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 سرتاثيجية واإلقليميةاال مسكز الدزاسات

 دؼٌُِ األطتىع

 (2019 ابریل 35 یإل 8 من) 296 :اإلصداز

ثحجوي هره النرشة عىل ثحليالت، يقوم بها مسكز الدزاسات االسرتاثيجية واإلقليمية ألهم األحداث السياسية 
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 هل الثقافة اإلسالمية وقود الجطسف الديني؟

 

َُدزاطاخ اإلطرتادٌظٌح دزاطح يف األطتىع املايض دظمنر دغىي ةإن مادج اَشهاقح اإلطالمٌح )اَنظاّ اَظٌايس يف  ؤطسي مػهد ؤقؿان

اإلطالّ( اَذٍ دُدزض يف اَظامػاخ دظتتر يف ازدكاع مػدٍ اَذؼسف يف ؤقؿانظذان. وند ؤساز ادغائهم منانشاخ غدًدج ةني األوطاغ 

 خ طادج و واطػح.وشتًاخ اَذىاصِ االطذامغٍ وقذؼر طداال 

نامر وياَح )ةظىاى( اإلختازًح ةاطذكذاء ػٌاٍ نذاثع دهسًس مػهد ؤقؿان وطإَر املىاػنني غن مىاقهذهم َُذهسًس املريىز، ويانر نذٌظح 

قح اإلطالمٌح % من األقساد ةإن اَدزاطح املشاز بٌَها ال ؤطاض َها وؤًّدوا ددزًع مادج اَشها79آالف شخص هٍ بطاةح  01االطذكذاء اَري شمِ 

 يف اَظامػاخ.

ّ رصغ اَهٌادي اَظهادي اَظاةو ػكٌظ هللا منصىز يف اَربملان ةإن 6106ٌَظر هره املسج األوىل اَذٍ دربش قٌها درصًؼاخ مشاةهح. يف غاّ 

 اَشهاقح اإلطالمٌح واملظاطد هٍ مناةؼ اإلزهاب، وند نىةُر درصًؼاده ةانذهاداخ شدًدج يف ػٌنها.

دج اَشهاقح اإلطالمٌح اَذٍ ًذم ددزًظها يف اَظامػاخ؟ ملاذا ًذم وطؼ اَػهتاخ ؤماّ ددزًع هره املادج؟ هِ اَشهاقح ما هٍ مًىناخ ما

اإلطالمٌح دظاغد غىل انذشاز اَذؼسف ػهٌهح؟ ما هٍ ؤهداف اَذهسًس املنشىز ماخسا من نِتِ داود مسادًان زثٌع مػهد ؤقؿان َُدزاطاخ 

 يف هره اَىزنح. اإلطرتادٌظٌح؟ هرا ما طننانشه
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 مادة الثقافة اإلسالمية

ىًح اَشهاقح يُمح غسةٌح ودشمِ خربج املظذمؼ اَترشي وبنظاشاده املادًح واملػنىًح. طمٌؼ اَهٌم واملىزوساخ اَؼظازًح اإلطالمٌح طىاء املػن

 ح.ؤواملادًح دُشًِ اَشهاقح اإلطالمٌح، ودىطؽ هره املادج ؤػًاّ اإلطالّ اَػمٌُح واالغذهادً

مٌح نتؼ املظذمؼ األقؿاين دؼر وػإج اَؿصو اَشهايف األطنتٍ ودإسري بغالمه املظُِ َكرتج ػىًُح. مؼ اطذؼظاز ذٌَ، دُػد مادج اَشهاقح اإلطال 

ػُمٌح وطٌُح هامح َصًادج اَىغٍ غن اَدًن ونٌمه اَظامٌح ةني اَشتاب. هره املادج هٍ املادج اَدًنٌح اَىػٌدج اَذٍ دُدزّض ةظانث املىاد اَ

 اَؼدًشح يف يِ قصِ دزايس.

ه هره املادج طصء من املنهع اَدزايس يف طمٌؼ اَظامػاخ األهٌُح واَؼًىمٌح. دهدف املادج بىل ددزًع اَؼُتح مػامل املنهع اإلطالمٍ ونظسد

اإلطالّ، واملدنٌح اإلطالمٌح. يام  اَشمىٌَح، وقُظكح اَػتاداخ، ونظاّ اإلطالّ اَُخُهٍ، واَنظاّ اَظٌايس يف اإلطالّ، واَنظاّ االطذامغٍ يف

دازطىن دؿؼٍ املادج دزاطح املىاد اَػُمٌح اَؼدًشح ةنظسج اإلطالّ ومػاًريه اَدنٌهح. اَؿسض اَػاّ من مادج اَشهاقح اإلطالمٌح هى ؤن ًذػسف اَ

 غىل ؤطع ودغاثم دًنهم.

ٍ قرتج زثاطح ةسهان اَدًن زةاين ويانر دُدزّض يف اَكصىٍ خال 0996دم طم هره املادج َُمناهع اَدزاطٌح اَظامػٌح َُمسج األوىل غاّ 

اَدزاطٌح األوىل َإلناز. غهث ذٌَ ودؼدًدا يف قرتج زثاطح يسشاي دم متدًد دزاطح املادج َذشمِ اَكصىٍ اَدزاطٌح اَشامنٌح ةذىصٌح مظُع 

 مٌح.غظىا. ًذم ددزًع هره املادج ةػناوًن مخذُكح يف اَػدًد من اَدوٍ اإلطال  60ُشًِ من 

 ملاذا يجم مواجهة الثقافة اإلسالمية؟

ح بطالمٌح، قةن نرش اَىغٍ ةاَشهاقح اإلطالمٌح غرب ددزًظها يف اَنظاّ اَذػٌُمٍ ًُػد من اَرضوزًاخ. وال شٌ ؤننا  ةصكذنا  -ةاغذتازها دَو

 نؼذاض بىل دنظٌم شاون ػٌادنا وقو دػاٌَم دًننا واَػمِ ةنرباطها. –منذمني َهرا اَدًن 

ؾصوا قًسًا وسهاقٌا، ومن سم قةن ددزًع اَشهاقح  –ةاإلطاقح بىل اَهظامخ اَظٌاطٌح واالنذصادًح  –من اَػىملح، ًىاطه املظذمؼ األقؿاين يف ش 

 ّ ومااإلطالمٌح هى اَظتٌِ اَىػٌد َذشًٌِ املناغح اَكًسًح واَرهنٌح َدي اَشتاب مهاةِ االخرتام اَشهايف األطنتٍ، ودػسًكهم ةذػاٌَم اإلطال 

ٌاخ.  ُُيٌُه غٌُهم من مظاَو

اإلطالّ دًن االغذداٍ واألخّىج اإلنظانٌح. ٌَع اإلطالّ دًنا قؼظث وبمنا هى منهع ػٌاج ًظمن َإلنظان يسامذه وًسشده وًظٌُ ةه نؼى 

 اإلطالّ.اَذؼرض واَسنٍ. من هنا نظد ؤن اَناندًن اَؿسةٌني َإلطالّ وماًدوهم يف اَػامل اإلطالمٍ ًظػىن يرٌَ َُنٌِ من دًن 

رٌَ ًظػىن دامئا بىل نهد املتاد ت اَرًن ًخشىن من اَؼايمٌح اإلطالمٌح ودنكٌر دػاٌَمها هم املذىؾُىن يف اَكظاد واألغامٍ اإلطسامٌح، َو

 اإلطالمٌح واملدازض اإلطالمٌح واملظاطد واَنظاّ اَظٌايس اإلطالمٍ.
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 الدزاسة األخرية املُعدة حول مادة الثقافة اإلسالمية

ج رش مسيص اَدزاطاخ اإلطرتادٌظٌح يف ؤقؿانظذان دزاطح ووطمها ةـ ) اَذؼسف اَدًنٍ يف اَذػٌُم اَظامػٍ ةإقؿانظذان(. يف اَدزاطح املريىز ن

ػاَتا  373دم دؼٌُِ دزوض "اَنظاّ اَظٌايس اإلطالمٍ" من مادج اَشهاقح اإلطالمٌح وآسازها غىل اَؼالب. شمِ االطذهصاء طااٍ غدد 

 مدزطني يف طامػاخ يِ من والًح هساخ و ننظسهاز و ياةِ. 8وػاَتح، و 

 اَنذاثع اَذٍ دىصُر بٌَها اَدزاطح:

 دزاطح اَشهاقح اإلطالمٌح يف اَظامػاخ ؤدخ بىل شًادج اَذؼسف اَدًنٍ ةني اَؼُتح. .0

را ًنتؿٍ دؼتٌهه غىل اَظمٌؼ.96.8ًػذهد  .6  % من اَؼُتح ؤن اإلطالّ ؤيمِ دًن َو

 غىل دنكٌر شػريج األمس ةاملػسوف واَنهٍ غن املنًس.% من اَؼُتح 88ًىاقو  .3

 % من اَؼُتح ؤن اإلطالّ ؤقظِ دًن وًنتؿٍ االغذداد واَػمِ ةه يف طمٌؼ شاون اَؼٌاج.84.7ًسي  .4

 % من اَؼُتح ؤن اَنظاّ اَظٌايس يف اإلطالّ هى اَخالقح اإلطالمٌح ؤو اإلمازج اإلطالمٌح.56.0ًسي  .5

 

زج، اطذنذع مػدو اَذهسًس ؤن اَذؼسف واَذشدد آخٌر يف االشدًاد يف اَظامػاخ ةظتث هره املادج وؤن اَنذاثع اَذٍ دم ةػد اَتؼص يف اَنذاثع املريى 

اَىصىٍ بٌَها غالماخ دشري بىل دؼسف هاثِ. مؼ وطؼ نذاثع اَذهسًس يف اَؼظتان، ال ًظىؽ ادهاّ اَكسد املظُم واملظذمؼ املظُم ةاَذؼسف 

 ٌدهم َدًنهم واغذتازهم بًاه منهع ػٌادهم.واَذشدد ةظتث ادتاغهم ودإً

يف االطذهصاء، ػُسغ اَظااٍ اَذايل غىل اَؼُتح: هِ َإلطالّ نظاّ طٌايس؟ هِ ًنتؿٍ دنكٌر ؤػًاّ اإلطالّ؟ هِ دهتِ دنكٌر شػريج األمس 

ُح َدي يِ مظُم هى )نػم(، وال ُيًن ةاملػسوف واَنهٍ غن املنًس؟ هِ دىد ؤن دهىّ اَخالقح اإلطالمٌح ؤّ ال؟ اَظىاب اَؼتٌػٍ َهره األطج

 اغذتاز هرا اَظىاب دؼسقا ػٌص بنه طصء من اَدًن نكظه، يام ال داُلّ مادج اَشهاقح اإلطالمٌح غىل ذٌَ. هره األطجُح ؤطجُح متدثٌح ُيًن

 اإلطاةح غٌُها ػذى من نتِ األشخاص اَػادًني اَرًن ٌَع َدًهم يتري مػسقح وخربج.

ح ؾري مظُمح. ؤما يف دوَح مظُمح يإقؿانظذان قٌُع األمس مكاطجا وال مهُها نكع اَنذاثع يانر طذً ىن صادمح بذا ؤُطسي االطذهصاء يف دَو

 ألنه من اَؼتٌػٍ ؤن ًُذّص املظُم ةإػًاّ دًنه وًذكٌإ ةظالَه يف طمٌؼ ؤمىز ػٌاده.

رتطح. اطذخدّ ةاػشى املسيص املريىز ػسًهح ؾري ؤيادُيٌح مل ًذم بطساء اَدزاطح وقو ؤطع اَتؼص اَػُمٍ وبمنا دتدو ؤيرث يأزاء شخصٌح ُمك

 إلطكاء مرشوغٌح غىل آزاثهم دؼر مظمى املظؽ االطذهصايئ، بال ؤنهم ؤخكهىا بخكانا ذزًػا.

 ادهمر اَدزاطح اَؼُتح ةاَذؼسف واَذشدد ةظتث دتنٌهم َآلزاء واملػذهداخ اَذاٌَح:

 َنهٍ غن املنًس.االغذهاد ةُصوّ دنكٌر شػريج األمس ةاملػسوف وا .0
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 االغذداد ةذػاٌَم اإلطالّ يف طمٌؼ نىاػٍ اَؼٌاج. .6

 االغذهاد ةًىن اإلطالّ هى اَدًن اَصؼٌؽ واملهتىٍ وؤنه اَدًن اَىػٌد اَري ًصُؽ ؤن ًًىن منهع اَؼٌاج. .3

 االغذهاد ةإهمٌح اَدغىج اإلطالمٌح. .4

 االغذهاد ةصؼح اَنظاّ اَظٌايس اإلطالمٍ. .5

هره اَنهاغ ؤطصاء من اإلطالّ، بال ؤن ما ًظػى اَذهسًس بىل بًصاَه ماًصاٍ ؾامظا. يف ػني ؤن االطذهصاء بذا دم غىل رشًؼح زؾم ؤن طمٌؼ 

 من غامح ؤقساد املظذمؼ ًَانر اإلطىةح ةاإلًظاب يرٌَ.

 الجناقضات يف االسجقصاء حول مادة الثقافة اإلسالمية

ري ًصػث نتىٍ ما دىصِ بٌَه اَذهسًس املظؽ االطذهصايئ املػد من نتِ مػهد ؤقؿان  َُدزاطاخ اإلطرتادٌظٌح اشذمِ غىل غدج دنانظاخ َو

 من نذاثع دسةؽ ةني مادج اَشهاقح اإلطالمٌح واَذؼسف اَدًنٍ. هنا نظُؽ اَظىء غىل ةػع هره اَذنانظاخ:

% من ػُتح طامػح ننظسهاز يانر: 45.4ظتح اإلطاةح غىل طااٍ: )بذا يان َإلطالّ نظاّ طٌايس، قام هى هرا اَنظاّ؟( من نتِ نأوال: 

% ؤطاةىا ةـ )اَخالقح(، مػذربًن بًاها ؤنظمح بطالمٌح. اَظااٍ اَري داله يان: )هِ دػذهد ؤن اَنظاّ اَظٌايس اَؼايل 9.3)اإلمازج( ، و نظتح 

ٌٍ 05.5 ؤطاب % ةاإلستاخ، يام80.4% من ػُتح طامػح ننظسهاز ةاَنكٍ، وؤطاب 3.0يف ؤقؿانظذان بطالمٍ؟(، ؤطاب  % ناثُني ؤنه بطالم

% من ػُتح طامػح ننظسهاز ؤن اإلمازج واَخالقح ؤنظمح بطالمٌح ويف اَىنر ذاده 54.7طصثٌا. اَظااٍ اَري ًؼسغ نكظه هنا هى: يٌل ًػذهد 

 % من اَؼُتح يف اَظامػح نكظها ؤن اَؼًىمح اَؼاٌَح ػًىمًح بطالمٌح؟80.4ًسي 

% من اَؼُتح يف طامػح هساخ ؤن اَخالقح واإلمازج ؤنظمح بطالمٌح. ويف 55.5ظؼهم َظامػح هساخ. ًسي يام دظهس دنانظاخ مشاةهح يف م

 % قهؽ من اَؼُتح ةإن اَؼًىمح اَؼاٌَح ؾري بطالمٌح.04.3اَىنر ذاده ًػذهد 

ػذرب اَؼًىمح اَؼاٌَح بطالمٌح، قهِ ًظهس غدّ انظتاغ اَذهسًس ؤيرث غند اَنظس يف اَظااٍ املؼسوغ غىل اَنؼى اَذايل: )بذا ينر ال دثانيا: 

دؼاَث ةذؿٌري اَنظاّ اَظٌايس؟ بذا يان طىاةٌ بًظاةٌا قام هى نىع اَنظاّ اَري دسؾث قٌه؟(. نسي ؤن هرا اَظااٍ ؾري مػٌازي َظتتني. 

 ما اّدُغٍ يف اَذهسًس من يىن ؤوال، مػظم اَؼُتح َن ًظاوةىا غىل اَظااٍ. َرا قةن اَػدد اَهٌُِ من األطىةح ال ُيًن ؤن دُػذرب دٌَال غىل

% من اَؼُتح مل ًظٌتىا غىل هرا اَظااٍ. دتُـ نظتح اَرًن مل ًظٌتىا غىل هرا 75اَشهاقح اإلطالمٌح طتتا ًهىد نؼى اَذؼسف اَدًنٍ. ػٌص ؤن 

ص بٌَها اَذهسًس. غىل طتٌِ %. سانٌا، ًربش اَذنانع من دظازب هرا اَظااٍ مؼ اَنذاثع اَذٍ خ84ُاَظااٍ يف طامػذٍ ننظسهاز وهساخ غدد 

% منهم ؤن اإلمازج واَخالقح ؤنظمح 55% من ػُتح طامػح ننظسهاز ةإن اَؼًىمح اَؼاٌَح ؾري بطالمٌح. يف اَىنر ذاده ًسي 8.3املشاٍ، ًسي 

ٌّ بطالمٍ. قةذا اغذهد شخص ؤن اإلما81بطالمٌح. يام ًسي  زج ؤو اَخالقح % من ػُتح اَظامػح نكظها ؤن اَنظاّ اَؼًىمٍ اَؼايل نظا

َىػدها هٍ ؤنظمح اإلطالّ، يٌل ُيًن َه ؤن ًػذهد ؤن اَنظاّ اَؼًىمٍ اَؼايل نظاّ بطالمٍ؟ غالوج غىل ذٌَ، غندما ًسي شخص ؤن 

 اَؼًىمح اإلطالمٌح اَؼاٌَح ؾري بطالمٌح وؤن اَنظاّ اإلطالمٍ اَصؼٌؽ هى اَخالقح ؤو اإلمازج، ملاذا ًظٌث اَهٌُِ منهم قهؽ غىل اَظااٍ

َري اَذايل: )بذا ينر ال دػذرب اَؼًىمح اَؼاٌَح بطالمٌح، قهِ دؼاَث ةذؿٌري اَنظاّ اَظٌايس؟ بذا يان طىاةٌ بًظاةٌا قام هى نىع اَنظاّ ا

 دسؾث قٌه؟(

غدًدج  ٌَظر هره طمٌؼ اَذنانظاخ اَذٍ ػىاها اَذهسًس املنشىز من نِتِ مػهد ؤقؿان َُدزاطاخ اإلطرتادٌظٌح، ػٌص بنه ًشذمِ غىل ؤخؼاء

 ؤخسي مشاةهح، نؿع اَؼسف غنها هنا.
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 الجقسيس أغفلها الجي اإليجابيات

 هناى نهاغ بًظاةٌح دم بؾكاَها من نِتِ مػهد ؤقؿان َُدزاطاخ اإلطرتادٌظٌح، نريس ةػظا منها هنا:

% منهم ؤن اَكظاثِ 36.5، يام ًسي  %38.3اَؼُتح اَرًن ًىاقهىن غىل دنكٌر شػريج األمس ةاملػسوف واَنهٍ غن املنًس دتُـ نظتذهم أوال: 

 طدًسج ةاَنرش غرب اَدغىج واَىغظ واَرتؾٌث من خالٍ املؼارضاخ واملنشىزاخ ومنصاخ اَذىاصِ االطذامغٍ.

ؤيرث من نصل اَؼُتح ًػذهدون ؤن شػري األمس ةاملػسوف واَنهٍ غن املنًس ًنتؿٍ دنكٌرها من نِتِ اَؼًىمح، يام ًسي ؤنِ من نصل ثانيا: 

 تح ؤنه ًنتؿٍ دنكٌرها من نِتِ قسم مظُؼح ؤو من نتِ قسم دغىًح خاصح.اَؼُ

زؾم ؤن اَتػع ًظذدٍ ناثال ةإن مدزيس اَشهاقح اإلطالمٌح ًذؼدسىن ػىٍ بغادج بػٌاء اَنظاّ اَظٌايس اإلطالمٍ )اَخالقح(، بال ؤن ثالثا: 

% من اَؼُتح رصػىا ةإنه مل ًذم دهدًم اَخالقح يف اَدزوض غىل 68نذاثع اَذهسًس دُظػل هرا االطذدالٍ. ًظهس املظؽ االطذهصايئ ؤن نظتح 

 ؤنها اَخٌاز األقظِ.

نتىٍ ودظامؽ اَؼُتح دظاه ػظىز اَظامغاخ واألػصاب املخذُكح. ػُسغ طااٍ ًهىٍ: )بذا ال دىاقو غىل ػظىز األػصاب املخذُكح، يٌل زابعا: 

%( 3.6غىل ػظىز األػصاب املخذُكح. ؤما املخاَكىن قهد زّطؽ غدد نٌُِ منهم ) % من اَؼُتح مبىاقهذهم81.6دسي اَذػامِ مػها؟(، قإقاد 

 % ؤن نرش املػُىماخ طدهم هى اَخٌاز األقظِ ملىاطهح اَظهاخ املُػازطح.0.0اطذخداّ اَػنل، وزؤخ نظتح 

 

 

 النجائج

من والًح ياةِ وننظسهاز وهساخ واَذٍ رصػر ةإن اَدزاطح اَذٍ ؤُغدخ ماخسا من نِتِ مػهد ؤقؿان َُدزاطاخ اإلطرتادٌظٌح يف طامػاخ يِ 

ملىَّدج ددزًع مادج اَشهاقح اإلطالمٌح دظتث يف شًادج اَذؼسف يف اَظامػاخ، ؾري مهتىَح ةذادا، ةِ بنها دُؼسّف األنظاز غن اَدواقؼ اَؼهٌهٌح ا

وانكػايل وال ًذظم ةاملىطىغٌح اَذٍ ال ةد منها يف َإلزهاب. ادهاّ مادج اَشهاقح اإلطالمٌح ةإنها منتؼ من مناةؼ اَذؼسف َه ػاةؼ طٌايس 

 اَتؼىز اَػُمٌح.

من املمًن نتىٍ ةػع االنذهاداخ واَذػدًالخ غىل مؼذىًاخ ومكسداخ املادج اَذٍ ًُتدًها ةػع األطادرج وقو دىطهادهم وخربادهم. ؤما ؤن 

 ذشىًه املتادت واَهٌم اإلطالمٌح.دُذهم املادج يُها دون دؼٌُِ منؼهٍ قال ًتدو بال دنكٌرا ملشازًؼ دهدف َ

 مبا ؤن اَذؼسف ٌَع َه دػسًل مؼدد؛ صاز يِ ؤػد ًُػسقه يٌكام ًشاء. ًسي مػهد ؤقؿان َُدزاطاخ اإلطرتادٌظٌح ؤن اإلُيان واالَذصاّ ةدًن

 واػد ًُػد دؼسقا. واَؼهٌهح هٍ ؤن دشىًه وزقع متادت املظذمؼ املظُم هى اَذؼسف واَذشدد اَؼهٌهٍ.
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َؼهٌهٍ من مشِ هره اَذهازًس قٌام ًتدو هى بخكاء اَدواقؼ األصٌُح املىَدج َإلزهاب واَذؼسف. ٌَع من اَذؼسف ؤن ًػذهد اَشخص اَهدف ا

ؤن اإلطالّ هى اَدًن اًَامِ. اَذؼسف اَؼهٌهٍ هى ؤن ددمس نٌم دًنٌ اَؼهٌهٌح ألطِ متادت اآلخسًن اَشهاقٌح واَكًسًح. اإلزهاب هى ؤن 

 ألةسًاء؛ سم ال دنؼو ةتنر شكح ػٌاٍ هرا اَهذِ.ًُهذِ األػكاٍ وا

ن ًظمؽ اَشػُث َُػُامنٌح املذؼسقح ؤن  يف املظذمؼ املظُم، دىطد َدي املظُمني ػظاطٌح مهاةِ يِ خؼىج دهدف إلشاَح اَهٌم اإلطالمٌح، َو

 دُدمس نٌمنا اإلطالمٌح.

 اَنهاًح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ثواصل معنا: 

 info@csrskabul.com - csrskabul@gmail.com  :اَربًد اإلَکرتوين

  www.csrskabul.com - kabul.netwww.csrs                    :املىنؼ

 +(5;)  2;7;:9:62 - +(5;) ;42478626          :املکذث هادل

    zi.shirani@gmail.com                           +(5;)  8696976:9                     ضياءاإلسالم شرياينةاػص ومظاٍو دؼٌُِ األطتىع: 

  ahmadshahr786@gmail.com             +(5;)  6439;646:              زاشدأحمدشاه ٍ دىشًؼ دؼٌُِ األطتىع: ةاػص ومظاو 
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