قصد الجيوش بإنفاؽ األموا



أو عن غير قصد، وبثمن أو بال ثمن، ولذلك ال يلجأوف إلى محاربة المسلمين 
عالنية بالسالح والقوة إال في الحاالت النادرة الضرورية التي تستدعى العجل كما 

لتثبيت حصل في غزو أوغندا والباكستاف، أو عند ما تدعو الحاجة إليها 
المنطلقات إلقامة الركائز وإيجاد المؤسسات التي تقـو بالحرب الفكرية الضروس  

 كما حصل في مصر وسوريا والعراؽ وغيرىا قبل الجالء.
أما الغزو اليهودي فهو كذلك ألف اليهود ال يألوف جهداً في إفساد المسلمين في 

ىا ولهم مخططات أخالقهم وعقائدىم. ولليهود مطامع في بالد المسلمين وغير 
أدركوا بعضها وال زالوا يعملوف جاىدين لتحقيق ما تبقى. وىم وإف حاربوا 

المسلمين بالقوة والسالح واستولوا على بعض أرضهم، فإنهم كذلك يحاربونهم في 
أفكارىم ومعتقداتهم. ولذلك ينشروف فيهم مبادئ ومذاىب ونحالً باطلة  

يجانية وغيرىا ويستعينوف بالنصارى وغيرىم في كالماسونية والقاديانية والبهائية والت
 تحقيق مآربهم وأغراضهم.

أما الغزو الشيوعي اإللحادي فهو اليـو يسري في بالد اإلسالـ سرياف النار في 
الهشيم نتيجة للفراغ وضعف اإليماف في األكثرية، وغلبة الجهل وقلة التربية 

ي روسيا والصين وغيرىا أف الصحيحة السليمة فقد استطاعت األحزاب الشيوعية ف
تتلقف كل حاقد وموتور من ضعفاء اإليماف وتجعلهم ركائز في بالدىم ينشروف 
اإللحاد والفكر الشيوعي الخبيث وتعدىم وتمنيهم بأعلى المناصب والمراتب، 

فإذا ما وقعوا تحت سيطرتها أحكمت أمرىا فيهم وأدبت بعضهم ببعض وسفكت 
جدت قطعاناً من بنى اإلنساف حرباً على أممهم دماء من عارض أو توقف حتى أو 

وأىليهم وعذاباً على إخوانهم وبنى قومهم فمزقوا بهم أمة اإلسالـ وجعلوىم جنوداً 
للشيطاف يعاونهم في ذلك النصارى واليهود بالتهيئة والتوطئة أحياناً، وبالمدد 

عاً يد واحدة والعوف أحياناً أخرى، ذلك أنهم وإف اختلفوا فيما بينهم فإنهم جمي
على المسلمين يروف أف اإلسالـ ىو عدوىم اللدود. ولذا نراىم متعاونين متكاتفين 



بعضهم أولياء بعض ضد المسلمين فاهلل سبحانو المستعاف وىو حسبنا ونعم 
 الوكيل.
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 : ما ىي الوسائل التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره؟3س 
 -التي يستخدمها الغرب لترويج أفكاره كثيرة منها: جػ: الوسائل

محاولة االستيالء على عقوؿ أبناء المسلمين وترسيخ المفاىيم الغربية فيها  -1
لتعتقد أف الطريقة الفضلى ىي طريقة الغرب في كل شيء سواء فيما يعتقده من 

أو ما ىو  األدياف والنحل أو ما يتكلم بو من اللغات أو ما يتحلى بو من األخالؽ
 عليو من عادات وطرائق.

رعايتو لطائفة كبيرة من أبناء المسلمين في كل بلد وعنايتو بهم وتربيتهم حتى  -3
إذا ما تشربوا األفكار الغربية وعادوا إلى بالدىم أحاطهم بهالة عظيمة من المدح 
والثناء حتى يتسلموا المناصب والقيادات في بلدانهم، وبذلك يروجوف األفكار 

 لغربية وينشئوف المؤسسات التعليمية المسايرة للمنهج الغربي أو الخاضعة لو.ا
تنشيطو لتعليم اللغات الغربية في البلداف اإلسالمية وجعلها تزاحم لغة  -3

المسلمين وخاصة اللغة العربية لغة القرآف الكريم التي أنزؿ اهلل بها كتابو والتي 
لحج واألذكار وغيرىا. ومن ذلك تشجيع يتعبد بها المسلموف ربهم في الصالة وا

الدعوات الهدامة التي تحارب اللغة العربية وتحاوؿ إضعاؼ التمسك بها في ديار 
اإلسالـ في الدعوة إلى العامية وقياـ الدراسات الكثيرة التي يراد بها تطوير النحو 

 وإفساده وتمجيد ما يسمونو باألدب الشعبي والتراث القومي.
عات الغربية والمدارس التبشيرية في بالد المسلمين ودور الحضانة إنشاء الجام -4



ورياض األطفاؿ والمستشفيات والمستوصفات وجعلها أوكاراً ألغراضو السيئة 
وتشويق الدراسة فيها عند الطبقة العالية من أبناء المجتمع ومساعدتهم بعد ذلك 

عوناً ألساتذتهم في  على تسلم المراكز القيادية والوظائف الكبيرة حتى يكونوا
 تحقيق مآربهم في بالد المسلمين.

محاولة السيطرة على مناىج التعليم في بالد المسلمين يرسم سياستها إما  -5
بطريق مباشر كما حصل في بالد اإلسالـ حينما تولى )دنلوب( القسيس تلك 
المهمة فيها أو بطريق غير مباشر عندما يؤدي المهمة نفسها تالميذ ناجحوف 

درسوا في مدارس )دنلوب( وتخرجوا فيها فأصبح معظمهم معوؿ ىدـ في بالده 
وسالحاً فتاكاً من أسلحة العدو يعمل جاىداً على توجيو التعليم توجيهاً علمانياً ال 

يرتكز على اإليماف باهلل والتصديق برسولو وإنما يسير نحو اإللحاد ويدعو إلى 
 الفساد.

رى واليهود بدراسة اإلسالـ واللغة العربية وتأليف قياـ طوائف كبيرة من النصا -6
الكتب وتولى كراسي التدريس في الجامعات حتى أحدث ىؤالء فتنة فكرية كبيرة 

بين المثقفين من أبناء اإلسالـ بالشبو التي يلقنونها لطلبتهم أو التي تمتلئ بها  
ع إليها كتبهم وتروج في بالد المسلمين حتى أصبح بعض تلك الكتب مراجع يرج

بعض الكاتبين والباحثين في األمور الفكرية أو التاريخية ولقد تخرج على يد ىؤالء 
 المستشرقين من أبناء المسلمين رجاؿ
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قاموا بنصيب كبير من إحداث الفتنة الكبرى، وساعدىم على ذلك ما يحاطوف بو 
من الثناء واإلعجاب وما يولونو من مناصب ىامة في التعليم والتوجيو والقيادة 

فأكملوا ما بدأه أساتذتهم وحققوا ما عجزوا عنو لكونهم من أبناء المسلمين ومن 



 …اهلل المستعافجلدتهم ينتسبوف إليهم ويتكلموف بلسانهم ف
انطالؽ الجيوش الجرارة من المبشرين الداعين إلى النصرانية بين المسلمين  -7

وقيامهم بعملهم ذلك على أسس مدروسة وبوسائل كبيرة عظيمة يجند لها مئات 
اآلالؼ من الرجاؿ ولقد تعد لها أضخم الميزانيات وتسهل لها السبل وتذلل لها 

َواِىِهْم َواللَُّو ُمِتمُّ نُورِِه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُروَف{ العقبات }يُرِيُدوَف لُِيْطِفئُ  وا نُوَر اللَِّو بِأَفػْ
( وإذا كاف ىذا الجهد منصباً على الطبقة العامية غالباً فإف جهد 8)الصف: 

اإلستشراؽ موجو إلى المثقفين كما ذكرت آنفاً وإنهم يتحملوف مشاقاً جساماً في 
يا وفي القرى النائية من أطراؼ البلداف اإلسالمية في ذلك العمل في بالد أفريق

شرؽ آسيا ثم ىم بعد كل حين يجتمعوف في مؤتمر يراجعوف حسابهم وينظروف في 
، 1906خططهم فيصححوف ويعدلوف ويبتكروف. فلقد اجتمعوا في القاىرة سنة 

ـ، وفي  1935، وفي القدس 1911، وفي لكنوا سنة 1910وفي ادنمبرج سنة 
ـ. وال زالوا يوالوف االجتماعات والمؤتمرات  1935كذلك في عاـ القدس  

 فسبحاف من بيده ملكوت كل شيء واليو يرجع األمر كلو.
الدعوة إلى إفساد المجتمع المسلم وتزىيد المرأة في وظيفتها في الحياة  -8

وجعلها تتجاوز الحدود التي حد اهلل لها وجعل سعادتها في الوقوؼ عندىا وذلك 
يلقوف بين المسلمين الدعوات بأساليب شتى وطرؽ متعددة إلى أف تختلط  حينما

النساء بالرجاؿ والى أف تشتغل النساء بأعماؿ الرجاؿ يقصدوف من ذلك إفساد 
المجتمع المسلم والقضاء على الطهر والعفاؼ الذي يوجد فيو وإقامة قضايا 

ظلمت وأف لها الحق وىمية ودعاوى باطلة في أف المرأة في المجتمع المسلم قد 
في كذا وكذا يريدوف إخراجها من بيتها وإيصالها إلى ما يريدوف في حين أف حدود 
اهلل واضحة وأوامره صريحة وسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم جلية بينة يقوؿ 

ْزَواِجَك َوبَػَناِتَك َوِنَساِء اْلمُ  ََ ْؤِمِنيَن يُْدنِيَن اهلل سبحانو وتعالى: }يَا أَيػَُّها النَِّبيُّ ُقْل أَل
َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأْف يُػْعَرْفَن َفال يُػْؤَذْيَن وََكاَف اللَُّو َغُفوراً رَِحيمًا{ 



( ويقوؿ سبحانو: }َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال يُػْبِديَن 59)األحزاب: 
ِتِهنَّ َأْو آبَاِئِهنَّ َأْو آبَاِء بُػُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْػَناِئِهنَّ َأْو أَبْػَناِء بُػُعولَِتِهّن{ اآلية: زِيَنتَػُهنَّ ِإالَّ لِبُػُعولَ 

( ويقوؿ: }َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاعاً فَاْسأَلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر 31)النور: 
قَػْرَف ِفي بُػُيوِتُكنَّ َوال تَػبَػرَّْجَن تَػبَػرَُّج اْلَجاِىِليَِّة األُوَلى{ ِلُقُلوِبُكْم َوقُػُلوِبِهّن{ ويقوؿ: }وَ 

 ( ويقوؿ صلى اهلل عليو وسلم: "إياكم والدخوؿ على33)األحزاب: 
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اء" قاؿ رجل من األنصار: "يا رسوؿ اهلل أفرأيت الحمو" قاؿ: "الحمو الموت" النس
 وقاؿ: "ال يخلوف رجل بامرأة فإف الشيطاف ثالثهما".

إنشاء الكنائس والمعابد وتكثيرىا في بالد المسلمين وصرؼ األمواؿ الكثيرة  -9
 ادين.عليها وتزيينها وجعلها بارزة واضحة في أحسن األماكن وفي أكبر المي

تخصيص إذاعات موجهة تدعو إلى النصرانية وتشيد بأىدافها وتضلل  -10
بأفكارىا أبناء المسلمين السذج الذين لم يفهموا اإلسالـ ولم تكن لهم تربية كافية 

عليو وخاصة في إفريقيا يصاحب ىذا اإلكثار من طبع األناجيل وتوزيعها في 
الدعوات الباطلة إلى الكثير من أبناء الفنادؽ وغيرىا وإرساؿ النشرات التبشيرية و 

 المسلمين.
ىذه بعض الوسائل التي يسلكها أعداء اإلسالـ اليـو في سبيل غزو أفكار 

المسلمين وتنحية األفكار السليمة الصالحة لتحل محلها أفكار أخرى غربية شرقية 
إلخراج  أو غربية وىى كما نرى جهوداً جبارة وأمواالً طائلة وجنوداً كثيرين كل ذلك

المسلمين من اإلسالـ وإف لم يدخلوا في النصرانية أو اليهودية أو الماركسية إذ 
يعتقد القـو أف المشكلة الرئيسية في ذلك ىي إخراجهم من اإلسالـ وإذا تم 

التوصل إلى ىذه المرحلة فما بعدىا أسهل وميسور. ولكننا مع ىذا نقوؿ إف اهلل 



كيدىم ألنهم مفسدوف وىو سبحانو ال سيخيب آمالهم ويبطل مكرىم ويضعف  
ُر  يصلح عمل المفسدين. قاؿ اهلل تعالى: }َوَيْمُكُروَف َوَيْمُكُر اللَُّو َواللَُّو َخيػْ

( وقاؿ سبحانو: }ِإنػَُّهْم َيِكيُدوَف َكْيداً َوَأِكيُد َكْيداً َفَمهِِّل 30اْلَماِكرِيَن{ )األنفاؿ: 
( وإف األمر يحتاج من المسلمين 17 -15)الطارؽ:  اْلَكاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم ُرَوْيدًا{

وقفة عقل وتأمل ونظر في الطريق التي يجب أف يسلكوىا والموقف المناسب 
الذي يجب أف يقفوه وأف يكوف من الوعي واإلدراؾ ما يجعلهم قادرين على فهم 
مخططات أعدائهم وعاملين على إحباطها وإبطالها ولن يتم ذلك إال باالستعصاـ 

 واالستمساؾ بهديو والرجوع إليو واإلنابة لو واالستعانة بو وتذكر ىديو في كل باهلل
شيء وخاصة في عالقة المؤمنين بالكافرين وتفهم معنى سورة الكافروف وما ذكره 

سبحانو في قولو: }َوَلْن تَػْرَضى َعْنَك اْليَػُهوُد َوال النََّصاَرى َحتَّى تَػتَِّبَع ِملَّتَػُهْم{ 
( وقولو: }َوال يَػَزاُلوَف يُػَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى يَػُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِف 120)البقرة: 

 (217اْسَتطَاُعوا{ )البقرة: 
أساؿ اهلل سبحانو أف يهيئ لهذه األمة من أمرىا رشدًا، وأف يعيذىا من مكائد 
العزة  أعدائها، ويرزقها اإلستقامة في القوؿ والعمل حتى تكوف كما أراد اهلل لها من

والقوؿ والكرامة. إنو خير مسئوؿ وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو 
 وسلم.
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