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 الخالصة

یاة کریمة للشعوب اإلسالمیة ، الحجر األساس لکل خطوة نحو مستقبل زاهر، لتحقیق حالوحدة هي        

حدوا؛ لوجود إمکانیات مکان الدول اإلسالمیة أن یتّ سرتجاع مکانتهم العظمی؛ التي دامت قرون عدیدة. إّن بإوال

الدّین والعقیدة. یهدف الدراسة ، باإلضافة  الی وحدة ستراتیجي اهائلة لدیهم ؛ مادیاً وبشریاً، ولهم موقع جغرافي 

الی توضیح أهمیة الوحدة بین األمة اإلسالمیة، وذلك إلسهامها في إثراء التقدم و التخلص من مساویء الحروب 

األمة األسالمیة، و حمایة األقلیات المسلمة خارج  تالی محاسن التعایش السلمي، و إنهاء الرکود التي أصاب

سالمیة، و التحرر من التبعیة الفكریة والحضاریة ، و تحسین اقتصاد الدول اإلأرض اإلسالم من بطش األعداء 

إلسالمیة دون إال اإلسالم، و التخلص من النزعة الفردیة ، و تطبیق العدالة اإلجتماعیة بین جمیع الشعوب ا

لمي والتربوي، صالح الجانب العباب األمن واالستقرار للعالم، و إستتناء، و تخفیف نسبة البطالة ، و استثا

وتشغیل العقول المبدعة، باإلضافة الی الحد من هجرة المسلمین . ومن حیث خطة البحث: استخدمت المنهج 

الوصفي التحلیلي و استعملت البحوث النوعیة باإلضافة الی البحوث الكمیة. توصلت الدراسة الی نتائج من 

 الدولتفاقیات المشتركة بین بعض واألحالف، واال . وإّن األسواق،إن الوحدة هي األصل في اإلسالم أهمها: 

حد المسلمون إال بالتنازل والیمکن أن یتّ   .سالمي رغم تعدّد حكوماتهاد جهود بلدان العالم اإلتثبت إمكانیة توحّ 

البدأ بتوسیع التعاون  وتوصي الدراسة: .عما هو هامشي، وصغیر في سبیل تحقیق ما هو أساسي وكبیر

کتابة و  ، لدول اإلسالمیة ؛ بإنشاء سوق إسالمي مشترک  وتبدیل عمالتهم الی عملة مشترکةاالقتصادي بین ا

ن لە منهج شامل في تعزیز الوحدة اإلسالمیة؛ یربی علیە الطالب من الحضانة الی مرحلة الجامعة، وأن یعیّ 

إعادة کتابة التأریخ  وکذلکم. معلمین، وأساتذة ذووا الخبرات الهائلة، لتحبیب مفهوم الوحدة وترسیخها في أذهانه

 اإلسالمي، و تنقیتە من جمیع الشوائب.
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Islamic Unity - Constituencies and 

Constraints 
 

 

ABSTRACT 
    Unity is the cornerstone of every step towards a prosperous future, to achieve a decent life 

for the Muslim society and to restore its previous great position, which can last for many 

centuries.There is potential for Islamic countries to unite from the wealth of material and 

human resources available, and an important geographic location in addition to unity of 

religion and belief.The study aims at: the importance of unity among the Islamic nation, in 

order to contribute to the enrichment of progress and elimination from the disadvantages of 

war to the virtues of peaceful coexistence, end the recession that hit the Islamic nation, the 

protection of Muslim minorities outside the land of Islam, improving the economy of Islamic 

countries, freedom from intellectual and cultural subordination except Islam. the elimination 

of individualism to collectivity, the application of social justice among all Muslim peoples , 

reducing the unemployment rate, to restore security and stability to the world And reform the 

scientific and educational side,and the operation of creative minds. In addition to reducing the 

migration of Muslims.. In terms of the research plan: the study adopted analytical descriptive 

method was used and applied the qualitative and quantitative research. The study reached the 

following results:  To begin the expansion of economic cooperation among Islamic countries. 

establishment of a common Islamic market and the exchange of their currencies into a 

common currency. Also, writing a comprehensive approach to strengthening Islamic unity to 

educate students from kindergarten to university and  re-writing Islamic history; and purifying  

it from all impurities.                                                                                                                    
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 المقدمة

الحمد ەلل رب العالمین، والصالة والسالم علی نبینا دمحم خاتم األنبیاء والمرسلین، وأشهد أنە قد بلغ الرسالة          

 وأدی األمانة وترک الناس علی المحجة البیضاء الیزیغ عنها إال هالک، وبعد.....

میة ، ألن وحدة المسلمین عنوان عزة األولى للدعـوة اإلسـال  األیـام  منذ  الوحدة حلم راود مخیلة المسلمین      

بقیت حلماً نظراً للخالفات التي رافـقت االنتشار اإلسالمي شرقاً وغرباً، فتشتت   وكرامة. إالّ أن الوحدة اإلسالمیة

الذي رافـق دخول شعوب و اُمم كـثیرة حـظیرة اإلسالم. إالّ أن حلم   والتوسع  حتّى في عّز النشاط  الشمل اإلسالمي

 .عصفت باإلسالم  دة لم یفارق مخیلة وتفكیر القادة والمفكرین المسلمین حتّى في أحلك أیام النزاعات التيالوح

منهم بحاجة الی  ، ألن کالً ین المسلمین ضرورة حتمیة البد منە، والتنسیق فیما ب الوحدة، والتعاون، والتقارب     

مصالح  لمواطنیهم في جمیع المجاالت، بما فیها الجانب في بلد آخر لدرء المفاسد، وجلب ال إخوانە جیرانە، أو

 االقتصادي، والسیاسي. 

ة الوحدة بین المسلمین لیس حدیث عهد بهم، فهم الذین عاشوا مئآت السنین تحت سقف واحد  وحکومة قضیّ       

في فترة مابعد سقوط  الدولة العثمانیة.واحدة ، أُدیر بە جمیع البالد اإلسالمیة من زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الی نهایة 

سسات إقلیمیة للعمل المشترک ، کمجلس التعاون ؤالخالفة اإلسالمیة عملت الدول اإلسالمیة علی تکوین م

، وإنشاء المنظمات المشترکة بین مجموعة من بلدان الجوار کالتکتالت اإلقلیمیة في مجال التعاون الخلیجي مثالً 

ستغناء عن مصالحهم ، والیمکن االلهم بأنهم بدأوا یدرکون بأّن التفرق لیس في سالمیة، یُ االقتصادي بین الدول اإل

ً بین المسلمین ، وهذە فطرة إنسانیة الیمکن أن ت الوحدة من ، وإنّ  العمل المشترک عیش ضرورات العیش معا

  بإنفراد، وإن کانت دولة عظیمة .

القومیة والدین، ولكنها تتمسك بما قد وافة واللغة کثیرة من الثقوجوه غربیة یختلف فیما بینها في الدول ال إنّ      

حد في قبلتها وعبادتها وكتاب ربها وسنة تّ لذلک قد یکون من العجب أن أمة ت ،تكون نقاط اتفاق لتحقیق مصالحها

نبیها، ثم ال تجد السبل الكافیة لتحقیق وحدتها وجماعتها، فیما تحقق ذلك شعوب أخرى لیس لها معشار هذه 

ن یدرکوا بأن هذە  أان الوضع الراهن للعالم االسالمي یفرض علی جمیع المسلمین بجمیع اطیافە الروابط. 

ال تقود الی حیاة افضل للشعوب اإلسالمیة بل تقودهم الی مزید من الموت   المنازعات والحروب الطاحنة

 حیاة مواطنیهم.ذولویة المطلقة النقاوالدمار لذلک البدأ بإصالح ذات البین وتسویة الخالفات بینهم من األ

لمخاوف التي مصدر نزاع دائم بسبب ا اإلسالمیة،أصبحالصراع على الزعامة والنفوذ بین النخب والقیادات      

یبعثها عند الدول الصغیرة التي تخشى أن تبتلع من قبل الدول الكبیرة أو تخضع لسیطرتها ونفوذها، مما یدفعها 

كما حصل مع دول الخلیج، بعد اجتیاح الكویت من  ألن المسلمین لیسوا متحدین إلى اللجوء إلى الحمایة األجنبیة،

. ومن الطبیعي أن تؤدي التحالفات مع ووقع فیها کوارث بشریة هائلة قبل القوات العراقیة في بدایة التسعینات

طار ضطر العدید منها إلى أن تعمل في االدول األجنبیة إلى تعمیق الشرخ القائم بین الدول العربیة وت

لذلک فال یمکن أن  .اإلسالمیةقلیمیة أو دولیة ال عالقة لها بالمصالح نزاعات ا استراتیجیات دولیة، وتستورد

سالمیة بین حین ائق التي تطرأ  علی المجتمعات اإلتلک العو التخلص منیحصل وحدة إسالمیة صحیحة بدون 

 . وأخری

قضیة الوحدة اإلسالمیة هي من القضایا الكبرى التي شغلت الضمیر والفكر اإلسالمي في القرون السالفة  إنّ     

والقوة للمسلمین وان ینتهي انها الطریقة المثلی السترجاع الهیبة ؛ ها لکون وطیلة القرن العشرین والى اآلن

  قیادة وحكمة ودرایة وصفاء نیة، وتوفر ظروف إّن نجاح مثل هذه العملیة یتطلب بالصراعات الدامیة فیما بینهم.

 . وخـارجیة  داخـلیة
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  دون  إّن ولوج العالم اإلسالمي مرتبة التطور والتقدم یـحتم التـفكیر بقیام وحدة تضم الشعوب اإلسالمیة كافة    

استثناء، ألن الوحدة تجسد كّل ما هو خیر ونبیل لالمة اإلسالمیة ، فـالوحدة مـعیار حضاري لتقدم األمم 

 والشعوب، ألنها تعزز وتقوي الكرامة والعزة والسؤدد. 

      

 سالميةتعریف بالوحدة اإل

        ً وال غایة؛ بل هي  الوحدة اإلسالمیة كلمة لها دالالت عدة على المستوى العملي حیث أنها لیست مطلبا

جوهر اإلسالم الحنیف القائم على توحید الصف. وجعل كل من یدخل في صالتە یجب أن یتلفظ بالجمع ولیس 

حة التي هي أعظم سورة في القرآن الکریم والتقبل الصالة إال بها، حینما بالمفرد کما یتجلی في قراءة سورة الفات

﴾فیقول ﴿ الحمد ەلل رب العالمین..یبدأ بحمد ەللا 
 (1 )

فیحمد بصیغة الجمع فال یقول " الحمد ەلل ربي" وحینما یقر  

َراَط اْلُمْستَِقیمَ اْهدِ  َوإِیَّاَك نَْستَِعینُ نَْعبُدُ إِیَّاَك ە إیاە فکلها بصیغة الجمع فیقول﴿بعبادتە ەلل تعالی ودعائ .﴾...نَا الّصِ
(2 )

  

 من لفظین اثنین: نمكوّ  اإلسالمیة الوحدة مفهوم إن

 

 مفهوم الوحدة لغة: أوالا 

قال ابن فارس      
)*(

: )وحد( الواو والحاء والدال: أصل واحد یدل على اإلنفراد. من ذلك الوحدة. وهو واحد  

 قبیلتە، إذا لم یكن فیهم مثلە.. کما قیل في المدح: 

یاواحد العرب الذي........... مافي األنام لە نظیر.     
(3 ) 

حدة، واالنفراد عن األصحاب من طریق والواحد بني على انقطاع النظیر وعوز المثل ، والوحید بني على الو    

لم، أو بأس، أو غیر ذلك، بینونتە عنهم. والعرب تقول أنتم حي واحد ، وحي واحدون. وقیل الواحد: المتقدم في عِ 

ة، ثم كأنە المثل لە فهو وحدة ، و وحدة توحیدًا، جعلە واحدًا. والواحد في الحقیقة؛ هو الشيء الذي الجزء لە البتّ 

ل موجود حتى إنە ما من عدد إال ویصح أن یوصف بە ویقال عشرة واحدة، ومائة واحدة، وألف یُطلق على ك

واحد.
(4 )

 

قال الراغب األصبهاني     
 

في المفردات : الوحدة: اإلنفراد، والواحد في الحقیقة هو الشيء الذي ال جزء لە البتة، 

بە، فیقال: عشرة واحدة، ومائة واحدة، وألف ثم یطلق على كل موجود حتى إنە ما من عدد إال ویصح أن یوصف 

واحد.
(5)

 

قال الزمخشري في قولە تعالی:﴿ لَن نَّْصبَِر َعلَٰى َطعَاٍم َواِحٍد ﴾.     
(6 )

أرادوا ما رزقوا فـي التیە من المّن ، 

تلف وال یتبدل، والّسلوى. فإن قلت: هما طعامان، فما لهم قالوا على طعـام واحـد ؟ قیـل: أرادوا بالواحد ما ال یخ

                                                           

 (. ٦-٥سورة الفاتحة:اآلیة ) (1)

 (.٢سورة الفاتحة:اآلیة ) (2)

 )*( قال یاقوت : هو أبوالحسین أحمد بن فارس بن زکریا الزهراوي األستاذخرزي، من أئمة اللغة واألدب

 )دون.٩م(. معجم مقاییس اللغة،ج٩٩٩٩هـ. انظر: ابن فارس، أبو الحسین أحمد.) ٥٩٥المتوفي سنة  والبیان     

 .٤دمشق: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع ، ص طبعة(.      

 .٩٩، ص٦ابن فارس ، مصدر سابق ،ج (3)

 والتوزیع، القاهرة: عالة الکتب للنشر ٩، ط٩م(. معجم اللغة العربیة المعاصرة،ج٢٩٩٢أحمد مختار، عمر.) (4)

 .٢٤٩٩-٢٤٩٩والطباعة ، ص      

 بیروت:)دون طبعة(..أریخ(. المفردات في غریب القرآنراغب األصفهاني، أبوالقاسم الحسین بن دمحم.)دون ت (5)

 .   ٥٩٤دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، ص      

(.٦٩) اآلیة:  البقرة سورة(  6 ( 
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ً واحداً، یراد  ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدة یداوم علیها كـل یـوم ال یبدلها قیل: ال یأكل فالن إال طعاما

، ویجوز أن یراد أنهما ضرب واحد.االختالف بالوحدة: نفي التبدل و
 (1) 

 

 مفهوم الوحدة: إصطالحاا 

الدول، أو البالد، واألفراد والجماعات لسائر أمور حیاتهم،  اتحادتعددت تعریفات الوحدة ومنها:الوحدة هي      

واحدة.   ّمةومعاشهم، وسیرتهم، وغایتهم. وبموجب هذه الوحدة یصبح الجمیع شيء واحد، أو أُ 
 

د المتعدّ اتحدالبلدان أي: صارا بلدًا واحدًا . و اتحدالبلدان،  اتحادیقال  د ت األشیاء صارت شیئاً واحدًا، ویقال وحَّ

امتزاج الشیئین واختالطها حتى یصیرا شیئاً واحدًا. تحاداالأي صیَّره واحداً. و
(2)

  

یاسة، والجیش ،  اتحادجاء في المعاني الجامع؛ )َوحدة السیاسة(:       ئاسة، والّسِ قطرین، أو أكثر في الّرِ

وا الی وحدة یجمعهم فیها نوع أو انضمّ  ،  القوم: اتفقوا اتحدواالقتصاد، واالدارة فتصبح بموجبها دولة واحدة. 

اتحدوا ضد  -العمال/المحامین اتحاد-ت اآلراءاتحدالعمل، أو الخط السیاسي، واالجتماعي، واالقتصادي، یقال : 

في االتحاد القوة. -العدو
(3 )

د القوم:جمع بینهم، صیّرهم صفاً واحداً. وّحد الجیش: توحید الصفوف.وحّ 
(4 )

 

لك الهدف م، وماهیاتهم، وطریق الوصول الی تتقارب الفرق اإلسالمیة فیما بینهم، مع االحتفاظ بكیاناته يه     

 :االستناد الي العقل، والمنطق، وتجنب كل االنفعاالت العابرة، والعصبیات الجامحة.يهو

ات المولى ، ونجد هذا مفهوم الوحدة اإلسالمیة یجسده القرآن الكریم بأروع وأجمل صورة حینما نتأمل آی     

قُوا﴾. المفهوم واضًحا جلیًا في قول ەللا ) سبحانە وتعالی( إذ یقول: ِ َجِمیعًا َواَل تََفرَّ ﴿ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اَّللَّ
(5 )

فاەلل 

الوافر  ما یعلم سبحانە من الخیرسبحانە یأمر عبادە بصیغة األمر؛ أن یعتصموا بحبل ەللا، الیستثني منە أحد، لِ 

عتصام الجماعي . فهو سبحانە یذکرهم بما رأوە بأّم أعینهم من محاسن هذە الوحدة بقولە: الذي یحصل من هذا اال

﴿  ً ِ َعلَْیُكْم إِذْ ُكنتُْم أَْعدَاًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِە اخوانا  ﴾َواذُْكُروا نِْعَمَت اَّللَّ
(6)

 إشارة الی الفوضی، و 

الذي کان بین األوس  -الطویل األمد -الواقع بین العرب المسلمین في مکة ، وماحولها. وکذلک العداء االختالف

واالعتصام هو: أن تنشأ من المسلمین أمة واحدة؛  هذە الوحدةوالخزرج في المدینة . ألن الهدف األساسي وراء 

النهي عن المنکر. وهذا الیمکن أن یحصل في بیئة لیقوموا بواجب أساسي في حیاتهم أال وهو: األمر بالمعروف و

ةٌ یَدُْعوَن  نُكْم أُمَّ مشحونة بالصراعات والمنازعات ، وهذا الطریق هو طریق الفالح کما یقول ەللا تعالی: ﴿ َوْلتَُكن ّمِ

ئَِك ُهُم الْ  ُمْفِلُحوَن ﴾.إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأُولَٰ
(7 )

ویأمر ەللا سبحانە عبادە بأن 

فقد یهددە سبحانە بعذابە کما یقول  منهم الیختلفوا والیفترقوا کما تفرق األمم االخری من قبلهم ومن یفعل ذلک

قُوا َواْختَلَفُوا ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم  ئَِك لَُهْم َعذَاٌب سبحانە في سورة آل عمران: ﴿ َواَل تَُكونُوا َكالَِّذیَن تَفَرَّ اْلبَیِّنَاُت َوأُولَٰ

َعِظیٌم ﴾.
(8) 

ع في بعض األحیان ما ات والمنازعات ؛ بل قد یقاالختالف بینهم  فیما وهذا الیوحي بأن المسلمین قد الیحصل     

ەللا ة اإلسالمیة. لذلک أرسل ەللا أنبیائە إلصالح ذات البین ، وتطبق عدل عتصام ویضعف األخوّ یضر بذلک اال

ِریَن َوُمنِذِریَن َوأَنَزَل َمعَُهُم  فیهم کما یقول عزوجل في سورة البقرة: ﴿ ُ النَّبِّیِیَن ُمَبّشِ ةً َواِحدَةً فَبَعََث اَّللَّ كاَن النَّاُس أُمَّ

                                                           

 ، بیروت: دار المعرفة.٥م(. تفسیر الکشاف، ط٢٩٩٩محمود بن عمر.)الزمخشري، أبي القاسم جارەللا  (1)

 م(. وحدة األمة اإلسالمیة في السنة النبویة . رسالة ماجستیر، الجامعة ٢٩٩٩أبو عودة، أحمد منصور.) (2)

 .        ٩٥غزة، ص ، اإلسالمیة     

 .٢٤٩٩، ص٩أحمد مختار ، مصدر سابق ،ج (3)

 المصدر نفسە. (4)

 (.٩٩٥) اآلیة: عمران آل سورة (5)

 .واآلیة السورة نفس (6)

 (.٩٩٤) اآلیة: عمران آل سورة (7)

 (.٩٩٥)  اآلیة (8)
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اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ ِلیَْحُكَم بَْیَن النَّاِس فِیَما اْختَلَفُوا فِیِە ﴾.
(1)

شرعە  الی ام الی ەللا و الرجوعحتکوالمسلمون مطالبون باال 

في جمیع مایحصل لهم من  اختالفات، وهذا هو الحل األمثل کما یقول سبحانە: ﴿ َوَما اْختَلَْفتُْم فِیِە ِمن َشْيٍء فَُحْكُمەُ 

.﴾ ِ إِلَى اَّللَّ
(2)

 والرجوع الی حکم ەللا من المنازعات من شروط صحة اإلیمان باەلل والیوم اآلخر بقولە تعالی في

ِ َواْلیَْوِم اآْلِخِر ﴾ سورة النساء: ﴿ ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ ِ َوالرَّ .فَإِن تَنَاَزْعتُْم فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اَّللَّ
(3 )

ویبین ەللا 

تَنَاَزُعوا َواَل  تعالی صراحة ومن دون غموض بأن الفشل مع المنازعة وذهاب القوة والشوکة بقولە سبحانە: ﴿

فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهَب ِریُحُكْم ﴾.
(4)

قُوا ِدینَُهْم  ویهدد ەللا سبحانە کل من یفترق عن هذا المنهج الرباني بقولە: ﴿  إِنَّ الَِّذیَن فَرَّ

ِ ثُمَّ یُنَبِّئُُهم ِبَما كَ  انُوا یَْفعَلُوَن ﴾.َوَكانُوا ِشَیعًا لَّْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء إِنََّما أَْمُرُهْم إِلَى اَّللَّ
(5)

الن ەللا )جل في عالە( قد أمر  

بأن یکون المسلمون اخوة مهما کان قومیتهم ولغتهم وأوطانهم بقولە:﴿ إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ ﴾.
(6)

  

ملسو هيلع هللا ىلص صرف کل وکان میة ، ّمة اإلسال کد النبي ملسو هيلع هللا ىلص  في أحادیثە على ضرورة الوحدة والتعاضد بین أفراد األؤوی      

ین مثل مافي وسعە لکي یکون المسلمون إخوة فیما بینهم ، وأن یکونوا کالبنیان المرصوص لیقفوا أمام أعداء الدّ 

بعضە  )) المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص یشدّ  الجبال الشامخ ، وسلک في ذلک کل مسلک  لذلک یقول ملسو هيلع هللا ىلص:

بعضاً((
 
.

(7)
الیستقیم إیمان العبد مهما کان  وبدونەملسو هيلع هللا ىلص عند حد التشجیع فقط بل ألزم اإلیمان بالمحبة ولم یقف  

 ً (.لنفسە ألخیە ما یحبّ  ال یؤمن أحدكم حتى یحبّ  ))بقولە:  صالحا
 (8)

 

ملسو هيلع هللا ىلص الی المعنی الحقیقي إلیمان طبّق في أرض الواقع حتی یأتي ثمارها ، لذلک یرشدنا اإلیمان یجب أن تُ      

))مثل المؤمنین في المسلم ؛ أن یکون محملة معە التراحم، والتعاطف إلخوانە في الدین أینما کانوا کما یقول ملسو هيلع هللا ىلص: 

إذا اشتكى منە عضو تداعى لە سائر الجسد بالسهر والحمى ((. توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد
(9 )

هذا لکي یبتعد المسلمون من اإلفتراق  ألن حب ەللا ومعونتە یأتي علی قدر منفعة المسلم ألخیە المسلم ، وکل 

علیكم بالجماعة  ))  :ملسو هيلع هللا ىلصختالف ، ویأمرنا بالجماعة کما یقول اما حصل بینهم المذموم ، وأن یبقوا مجتمعین مه

وإیاكم الفرقة ((.
(10 )

ً  االختالف ألن  سبب الهالک کان دائما
  

ملسو هيلع هللا ىلص بأن نتفق ، وال نختلف لذلک یأمرنا  ،لألمم الغابرة

ختلفوا فهلكوا((.إمن كان قبلكم  ال تختلفوا فإنّ  )) بقولە:
(11) 

 

 

 

                                                           

 (.٢٩٤)  اآلیة (1)

 (٩٩) اآلیة: الشورى سورة (2)

 (.  ٥٩)  اآلیة (3)

 (.٤٦) اآلیة: األنفال سورة (4)

 (.٩٥٩) اآلیة: األنعام سورة (5)

 (.٩٩) اآلیة: الحجرات سورة (6)

 ، القاهرة: مکتبة دار العلم٩م(. صحیح البخاري، ط٢٩٩٥-هـ ٩٤٢٦لبخاري، أبوعبدەللا دمحم بن إسماعیل.) ا (7)

      ً  (.     ٦٩٢٦، رقم ) الحدیث، كتاب األدب، باب: تعاون المؤمنین بعضهم بعضا

 األحادیث وسلسلة(. ٩٥) رقم ، لنفسە یحب ما ألخیە یحب أن اإلیمان من: باب اإلیمان، ،كتاب نفسە المصدر (8)

         (.٩٩٤٩لباني ، رقم )الصحیحة، األ      

 (.٦٩٩٩البخاري، مصدر سابق، کتاب األدب، باب: رحمة الناس والبهائم ، رقم)  (9)

 ، تحقیق الدکتور باسم بن ٩م.(.السنة، ج٩٩٩٢-هـ ٩٤٩٩ابن أبي عاصم، أبي بکر أحمد بن عمرو.)  (10)

 (. ٢٢، رقم)ملسو هيلع هللا ىلص ، الریاض: دارالصمیعي للنشر والتوزیع ، بَاُب: َما ذكر َعِن النَّبِّيِ ٩فیصل الجوابرة، ط       

 البخاري، المصدرالسابق، کتاب في الخصومات، باب: مایذکر في األشخاص والمالزمة والخصومة بین (11)

 (.  ٢٤٩٩والیهود رقم)  المسلم        
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 أهمية الوحدة لألمة المسلمة

الوحدة اإلسالمیة هي المظلة الوحیدة التي تستطیع أن تجمع المسلمین، وتوحدهم، وتقوي شوكتهم،             

النعرات القومیة والوطنیة التي ارتفعت  وتجعلهم یقفون في خندق واحد لمجابهة أعدائهم. وإنّ وتحمي بیضتهم، 

 ً مما لحق بالمسلمین  أصواتها في کل قطر عقب الحرب العالمیة األولی، واالعتزاز بجنسیتها؛ لهي أشد وطئا

ّمة اإلسالمیة ، من  جّراء دمار االستعمار العسکري الغاشم ، الذي بسببە کثر الشقاق، والنزاع بین جمیع اقطار األ

لذلک یکون الوحدة بمثابة الحجر األساس لکل خطوة نحو مستقبل  ی مغاربها بدون  استثناء.مشارق األرض ال

سرتجاع مکانتهم العظمی؛ الذي دامت قرون عدیدة. زاهر، ولتحقیق الحیاة الکریمة للشعوب اإلسالمیة ، وال

األسس، والبناء. لذلک وکان للمسلمین من الهیبة، والمکانة تفوق کل التصورات ، فبنوا حضارة عظیمة مکتملة 

حد المسلمون في أّي شکل من أشکال الوحدة؛ لتحقیق العدالة واالستقرار االقتصادي فإنە من الضروري أن یتّ 

لبلداننا. إن ضعف الدول اإلسالمیة الحالیة راجع في جزء کبیر منە إلی إنقسامها؛ نتیجة خالفات، وحروب 

ک التستقیم الوحدة اإلسالمیة من دون وضع حد للتمزق و المنازعات استثارها ودعمها سادة العالم الحالیون. لذل

الدائرة بین کثیر من دول العالم اإلسالمي؛ عن طریق التفاوض السلمي بشأن کل هذە الصراعات، التي تخدم 

 لیة تجاە المصالح الکبری ألمتهم .ؤوالدول الکبری، والتخدمهم. وهذا هو الشعور بالمس

     

المنشودة بإمکانها أن توحد شعوب ودول العالم اإلسالمي اقتصادیاً وسیاسیاً وثقافیاً فـي   اإلسالمیة الوحدة إنّ     

لقد نجح االستعمار في  .الفروقات والنزاعات القومیة والمذهبیة والمصلحیة الضیقة  كلّ   متخطیة  كـیان واحـد

تە القاسم المشترك لهذه الدول، فلقد حان وقت ذا  من  ، وجعل الماضي في عـزل الدول اإلسالمیة بعضها عن بعض

ً  الی األمام التغییر الجذري في هذا الصدد ألن الوقت لیس في صالحهم فإن کل من حوالیهم في اقدام بعد یوم  یوما

 شملهم فکیف یمکن للمسلمین أن یبقوا في تفرقهم فیما بینهم. في لمّ 

 

 سالميةمقومات الوحدة اإل

من القضایا التي تعد من أكثرها أهمیة في حیاة المسلمین ، ماضي األمة وحاضرها ومستقبلها ، قضیة وحدة      

المسلمین، فهي عمود األمة وخیمتها. تشكل الوحدة الوصفة الفریدة لصالح المجتمع وسعادة الشعوب وقوة عظیمة 

والتي  لجراحات التي تتكبدها اآلن وسابقاً ألمة في وجە كل األعداء والطامعین بخیراتها واستغاللها، وكل ال

 ً طریاً أمام العدو یتحكم فیە كیفما یشاء، كل هذه األمور كانت  أرهقت المجتمع اإلسالمي ومزقتە وجعلتە هشا

الیمکن االستغناء عنها ،النە ال  نتیجة تخلي المسلمین عن الوحدة وعن الكلمة الواحدة. إن الوحدة وسیلة اساسیة

ً یستقیم أمر  ً إال ب المسلمین سیاسیا ً ودفاعیا ً وثقافیا إن األمة اإلسالمیة تجمعها كل مقومات  هم.اتحادواقتصادیا

قوی األمم وأرقاها .من أهم تلک ری لو استعملت في مکانها لکانوا االوحدة التي ال تتوافر لدى األمم األخ

 المقومات:

 

 : وحدة الدین والعقيدةأوالا 

 في ەللا تعالى ، وفي جمیع أركان اإلیمان ال اختالف بینهم في أصول الدین ومبادئە األساسیة،  المسلمین إنّ      

واحدة، ، فالمسلمون كلهم یؤمنون بوحدانیة ەللا تعالى، ویؤمنون بالمالئكة، وبالكتب، وبالرسل، وبالیوم  واإلسالم

سُ  بِِّە َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاَّلّلِ اآلخر، وبالقضاء والقدر، خیره وشره، قال تعالى: ﴿ آَمَن الرَّ وُل بَِما أُنِزَل إِلَْیِە ِمن رَّ

ُسِلِە َوقَالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك  ن رُّ ُق بَْیَن أََحٍد ّمِ َربَّنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیُر﴾ َوَمآلِئَكتِِە َوُكتُبِِە َوُرُسِلِە الَ نُفَّرِ
(1)

، وفي 

أصحابە )رضي ەللا عنهم( ، وعقیدة سائر من یقتفي بسنتە ، ویهتدي بهدیە إلى یوم ملسو هيلع هللا ىلص ، وعقیدة النبي اآلیة بیان ل

                                                           

 (.٢٢٥سورة البقرة:اآلیة ) (1)
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الدین. وکذلک هم متفقون في الشعائر اإلسالمیة التي من أعظمها: الصالة، والزکاة ، والصیام، وحج بیت ەللا 

 لوحدة المنشودة.الحرام ، وقبلتهم واحدة. کل ذلک من أقوی مقومات ا

 

 : الموقع الجغرافي للعالم اإلسالميثانياا 

 : إحدی المقومات األساسیة للوحدة من النواحي التالیة: الموقع االستراتیجي الذي یحتلە المسلمون في العالم هو

 

 من ناحية المساحة  -أ

إن للمساحة دورها الکبیر في الجوانب السیاسیة ، واالقتصادیة ، وغیرها، ویشغل العالم اإلسالمي مساحة      

ملیون كم ٢٩تصل نحو)
٢

جمالي مساحة الیابس في العالم.%( من إ٩٩( ، وهو ما یشكل)
(1 )

انظر الجدول  )

(.٩رقم
 

%( من جملة مساحة العالم اإلسالمي، بینما ٥٢تبلغ نسبة أراضي الدول اإلسالمیة في الجانب األفریقي نحو)   

%( في الجانب اآلسیوي من جملة مساحة العالم اإلسالمي.٤٢حوالي) تبلغ
(2 )

 

 

 (١الجدول )

 الدول اإلسالمية حسب المساحة 

المساحة  كم الدول ت
٢

المساحة  كم الدول ت 
٢

 

 ٢٦٦,٩٩٩ الصحراء الغربیة ٥٩ ٢,٩٩٩,٥٩٩ كازاخستان ٩

 ٢٤٥,٢٥٩ غینیا ٥٢ ٢,٥٢٩,٩٤٩ الجزائر ٢

 ٢٥٦,٩٤٩ أوغندا ٥٥ ٢,٩٤٩,٦٩٩ السعودیة ٥

 ٢٩٤,٩٩٩ غیانا ٥٤ ٩,٩٩٩,٤٤٩ إندونیسیا ٤

 ٩٩٢,٥٩٩ قیرغیزستان ٥٥ ٩,٢٦٥,٢٩٥ السودان ٥

 ٩٩٦,٩٩٩ السنغال ٥٦ ٩,٩٥٩,٥٤٩ لیبیا ٦

 ٩٢٥,٩٢٩ سوریا ٥٩ ٩,٦٤٢,٩٩٥ إیران ٩

 ٩٦٥,٦٩٩ تونس ٥٢ ٩,٢٢٤,٩٩٩ تشاد ٢

 ٩٦٥,٢٩٩ سورینام ٥٩ ٩,٢٦٩,٩٩٩ النیجر ٩

 ٩٤٤,٩٩٩ بنغالدیش ٤٩ ٩,٢٤٩,٩٩٩ مالي ٩٩

یكستانطاج ٤٩ ٩,٩٥٩,٩٩٩ موریتانیا ٩٩  ٩٤٥,٩٩٩ 

 ٩٢٩,٥٢٩ اریتریا ٤٢ ٩,٩٩٢,٤٥٩ مصر ٩٢

 ٩٩٢,٦٢٩ بنین ٤٥ ٩٤٥,٩٢٩ تنزانیا ٩٥

 ٩٢,٥٩٩ األردن ٤٤ ٩٢٥,٩٦٢ نیجیریا ٩٤

 ٢٦,٦٩٩ أذربیجان ٤٥ ٢٢٩,٩٩٥ باكستان ٩٥

 ٢٥,٦٩٩ اإلمارات العربیة المتحدة ٤٦ ٢٩٩,٥٩٩ موزمبیق ٩٦

 ٩٩,٩٤٩ سیرالیون ٤٩ ٩٢٩,٥٢٩ تركیا ٩٩

 ٥٦,٩٢٥ توغو ٤٢ ٩٩٩,٢٥٩ المغرب ٩٢

 ٥٦,٩٢٩ غینیا بیساو ٤٩ ٦٤٩،٥٩٩ أفغانستان ٩٩

 ٢٢,٩٤٢ ألبانیا ٥٩ ٦٥٩,٦٥٩ الصومال ٢٩

 ٢٥,٢٩٩ جیبوتي ٥٩ ٥٢٩,٩٩٩ الیمن ٢٩

                                                           

 م(. جغرافیة العالم اإلسالمي)دون طبعة(. مکة المکرمة:٢٩٩٩البارودي،دمحم سعید،الشریعي، أحمد البدوي.) (1)

 . ٢العلوم اإلجتماعیة، جامعة أم القری، ص کلیة      

 المصدر نفسە. (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
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 ٩٩,٢٢٩ الكویت ٥٢ ٤٢٢,٩٩٩ تركمانستان ٢٢

 ٩٩,٥٢٩ قطر ٥٥ ٤٩٥,٤٤٩ الكامیرون ٢٥

 ٩٩,٥٩٩ غامبیا ٥٤ ٤٤٩,٤٩٩ أوزبكستان ٢٤

 ٩٩,٤٥٢ لبنان ٥٥ ٤٥٩,٩٩٢ العراق ٢٥

 ٦,٢٢٩ فلسطین ٥٦ ٥٢٩,٩٥٩ مالیزیا ٢٦

 ٥,٩٩٩ بروناي ٥٩ ٥٢٢,٤٦٩ ساحل العاج ٢٩

 ٢,٩٩٩ جزر القمر ٥٢ ٥٩٩,٥٩٩ عمان ٢٢

 ٩٥٩ البحرین ٥٩ ٢٩٤,٢٩٩ بوركینا فاسو ٢٩

کم المجموع ٢٦٩,٦٦٩ الغابون ٥٩
٢

  ٥٢,٩٩٩,٩٩٩ 

 https://ar.wikipedia.org/wik    المصدر: قائمة الدول اإلسالمیة حسب المساحة

 

 التحكم في المضائق البحریة  -ب  

،  یتحكم العالم اإلسالمي علی مضایق هامة تشرف على طرق النقل ، والتجارة البحریة بین الشرق،  والغرب     

 ومن أهمها:

  وتقسمە للبحر األحمر مضیق باب المندب: بین كل من الیمن ، وجیبوتي، ویعتبر المضیق المدخل الجنوبي -٩

 الی: (، والغربي ، وهو األعمق، ویصل عمقە متراً  ٢٥مضیقین الشرقي، ویزید عمقە عن) جزیرة بریم الى   

    کم(.      ٩٦الى) متراً(، کما أنە األوسع ویصل٩٥٩)    

  -طارق بن زیاد -ل طارق: بین كل من المغرب ، وإسبانیا ، و سمي بهذا اإلسم نسبة للقائد المسلممضیق جب -٢

 کم(.٩٥ساع)بین البحر المتوسط ، والمحیط األطلسي باتّ  ویربط المضیق    

 بالبحر مضیق البوسفور: ویفصل الجانب اآلسیوي عن الجانب األوربي لتركیا ، ویصل البحر األسود -٥

 قصوى من الناحیة االستراتیجیة زمن الحروب. المتوسط ، ولە أهمیة     

 وتصل بین ربط بین الشرق األقصى ، وجنوب أوروبا ، وغربها،قناة السویس: وهي ممر مالحي هام ت  -٤

     المتوسط . البحر األحمر  والبحر     

 عمان، وقد برز العربي ، وبحرمضیق هرمز: بین كل من عمان ، و إیران، ویربط بین كل من: الخلیج  -٥

     ً  کم( ،٩٩لتحكمە بمعظم التجارة العالمیة لكل من: البترول، والغاز، ویصل اتساعە الی ) نتیجة أهمیتە حدیثا

 وتقع في نطاقە جزیرة )قشم(. متر(،٩٩٩بینما ال یزید عمقە عن )    

 إلى جنوب شرق آسیا.مضیق ملقا: بین كل من أندونیسیا وسنغافورة، ویختصر المسافة   -٦

مضیق تیران: بین السعودیة ، ومصر، وهو یتحكم بالمالحة داخل خلیج العقبة. -٩
(1) 

 متداد ،صلها سوی مسطحات بحریة محدودي االفللعالم اإلسالمي كرقعة متصلة ال توتبدو الرقعة المساحیة      

ً ویتوسطە العدید من البحار الهامة مثل: البحر المتوسط ، وال       بحر األحمر، والخلیج العربي ، ویشرف أیضا

 على ثالث محیطات هي: المحیط األطلسي في الغرب، والمحیط الهندي في الجنوب ، والمحیط الهادي في    

الجنوب الشرقي.      
(2) 

  المجاروة بين الدول اإلسالمية -ج

للتکامل اإلقلیمي بین الدول، وإن الموقع الجغرافي للدول اإلسالمیة  التجاور الجغرافي قد یکون مصدراً  إنّ       

یساعد علی هذا التکامل، لکونها متجاورون ماعدا: بنغالدیش، وجمهوریة القمر، وجمهوریة مالدیف.
(3 )

وتتوزع 

                                                           

 .٩والشریعي، مصدر سابق، ص البارودي،  (1)

 .٢المصدر نفسە، ص  (2)

  م( الوحدة االقتصادیة بین األمة اإلسالمیة، بحث مقدم الی٢٩٩٥أغسطس  ٢-٦عمر، دمحم عبدالحلیم.)  (3)

 م(. ٩٩٩٦شتا، وآخرون).٦الم اإلسالمي بمكة المكرمة،صمؤتمر: وحدة األمة اإلسالمیة الذى تعقده رابطة الع    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
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ى مواقع وهى الدول متصلة جغرافیا فأراضي العالم اإلسالمي بین قارتي: أفریقیا ، وآسیا، وأجزاء من أوربا، 

ً  وإن لم یکن للتجاور دوراً  ستراتیجیة یتوسط العالم. فیما مضی؛ لکونها خاضعة للدول العظمی بسبب  إیجابیا

ضعفهم، وتقاسمهم فیما بینهم ، وإنما أصبح إحدی أکبر عوامل الصراع بین دول العالم اإلسالمي . حیث ترتب 

عدید من الصراعات ، والحروب بین هذە الدول، ومنها: ؛ العلی الحدود التي فرقتها الدول اإلستعماریة قدیماً 

مشکالت الحدود بین لیبیا وتشاد، ومالي  وبورکینا فاسو،  وإیران مع البحرین ، وغیرها، وحتی داخل قومیات 

بلد واحد مثل: الکرد ، والعرب في العراق فقد یوجد مناطق متنازع علیها من کال الطرفین وإن کانت دولة 

 م. مرکزیة تحکمه

 

ا   : الثروة البشریة الهائلة لدی المسلمينثالثا

ستعملوە في موضعە؛ سوف یجعلهم یتفوقون ة کبیرة ، وإنهم في نمو مستمر، فإن اللمسلمین طاقات بشری إنّ      

% ( من دول العالم. )انظر الجدول ٢٢دولة( بنسبة ) ٥٢) بلغ عدد الدول اإلسالمیةتعلى من سواهم، حیث 

( دولة، ٩٩٥)یتکون الدول اإلسالمیة مایقارب من ثلث أعضاء األمم المتحدة التي یتکون من(. وبذلک ٢رقم

ملیار( نسمة. من بین  7.15م( حوالي )٢٩٩٤بلغ عدد سكان الكرة األرضیة خالل عام) تنتشر فى أربع قارات. و

فإن المسلمین  -بمعنى آخر -ملیار مسلم منتشرین في جمیع قارات العالم المأهولة بالسكان( 2.04هؤالء یوجد) 

.%( من إجمالي سكان األرض٢٢یمثلون حوالي)
(1) 

 

 (٢الجدول رقم )

 دول العالم اإلسالمي حسب القارات

                                                                                                                                                                      

     .٥٢، ص ٩م(. ط٩٩٩٩-٩٩٢٤العثمانیة )الدول اإلسالمیة في النظام الدولي في أعقاب الخالفة  وضع    

     

      

 http://www.sasapost.coms أین یتوزع أكثر المسلمین في كل قارات العالم؟ من الموقع   (1)

 مریکا الجنوبيةأ وروباأقارة  فریقياأقارة  سياآقارة 

 سورینام ألبانیا مصر مالیزیا

 البوسنة والهرسک السودان اندونیسیا

 مقدونیا لیبیا سلطنة برونای

 ٩المجموع  ٥المجموع  تونس مالدیف

 الجزائر باكستان

 المغرب أفغانستان

 موریتانیا بنغالدیش

 الصومال إیران

 جیبوتي تركیا

 جزر القمر السعودیة

 أوغندا عمان

 إرتریا اإلمارات

 بوركینا فاسو قطر

 بنین البحرین

 توجو الکویت

 جامبیا العراق
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     .٩المصدر: عمر، مصدر سابق، ص

 

 قارة آسيا:

٪( في منطقة آسیا ، والمحیط الهادئ، بما في ذلك عدد كبیر من ٦٢تعیش غالبیة المسلمین في العالم حوالي )     

ً وتعد ، ندونیسیا، والهند، وباكستان، وبنغالدیش، وإیران، وتركیاإالسكان في  ؛ البلد الذى یضم أكبر أندونیسیا حالیا

عدد من المسلمین فى العالم.
(1) 

(. ٥رقم ل ) انظر الجدو
 

 (٣)الجدول 

 م٢١١٢في دول آسيا اإلسالمية  ننسبة المسلمي

 ت

 

 عدد السکان الدولة

 ألف نسمة

نسبة 

 المسلمين

 ت

 

 عدد السکان الدولة

 ألف نسمة

نسبة 

 المسلمين

 85.9% 3,286 عمان ٩٥ %9... 23,465 أفغانستان ٩

 96.4% 99,085 باکستان ٩٦ 96.9% 9,780 أذربیجان ٢

 77.5% 2,194 قطر ٩٩ 70.3% 1,346 البحرین ٥

 100% 27,752 السعودیة ٩٢ 89.1% 168,957 بنغالدش ٤

 87% 17,064 سوریا ٩٩ 87.2% 255,993 إندونوسیا ٥

 85% 8,191 طاجکستان ٢٩ 99.4% 81,824 إیران ٦

 99.8% 79,414 ترکیا ٢٩ 99% 37,56 العراق ٩

 89% 5,231 ترکمنستان ٢٢ 45% 12,7 فلسطین ٢

 76% 5,779 االمارات ٢٥ 97.2% 8,117 األردن ٩

 88% 29,199 أوزبکستان ٢٤ 70.2% 18.157 کازاخستان ٩٩

 99.1% 26,737 الیمن ٢٥ 76.7% 2,788 الکویت ٩٩

 100% 393 مالدیف ٢٦ 75% 5,664 قرغیزیا ٩٢

 78.8% 429 بروناي ٢٩ 54% 6,184 لبنان ٩٥

  3 .61% 30,513 مالیزیا ٩٤

 .٩٥-٩٤المصدر: البارودي، والشریعي، مصدر سابق ، ص              

                                                           

 أین یتوزع أكثر المسلمین في كل قارات العالم؟ مصدر سابق.  (1)

 

 السنغال سوریا

 سیرالیون لبنان

 تشاد االردن

 غینیا فلسطین

 غینیا بیساو الیمن

 الكامیرون أوزبكستان

 موزمبیق أذر یبجان

 نیجیریا تركستان

 النیجر كازاخستان

 مالي طاجیكستان

 الجابون قیرقیزیا

 ٢٩المجموع  ٢٩المجموع 



 

 
12 

 

 قارة أفریقيا

على المسلمین هي: أفریقیا، والتي تحتوي على أکثر من )خمسمائة( ملیون  حتواءً ثاني قارات العالم األكثر ا     

%( من إجمالي عدد سكان القارة بأکملها.٥٥) مسلم، یمثلون
(1)

 اآلتي:ول انظر الجد 

 

 (٤الجدول )

 ٢١١٢نسبة المسلمين في دول أفریقيا اإلسالمية  لعام 

 السکان العاصمة الدولة ت

 ألف نسمة

نسبة 

 المسلمين

 السکان العاصمة الدولة ت

 ألف نسمة

نسبة 

 المسلمين

%٩٩ ٥٩٥٤٢ الجزائر الجزائر ٩ %٩٩٩ ٥٥٩٦ نواکشوط موریتانیا ٩٩   

%٦٢ ٩٩٩٩٩ اوجادوجو بوركینافاسو ٢  ٩٤,٢% ٩٦٩٥٥ باماکو مالي ٩٢ 

%٩٩ ٥٥٥٢٢ الرباط المغرب ٩٥ ٥٥,٩% ٩٩٦٥٩ انجامینا تشاد ٥  

%٩٢ ٩٢٩ موروني جزر القمر ٤ %٢٩ ٩٢٩٤٥ نیامي النیجر ٩٤   

%٩٤ ٢٢٢ جیبوتي جیبوتي ٥ جاأبو نیجیریا ٩٥   ٥٩ ٩٢٩٥٦٢%  

%٩٩ ٢٢٤٢٩ القاهرة مصر ٦  ٩٥,٤% ٩٥٩٩٥ داکار السنغال ٩٦ 

%٩٩٩ ٩٩٦٩٦ مقدیشو الصومال ٩٩ ٩٥,٩% ٩٩٦٩ بانجوال جامبیا ٩  

%٩٩٩ ٥٦٩٩٢ الخرطوم السودان ٩٢ ٢٦.٩% ٩٩٩٢٩ کوناکري غینیا ٢  

%٦٩ ٦٩٩٩ فریتاون سیرالیون ٩  ٩٩,٩% ٩٩٩٥٩ تونس تونس ٩٩ 

 ٦٩,٩٩٦% ٥٩٩٤٥ دودوما تنزانیا ٢٩ ٩٦,٦% ٦٤٩٩ طرابلس لیبیا ٩٩

 ٥٤٥,٩٩٦المجموع : 

 .٩٦-٩٥المصدر: البارودي، والشریعي، مصدر سابق ، ص 

 

 

 قارة أوروبا

 (7.6%)مثلون ملیون( مسلم،  ت 56.2هي ثالث قارات العالم من حیث عدد المسلمین بها، حیث تحتوي على)     

من إجمالي سكان القارة .
(2 )

 : انظر الجدول اآلتي

 

 (٢الجدول )

 الدول األوروبية األعلى من حيث عدد المسلمين

 إجمالي السکان بالنسبة المائویة النسمة بالمليون الدولة

 19% 27,3 روسیا

 9.6% 6,13 فرنسا

 5% 4 ألمانیا

 4.6% 2,95 المملکة المتحدة

 60% 2,3 البوسنة والهرسک

  المصدر: أین یتوزع أكثر المسلمین في كل قارات العالم؟ مصدر سابق.                   

 

 

 قارة أمریكا الشمالية

                                                           

 أین یتوزع أكثر المسلمین في كل قارات العالم؟ مصدر سابق.  (1)

 المصدر نفسە  (2)
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%( 1.8ملیون( مسلم، وهم یمثلون)  ٢بلغ )تي تفهي تأتي في المرتبة الرابعة من حیث عدد المسلمین بها ، وال     

.من إجمالي عدد سكان القارة
(1 )

 اآلتي:الجدول کما هو مبین في 

 

 (٦الجدول )

 عدد المسلمين في امریکا الشمالية

 المائویةاجمالي السکان بالنسبة  النسمة بالمليون الدولة

 2.1% 6,67 الوالیات المتحدة األمریكیة

 3% 1,06 کندا

 0.26% 0,3 المکسیک

 المصدر: أین یتوزع أكثر المسلمین في كل قارات العالم ؟ مصدر سابق.

 

 

 قارة أمریكا الجنوبية والوسطى

والذین یمثلون حوالي بلغ )ملیونین( مسلم، م من حیث عدد المسلمین بها، والتي تخامس قارات العال     

البرازیل  :من إجمالي سكان القارة. الدول الالتینیة األعلى من حیث عدد المسلمین التي تشمل (0.42%)

رجنتین وفنزویال وسورینام و ترینداد وتوباجو.واأل
(2)

 )انظر الجدول اآلتي(. 

 

 (٧الجدول )

 عدد المسلمين في أمریكا الجنوبية والوسطى

 إجمالي السکان بالنسبة المائویة بالملیونالنسمة  الدولة

 0.51% 1,0 البرازیل

 1.5% 0,62 االرجنتین

 0.4% 0,118 فنزویال

 19.6% 0,117 سورینام

 7% 0,09 ترینداد وتوباجو

 المصدر: أین یتوزع أكثر المسلمین في كل قارات العالم؟ مصدر سابق.                     

 

 قارة أوقيانوسيا

ملیون( نسمة،  وهم یمثلون) 1,77یعتبر أوقیانوسیا أقل قارات العالم من حیث عدد السكان ، والذي یبلغ)      

.من إجمالي السكان، الغالبیة العظمى لهؤالء یتمركزون في أسترالیا ( % 0.67
(3)

  

ا   : قوة الثروات الطبيعيةرابعا

في أي شکل کان.  اتحدهلە أن یکون قوة کبیرة في العالم إذا ما ؤالعالم اإلسالمي یمتلك عناصر القوة مما ی     

أراضیە حیث تساهم الدول اإلسالمیة بأكثر  زادت أهمیة موقع العالم اإلسالمي بعد اكتشاف البترول في

%( من اإلحتیاطي ٩٩%( من اإلنتاج العالمي، كما أن اإلحتیاطي الموجود بأراضیە یقدر بنحو)٦٩من)

                                                           

 أین یتوزع أكثر المسلمین في كل قارات العالم؟ مصدر سابق. (1)

      . المصدر نفسە (2)

 المصدر نفسە. (3)
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العالمي.
(1)

لک لدیها الثروات ، والمواد الخام، بحجم کبیر مما یستطیع بە المسلمون؛ بناء قوة صناعیة ، وکذ 

 .تضارع أرقى الصناعات العالمیة

یعد النفط مصدر طاقة رأیسیة لکل العالم،  نظرا ألهمیتە الكبیرة في حیاتنا المعاصرة، ومع التقدم الحضاري      

 ،المرتبة األولی بإنتاج النفط -کدولة إسالمیة -حتلت المملكة العربیة السعودیةاسان تتزاید الحاجة الى الطاقة ، لإلن

( برمیل 8,800قدر إنتاجها بالنسبة لمنظمة )أوبک( ب )، فیما ت%( من إحتیاطي النفط العالمي٢٤متلک)حیث ت 

 ً .یومیا
(2)

دولة( من المسلمین. ٢٢دولة( مصدرة للنفط منها ) ٢٢وإن من مجموع ) 
(3) 

 

 سالميةمعوقات الوحدة اإل

 من العوائق والصعوبات ما یجب تذلیلە، أو التخفیف من غلوائە قبل أن نتمكن من تحقیق الوحدة هي:     

 : الخالف والتنازع بين المسلمينأوالا 

مة ، ومستدیمة بسبب العالقات بین الدول اإلسالمیة بعضها بالبعض اآلخر ال تجسد عالقات حمی إنّ         

نقسامات بین هذە الدول ، ولم یکن لوحدة العقیدة ، و وحدة التأریخ ، وحتی وحدة اللغة ، والقومیة مایتضمنە من ا

ات التي انعکست في نشأة العدید من الصراعات االختالف دور في تخطي اآلثار السلبیة التي نتجت عن مثل هذە 

بینها. نتیجة لذلک
 

منذ بدایة الفتنة في زمن عثمان بن عفان) رضي ەللا  أبداً لم یکن المسلمون في حالة سلم دائم 

عنە( ؛ وإنما هلعهم کثرة الحروب الداخلیة بین األمویّین والعباسیّین، ثم بین العباسیّین  والفاطمیین ، والفاطمیین 

مع القرامطة،  والعثمانّیین مع الصفویین ، وهکذا دوالیک.
(4)

لم یعد صفوف  () رضي ەللا عنەفبقتل عثمان بن عفان  

 مثالً  کما کان ؛ بل دخل معرکة الصراع الدائر بینهم ، مما قتل فیها مئات اآلالف من المسلمین. حداً المسلمین متّ 

)مائة  في جنود کثیرة قوامها -من البصریین -هـ( وقع قتال شدید بین مسلمة بن عبدالملک ٩٩٢ففي سنة)

ئِموا من ظلم الحّجاج بن کثیر من المسلمین ألنهم سَ فقتل  -من الشامیین-وعشرون ألف( مع یزید بن المهلب 

یوسف الثقفي .
(5)

بسبب هذە الحروب الداخلیة بین المسلمین زاد من محنة األهالي ، وشاعت الفقر ، وغلت  

(.هـ( بیعت الکر من الدقیق بأکثر من )مئة وسبعین دیناراً ٥٦٤األسعار؛ حتی في سنة )
(6 )

و حتی هذە الخالفات 

ِهب الحجاج هـ( نُ ٥٥٩الی منع الحجاج  من أداء فریضتهم  والقتل في داخل الحرم المکي. وفي سنة ) أدی 

العراقیون، وهم یطوفون في المسجد الحرام، فلم یشفع لهم وجودهم في هذا المکان الذي حرم فیها القتال،  لوحشة 

ه( تحارب الحجاج الشامیین ٥٢٥نة)هاشم بن فلیتة.  کذلک في س -بین أمیر الحاج العراقي ، وأمیر مکة 

والعراقیین في یوم عرفة ، وهم محرمون ، فغلب العراقیون الشامیین، وحصل بینهم مقتلة. فلم یبقی هنالک 

فلم  -مبارکة في تلک البقعة ال -األمان للمسلمین حتی من المحرمین أنفسهم ، وفي بیت ەللا الحرام، وحین الطواف

هـ( مکثوا الحجاج بعرفة ٥٦٥وا شعائر الحج بسبب المنازعات الداخلیة. ففي سنة )دّ ؤن ییکن بإمکان الحجاج أ

 ً وأخیە مالک بن فلیتة. -أمیر مکة-من فتنة کانت بین عیسی بن فلیتة حتی الصباح، خوفا
(7)

 

                                                           

 .٥البارودي، و الشریعي، مصدر سابق، ص   (1)

 م(. أثر تقلبات أسعار النفط على أداء األسهم في السوق السعودیة. رسالة ماجستیر، ٢٩٩٤حسین، منی.) (2)

 .    ٢٢جامعة دمشق ، دمشق ، ص     

 https://www.eia.gov الدول المصدرة للنفط من الموقع:   ینظر:  ( 3)

 دولة قطر: وزارة األوقاف .)طبعة خاصة(.٩٩م(.البدایة والنهایة، ج٢٩٩٥ابن کثیر، أبي الفداء إسماعیل.)  (4)

 .        ٢٦٩و ٢٢اإلسالمیة، ، ص  والشؤون       

 . ٤٢-٤٩، ص ٩ابن کثیر، مصدر سابق، ج (5)

 .٢٩٤، ص ٩٢المصدر نفسە ، ج  (6)

 ، بیروت: ٢، العقد الثمین في تاریخ البلد األمین، ط٩م(. ج٩٩٢٦الفاسي، تقي الدین دمحم بن أحمد الحسني.) (7)

 .٩٢٩-٩٢٢الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ص  سسةؤم     
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ت الداخلیة بین المسلمین مما لم تنتج قوة ،وإنما کان قتل الحجاج ونهب أموالهم ؛ من نتائج الخالف والتوترا     

. لذلک بسبب تلک الخالفات المذمومة والتفرقة بین المسلمین أصبح المسلمون بین سندان  زادهم ضعفاً 

رقت حمص في سنة) قتَلوا بید المسلمین ، أو أن یکونوا لقمة سائغة ألعداء اإلسالم ؛ کما حُ مطرقتین، إما أن یُ 

ل عن )مائة ألف( مسلم . قِ وا من النسوان واألطفال؛ ماال یَ تلوا وشردوا وأفسدوا وسبّ الروم ،و قَ هـ( بید ٥٥٢

من المسلمین، فاستصرخوا  هـ( أغارت الروم علی الجزیرة بالد بکر فقتلوا، وأسروا کثیراً ٥٦٩وکذلک في سنة)

بختیارب
(1)

ی بالد المسلمین ألن المسلمین بالصید ، والروم تصید المسلمین في شتّ  مشغوالً  فکان -بن معز الدولة 

حتی األهالي حاولوا الدفاع عن أنفسهم، ولکن سرعان ما تقاتلوا بین ، یمرون بوقت عصیب، وخالف مستمیت 

الشیعة ، والسنة ، وأعدائهم في مسیرە إلیهم مدینة بعد مدینة، وسیوفهم في رقاب المسلمین .
(2)

صل بین ولقد ح 

ً  المسلمین من الشقاق قدیماً  ما حصل بە من تمزیق بلدانهم، واصطناع الحدود الجغرافیة من قبل  وحدیثا

قتناع كل بلد بما هي علیە من األرض والحكم،  کل ذلک وصل بهم الحال في اخروجهم منها، والمستعمرین بعد 

لدانها ، فأزهقت من األنفس وضیعت من األموال كثیر من بالد المسلمین إلى االقتتال، وإعالن نار الحرب بین ب

    ماالیعلمە إال ەللا سبحانە.

بسبب تلک الخالفات کان هناک أکثر من خلیفة في آن واحد.     
(3)

هـ( بسبب الخالف ٦٤وکذلک ففي سنة) 

الدائر بین المسلمین بویع لعبدەللا بن الزبیر بالحجاز، والعراق ، ولمعاویة بن یزید بالشام .
(4 )

وفي عهد الدولة 

العثمانیة کان هناک ثالثة دول إسالمیة قویة ، وکل منهم في حرب مع اآلخر، وهم: دولة الممالیک في مصر 

والشام، ودولة الصفویون في إیران، وکذلک الخالفة العثمانیة في ترکیا. مما أدی إلی إهدار طاقات هائلة من 

کما قال  االختالف من أعظم أسباب هالک األمم  نهم . إنّ جمیع األطراف بما الیرجع بالخیر الی أي طرف م

ختلفوا فهلکوا((.من کان قبلکم ا :)) فإنّ ملسو هيلع هللا ىلص
(5)

قال ابن تیمیة  .قوتها وهي مجتمعة أکبر من قوتها، وهي متفرقة ألنّ  

ئتالف ونهانا عن التفرق".وأمرنا ەللا تعالی باالجتماع واال" )رحمە ەللا(: 
(6) 

دي إلی تفریقها وتنازعها فیما بینها، وتشتتها،  واعتقاد کال ؤالذي ی االختالف المذموم  لألمة هو:  االختالف      

ً ، وغیرە علی باطل ، مما أدی الی االطرفین بأنە علی الصواب  فقال عبد العزیر بن . ستباحة دماء بعضهم بعضا

باجتماع والة أمور المسلمین على دین ەللا واعتصامهم بحبل ەللا باز) رحمە ەللا( :"ال طریق للوحدة اإلسالمیة إال 

وتعاونهم على البر والتقوى... ".
(7 )

   .التآلف والتآزر والتناصر، هو مصدر قوة المسلمین

ً لم ت       . کان وآخراً  ما، وإنما المستفید الحقیقي هم األعداء أوالً  کن تلک المنازعات في مصلحة المسلمین یوما

المرابطون والموحدون في الصراع المستمیت بینهما، والصلیبیین في تقدم نحوهم.
(8 )

إن القواسم المشترکة بین 

                                                           

 . خلکان ابنَوْیە الدّیلمي.الملقب عز الدولة بن معز الدولة أبي الحسین أحمد بن بُ هو: أبو منصور بختیار  (1)

 .٢٦٩،صبیروت: دار صادر. )دون طبعة(، ٥،٩م(. وفیات األعیان وأنباء ابناء الزمان،األجزاء٩٩٩٢)     

 .٢٥٢-٢٤٩و ٢٢، ص٩٩ابن کثیر، مصدر سابق،ج  (2)

 م(. ٩٢٥٩-٩٩٩٩ه/٦٤٢-٥٦٩م(. بالد الحجاز في العصر األیوبي )٩٩٢٩باقاسي، عائشة عبدەللا عمر)  (3)

 .       ٦ماجستیر. جامعة الملک عبدالعزیز، جدة ، ص رسالة       

 ،٢، ط٦م(. المنتظم في تأریخ الملوک واألمم ،ج٩٩٩٥.)ابن الجوزي، أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن دمحم (4)

  ،٥م(.  الرسل والملوک ،ج٩٩٦٩. الطبري، أبو جعفر دمحم بن جریر.)٢٥دارالکتب العلمیة، ص بیروت:      

 .        ٥٩٩دار المعارف، ص ،  القاهرة:٢ط      

 . )دون طبعة(، ٥العسقالني، أحمد بن علي بن حجر.)دون تأریخ(. فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج (5)

 (.     ٢٤٩٩المکتبة السلفیة ، رقم) القاهرة:      

 .)طبعة  ٩٩الجزء  ،مجموع فتاوی م(.٢٩٩٤ابن تیمیة ، أبوالعباس تقي الدین أحمد بن عبدالحلیم.)   (6)

 .       ٦٥مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف ، ص خاصة(.المدینة المنورة:      

          https://binbaz.org.saالوحدة اإلسالمیة وجماعات التصوف ، من الموقع:    (7)

  دار  ، القاهرة:٥م(. الحضارة العربیة في إسبانیا)الطاهر أحمد مکی. مترجم(. ط٩٩٩٤بروڤنسال، ل.)  (8)
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القواسم  -من الدول الغیر اإلسالمیة -أما دول الغرب وغیرها  ،المسلمین کثیر جداً ، ولکنهم متنازعون متنافسون

 ولکنهم متعاونون ومتماسکون فیما بینها. المشترکة بینها ضئیلة جداً 

 

 : اختالف الدول اإلسالمية من حيث مستواها االقتصاديثانياا 

زید متوسط الدخل الفردي في بعض الدول یة من حیث مستواها االقتصادي التي تتختلف الدول اإلسالم      

 ً بما فیها الدول المصدرة للنفط ، ولکن متوسط الدخل في بعض الدول األخری  عن)خمسة آالف( دوالر سنویا

ً  ٥٩٩٩-٩٥٩٩یتراوح بین) : مصر، و ترکیا ، ونیجیریا،  وهناک مجموعة أخری من هذە مثالً  دوالر ( سنویا

ً  ٥٩٩الدول یقل فیها متوسط الدخل الفردي عن)  هذە  انّ ، منها: السنغال، والصومال، وسیرالیون. ودوالر( سنویا

ن بعض هذە الدول، وإن لم تکن االقتصادي المحتمل بین هذە الدول ؛ أل في التعاون ثرؤات ینبغي أن التاالختالف

ن اقتصاد قوي؛  فإن لها ثروة بشریة هائلة ، لو استعملت أموال الدول الغنیة في سبیل تشغیلهم؛ یمکن أ لها

هم.رتفع مستوی الدخل الفردي لتتخلصوا من فقرهم ، وت
(1 )

الفوارق االقتصادیة الكبرى بین كثیر من شعوب 

في  االختالف األوروبي لم یکن  تحاداالالعالم اإلسالمي تجعل تحقیق الوحدة أمراً غیر یسیر، ولکن أعضاء 

 ً هم فیها الغني، والفقیر، وإنما أهداف سامیة کانت وراءهم ، حاداتّ  بینهم فإنّ  الجانب االقتصادي، والمادي عائقا

    لیکونوا أقویاء في العالم ، و یعیش شعوبهم في رفاهیة أکثر.

 

ا: اختالف الدول اإلسالمية في نظام حکمها  ثالثا

      ً بعضهم تتبنی الحکم الملکي بالمیراث،  إلى عدة دول تختلف نظم الحكم فیها ینقسم العالم اإلسالمى سیاسیا

واالنتخابات. یعتبر التباین في نظم الحکم في الدول  فبینما تتبنی بعض الدول األخری نظام تعدد األحزاب

اإلسالمیة ؛عائق کبیر أمام الوحدة ، فهناک النظم الملکیة من یقبل بمشارکة المواطنین بشتی توجهاتهم في 

ی مثل :السعودیة ال تسمح وهناک نظم ملکیة أخر ،اإلنتخابات العامة ، ولدیە دستور مکتوب مثل دولة البحرین

تخابات من جانب الشعب، والیملک هیئات سیاسیة ، وتشریعیة منتخبة ، ویکون الحکم بالمیراث. نبتلک اال

یة ، وهذا اتحادومنهم من یقر بالفدرالیة مثل: دولة اإلمارات التي تتشکل من سبع إمارات مستقلة تحت حکومة 

السلطة، والمواطنین، إضافة إلی حریة یعتبر تحدي کبیر تواجە الوحدة اإلسالمیة بین دولها، وشکل العالقة بین 

التعبیر.
(2)

الى نزاع، بل إن النزاعات تنشب بسبب طغیان حاكم من  اؤدي بذاتهالتعددیة في األجهزة الحاكمة ال ت 

الحكام .
 

 

ا   تفاق الدول اإلسالمية علی تحدید عالقة مشترکة مع الدول الکبری .: عدم ارابعا

هو تنازع األدوار، ولیس توزیع األدوار،  -في وقتنا الحاضر -المألوف في العالقات بین الدول اإلسالمیة إنّ      

بل الدول الکبری من غیر أن علی تباین عالقاتهم  الدولیة. فمنهم من یحاَصر علیە ویعادی من قِ  ثر سلباً ؤمما ی

 ً دها البحتة، وال تهمها ها إال مصالح بلولة التهمّ کل د البقیة األخری من الدول اإلسالمیة . ألنّ  یحرک ساکنا

کما حصل للعراق وسوریا  دّمر البنیة التحتیة لتلک الدولوإن یُقتل مئات اآلالف منهم أو ت ؛ماتجري لشقیقاتها

 وأفغانستان والیمن ولیبیا وغیرها.

 

                                                                                                                                                                      

      .٥٥ص ، المعارف     

 -٩٩٢٤الدولي في أعقاب الخالفة العثمانیة ) م(.وضع الدول اإلسالمیة في النظام٩٩٩٦)شتا، وآخرون،   (1)

 .٥٥م(.الطبعة األولی. ، ص٩٩٩٩      

 م(. مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وتحدي الوحدة، رسالة ٢٩٩٢الشمري، عبدالمحسن الفي.)  (2)

 .       ٩٩جامعة الشرق األوسط ، عمان، ص ماجستیر،    
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ا   : بقاء الحکام في السلطة لمدة طویلة خامسا

والصراع  ، من أعلی الهرم إلی أدناها هاالسلطة بکل أشکال المسلمون حبّ ر وکذلک سبب آخر من تآخ     

المستمیت من أجل البقاء فیها مهما کلفە األمر. ألن المسلمون متلهفون ومدمنون على أي شيء یقع تحت أیدیهم، 

الدول اإلسالمیة من هذا  وکل هذا مخالف لما أمر بە رسول ەللا ملسو هيلع هللا ىلص ، لذلک فال تری فروق کبیرة بین جمیع

ون عن مناصبهم حتی  یثور الشعب علیهم، لذا تری أن حکام الدول اإلسالمیة  الیتخلّ  الجانب؛ إال الیسیر النادر.

وا عن کرسیهم لغیرهم بشکل مدني، وسلمي بعد إنتهاء مدة حکمهم ؛ . ولکن لو تخلّ  ، أو یقتلوهم بالقوة یخلعوهمو

و الرقی.تهم نحدت لشعوبهم وأمّ لمهّ 
(1)

   

مبارک في مصر، و علي عبدەللا صالح  افي في لیبیا، وحسنيام حسین في العراق، والقذّ ومن أمثلة ذلک: صدّ      

في الیمن، وزین العابدین بن علي في الجزائر وغیرهم.
)*(

وجعلوا ألنفسهم علماء یفتوا لمصلحتهم، ولحمایة  

 سلطتهم؛ بأن لم یجیزوا الثورات ضدهم، وإن طال ظلمهم، وجورهم. 

 ومن آثار غلّو الحکماء والسالطین في ُحّب السلطة في الدول اإلسالمیة مایلي:

 الکبر والغرور الالمبرر -١

حکاماً کانوا، جماعات، کان فاعلە فرداً، أو  إلسالمیة سواءً ّمة ا ستعالء سبب آخر من مأسآة األالکبریاء واال     

ً أو شعوب   ،سم بهما أحد فقد یترتب علیە اإلثم في القیامةتان في اإلسالم فمهما اتّ العُجب والغرور صفتان ذمیمألن . ا

)سبحانە وتعالی(: )) یقول ەللا تعالی علی ذلک : یقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فیما یرویە عن ربە  والهوان في الدنیا ، تأکیداً 

: الكبریاء ردائي ، والعظمة إزاري ، فمن نازعني واحداً منهما أدخلتە النار((.
(2)

لذلک یجب علی المسلمین أن  

ُ ، َوَمْن تََكبََّر  وا بالتواضع وخفض الجناح لقولەملسو هيلع هللا ىلص: ))یتحلّ  ِ َرفَعَەُ اَّللَّ ُ ((.َمْن تََواَضَع َّلِلَّ َوَضعَەُ اَّللَّ
(3 )

ولکن لألسف 

  الذي کان خبیراً  -الشدید فلم تنتهي هذە الصفة المشینة بین المسلمین، وفي هذا الصدد یقول)جون برکنز(

 ً ً أمریکیا فوتوغرافیة  م( "أراني أحد دبلوماسي المملکة العربیة السعودیة صوراً ٩٩٩٤في عام ) -اقتصادیا

نها صور لقطیع من األغنام یرعي بین أکوام القمامة خارج مبنی حکومي ، ومن ضم -عاصمة بالدە -للریاض

حین سألت ذلک الدبلوماسي عنها، صدمتني إجابة ، حین قال لي إنها وسیلة التخلص من القمامة. وقال؛ الیمکن 

لمواطن سعودي کریم األصل أن یجمع القمامة، نحن نترکها لقطعان الغنم والماشیة".
(4)

ب المفخمة وکذلک األلقا 

من هذە الکبریاء. في دول العالم اإلسالمي هناك  من قبل الحکام ، وذووا السلطة في الدول اإلسالمیة نوعاً 

في الدول ذات ، مصطلحات تطلق على أصحاب المناصب السیاسیة العلیا علی تفاوت من األنظمة ومسمیاتها

قال )جاللة الملك( كما ، ویتقدم لفظ )األمیر( عنوان األنظمة الملكیة، فیتقدم لفظ )الملك( عنوان )الجاللة(، فی

 فالسفیر، فالنائب، فنجد األخرى في الدولة؛ إبتداًء من رئیس الوزراء، فالوزیر، )السمو(، أما أصحاب المناصب

مصطلحات )الفخامة( و)المعالي( و)السعادة( تتقدم عناوینهم الوظیفیة وأسماءهم. بینما تخلت الدول المتقدمة في 

بمبدأ المساواة بین المواطنین، فـ)السید( تتقدم کل المناصب من رئیس الجمهوریة ،  لعالم عن هذه األلقاب عمالً ا

مثل: بریطانیا وإلی أبسط مواطن ، وأبقت من هذه الدول فقط تلك التي ما زالت تقوم فیها ملكیة دستوریة برلمانیة 

 . على عنواني )الجاللة( و)السمو( للملوك واألمراء وبعض الدول األخری

                                                           

 .٩، بغداد: مطبعة دارالسالم، ص٩م(. اإلسالم والخالفة، ط٩٩٩٦علیان، رشدي.)  (1)

 الء هم بعض الحکام المستبدین للدول العربیة الذین حکموا عشرات السنین بالظلم والجبروت.ؤ)*( ه

 .)دون٩ط،  ٩م(. مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، ج ٢٩٩٩-هـ٩٤٢٢، علي بن سلطان دمحم.)  القاري (2)

 (.     ٥٩٩٩کتاب اآلداب، باب: الغضب والکبر، رقم)  ناشر(.     

  رقم  ، بیروت: مؤسسة الرسالة،٩، ط٩م( مسند الشهاب،ج٩٩٢٥القضاعي، أبي عبدەللا دمحم بن سالمة ) (3)

      (٢٤٤.) 

 ترجم(، )دونم(.االغتیال االقتصادي.)مصطفی الطناني، و الدکتور: عاطف معتمد. م٢٩٩٢برکنز،ج.) (4)

 .      ٩٩٥القاهرة: مکتبة األسرة، ص طبعة(.     
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د یسري ألصحاب جمیع المناصب العلیا فمن ضرورات التغییر في المجتمعات اإلسالمیة تثبیت عنوان موحّ      

من )الجاللة( ، و)السمو(، و)الفخامة( ، و)الدولة( و)المعالي(، و)السعادة(.  في الدولة، أال هو:)السیادة( بدالً 

كان )رئیس الجمهوریة( ، أو)رئیس الوزراء( ، أو )رئیس البرلمان( ، أو )الوزیر(، أو )السفیر( ، أو  سواء

 )النائب(، فیقال: )السید الرئیس، السید الوزیر، السید السفیر، السید النائب ...(.
(1) 

کان جمال الدین األفغاني بسبب عالقاتە الواسعة بین الملوک ، والسالطین، وشعوبهم أدرک أن سر التخلف      

ر، مما جعلهم  متفرقین ، وضعفاء والتهاوي في العالم اإلسالمي هو: الکبریاء، والمصالح الذاتیة ، وعدم بعد النظ

طلب منە األفغاني إلی أن یحکم مواطنیە بالدستور ،  الم -ناصرالدین شاە -مام أعدائهم ومن أمثلتهم: شاە إیرانأ

د أفراد الفالحین". الفرس کأح ِلکح أن أکون یاحضرة السید وأنا مَ :" أیصولیس بالدکتاتوریة ، رد علیە غاضباً 

تاجک ، وعظمة سلطانک ، وقوائم عرشک  إعلم یا حضرة الشاە ؛ إنّ فغاني) رحمەەللا ( بقولە:" فیرد علیە األ

ون بالحکم الدستوري أعظم ، وأثبت مما هي اآلن،الشک یا عظمة الشاە ؛ إنک رأیت، وقرأت عن أمة ستک

ً لِ إستطاعت أن یعیش بدون أن یکون علی رأسها مَ  عاش بدون أمة ورعیة؟". ک، ولکن هل رأیت ملکا
(2)

 

ال سائل ؤمعرض جواب سوقال الدكتور دمحم بن عبد ەللا الخضیري عضو هیئة التدریس بجامعة القصیم في      

نحو هذا: "ال شك أن االقتصاد في المدح، والوصف للمخلوقین هو: األوفق، واأللیق، وعبارات التفخیم، والتعظیم 

ّمة المسلمة، مستجلبة من أعاجم الفرس، والروم في تعظیمهم لملوكهم" حادثة على قاموس األ
(3)

، وکذلک یقول  

ً كان، :"إطالق لفظ صاحب الجاللة ، وصاحب ا لعظمة، فهذه جاللة وعظمة مطلقة ال یستحقها المخلوق أیا

والشریعة تحمي جناب التوحید، وتسد الذرائع المفضیة إلى تعظیم المخلوق المفضي إلى الشرك".
(4) 

 األنظمة التقدمیة والدیمقراطیة ساء ، وإنّ الرؤالرضاء بهذە األلفاظ المفخمة فیها نوع من تعبید اإلنسان أمام      

،  الحدیثة قد تخلت عن مثل هذه األلقاب، وإنما رکزوا علی مبدأ المواطنة من بدیهیات النظام الدیمقراطي الحدیث

لذلک ینبغي إلغاء جمیع هذه  .ومن هنا یكون هذا من قبیل التمایز، والتفاضل المتعارض مع مبدأ المساواة

  للمرأة.قتصار على عنوان )السید( للرجل و)السیدة( األلقاب، واال

الراشدون ألقاب لیزکیهم  وانما اکتفوا  ، لم یکن للخلفاء في زمن کل الخلفاء فما کان هذە األلقاب موجوداً       

لقب بالصدیق لتصدیقە الرسول الکریم ملسو هيلع هللا ىلص ، وکذلک لم یکن )رضي ەللا عنە( سم آبائهم ، إال أبوبکر بإسمهم، وا

 سم آبائهم .اسمهم واکتفوا بافخیم ، وإنما األمویّین ألقاب ت للخلفاء

كذلک، وفي زمن العباسیّین بشکل عام لم یکن لهم ألقاب فیە تعظیم ألنفسهم، وإنما کان فیە نوع من العبودیة     

تی ەلل سبحانە مثل: المتوکل علی ەللا ، والواثق باەلل ، والمنتصر باەلل ، والمستعین باەلل ، والمعتز باەلل ، وهكذا، وح

سم الی درجاتهم في تسمیتهم بنفس اال في زمن الخالفة العثمانیة فقد إکتفوا کثیر من الخلفاء بأسمائهم باإلضافة

 أمثال: مراد األول ، ومراد الثاني، وسلیم األول، وسلیم الثاني .

الحقیقة إال خداع  کن في لقبوا أنفسهم بالقاب إسالمیة لم ت نوحتی بعض الخلفاء والسالطین والوزراء الذی       

ید الدین العلقميؤللمسلمین فهذا م
)*(

المسلمین وأعان التتار علیهم ، ولکن رغم جریمتە  اإلسالم و الذي خان 

ید الدین، والدین بریء منە.ؤالنکراء هذە ، فقد لقب نفسە بم
(5)

 

                                                           

 http://www.nasmaa.comفخامة، دولة، معالي ، سعادة. من الموقع:     (1)

 .    ٥٥، القاهرة: مکتبة الشروق الوطنیة، ص٩م(.خاطرات األفغاني، ط٢٩٩٢خسرو شاهي، سید هادي.) (2)

 http://fatwa.islamweb.netحكم تلقیب ملك البالد بجاللة الملك. من الموقع:   (3)

 المصدر نفسە. (4)

وزیر المستعصم العباسي صاحب ،أبو طالب، البغدادي، هو دمحم بن أحمد بن علي العلقمي األسدي  )*(  
       .١٢٣سابق، ص، مصدر ٥الزرکلي،جغزو بغداد.  النکراء في مواالت هوالکو علی  الجریمة       

 ، القاهرة: مؤسسة اقرأ للنشر ٣م(. قصة التتار من البدایة الی عین جالوت، ط٢٠٠٢السرجاني، راغب.)  (5) 

      .٩٤٢والترجمة، ص والتوزیع      
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هم بقاء تلک األلقاب المفخمة ولکن الیهمّ  -إال القلیل النادر-الغرب قد ترکوا تلک األلقاب المفخمة ألنفسهم  إنّ      

 ً ، وأن یکون تحت إمرتهم کما أراد  ، ویکون من موالیهمبین المسلمین ؛ بشرط أن یکون صاحب هذا اللقب ضعیفا

رغم  شدة عدائهم للقب  ف مکانتە بین المسلمین،اإلنجلیز؛ أن یکون )الخدیوي( في مصر خلیفة للمسلمین، لضع

الخالفة ، واستعملوا جمیع طاقاتهم في سبیل إسقاط الخالفة العثمانیة.
(1) 

 المساومة على المبادئ في سبيل السلطة  -٢

ً کثیراً من األحیان فقد ت      ون کل ،أو البقاء علیها یبرر هاولیس غایة، وفي سبیل الحصول علی کون السلطة هدفا

فقد أدی الصراعات الداخلیة بین المسلمین؛ الی تمکین الصلیبیین من دیار اإلسالم . األسالیب المخالفة للشرع. 

) األفضل بن بدر الجمالي(  أرسل الی الصلیبیّین أثناء حصارهم )ألنطاکیا( عارضاً علیهم فهذا الوزیر الفاطمي

والصلیبي للقضاء علی السالجقة، واقتسام ممتلکاتهم بالشام. االنتقام من السالجقة بتحالف الطرفین الفاطمي ،
(2 )

من قبل األشرف أمیر )ماردین( لیستولي علی مدینة  -ملک الروم -ستدعي کیقباذهـ( أُ ٦٥٥وکذلک في عام) 

)آمد( الترکیة بسبب وجود خالف بینە وبین أمیر آمد
)**(

، مما لبی دعوتە ، وسار الی )ملطیة( فنزل بها ، ومن 

أن  -قطب الدین سقمان -ناک أرسل جیشە الی والیة آمد ، وسیطروا علی بعض حصونە ، مما أدی بأمیرە ه

یراسل األشرف، ویصالحە، ویقر بموافقتە.
(3) 

 

 الصراع الدموي علی التمسک بالسلطة   -٣

الی  ساءالرؤ األمراء وفالخالف علی السلطة من أهم ممیزات الخلفاء بعد الخلفاء الراشیدین، ومن بعدهم من      

یومنا هذا. فقتل مئات اآلالف من المسلمین بسبب هذا الخالف، ومن أمثلة ذلک: قتل عدد هائل من المسلمین بین 

سلیمان أراد خلع مروان من الخالفة . سلیمان بن هشام بن عبدالملک، و مروان بن دمحم؛ ألن 
(4)

 
 

کذلک بسبب حب السلطة والریاسة قتل )المنتصر( أباە )المتوکل( بأیدي أعوانە، واستولی علی الخالفة ،       

باە ، وإنما هو تقلید من شیمة المسلمین أن یقتل الرجل أولم یعش بعدە إال ستة أشهر، ثم مات. وإن کان هذا لیس 

ویز(، واستولی الذي قتل أباە )أبر -ملک الفارس - سقیم لبعض حکام العجم من غیر المسلمین، أمثال:  شیرویە

مثل: )المنتصر( لم یحضی بالملک إال ستة أشهر ثم وافتە المنیة. علی عرشە ، و هو
(5)

 

ت الی اإلخوان ، والتي تسبب تلک الصراعات الدمویة بین فلم یتوقف هذا الصراع علی الغیر؛ بل تعدّ      

الخالفة ، أدی تلک الصراعات الی أن یتقدم )الحسین بن علي بن  علی منصب -األمین والمأمون-األخوین 

عیسی ابن ماهان( بخلع خلیفة المسلمین دمحم األمین
(6)

 -أ بأخذ البیعة ألخیە وسجنە عندە ، وبد -ابن هارون الرشید-

                                                           

 ، بورسعید: دار ٩م(. الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط ، ط٢٩٩٩الصالبي، علي دمحم دمحم ..) (1)

 .٤٩٩، ص التوزیع والنشر اإلسالمیة    

 ، مصراتة: الدار الجماهیریة للنشروالتوزیع٩(. اإلسالم ومسألة الحکم، ط٩٩٩٥بودبوس، رجب.)  (2)

 .      ٢٦واإلعالن، ص       

 )**( هو قطب الدین سقمان بن دمحم بن قرا أرسالن بن داود بن سقمان . ابن األثیر، أبوالحسن علي بن أبي الکرم 

 ، بیروت: دار الکتب ٩،  ط٩٩م(. الکامل في التأریخ ، ج٩٩٢٩بن عبدالکریم بن عبدالواحد الشیباني.) دمحم        

 .    ٢٩٥العلمیة ،  ص         

 .٤٦٥بودبوس ، مصدر سابق ، ص  (3)

 المطبعة ، القاهرة:٩هـ(. تأریخ الدول اإلسالمیة بالجداول المرضیة ، ط٩٥٩٦دحالن، أحمد بن زیني.) (4)

 .     ٩٩البهیة ، ص     

      .٤٤الثعالبي، أبي منصورعبدالملک بن دمحم بن إسماعیل.)دون تأریخ(. لطائف المعارف )دون ناشر(. ص  (5)

 األمین دمحم بن هارون بن دمحم بن عبد ەللا بن دمحم بن علي ابن عبد ەللا بن العباس، وهو سادس الخلفاءدمحم هو : (6)

 م(. ودامت فترة حكمە خمس سنوات  ٢٩٥ -٢٩٩هـ/٩٩٢ -٩٩٥تولى الخالفة بین عامي. ) العباسیین،      

        ً  ،١٣ والنهایة،ج البدایة.کثیر ابنبین أخیە المأمون . النزاع الذي قام بینە و وأهم ما میز عهده هو تقریبا
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من  کثیراً   وبعد یومین من األسر، ثار أهالي بغداد ضد الحسین وأعوانە ؛ فتمکنوا من أسرە، وقتلوا  -المأمون

أصحابە ، وفکوا قیود األمین وأعادوە الی مکانە وجددت لە البیعة.
(1)

وکذلک الخالف بین المعتز والمقتدر فقد  

بمکیدة قوادە، وحاشیتە، وبویع لە  -الخلع األول -وخلع المقتدر من الخالفة -الوزیر-تسبب قتل العباس بن الحسن 

نتقال الی دار الخالفة؛ ثار علیە جماعة المقتدر، وحاربوە بمعونة العامة الان  من الغد وأراد ابن المعتز اثم لما ک

فانتصروا علی أصحاب ابن المعتز، وطردوهم ، وعاد األمر الی المقتدر کما کان، وبذلک مدة خالفة ابن المعتز 

 ً وبعض یوم . کان یوما
(2)

  

 

ا   هتمام بالماضي وترک الحاضر اال: سادسا

عتزازاً كبیراً بما كان أسالفهم علیە من العزة ، والتقدم العلمي، واإلنساني، وال یهتمون االمسلمون یعتزون      

م أنفسهم ، حتی في عدائهم لبني جنسهم فهم یربطونە بماضیهم ؛ أكثر مما یربطونە بما سیكونون علیە هُ  کثیراً 

فخیر مثال علی ذلک: عداوة الشیعة للسنة؛ مبنیة علی العداوات التي حصل في الماضي،  .بحاضرهم ومستقبلهم

حملوا المسلمون الیوم الیمکن أن یُ  فإلی اآلن یطلبون ثأر الحسین بن علي )رضي ەللا عنە( من دون جدوی.

ْزَر أُْخَرٰى ﴾. ﴿ َواَل تَِزُر َواِزَرةٌ وِ جیال السالفة مهما فعلوا کما یقول ەللا سبحانە: أخطاء األ
(3)

لذلک إستیقاض روح 

االنتقام بین الجیل الحاضر علی حساب أجیال مضوا إلی ماقدموا قبل مئات السنین ؛ یزید من فجوی اإلنشقاق بین 

     المسلمین ، ویکون عرقلة کبیرة أمام تقدمهم واسترجاع قوتهم.

 

ا   الهزیمة النفسية لدی المسلمين: سابعا

صاب کثیر من المسلمین في وقتنا الحاضر  من اعظم اسباب االنحطاط التي لحقت الهزیمة الداخلیة التي أ     

ّمة اإلسالمیة من مشارق االرض الی مغاربها ، وذلك بعد الغزو االستعماري من خالل االبتعاد عن القیم  باأل

ال یتسلط داء الهزیمة  .ّمة والسیطرة علیها لى تفكیك األوالتعالیم اإلسالمیة واللجوء إلى الثقافة الغربیة الرامیة إ

خری کما کان عند أأمة، إال ساقها إلى الفناء؛ ألنهم یأسوا ، وقنطوا من استرداد قوتهم مرة  النفسیة على أيّ 

نحطاط المسلمین في العصر األخیر؛ فقدهم كل ثقة بأنفسهم ، "من أعظم أسباب ا أسالفهم، یقول شكیب أرسالن:

و من أشد األمراض االجتماعیة، وأخبث اآلفات الروحیة، ال یتسلط هذا الداء على أمة ؛ إال ساقها إلى وه

الفناء".
(4)

 

الهزیمة النفسیة مرض خطیر ، والمسلمون اآلن أصیبوا بها، وما دخل علینا األعداء؛ إال بعدما أصاب      

المسلمون بالهزیمة النفسیة. أصبح لدى كثیر من المسلمین قناعة بأنهم لن یغیر حالهم ، ولن یصلوا بمرکب 

لدیهم من العتاد، ولدیها هذا، ولدیها ذاک ، الغرب في التقدم العلمي، والتکنولوجي، وکذلک لدیهم من السالح ، و

 وکذلک لن نتوحد ، ولن نتمکن من الخالص من الضعف الذي نحن فیە؟!

الهزیمة النفسیة عند اإلنسان ناتج عن ضعف التوکل باەلل ، ثم الثقة بالنفس ، وکثیر من المسلمین  الیوم      

 ، وأنهم الیکمنهمم لن یصلوا إلی ماوصل الیە الغربم؛ انهأصیبوا بهزائم نفسیة کبیرة ، وهم قد ثبتوا في أذهانه

من بنسفە أن ینتصر ، فسوف ینتصر، وخیر شاهد علی ؤ. إذا کان اإلنسان ین تتخلصوا من التخلف الذي هم فیەأ

                                                                                                                                                                      

     ٥٣ سابق،ص مصدر      

 م(. مرآة الزمان في ٢٩٩٥سبط ابن الجوزي ، عبدەللا شمس الدین أبي المظفر یوسف بن قز أوغلي.)  (1)

 .     ٢٥٥-٢٥٥، دمشق: دار الرسالة العالمیة.ص٩ط ،٩٥تواریخ األعیان،ج     

 .٢٩الثعالبي، مصدر سابق، ص  (2)

 (.٩٢سورة الفاطر:اآلیة ) (3)

 ، فرجینیا:المعهد٩م(. مختصر كتاب االجتهاد والتجدید في الفكر اإلسالمي المعاصر، ط٢٩٩٦شبار، سعید.) (4)

       .٩٥٩ص للفکر اإلسالمي، العالمي     
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، ثم  بإیمان القلة القلیلة، الذین کانوا مطمئنین بنصرەللا -القوة التي قهر کثیر من بقاع العالم-ذلک: إنهزم التتار

بعزیمتهم ، وثقتهم بأنفسهم، نصروا علی التتار ودمروها الی األبد . وکذلک ، هتلر، وفرعون وأمثالهم سقط 

؛ أولى  إذاً  عرشهم أمام شعوبهم . إن التوکل باەلل ، ثم الثقة بالنفس یبشران بالنصر، وإن طال أمد الظلم والطغیان.

ي حلت بهم، والهزیمة النفسیة مرض فتاك حكى ەللا ذك في سورة أسباب تخلف المسلمین هي: الهزیمة النفسیة الت

ْعَب﴾. ُ ِمْن َحْیُث لَْم یَْحتَِسبُوا َوقَذََف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ الحشر:﴿ فَأَتَاُهُم اَّللَّ
(1)

  

.أنها تُنصر بالرعب مسیرة شهر -كما بین المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص - ّمة وقد جعل ەللا من خصائص هذه األ     
(2)

إذا أحس  

اإلنسان بالرعب والهزیمة النفسیة؛ فهذا أولى عالمات السقوط. کان السلف الصالح) رضي ەللا عنهم( لکونهم لم 

هم رغم قلتهم ، ولکن المسلمون في وقتنا الحاضر یخافون من أعدائهم یعرفوا الهزیمة النفسیة فکان یهابهم عدو

 وهم الیخافونهم رغم کثرتهم.

 

ا   : ندرة القدوات من العلماء ثامنا

في السابق كان العلماء وكان القادة هم القدوة التي یقتدى بهم، ولكن هذا الجانب ضعف في عصرنا الحاضر،      

بسبب ضعف القدوة لدى بهم. ولئن یقتدى  فقدوا مقومات القدوة الصالحة فلم یعد كثیر من العلماء ، والوالة أهالً 

 ّمة الهوان. العلماء عن الناس، نتیجة لذلک فقد حل باأل فصلى الناس بالمنحرفین منهم، لذلک انقتداهؤالء؛ فقد 

 

ا   : نشوء القوميات والعصبيات الجاهليةتاسعا

شهد أكثر بلدان العالم اإلسالمي نشاط التیارات الوطنیة ، والقومیة ، واإلقلیمیة ، نبتت لتمأل الفراغ الذي خلفە      

إنهیار الخالفة العثمانیة 
(3)

د المصالح من بالمصالح الخاصة ، والتمجّ ؤأشکالها وألوانها ت، وهذه التیارات بکل 

؛ مما یستدعي  بها ، وقومیتە المنفردة التي یعتزّ  ولم یبقی في ذهنە إال وطنە الصغیر -وإن کان أمتە  -العامة 

الیمنعە من جهوداً فكریة ، وأدبیة ، وثقافیة جبارة ؛ لیعید الی أذهان الناس ؛ إن العمل من أجل المصالح األکبر 

ّمة اإلسالمیة ، وبین  ، بل یزید مصلحة علی مصلحة. لذلک إن بناء عالقة قویة بین األ مصالحە الصغری

  األعراق واألجناس التي تنحدر منها المسلمون، وکذلک بین أوطانهم التي یعیشون فیها أمر ضروري للغایة.

معاییر التمییز والتفضیل بین ابناء البشر ،  التعصب للقوم والوطن والمصالح الضیقة أصبح معیار من     

فالرسالة اإلسالمیة تستهدف فیما تستهدف طرح معاییر، وتصورات إنسانیة في المجتمع كي یتجاوز الكائن 

ً فرقتە العصبیات القبلیة ، واستفحلت فیە  البشري األطر الضیقة. فاإلسالم واجە في الجزیرة العربیة مجتمعا

والعرقیة من هنا كانت عملیة القضاء على هذه النعرات والعصبیات من أصعب مهام الرسول العداءات النسبیة ، 

المجتمع األكرم ملسو هيلع هللا ىلص على طریق إنشاء المجتمع الموحد وعانى ملسو هيلع هللا ىلص ما عانى ؛ الستتباب معیار التقوى، والصالح في 

الجاهلیة ، اإلسالمي، بدل المعاییر
 

لیة الحدیثة أعادت للمسلمین تلك العصبیات بأسلوب جدید ومسمیات لكن الجاه

وفي ذلک ،  ّمة اإلسالمیة جدیدة للقضاء على اإلسالم ، والمسلمین، فخلقت الفرقة ، وروح العداء بین ابناء األ

،أو یقول ابن تیمیة) رحمە ەللا( :" کل ماخرج من دعوی اإلسالم ، والقرآن من نسب ، أو جنس ، أو مذهب 

طریقة، فهو من عزاء الجاهلیة".
(4)

 

                                                           

 (.٢)اآلیة :سورة الحشر (1)

 البخاري، مصدر سابق،  کتاب التیمم، باب: قول ەللا عز وجل: ﴿ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا﴾.  (2)

 لم یعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسیرة (، نص الحدیث:)) أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: أعطیت خمساً ٥٥٥رقم)    

 شهر، وجعلت لي األرض مسجداً وطهوراً، فأیّما رجل من أمتي أدركتە الصالة فلیصّل، وأُحلت لي الغنائم ولم    

 تحل ألحٍد قبلي، وأُعطیت الشفاعة، وكان النبي یبعث إلى قومە خاصة وبُعثت إلى الناس عامة((.    

 ، بیروت: دارالکتب العلمیة ،٢عثمانیة، طم(. األسرار الخفیة وراء الغاء الخالفة ال٢٩٩٤حلمي، مصطفی.) (3)

  .٩٩ص،، بیروت:المکتب اإلسالمي ٤، ط٢ج م(. التأریخ اإلسالمي،٢٩٩٩شاکر، محمود.) .٩٥٩-٩٢٩ص     

 ،٩، ط٩هـ(. مجموع فتاوی ومقاالت متنوعة،ج٩٤٢٩ابن باز، عبدالعزیز بن عبدەللا بن عبدالرحمن.) (4)
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القومیة أصل من أصول العالقات البشریة ، الیدیم أي عالقة وال یبنی أي وحدة؛ بدون اإلقرار علیها وصون      

یکن للتعصب القومیة لم یمنع من نصرة اإلسالم، ولم یمنع من األخوة اإلیمانیة حینما لم  لذلک؛ فإنحقوقها. 

من الصین شرقا الى المغرب غربا من دون نتشر اإلسالم، وامتدَّت الفتوحات اإلسالمیة ا.  األعمی مکان بینهم

 .على مختلف العصور على أیدي العرب ، واألتراك، والفرس، والبربر، والکرد ، وغیرهمالتمییز بین قومیاتهم 

، ومحمود بیبرس الكازاخستانى صالح الدین األیوبي الکردي ، وقطز الهندي ، وطارق بن زیاد البربري و إنّ 

 ً ، وانتشر وکانوا من افاضل ناصریها ،  الغزنوي، ودمحم الفاتح الترکي وغیرها من العظماء ، وهم لیسوا عربا

المسلمین إلى أن  سبحانە لقد أرشد ەللا اإلسالم وقَِوَي على أیدیهم، و قد أدوا خدمات عظیمة لإلسالم والمسلمین.

نهجوا الطریق األمثل، متَّبعین في ذلك شرع ەللا وما أمر بە من االعتصام بحبلە لیکون یتضامنوا ویتعاونوا، وی

قُوا َواذُْكُروا نِْعَمتَ  ِ َجِمیعًا َواَل تَفَرَّ ِ  جهودهم مثمرة، وصفوفهم متراصة  کما قال سبحانە:﴿ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اَّللَّ اَّللَّ

َف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِە اخواناً......﴾.َعلَْیُكْم إِذْ ُكنتُْم أَْعدَاًء فَأَلَّ 
(1)

فبهذە الروحیة بلغ أسالفنا المجد، والعز،  

والتمکین في األرض التي ساد اإلسالم أکثر بقاع العالم وسادوا أكثر بالد العالم.
 

  ،والخالفات المشتتة، تمزقواالمفرقة،المدمرة، والشعارات  وعندما تخلوا عن هذا السبیل، وركنوا إلى المبادئ     

 ً ، وهان امرهم فصاروا مطمعًا ألعدائهم ، و بدأوا یقتسمون ثرواتهم .وتقطعوا شیعا
(2)

غیاب الروح الدینیة  

 واستفحال الذاتیات الضیقة لعبت دورها على مّر التاریخ في إثارة النزاعات القومیة بین المسلمین.

القومي لیس مدعاة بنفسە للخالف والنزاع، بل هو عامل إثراء وإنماء، إن كان في ظل التعارف  االختالف       

والتعاون. وهذا ما دعا الیها  اإلسالم.، لذلک لم یکن القومیة مشکلة کبیرة في عالقات المسلمین منذ عهد الرسول 

ة ، والمذهبیة ، والطائفیة هي التي أوجدت تلک المشاکل بین ملسو هيلع هللا ىلص الی أواخر الدولة العثمانیة بل الصراعات السیاسی

أشربت في البالد العربیة واإلسالمیة بشکل عام بعد سقوط الخالفة العثمانیة بروز الفکرة القومیة المسلمین. 

 بالتعصب الجاهلي الضیق ، وأصبح عائقا کبیرا أمام توحید المسلمین.

ّمة اإلسالمیة ،  السیاسات اإلستعماریة والعدوانیة ترکت ورائها التعصبات القومیة ، والوطنیة بین األ إنّ        

 -والتي أدخلتهم في حربین عالمیین -زمن صراعاتهم واقتتالهم فیما بینهم -ي یرجعونهم بها الی سالف عهدم همالت

وا مکانە التعاون، والتضامن المشترک ، وهم أقرب وهم ترکوها بأنفسهم وأحل -التي أحلت بهم الدمار، والویالت 

مایکونون من وحدتهم ، ولکن بعکس ذلک ؛ یعیش المسلمون اآلن؛ في أسوأ مایکونون من العالقات السلبیة، 

 وفي التدابر، والنزاعات ، واالقتتال المستمیت فیما بینها. 

 

 نشأت  فکرة القومية العربية 

يوالترقّ  حادتّ اعضاء جمعیة االالفعل علی سیاسة التتریک التي تبناها  یة ؛ کردّ نشأت فکرة القومیة العرب      
 )*(

م(. وکان ٩٩٩٩بعد ان أحکموا سیطرتهم علی الدولة العثمانیة في أعقاب خلعهم السلطان عبدالحمید الثاني عام)

جمیع أعضاء هذە الجمعیة من  یهود الدونمة
)**(

الذین قدموا من )سالونیک(. 
)***(

فأظهروا اإلسالم وأبطنوا  

  ؛العداء علیە  وعلی المسلمین ، وتسموا بأسماء إسالمیة، وأخذوا یکیدون لإلسالم ، وللدولة العثمانیة. فبحیلهم هذە

یدین کثیر حولهم، واستعملوهم في مرامهم الخبیثة ، وقد توصلوا الی مراکز ؤخدعوا شباب المسلمین، فجمعوا م

عین من ضاء هذە الجمعیة من أصل ترکي ، بل کانوا موزّ اعومة، ولم یکن أحد من علیا في الجیش، وفي الحک

 یهود إسبانیا، وبولندا، والمجر، وبلغاریا ، وقد قامت دعوتهم الی الرجوع بالدولة العثمانیة الی أسالفهم

وانتزاع إنتماءهم الی أمتهم اإلسالمیة. وبذلک أرادوا تتریک الشعوب، التي کانت تخضع للدولة  الطورانیین،

                                                                                                                                                                      

 .٢٩٩ص دار القاسم للنشر، الریاض:     

 (.٩٩٥سورة آل عمران: اآلیة) (1) 

 مجلة العلوم  تمر العلمي الرابع لکلیة الشریعة.ؤ(. وقائع الم٢٩٩٢عبدالرزاق،عبدالرزاق أحمد.) شباط ، (2)

 .٩٩ص ،اإلسالمیة      
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العثمانیة، وبذلک أعطوا مبررا لتلک الشعوب للدعوة الی قومیاتهم ، وبالتالي اإلنفصال عن الدولة العثمانیة . 

ی قومیتهم، فنشأوا جمعیات عربیة مثل: رویداً. فبدأ العرب بالدعوة ال وهکذا انفصلت الدول اإلسالمیة رویداً 

جمعیة االتحاد العربي ، وجمعیة المنتدی األدبي ، والعهد، والناطقین بالضاد.
(1)

قضیة التفریق بأسم  ،إذاً  

إلى هذا الوضع الذي نحن فیە.  المسلمین الوطنیات، والقومیات، والعصبیات من األسباب الرئیسیة التي أوصلت

ول إلى تجمیع شمل المسلمین ، وإعادة العزة لهم جمیعاً هو: رفع مستوى الوعي الدیني ، إن الطریق األمثل للوص

جنب بروز الخالفات التي والثقافي، والعلمي لدی للمسلمین. إن زیادة الوعي لدى الفرد المسلم هو: خیر وسیلة لت

  تثیرها. 

 

 : إفساد مناهج التربية والتعليم عاشراا 

فساد بعض مناهج التعلیم یعتبر، من آثار التخلف الفكري، وإن کان تلک الفساد یتغیر من بلد الی آخر، فبعض      

بالشریعة اإلسالمیة ، أو بمناهج التربیة اإلسالمیة بشکل عام. وهذا إفساد هادف لتغییر الدول ال یعترف أصال ً

ومن  -ّمة لتصاق باأللداعیة الی وحدة المسلمین واالا- عن المناهج اإلسالمیة ،أفکار المسلمین منذ الصغر

؛  همإهتمام لیس في ذهنە اإلهتمام بمستقبل أمتە ، وإنما جلّ  وا جیالً الرهیبة التي نتجت جراء ذلک؛ أن تربّ  اآلثار

. یتخرج تلمیذ الثانویة والطالب بمشکالت أمتهمإحساس  بمستقبلهم ، ومستقبل حیاتهم الخاصة ، فلیس لهم

معمقة بخصائص حضارتە اإلسالمیة ، وبالمکونات التي تمیزها عن معي، وهو الیکاد یملک معرفة الجا

عتزاز بحضارتە والفخر بها.ج، وهو الیملک االعن أنە یتخرّ  الحضارات األخری ، فضالً 
(2) 

 

 ومن اآلثار التي نتجت من تلقاء ذلك :

 نحراف الفكرياال  -١

نتشرت یعیش فیە المسلمون لما ا ذيامة، ولوال الوضع المتخلف الوانتشار المذاهب الهدّ لحاد ویتمثل هذا باال      

 امة. تباع مناهج ومذاهب هدّ لهم رسالة عظیمة الیحتاجون الی ا تلک المذاهب المنحرفة ألن المسلمین

 نحراف الخلقياال -٢

نتشار حبوب أمثلتە : صرف مبالغ هائلة في امن نتشار وسائل إفساد المجتمع، وومن آثار االنحراف الخلقي ا     

 الفیاغرا
 )*(

النقابة  إنّ  -نقیب الصیادلة في مصر -د محي عبید إلثارة الشهوات بین المجتمعات اإلسالمیة فقد أكّ 

ً مریكیة التي تنوي مقاطعة استیرادها ؛ اتهت من إعداد )ستون بالمئة ( من قائمة األدویة األان على قرار  حتجاجا

(  TeNبنقل السفارة األمریكیة إلى القدس. وأشار في تصریحات لقناة )  -دونالد ترامب -األمریكي الرئیس

وهي واحدة من سلع  -الفیاغرا في مقدمة تلك األدویة التي تنوي النقابة مقاطعتها الفضائیة المصریة إلى أنّ 

                                                           

 .٤٥٥ ص سابق، مصدر العثمانیة، الصالبي،الدولة.العثمانیة بالدولة اإلطاحة إلى هدفت معارضة حركة هي)*( 

 ممن العثماني العهد بنهایة الیهود من جماعة علی أطلق .المنشقین :معناە ترکي لفظ DONME: دونمة  )**(

 کانت.إسبانیا من الیهود طرد أعقاب في م ٩٦٩٦ لیفي شبتاي الجماعة هذە أسس.اإلسالم باعتناق تظاهروا        

 في ظهرت التي والترقي االتحاد جمعیة تعتبر.بالظهور الجماعة هذە فیە ت بد الذي المرکز سالونیک        

 الکیالي، .العثمانیة الخالفة لغاءا أهدافها من کانت والتي الجماعة، هذە فزر من العثماني العهد أواخر        

 والنشر، للدراسات العربیة المؤسسة :بیروت ،٢ ،ج السیاسة .موسوعة.  )م ٩٩٩٩ (.وآخرون عبدالوهاب،       

 ٢٤٢ ص سابق، مصدر مرجة، بني . ٩٥٤ ص       

 :الموقع من ، سالنیک:انظر)***( ثاني أکبر مدینة في الیونان الذي کانت تحت حکم الدولة العثمانیة آنذاک .  
 .الحرة الموسوعة ویکیبیدیا         

 .٤٥٩-٤٥٥ص و الصالبي ، الدولة العثمانیة،  مصدر سابق ، .٩٢عبدالرزاق، مصدر سابق، ص  (1) 

 ناشر(. خلیل، عمادالدین.)دون تأریخ( في الفقە الحضاري حول منهج جدید لدراسة حضارة اإلسالم. )دون (2) 

 . ٩٤٤ص     



 

 
24 

 

ً  -ترفیهیة كثیرة تحتوي علیها القائمة صر، والعالم العربي تتخطى ملیار ونصف مبیعات الفیاغرا في م إنّ  مضیفا

.الملیار دوالر سنویاً 
(1)

 سر اآلن ؛ تعاني من مرض عضال، فالیوجد عالقة حمیمة بین أوضاع األُ  وکذلک ، 

 الزوج، والزوجـة ، وال بین االبن وأبیە، وال بین األخ وأخیە ناهیک بین أفراد المجتمع. 

 

 اإلسالميةعجاب بثقافة الغرب وترک الثقافة اال -٣

طق العالم اإلسالمي على الصعید الثقافي ذي األثر الخطیر في العالقات بین الشعوب ، یالحظ أن أكثر منا      

ر لە غیر مسلم ، وهذا متأثر بمن جتیاح العواصف، واألعاصیر الثقافیة ، فهذا بلد متأثر ببلد مجاوهي: مراكز ال

وهكذا. والوحدة حین تقوم البد أن ترتكز على عدد من الركائز ستعمره ، وآخر بمن أرسل إلیە البعثات ... ا

التربویة، والثقافیة إلى جانب الركائز العقدیة، واالقتصادیة  وهذا ما نجده ضامراً إلى حد بعید في كثیر من بلدان 

  العالم اإلسالمي .

نة لهم، فال الیوجد دولة إسالمیة عتبروا الغرب القدوة الصالحة لهم لعدم وجود قدوة حسکثیر من المسلمین ا     

ستثناء. لماذا یجعل حکام المسلمین أن یعجب المسلمون بالشرق ، والغرب، ّمة بدون ا خر بآثارە في خدمة األفتیُ 

وال یعجبوا بأوطانهم ، وأمتهم ؟! وهذا من فشل إدارتهم لشعوبهم ، فهم السبب الرأیسي لما أوصل المسلمین الیە 

وخیر شاهد علی هذا: )طە حسین( الذي طلب أن یسیر المسلمون سیرة ل الذریع. من الهزیمة ، والفش

األوروبیین، ویسلکوا طریقهم، لیكونوا لهم أنداداً، ولیكونوا لهم شركاء في الحضارة، خیرها، وشرها، حلوها ، 

بأننا نری األشیاء کما أن نشعر األوروبي  ومرها، وما یحب منها، وما یكره، وما یُحمد منها، وما یُعاب إذ یقول:"

یراها، ونقوم األشیاء کما یقومها، ونحکم علی األشیاء کما یحکم علیها".
(2 )

و تقلید المسلمون لغیرهم لیس إال تقلید 

مظهري ، ولیس جوهري ، فهم یقلدهم في الموظة ، والیقلدونهم في تبنیهم للعدالة، والحقوق االجتماعیة ، أو 

 یما بینهم ، وکذلک تقدمهم في العلوم ، والتکنولوجیا.الخدمات الصحیة ، والتوحد ف

 

 تهم جهل المسلمين بتأریخهم وتأریخ أم   -٤

ً  أصبح کثیر من المسلمین في وقتنا الحاضر الیعرفون شیئاً       ،  یسیراً  عن تأریخهم، وتأریخ أمتهم، إال شیئا

دونە،  ویترکون تأریخ أمتهم المسلمین، ویمجّ سونهم تواریخ غیر والینتمون إلیها ألن مدارسهم ، وجامعاتهم یدرّ 

وراء ظهورهم.
(3) 

 

 

 عشر: الفساد المالي لدی الحکومات اإلسالميةالحادي 

ّمة من قبل فئة قلیلة من الحکام المستبدین، واستثمار تلک األموال  ستغالل ثروات األاقات الوحدة ؛ ومن معوّ       

ع اإلسالمي. لکونهم ال یثقون أن یستثمرونها في بلدانهم حتی الیتطلّ المسروقة من المسلمین خارج  العالم 

 مواطنیهم علی حجم ثرواتهم المسروقة. 

المشاریع التنمویة التي تقام في بالد المسلمین تقام تحت ظل الشركات الغربیة ، والشرقیة فیکون حتی       

الترف ، واإلسراف ، وإتالف المال العام حاربت اإلسالم جمیع مظاهر  خیراتهم یرجع الیهم ال لشعوبهم.

ً  -والتالعب بە. ولکن رغم تهدیدات  القرآن وأحادیث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للمبذرین   -من بیت المال المسلمین   خصوصا

 غمسوا في أنواع الترف، وأقبلوا علی زینة الدنیا ، وشهواتها ، والیبالون بأوامرەللا سبحانە ، ونواهیە التيان

                                                           

 لدى الجنسي الجانب لتقویة یستعمل )سیلدینافیل( وتسّمى كیمیائیّة لتركیبة التجاري االسم :هي فیاجرا )*(
    www.mawdoo3.com وعموض  :الموقع من الفیاجرا، أضرار :انظر .الرجال      

  http://www.bbc.com/arabic: الموقع من القدس، أجل من الفیاغرا مقاطعة (1)

 .٤٩، ص ، القاهرة: دارالمعارف٢حسین، طە.)دون تأریخ(. مستقبل الثقافة في مصر، ط (2)

 .                                          ٩٥٥-٩٥٢األشرم ، مصدر سابق ، ص  (3)
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منهم هم والة المسلمین علی مر  کثیراً ف تنهاهم عن اإلسراف، والتبذیر، والرکون وراء الشهوات ، والملذات .

 العصور.

فمن أمثلة ذلک :کان تبذیر بعض السالطین العثمانیة في إهدار المال العام التي تحت أیدیهم مما جعلهم      

) ثلث واردات الدولة( ، مما آلهم الی الهالک تحت  یستقرضون من أوروبا حتی کان نفقات القصور الملکیة

قروضهم الکثیرة .
(1) 

        
ان ابنائهم ، ین سبب آخر من سقوط الدولة العثمانیة ، حتی تقام حفالت ختّ القروض الکثیرة من األوروبیّ 

الخلیفة ولدي  -ویصرف فیە من بیت المال المسلمین من دون حساب. فکان ولیمة ختّان أحمد وعبدالرحمن

وأخیە علي ، ذبح فیها ألف وخمسمائة شاة. -المستعصم باەلل 
(2) 

وصرف فیە في بیت المال مایزید علی )مائة ألف 

.دینار( 
 

ً التأریخ السیاسي والعسکري للدولة العثمانیة:  صاحب کتاب یقول       تصور کثرة أنواع اللعب  "ولم یکن ممکنا

مهرجي الهند، والسند، والعرب، والعجم، وأرباب اللعب، والفنون والضحکات في ذلک العصر حیث کان جمیع 

الحفل ". یحضرون
(3 )

هـ( احتفل السلطان مراد بن سلیم الثاني بختان ولده السلطان دمحم ، ٩٩٩ففي سنة )وکذلک 

 ً خمسة متدت الوالئم، واللهو ، والطرب مدة اە في زمن أحد الخلفاء ، والملوك . لم یحدث مثل وصنع لذلك فرحا

حتفالە، وأغدق النعم العظیمة على هب والفضة من مال العام لمن حضر اوأربعین یوماً، وکان یوزع الذ

الحضور.
(4)

وكذلك في زمن السلطان دمحم بن إبراهیم  
)*(

تم تزیین دار الخالفة ثالثة أیام الستقبال السلطان، ولما  

ي التأنق في الزینة والتفنن فیها. کل هذا من بیت المال السلطان شرعوا في التزیین، وبذلوا جهوداً كبیرةً ف قدم

، واستمر الناس في اللذة، والسرور. وهذا سبب من أسباب  المسلمین ، وحتی أدوات الطرب واللهو قد أحضروە

 الخالفة العثمانیة في زمن قوتها، اي سارت علیهالدولة، وإضعاف قوتها. إن هذە االنحرافات عن المنهج التإنهیار 

 وتمكینها، ومجدها وعزها،أثر في زوال الدولة العثمانیة في اآلونة األخیرة. حیث كانت من وصایا دمحم الفاتح)

المال من أن تتبدد ، وال تصرف أموال الدولة في ترف، أو لهو  واحرس أموال بیت"لولي عهده :  رحمەەللا(

من أعظم أسباب الهالك". فإن ذلك ، وأكثر من قدر اللزوم
(5) 

ن أمثلة أخری؛ کان أفتکینوم
)**(

بید  قتل  مسموماً  

 ً ً  )یعقوب بن کلس( وزیر )بختیار(، فسجنە بضعا فقط ، ولم یطبق علیە الحدود الشرعیة ، وإنما  وأربعون یوما

ً  4.25) غرمە )خمس مائة ألف دینار( وکل دینار یساوي کیلو  2,125) ألف( فیکون ٥٩٩( إذا ضربناە في) جراما

الذهب الخالص. وهذا دلیل واضح علی مدی کبر حجم الفساد المالي آنذاک.جرام ( من 
(6 )

فکان بیت المال 

بنت  -المسلمین تحت إمرتهم فیتصرفوا فیە بدون رقابة من أحد. فهذا )الخلیفة الطائع ەلل( یتزوج شاە ناز

                                                           

 األهلیة للنشر م(. تأریخ أوروبا الحدیث .)علي المزروقي، مترجم(.)دون طبعة(، عمان:٢٩٩٦برون،ج.)  (1)

 .        ٥٢٩ -٥٢٩ص والتوزیع،      

 ، تحقیق شعیب األرنائوط ،٢٥ر أعالم النبالء ،جِسیَ  ( ٩٩٢٢الذهبي، شمس الدین دمحم بن أحمد بن عثمان .) (2)

 .   ٩٩٩بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، ص ،٢الصاغرجي، ط و مأمون      

 ، القاهرة: المرکز القومي ٩، ط٢م(. ) ناصر عبدالرحیم حسین. مترجم(. ج٢٩٩٥أفندي، بجوي إبراهیم.) (3)

 .       ٩٩٥-٩٩ص  للترجمة ،     

 .٤٥-٤٤األشرم، مصدر سابق ، ص  (4)

 الثاني بنالسلطان دمحم الرابع بن إبراهیم األول بن أحمد األول بن دمحم الثالث بن مراد الثالث بن سلیم )*( هو 

         .٩٢٦کولن، مصدر سابق، صم  (. ٩٦٩٥  - ٩٦٤٢القانوني ) سلیمان     

 .٩٥٦مصدر سابق ، ص  الصالبي، الدولة العثمانیة،  (5)

 .٢٦٩، ص٩٢ه. ابن کثیر، مصدر سابق ،ج٥٦٥هو قائد ترکي ظهر إسمە بعد وفاة المطیع ەلل سنة  )**(

 م(. المقادیر الشرعیة واألحكام ٢٩٩٥. الکردي، دمحم نجم الدین.)٢٩٩، ص ٩٢ابن کثیر، مصدر سابق ،ج  (6)

         .     ٩٩٥، القاهرة.)دون ناشر(. ص٩الفقهیة المتعلقة بها، ط     
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فیعطي صداقها مئة ألف دینار . -عزالدولة
(1)

أو  ، على نفسە أسرفت إذا ّمة األ نإ خلقە في ەللا سنة اقتضتلذلک  

مصیره.  والتتبیر الدمار یكون أن ، شهواتها نحو وانجرفت ، والنعیم الترف ، في وغرقت ، الملذات في انغمست

 ر المسلمین، وکل ذلک ضرباً اإلسراف ، والرکون وراء ملذات الدنیا؛ سبب أساسي إلعاقة الوحدة، وتأخّ لذلک 

من الغلول
)*(
الذي یحذرنا ەللا منە بقولە:﴿ َوَمْن یَْغلُْل یَأِت ِبَما َغلَّ یَْوَم اْلِقیَاَمِة ﴾  

(2) 

 

 الثاني عشر: عدم تشجيع العقول المبدعة 

وکذلک سبب آخر من تأخر المسلمون عدم اإلستفادة من العقول المبدعة لدیە بل یثبطها ، و یمحقها وإنما      

ب التخلف ، وهدر أموال العام. نتیجة لذلک؛ فقد یهاجر ابناء المسلمین من یکترث بعقول غیرها ، مما یسب

أصحاب الخبرات ، والعقول المبدعة الی خارج الدول اإلسالمیة  لیفجر طاقاتە ولیحسن معیشتە ، فبذلک یکون 

زهرة:" نرید أن تهاجر هذە الکفایات العلمیة الی  أبوخبراتهم یرجع منافعە لغیر أوطانهم ، وأمتهم. لذلک یقول 

األقالیم اإلسالمیة، وفیها الخیر العمیم".
(3) 

 

 الثالث عشر: إختالف المذاهب اإلسالمية

عتبارها أهم االمذهبي بین المسلمین نفسها ب االختالف حین یدور الحدیث عن وحدة المسلمین تطرح قضیة      

ختلفوا منذ القرن األول الهجري في األصول والفروع. وعلى مر التأریخ الواقع انع الوحدة. والمسلمون في موا

 ً أمام وحدتهم، وإن حصل  ظهرت مدارس فقهیة وعقائدیة وسلوكیة عدیدة، ورغم ذلک لم یکن تلک الخالف عائقا

ما بعدها، تأم تلک الجراح فیالمسلمین مما أضر بوحدتهم ، ولکن في بعض األوقات نزاعات ، واقتتال بین ال

ّمة مرة أخری. والمسلمون الیوم ینقسمون الى سنة وشیعة، والسنة على أربعة مذاهب مشهورة في  واجتمعت األ

 الفروع. 

إن المذاهب اإلسالمیة رغم اختالفها في الفروع والمسائل الجانبییة، متفقة في األصول التي تشكل جوهر      

التي نتحدث عن التقریب بینها، هي: المذاهب المعروفة عند أهل السنة، اإلسالم . إن المراد بالمذاهب اإلسالمیة 

والشیعة التي لها أصول مدونة من فقە، وكالم، وحدیث، وتفسیر، وغیرها من العلوم اإلسالمیة، وهم بدورهم 

الیتجاوزون عدد أصابع الیدین.
(4)

  

امن بین المسلمین من مشارق االرض الی التعصب المذهبي في العالم اإلسالمي أدی الی إضعاف روح التض     

مغاربها ، وزرع العداء ، والشقاق بین أفرادهم ماشغلهم عن مخططات، ومکائد أعدائهم ، وشغل جمیع أفکارهم 

جر عن التقدم ، والتمشي مع متطلبات عصرهم ، وانحدار العلوم ، وجمودها، وتکبیل العقول،  واإلفهام ، والحِ 

تسبب فیە من تفریق کلمة المسلمین، وإفساد ذات بینهم وزرع العداء، والشقاق بین علیها، باإلضافة الی ما

أفرادهم، وجماعاتهم وبعد أن تحزبوا طوائف وجماعات کل طائفة تناصر مذهبها، وتعادي غیرها من أجلە، وفي 

علی ذلک یقول  اً وعم األقطار اإلسالمیة، ولم یسلم منە قطر ، وال مصر، وشاهدتلک الفترة تفاقم هذا التعصب 

ابن عقیل:" رأیت الناس ال یعصمهم من الظلم إال العجز، وال أقول العوام بل العلماء. كانت أیدي الحنابلة 

مبسوطة في أیام ابن یونس فكانوا یستطیلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع ، حتى ما یمكنوهم من 

                                                           

 .٢٩٥، ص٩٩مصدر سابق ،ج ابن کثیر،  (1)

 )*( یقول ابن فارس:وهو أن یخفی الشيء فال یرد الی القَسْ م ، معجم مقاییس اللغة، مصدر سابق، ص٥٩٦.

      یقول السید سابق: وهو السرقة في الغنیمة، وهو من کبائر االثم باجماع المسلمین.فقە السنة.)٩٩٩٩م( .ج٥،

       طبعة خاصة،شرکة منار الدولیة. ص٩٢٩.       

 (.٩٦٩سورة آل عمران : اآلیة ) (2)

 .٥٩٩الوحدة اإلسالمیة. )دون طبعة(. بیروت: دار الرائد العربي، صأبو زهرة، دمحم.)دون تأریخ(.  (3)

 م(.الوحدة اإلسالمیة معالمها واعالمها، ٩٩٩٩رمضان/ -هـ ، رجب٩٤٩٩الخراساني، دمحم واعظ زادة.)  (4)

        .٢٦(. ص٢٩مجلة رسالة التقریب، العدد )    
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ن یونس ، وزالت شوكة الحنابلة فلما جاءت أیام النظام ، ومات ابجتهادیة ر بالبسملة والقنوت ، وهي مسألة االجه

ستطالة السالطین الظلمة ، فاستعدوا بالسجن ، وآذوا العوام بالسعایات ، ؛ استطال علیهم أصحاب الشافعي ا

والفقهاء بالنبذ بالتجسیم ، قال : فتدبرت أمر الفریقین فإذا بهم لم تعمل فیهم آداب العلم".
 (1 )

صبیة المذهبیة إن الع

، أوجدت حواجز کثیفة بین المسلمین في القرون األخیرة ، فأضعفت شعورهم بوحدتهم اإلسالمیة اجتماعیاً 

 ً ختالف انواعهم ، وعن األخطار ما شغلهم عن أعداء اإلسالم علی ا ، وأورثت فیما بینهم من العداواتوسیاسیا

 المحدقة بالمسلمین، واإلسالم.    

عصب المذهبي منحرفا عن منهج ەللا تعالی ، وزاد هذا االنحراف عمقا في حجر العقول ، وجمود لقد کان الت     

أعظـم األثر في ضعف الدولة العثمانیة وانحطاطها وانشغالها  العلوم، وتفتیت الصف اإلسالمي مما کان لە 

في اإلجهاز علی األراضي  امرات قد أحاطت بها وشرع الصلیبیونؤبمشاکلها الداخلیة في الوقت الذي کانت الم

اإلسالمیة، التي کانت تحت الدولة العثمانیة. 
(2 )

نتشرت المنازعات بن خلدون في تأریخە:" ففي بغداد اویقول ا

بین المذاهب الحنابلة ، والشافعیة ، وغیرهم في التشبیە في الذات والصفات ، وینسبون الی اإلمام أحمد وهو عنە 

والسنة في قضیة اإلمامة، ومذاهبها، فینتشر بسببە الی العوام فیحصل الفتنة ".الشیعة، بريء، وکذلک بین 
(3)

 

وکذلک     
 

یقول دمحم الغزالي:" والفقهاء توزعوا علی المذاهب األربعة، ویرفض أحدهم الصالة وراء اآلخر،إال 

". مضطراً 
(4 )

غداد، و کان مقدم الحنابلة هـ( وقعت منازعات بین الفقهاء الشافعیة ، والحنابلة بب٤٤٩وفي سنة )

) ببسم ەللا...( ومنعوا من الترجیع في هو: ابن الفراء وابن التمیمي وتبعهم من العامة الجم الغفیر، وأنکروا الجهر

األذان والقنوت في الفجر ، ووصلوا الی دیوان الخلیفة، فلم یصلوا الی إتفاق یرضي کال الطرفین. لذلک أتی 

فنهوا إمامە عن الجهر بالبسملة، فلم یبقی أمامە حل یرضیهم، إال أن أخرج  -اب الشعیربب-الحنابلة الی المسجد 

 ً ، وقال لهم أزیلوها من المصحف حتی ال أتلوها.مصحفا
(5)

فکان المصیبة أن تلک المشاکل لم یکن بین عوام  

 الناس فقط ، وإنما المحرک األساسي کانوا من الفقهاء، والعلماء، و وجهاء الناس.

المطلوب هنا لیس محاربة المذاهب، وإنما محاربة التعصب المذهبي، وهكذا فإن بقاء اآلراء الفقهیة المختلفة      

بعد التمحیص، والترجیح ال یتناقض مع تحقیق الوحدة اإلسالمیة. فهناک مواقف التنازع والفرقة في التأریخ 

ً  حاداتّ اإلسالمي ، ومع ذلک هناک مواقف وحدة و علینا أن نعید النظر فیما صنعە األولون فنتقبل عنهم  ، وإنأیضا

إن الدعوة إلى وحدة الصف ال تعني دمج مذاهب المسلمین في مذهب  أحسن ما عملوا ، ونتجاوز عن سیئاتهم.

ولکن الهدف توفیر سبل التعایش الكریم بین أتباع المذاهب في غیر  واحد أو فرقة واحدة، أو إلغاء المذهبیة،

 بغضاء، أو عصبیة. خصومة، أو 

یقول دمحم رشید رضا )رحمە ەللا( عن خالف المذاهب اإلسالمیة:" کان العلماء یعذر اآلخرین فیما خالفوە فیە، 

حتی صار الهوی؛ هو الحاکم  ولکن تنکب هذە الطریقة جاءت بعدهم تقلدهم فیما نقل من مذاهبهم ال في سیرتهم ،

ب کل فریق الی رأي من مسائل  الخالف ، ویعادي اآلخر إذا خالفە ، یتعص في الدین ، وصار المسلمون شیعاً 

فیە".
(6)

ویوضح أسباب ذلک بقولە : " کان من جراء ذلک ماهو مدون في التأریخ  وما ذلک إال ؛ ألن الحق لم  

الء المتعصبین".ؤیکن مطلوب ه
(7)

 

                                                           

 )دون طبعة(. ٩م(. کّشاف القناع عن متن االقناع ، ج٩٩٢٥البهوتي، منصور بن یونس بن إدریس.)  (1)

 .٤٩٩بیروت: عالم الکتب ، كتاب الصالة ، فصل في االمامة ، ص     

 .٥٢٩الدولة العثمانیة ، مصدر سابق، ص الصالبي، (2)

 ، ٥لمبتدأ والخبر في تأریخ العرب  والبربر،جم(. تأریخ ابن خلدون، دیوان ا٢٩٩٩ابن خلدون، عبدالرحمن.) (3)

 .    ٥٩٩طبعة(، لبنان: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع ، ص ) دون     

 .٩دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین،) دون طبعة(، القاهرة: دارالشروق ، صم(.  ٩٩٩٩الغزالي،دمحم.) (4)

 .٥٢٥، ص٢ابن األثیر، مصدر سابق، ج  (5)

 .٢٤(. تفسیر المنار،الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، القاهرة: دار المنار، ص٩٩٤٩رشید رضا، دمحم.) (6)

 نفسە . المصدر (7)
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اآلداب اإلسالمیة المتبعة لدی السلف لذلک یذم رشید رضا هذا النوع من الخالف ؛ الذي لیس فیها من      

 ت بە األمم بعد عزها ، وهوت بعدالصالح في عهدها األول، إذ یقول : "هذا النوع من الخالف هو الذي ذلّ 

فتراق في الدین ، وذهاب أهلە مذاهب تجعلهم تتحکم فیە األهواء کما حصل رفعتها، وضعفت بعد قوتها ،هو اال

أحدهم یعلم أن اآلخر خالفە في رأي إال ویبادر إلی الرد علیە بالتألیف وبذل الجهد  من الفرق اإلسالمیة ، الیکاد

الع علی دالئلە، طّ حاول أحد منهم محادثة اآلخر، واالفي تضلیلە ، وتفنید مذهبە ، ویقابلە اآلخر بمثل ذلک . الی

ووزنها بمیزان اإلنصاف ، والعدل.
(1)

 
 

المقصود منە إلغاء المذاهب الفقهیة، ألن المذاهب مظهر من مظاهر الرحمة أن دعوة الوحدة اإلسالمیة لیس      

بین المسلمین ألنە رصید فكري كبیر لألمة اإلسالمیة، الیمکن اإلستغناء عن هذا الفقە وتنوعە، بل أن یعملوا بما 

ستُعمل لمتراکمة ؛ التي اهادات البشریة اجتالتفسیرات، واال.  ختلفوا فیەا إتفقوا علیە ، ویعذر بعضهم بعضاً فیما

 ً محل األصول، وصار لها من  لفهم الدین عبر التأریخ، والتي تغیرت بحسب الظروف، واألحوال حلت أحیانا

القدسیة مایفوق النص القرآني، واألحادیث الصحیحة. 
(2 )

یقول عبدالکریم زیدان:" تری کل فرقة أنها علی حق 

أنها هي التي تعمل لمصلحة الدعوة ، وهیهات أن تکون  ل فرقة وصواب وأن غیرها علی خطأ وضالل، وتعتقد ک

التفریق". المذموم في مصلحة الدعوة ، أو إن مصلحة الدعوة تأتي عن طریق االختالف والتشتت و الفرقة
(3)

  

التقریب بین المذاهب اإلسالمیة یحتاج الی بذل جهود علمي واسع إلزالة الفوارق التي باعدت بین المذاهب      

لذلک جعلتهم ینظرون إلى نسوا بأن المذهب وسیلة لتعلیم الدین ، ولیس أصل الدین.  اإلسالمیة وأئمتها وأتباعها،

. باع أدیان، وأمم شتى، ولیسوا أمة واحدةالمذاهب األخری كأنها أدیان مختلفة، وكأن أتباعها أت
(4 )

وهذا یحتاج الی 

  .العلماء المخلصین في جمیع المذاهب جهد مشترک بین جمیع الدول اإلسالمیة من جانب

 

 :ومن أسباب التفرق بين المذاهب اإلسالمية

الذي خلق التعصب المقیت، وأوجد البدع والخرافات التي أدت الی تفرق صفوف  الجهل بحقيقة الدین -١

 .المسلمین

 التنابز باأللقاب . -٢

ستعمال األلقاب المغرضة والمفرقة موجودة في کتب السنة، والشیعة، وعلی لسان کثیر من دعاتهم ، االتزال       

بأسماء لیس ورائها إال السنة ، هناك من یسمي أتباع هذا المذهب، أو ذاك  وخطبائهم عند الحدیث عن الشیعة ، أو

والوهابیة وغیرها. والرسول ملسو هيلع هللا ىلص یقول :))  والبکریة ،والعمریة،ی اإلنشقاق بین المسلمین؛ كالرافضة، زیادة فجو

((. اَل یُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى یُِحبَّ أِلَِخیِە َما یُِحبُّ ِلنَْفِسەِ 
(5)

ً فاألخ یخطأ مع أخیە ، وربمّ   ج ، ولکن الیخرا یکون باغیا

والشیعة بعامتە لم یقل أحد بکفرهم. لذلک کما یحب أي شخص أن ینادی بە،  ، من نطاق األخوة ،إال بکفر صریح

فینبغي أن یستعمل نفس هذا، مع أخیە ، وإن کان من مغریضە. فمن الصحیح أن تنادي الشیعة بالشیعة والسنة 

وجد في الشیعة، ّمة اإلسالمیة بشیء. ی بالسنة ، وال تنادوا بالرافضة والبکریة وغیرها،ألن هذا الیخدم مصالح األ

والسنة أمثال: اصحاب الفتنة
)*(
في زمن عثمان)رضي ەللا عنە( لیس لهم إال خلق التوترات بإسم اإلخالص للدین،  

                                                           

 .٢٤رشید رضا، مصدر سابق، ص (1)

 .٩٩بودبوس، مصدر سابق ، ص  (2)

 .٥٥٤الدولة العثمانیة ، مصدر سابق، صالصالبي،   (3)

 ( السنة السادسة٢٩مجلة رسالة التقریب، المجمع العالمي للتقریب بین المذاهب اإلسالمیة  العدد )  (4)

 .٩٩م ، ص٩٩٩٩ه /٩٤٩٩    

 (.٩٥البخاري، مصدر سابق،  کتاب االیمان، باب: من االیمان أن یحب ألخیە مایحب لنفسە ، رقم)  (5)

 الراشدة والتي تسبب في قتل عثمان بن عفان ثالث خلیفة في)*( الفتنة التي وقعت في أواخر زمن الخالفة 

 ومعرکة جمل والصفین.    االسالم     
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ولإلسالم وهذا دأبهم لیل نهار الیتعبون في خلق المشاکل من کال الطرفین.
(1)

هذه األلقاب ربما تكون مشمولة  

تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َواَل تَنَابَُزوا بِاأْلَْلقَاِب ﴾. بالنهي الوارد في اآلیة الكریمة:﴿ َواَل 
(2)

  

واألسلم. ببیان فإّن باإلمکان تبیان آراء المخالفین بروح علمیة، وموضوعیة ، وهذا هو الطریقة األفضل،       

عند ربهم. وثمة  أقوی، وأتقی الدلیل والبرهان و بعیداً عن الکالم الجارح واأللقاب المغرض. بهذا یکون تأثیرها 

كتب ألفت لتضم بین دفتیها ألوان من التجریح، والطعون ما یخرج من إطار الحکمة ، والموعظة الحسنة 

للمخالفین مثل:) الوشیعة في نقد عقائد الشیعة(.
(3)

و) إلزام النواصب(. 
(4 )

وغیرها، وهي تجانب روح التقارب ، 

ماحة اإلسالم أن یکتب الکتاب کتاباتهم ببیان الحق من الباطل والتوحید ، وتجافي األخوة اإلسالمیة، وألن من س

وان الیستعملوا   ،للناس؛ من دون أن یکون کتاباتهم، وإظهار آرائهم تبقی تحت تأثیر عواطفهم ، و رد فعلهم

 أسالیب إستثارة الخالفات، وعلى العكس من ذلک کان من األولی أن یکتب کتابات في مسائل التعایش، والوفاق ،

ات بین المسلمین بروح علمیة موضوعیة، وبعناوین محببة االختالف وما یقّرب بین المسلمین ، و یظهرون 

 للجمیع. 

إنە من الضروري أن یکون المسلمون بکل مذاهبهم، وطوائفهم أن یحتکوا مع مصلحیهم، والترکیز علی       

کرهون الشقاق،  فیوجد الکثیرون بین جمیع الذین یریدون الوفاق بین المسلمین، وی  ،عقالئهم، ومنفتحیهم

المسلمون من لم شملهم، و  حاءها. هذه هي الروح التي یقرب بهاالطوائف، والمذاهب اإلسالمیة في جمیع أن

رضا اَّلّل سبحانە وتعالى، ولیست  أصحاب الروح الصدامیة التي  ، تطلب بها توحید صفوفهم ، وهي التي

، ولیس دین  ألن اإلسالم دین الوحدة التعرف إال الخصومة وال تطلب إال الشهرة، وإرضاء الرغبات النفسیة.

قُوا ﴾ ِ َجِمیعًا َواَل تَفَرَّ .التفرق، وفي ذلک یقول ەللا تعالی: ﴿ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اَّللَّ
(5)

ن قائل: ﴿ مِ  وکذلک یقول عز 

والتنازعوا فتفشلوا ﴾.
(6) 

 

 الرابع عشر:غياب القيادة المخلصة 

مایحدث لشعوبها ؛ بقدر ماتهتم بالحفاظ علی ها کثیرا ً غیاب اإلرادة السیاسیة لدی الحکومات التي الیهمً      

لتحقیق کیان أوسع یحقق مکاسب کبیرة مصالحها اآلنیة ، األمر الذي جعلها غیر مستعدة للتنازالت المطلوبة 

البناء وطنە، وأمتە.
(7 )

امة، واألفکار الدخیلة علی اإلسالم والمسلمین ولدت في الفراغ لذلک جمیع المذاهب الهدّ 

الحقیقي بین الحکام وشعوبهم .
(8) 

ال یکن همە حب  ّمة بصالح قادتها، والیستقیم حال المسلمین إال بقیادة رشیدة ، ومخلصة فإّن صالح األ     

الزعامة ، والملذات الدنیویة، وإنما جل همە أن یأخذ بید أمتە الی حافة النجاة، وأن ینجیهم من  حالتهم هذە التي 

کانوا مسلمین أم  الیحسد علیها، لذلک؛ إن القیادة المخلصة یعتبر من أهم أسباب نهوض األمم والتمکین لها، سواءً 

ّمة، ولقد فطن أعداء اإلسالم  ّمة ، وإذا فسد القادة دخل هذا الفساد إلی جسم األ ال، ألن القادة هم عصب حیاة األ

لقطع جذور هذا النوع من القیادة المخلصة في حیاة المسلمین ، لذلک حاولوا بکل إمکانیاتهم ، أن ال یفصحوا 

اە الی أقصاە ، وهذا یتبین المجال للقیادات المخلصة أن یتمسکوا بزمام الحکم في جمیع الدول اإلسالمیة من أقص

                                                           

 .٦-٥ص ، مصدر سابق الخراساني،  (1)

 (.٩٩سورة الحجرات: اآلیة) (2)

 تألیف موسی جارەللا ، إنە من کتب السنة . (3)

 تألیف مفلح بن الحسین ، إنە من کتب الشیعة. (4)

 (٩٩٥عمران:أآلیة )سورة آل  (5)

 (٤٦) سورة االنفال:اآلیة (6)

 ، ٩م(. مجلس التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة والنفط والقوی األجنبیة، ط٢٩٩٩الیوسف، یوسف خلیفة.)  (7)

 .     ٩٢٥مرکز دراسات الوحدة العربیة، ص بیروت:     

 .٩٩٦الغزالي، مصدر سابق، ص  (8)
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من خطة لویس التاسع  التي کان وصیتە:"عدم تمکین البالد اإلسالمیة والعربیة من أن یقوم بها حاکم صالح".
(1)

 

کما أوصی بالعمل علی إفساد أنظمة الحکم في البالد اإلسالمیة بالرشوة ، والفساد،  والنساء ، حتی تنفصل 

القاعدة عن القمة.
(2) 

الصادقة من  ولذلک حرصوا أعداء اإلسالم کل الحرص بکل أشکالهم واختالفاتهم علی أال یمکنوا القیادات     

القائد المستشرق  -دولة من الدول اإلسالمیة . ولم یخفي )مونتجومری وات( األخذ بزمام األمور في أيّ 

: "إذا وجد  ي  جریدة )التایمز اللندنیة( قائالً في إظهار رأیە  تجاە هذە المسألة الحساسة؛ التي نشرە ف -اإلنجلیزي

م الکالم المناسب عن اإلسالم ، فإن من الممکن لهذا أن یظهر کإحدی القوی السیاسیة القائد المناسب الذي یتکلّ 

العظمی في العالم مرة أخری". 
(3) 

 

 : غياب تلک القيادة المخلصة ومن آثار

 ولينؤوالمساجتماعات بال هوادة من قبل الحکام  -١

عدم وجود إرادة صادقة لدی الحکماء في تشکیل وحدة الکالم في األمور الحساسة في خدمة المسلمین بشکل      

عام ومن أمثلة ذلک: منظمة التعاون اإلسالمي
(4)

عتبر أهم أکبر المنظمات اإلسالمیة التي تشجع الدول ، التي ت

ورغم مرور )سبعة وأربعون سنة(علی تأسیسیها و إلی اآلن؛ فلم یکن اإلسالمیة الی التعاون السیاسي فیما بینها، 

بإمکانە أن یتبنی أي وحدة سیاسیة، أو عسکریة ،أو اقتصادیة بین)سبعة وخمسون( دولة من دول األعضاء التي 

هي تمثلهم فیها.
(5) 

 اإلفساد بإسم اإلصالح  -٢

تنتهك حرمات سم الحضارة، وبأسم المدنیة لتطور، وبإعات اإلسالمیة بإسم اإلصالح ، وبإسم اإفساد المجتم     

)سبحانە وتعالى( عن  ەللا )سبحانە وتعالى( تحت حمایة حکام المسلمین، وذلك تضلیل لألمة. وهذا ما یحكیە

.المنافقین ویقول عنهم: ﴿ َوإِذَا قِیَل لَُهْم اَل تُْفِسدُوا فِي اأْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن ﴾
(6 )

کل ذلک أدی الی 

 اجتماع كلمة األعداء علینا مع تفرقهم وتشتتهم.

ما والباحث في التأریخ اإلسالمي قد یستنتج إن الدولة اإلسالمیة علی مر العصور قد تعرضت لإلندثار؛ کلّ      

 لتزام بمبادیء الشرع الحنیف، ومن ثم عاد للظهور مرة أخری کلما صدق قادتها مع ەللا. قصرت في اال

 

 الخامس عشر: مشاکل الحدود الجغرافية بين البلدان اإلسالمية 

ولعل إحدی أهم  المشکلة الکبری التي تعیق بین وحدة المسلمین في العالم اإلسالمي هي: المتمثلة في هذە      

ّمة الیستطیع أن یدخل أي قطر  الحدود المصطنعة الموضوعة بین هذە األقطار ، بحیث صار الفرد من ابناء األ

من المجتمعات األخری الیجمعنهم رابط من دین،  یراً ّمة إال بصعوبة بالغة، في الوقت الذي نجد کث من أقطار األ

                                                           

 .٥٢٩، المصدرالسابق ، ص الدولة العثمانیةالصالبي،  (1)

 المصدر نفسە . (2)

 .٥٢٩اقتبسە، الصالبي، في کتابە )الدولة العثمانیة ( ، مصدر سابق ، ص (3)

(4)  ً  وخمسین دولة، وتصف المنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم  هي منظمة دولیة تجمع سبعا

 اإلسالمي" )كانت تعرف سابقاً باسم منظمة المؤتمر اإلسالمي( وان كانت ال تضم كل الدول اإلسالمیة وأنها       

 م، إذ عقد أول ٩٩٦٩أیلول  ٢٥ة للمسلمین. تأسست المنظمة في الرباط في تهدف لحمایة المصالح الحیویّ       

 م. وللمنظمة عضویة دائمة في٩٩٦٩آب  ٢٩ي اجتماع بین زعماء العالم اإلسالمي، بعد حریق األقصى ف      

 األمم المتحدة.          

 .٥٦شتا، مصدر سابق ، ص  (5)

 (.٩٩سورة البقرة:اآلیة ) (6)
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أو تأریخ ،أو لغة صار مواطنوهم یتنقلون بین بلدانهم بالهویة فقط. لذلک التخلص من الحدود المصطنعة بین 

الدول اإلسالمیة أمر في غایة األهمیة.
 (1) 

 

َرق المنحرفةالسادس عشر: المذاهب الهدامة والف  
 

رغم کثرتهم  ّمة اإلسالمیة ؛ منذ أواخر الخالفة الراشدة الی یومنا هذا؛ حرفة یفترق جسم األلم یکن الفرق المن     

الدیار اإلسالمیة.  وکان کثیرا منهم بین أحضان العالم اإلسالمي ، ولم یکونوا یوما بجانب السنة في دفاعهم عن 

 ً أساسیا لجمع شمل المسلمین ، وکذلک لنجاح من صنع أعداء اإلسالم إلفساد العقیدة اإلسالمیة؛ التي طالما سببا

مخططاتهم اإلستعماریة ، ولیکون عقبة دائمة أمام وحدة المسلمین ؛ حتی الیجتمع لهم قوة، وکان لهم مواقف 

 عدائیة کثیرة تجاە المسلمین.

 :ق  رَ فمن هذە الف  

 الطائفة القادیانية -١ 

وا بن التاسع المیالدي في قارة الهند، سمّ نرت في آواخر القروهي إحدی الفرق الباطنیة المعادیة لإلسالم ظه       

في باکستان والهند بالقادیانیة ، وفي أفریقا وغیرها باألحمدیة. بزعامة )المیرزا غالم أحمد( الذي کان في خدمة 

بوجههم اإلستعمار اإلنجلیزي حینما کانوا مستعمرین للهند. فمنذ نشأتهم حث أتباعە علی نصرتهم وعدم الوقوف 

 ً منهجە ألتباعە: "ولوال سیف الحکومة ألری منکم ما رأی عیسی  مهما فعلوا. والذي یتبین من قول القادیاني مبینا

ها ة، و وەللا إنا رأینا تحت ظلّ من الکفرة، ولذلک نشکر هذە الحکومة ال بسبیل المداهنة بل علی طریق شکر المنّ 

 ً ام، ولذلک الیجوز عندنا أن یرفع علیهم السیف بالجهاد، وحرام علی الیرجی من حکومة اإلسالم في هذە األی أمنا

جمیع المسلمین أن یحاربوهم، ویقوموا للبغوات، والفساد ، وذلک بأنهم أحسنوا إلینا بأنواع اإلمتنان.
(2)

 

بأنە المسیح وکان القادیاني هذا یغیر إدعائاتە بعد الحین واآلخر؛ کان یقول في بدایة أمرە : إنە نبي، ومن ثم قال 

المنتظر، ولما رأی جهل أتباعە وهم یصدقون مهما قال لهم فإدعی أنە إلە !.
(3) 

لذلک بذل اإلنجلیز لهم إمکانیات 

 کبیرة لما رأوە فیها من تحقیق مصالحهم، وتغلغلوا علی حین غفلة بإسم اإلسالم في صفوف المسلمین خصوصاً 

عمل کل مافي  - خانظفرەللا -ارة الخارجیة ، وکان الوزیربعد أن کان لهم وزارات حیویة في باکستان: کوز

تشار ألفریقیة والعربیة ، واآلن لهم انفي أندونیسیا، و بعض البلدان ا وسعە من االنتشار بالقادیانیة حتی انتشرها

(4في کثیر من البلدان األوروبیة.)
 

الصفویون -٢
 )*( 

م( وهو الجد ٩٥٥٤-٩٢٥٢ـ / ه ٩٥٥-٦٥٩ینتسب الصفویون الی الشیخ صفي الدین إسحاق األردبیلي )      

سس الدولة الصفویة في إیران،الذین کانوا في عداوة دائمة مع العثمانیّین ؤالخامس للشاە إسماعیل الصفوي م

لعدم توسیع  رقعة الغزوات لفتح أوروبا من جانب الدولة العثمانیة ،ألنهم کلما  أساسیاً  طوال حکمهم وکانوا سبباً 

تقدموا الی األمام فکان الصفویون یضربونە من خلفهم ،هکذا کان دأبهم فکیف کان یرجی منهم نصرة اإلسالم 

والمسلمین .
(5)

  

 اإلسماعيلية  -٣

                                                           

 .٩٩عبدالرزاق، مصدر سابق ، ص  (1)

 ،٩، ط٢م(. فرق معاصرة تنتسب الی اإلسالم وبیان موقف اإلسالم منها، ج٢٩٩٩عواجي، غالب بن علي.) (2)

 .      ٩٦٢، ص٢جدة: المکتبة العصرین الذهبیة، ج     

 .٥٢٩مصدر سابق ، ص الصالبي، الدولة العثمانیة ،  (3)

 .٩٤٥عواجي، مصدر سابق، ص  (4)

 ، بیروت: دار النفائس للطباعة٩م(. تأریخ الدولة الصفویة في إیران، ط٢٩٩٩.) دمحم سهیل: دکتور،طقوش (5)

 .     ٥٥والتوزیع.  ص والنشر      
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اإلمام السابع بدل اإلمام موسی، وهم یقولون بأن اإلسماعیلیة هي إحدی فرق الشیعة یعتبرون إسماعیل      

إسماعیل مستتر، واالئمة بعدە مستورون ، ویکون ظهورهم حینما جاء وقت االصالح ، وکذلک هم معتقدون بأن 

العقل البشري الیرشدک الی معرفة ەللا بصورة حقیقیة لعجزە. لذلک البد من إمام یطلع الناس علی هذە 

المعرفة.
(1)

 

کانت هذە فرقة منحرفة أخری الذین کانوا یقاتلون جیوش الدولة اإلسالمیة بجانب المحتلین الفرنسیین في      

إلثارة  َرق دائما مصدراً سوریا . هكذا کانوا دائما أداة بید أعداء اإلسالم أینما وجدوا. لذلک لقد کانت تلک الفِ 

انیة، وتفکیک صفوفهم، وصرفهم عن قضایاهم الجوهریة. القالقل، والفتن، واحداث الفوضی داخل الدولة العثم

وهم طائفة باطنیة من شیعة آل علي الذین یتأولون غالب أحکام الشریعة، ویحرفونە عن معناە الصحیح؛ إذ 

ً  یعتقدون أن لإلسالم ظاهراً  ق المرء باطن الشریعة، ، وإذا طبّ وباطناً. وجعلوا لکل عبادة وشعائر معنی باطنیا

رها فال بأس علیە.وأهمل ظاه
(2 )

وکذلک کان الفرق المنحرفة وراء سقوط الخالفة العباسیة بمعاونتهم لجیوش 

أمام عدوان التتار، ولم یرضوا بالعزة تحت حکم اإلسالم. التتار ضد المسلمین ورضوا بأن یکونوا ذلیالً 
(3 ) 

ة، ولکن لم یعلنوا في الظاهر نبذهم أن زعماء اإلسماعیلیة كانوا یكفرون باألدیان الموحاة، وعقائدها األصلی

 ً مع مبدأ التقیة التي کانوا یؤمنون بها ، وان کان زعمائهم یکفرون بها ، وذلك  للقرآن، والشرائع اإلسالمیة تمشیا

أما الطبقات المثقفة ؛کان في إعتقادهم  -طبقات العمیان -لخداع طبقات العامة من الشعوب اإلسالمیة التي سموهم

الحقیقة ببصائرهم فال یحتاجوا الی  أنهم أدرکوا 
 

 .تلک الشرائع والعبادات بالجوارح
(4)

 

ضطهادات والمحن التي اعترضت جماعة اإلسماعیلیة في طریقهم الی غایتهم؛ من تأسیس خالیا لم یمنع اال     

دعوتهم کانت تنتشر في سریة  کثیرة تعمل علی نشر مبادئهم. ورغم أفکارهم، ومعتقداتهم المخالفة لإلسالم ، فإن 

کثیر من البالد اإلسالمیة بسرعة مذهلة حتی لم یبق والیة من والیات الخالفة العباسیة ؛ إال دخلتها دعاة الباطنیة 

.
(5)

ظل اإلسماعیلیة علی هذە الشاکلة من العقائد التي لم یتوجسوا خیفة من إعالنها طالما کانت لهم دولة ، فلما  

ادوا الی التقیة والسریة ، بحیث الیسمح إال لکبار الدعاة فقط بمعرفة أسرار التأویل. عصفت األیام بدولتهم ع
(6) 

 طائفة الدروز -٤

تسمت بطابع الباطنیة حیث أخفوا عقیدتهم عن غیرهم من الفرق اإلسالمیة، وقد نشأوا هي فرقة إسماعیلیة ا     

ن بعقیدتهم أن تذاع.في إبان العصر الفاطمي ، وظلوا منطوین علی أنفسهم ، ینأو
(7)

  ً في  یسکن الدروز حالیا

بعض مناطق جبال لبنان مثل: مناطق المتن ، والشوف، والجنوب . وفي سوریة یکثر الدروز في جبل السماق، 

وکذلک یکثر  -في لواء األسکندرونة -ری قنسرین، وبعض قری أنطاکیةوالجبل األعلی ، وجبل حوران، وقُ 

 الدروز في بعض أقالیم فلسطین مثل: طبریة، وصفد، وعکا، وجبل الکرمل. 

: أبي بکر،  إن الزکاة والیة علي ابن أبي طالب ، واألئمة من ذریتە، والتبري من أعدائە " :من عقائد الدروز     

ا موالنا جل ذکرە عنکم بالکلیة".وعمر، وعثمان، وقد أسقطه
(8)

 
 

 -الحاکم بأمر ەللا  -وهم أتباع الخلیفة الفاطمي

                                                           

 م(. تأریخ ایران.)دمحم عالءالدین منصور، مترجم(.القاهرة: دار الثقافة والنشر٩٩٢٩آشتیاني،عباس اقبال.) (1)

 .         ٢٥٤-٢٥٥ص والتوزیع ،     

 .٥٩٩. وانظر: الصالبي، الدولة العثمانیة ، مصدر سابق ، ص٢٥٤آشتیاني ، مصدر سابق، ص (2)

 .٥٢٩صدر سابق ، صالصالبي، م (3)

 ، االتحاد العام للکتاب والصحفیین٢(. من تأریخ الحرکات الفکریة في اإلسالم، ط٩٩٢٩جوزي، بندلي.)  (4)

  .  ٩٥٢الفلسطینیین، األمانة العامة ، ص     

 .٩٥٩جوزي ، مصدر سابق ، ص  (5)

 . ٢٥٩الشکعة، مصدر سابق ، ص  (6)

 .٢٥٩المصدر نفسە ، ص  (7)

 ، دیار عقل: ٥، ط٩م(. رسائل الحکمة، ج٩٩٢٦بن علي، حمزة، التمیمي، إسماعیل، السموقي، بهاءالدین.) (8)



 

 
33 

 

دعی األلوهیة فترة من حیاتە ثم عاد، یدون؛ أن الحاکم قد اؤرخین حول الحاکم ، فأکثرهم یؤوقد کثرت أقوال الم

یدعی نشتکین  -ة من دعاتە وعدل عنها ، ثم عاد مرة أخری ، وادعی تجسم اإللە، وحلولە في شخصە. وإن داعی

قد بشر بألوهیتە بین سکان وادي التیم في االقطار الشامیة فآمن القوم بە. -الدرزي
(1 )

لقد کان حمزة بن علي 

ً  ،في مصحفهم) المنفرد لذاتە( -بالرقیب العتید -مؤسس العقیدة الدرزیة، والملقب أطلق علیە  قد وضع میثاقا

ً ذهب فیە إلی  -ولي الزمان -میثاق کل من یمارس ، و أوجب علی تألیە الحاکم بأمر ەللا الفاطمي تألیها صریحا

شعائر دینە؛ أن یعترف بکل محتویاتە، وأن یتعهد باإلیمان بە، والتوثیق علی کل فقراتە . جاء في مقدمة المیثاق 

 ما نصە: 

"هذا هو المیثاق والعهد الذي أمر موالنا الحاکم جل ذکرە ، بکتابتە علی جمیع الموحدین الذین آمنوا بە جل      

ذکرە ، ولیوفوا بعهدهم الذي عاهدوا ، ثم ولیشهد بذلک ذوا عدل من الموحدین السابقین علی کل میثاق، ومن آب 

ً  ممن آمن إلی الکفر ، ولم یول وجهە قبل القادر القاهر  موالنا الحاکم البار، فلسوف یجعل لە موالنا فتنة ومتاعا

الی حین".
(2)

  

 

 السابع عشر: عدم تعيين الشخص المناسب في المکان المناسب

تهم، لهم من ذریّ  هلین ألن یکونوا خلفاً ؤنوا أناس غیر مکان من أخطاء الخلفاء، والسالطین اإلسالمیة ؛ أن عیّ      

ر ثغور التفرقة نە یزید بن معاویة؛ فکبّ العلیا أمثال: الحجاج بن یوسف الثقفي، الذي عیّ أو من غیرهم للمناصب 

فة وقتلە ابن الزبیر.، وقتلە العلماء، والصالحین، وحرقە للکعبة المشرّ  بین المسلمین بظلمە، وجبروتە
(3)

 

 

 الثامن عشر: جمود المسلمين 

بسبب الجمود التي لحقت بالمسلمین، وعدم التطلع الی تحسین الجانب العلمي لدی المذاهب اإلسالمیة ،      

زوا علی جانب التقدم العلمي کما کان المسلمون رکّ  وصرف جل طاقات العلماء في األمور الفقهیة، والنظریة، فلو

بە البطالة، ولحسنت معیشتهم. فحینها إن أضفت الیها ت بسبزوا علی تقویة الجانب الفقهي، وتزکیة النفوس؛ لقلّ رکّ 

لم تحسین الجانب اإلیماني لهم لکان أجدر بأن یستقیم تربیتهم تربیة إیمانیة وکان أسرع للقبول عندم . ألنە من المسَ 

وقوت ستقامة أمور دنیاهم. فمن لم یکن لدیە ما یسد بە قوتە واإلیماني الیستقیم إال؛ بابە أن الجانب الروحي، 

 عیالە فکیف بإمکانە إن یرکز علی أمور دینە ویقوي األمور الروحیة بالشکل المطلوب. 

ومن جانب آخر هناک علماء وشخصیات إسالمیة بارزة أدرکوا بأن المسلمین تأخروا وحاولوا بأن یغیروا      

 ً  دمحمهذا األمر بما تیسر لهم أمثال: ستفادة من تقدم الغرب ، واجتهدوا في ، وتطلعوا الی االقلیالً  حالهم، ولو شیئا

هموهم بشتی رحمهم ەللا( ولکنهم فوجئوا بأن اتعبدة، ودمحم رشید رضا، وجمال الدین األفغاني، وغیرهم)

اإلتهامات.
 

ومن جانب آخر یوجد من المفکرین اإلسالمیین من یمجد جهدهم في هذا الصدد یقول دمحم الغزالي:" 

ریخ اإلسالم".من أجّل المدارس الفكریة في تـأ -ادمحم عبده ، و رشید رض -ي مدرسة جمال الدین األفغان إنّ 
(4 )

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 .   ٥٩ألجل المعرفة، ص دار     

  .٢٦٩الشکعة ، مصدر سابق ، ص  (1)

 .٢٧١-٢٧١اقتبسە، الشکعة، في کتابە ) إسالم بال مذاهب( ، ص (2)

 ، دار الکتاب العربي، ٥، ط٥م(. تأریخ اإلسالم ،ج٩٩٩٩الذهبي، شمس الدین دمحم بن أحمد بن عثمان.)  (3)

 .٥٩٥ص     

 م( ، ) دون طبعة(. الجیزة: نهضة مصر للطباعة ٢٩٩٥الفساد السیاسي في المجتمعات العربیة واإلسالمیة.)  (4)

 .     ٢٩والتوزیع ، ص والنشر      
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 کال علی األعداء ت  التاسع عشر: اال

التوکل علی الدول الکبری الذین أسقطوا الخالفة اإلسالمیة، وجعلوا الدول اإلسالمیة مستعمرة لهم ، وهم      

ّمة، والزالوا، وکذلک هم السبب الرأیسي في تشتیت صفوف المسلمین من مشارق الغرب  الذین أخذوا خیرات األ

؟ ولماذا التجعل المسلمون أیادیهم في أیادي إخوانهم ؟! م اإلتکال علیهم؛ فلم الرکون وراءهم؟ ولِ الی مغاربها. إذاً 

 وأن ینسوا اختالفاتهم کي یسترد قوتهم ، وتتخلصوا من الذل الذي هم فیە، ویرتقوا من جدید .

ستمروا على وضعهم وعلى االکبری عریق قدیم، وسیظل طالما  الخالف بین کثیر من الدول اإلستعماریة     

، کسکوتهم تجاە معاناة على ما یكون ضد المسلمین، هذه قضیة ال یناقشون فیها أبداً  مبادئهم، ولكنهم یتفقون

السوریین . حسب تقریر صدرت عن الشعب الفلسطیني منذ عشرات السنین، وقتل مئات اآلالف من المدنیین 

م( ٢٩٩٢ني)م( ، وحتى نهایة ینایر/كانون الثا٢٩٩٩مركز توثیق اإلنتهاكات في سوریا منذ منتصف شهر آذار)

( شخص من غیر المدنیین .66,551( شخص من المدنیین و)117,510فقد قتل)
(1)

وقتل آالف من مسلمي  

روهینجا في میانمار
(2) 

وغیرهم. ولکن الدول اإلسالمیة یختلفون في كل شيء إال في الوالء ألمریكا، وأوربا، 

السیادة إلى التبعیة، ومن األمام الی الوراء  من ولروسیا إال من عصم ەللا . وهذا أدی الی أن یتحول المسلمون

 والتبعیة .

هذه بعض المعوقات التي تقف أمام خطوات توحید العالم ، وبلورة بعض األطر، والمؤسسات التوحیدیة یظل 

  ّمة، والمخلصین لهذا الدین . هدفاً ، وهاجساً لكل الغیورین على هذه األ

 

 

 الخاتمة:نتائج وتوصيات

 ثنتائج البح -أ

بعد توفیق ەللا سبحانە وتعالی لکتابة هذا البحث عن دور بالد الحرمین الشریفین في تعزیز الوحدة اإلسالمیة؛      

 توصل الطالب الی النتائج التالیة:

 ،ّمة اإلسالمیة رغم إختالف قومیاتهم، ولغاتهم  وأوطانهم أن القرآن الکریم یقرر أن األصل هو وحدة األ أوالا:

 باإلعتصام بحبل ەللا جمیعاً وأن الیتنازعوا مهما اختلفوا فیما بینهم، وأن الفالح، والنصرة  مأمورونوهم       

 کد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  في أحادیثەؤفي وحدتهم، والفشل، والهزیمة في اختالفاتهم ، وصراعاتهم فیما بینهم. وی      

  ، وأن یکونوا کالبنیان المرصوص أمام جمیع وسائلعلی ضرورة الوحدة، والتعاضد بین المسلمین     

 أحب الناس الی ەللا تعالی التفرق المذموم، وأن یکونوا متوادین، ومتراحمین، ومتعاطفین فیما بینهم، وإنّ       

 هو أنفعهم للناس.     

      

 

 الحکومات کل ما کتب في الوحدة اإلسالمیة في الدراسات السابقة لم یتطرق الی الحلول العملیة لتوحید نّ إ ثانياا:

اإلسالمیة في بحث شامل، ومستفیض، وکل ما درس في هذا الموضوع، إنما کتبت عن جانب من جوانب  

کتابة التوصیات. فمثال أشبە ب ،تلک الوحدة المنشودة، أو أشیر الی بعض الخطوات العملیة، فهو بشکل عام

فقد یشیر الی بعض الخطوات  -رغم علمە الواسع وحرصە علی توحید المسلمین -(ەللا)رحمە أبو زهرة 

)الوحدة اإلسالمیة( تحت عنوان) کیف تتکون الوحدة اآلن؟( فهو یشیر الی أن  لتوحید المسلمین في کتابە

أول الطریق هو: أن ینخلع المسلمون من نیر األجنبي، ولکن لم یتطرق الی الخطوات العملیة في هذا الصدد، 

                                                           

 التقریر االحصائي الشهري للقتلی في سوریا، مركــــز توثیـــــق االنتهاكـــــــات في سوریـــا، ینایر /كانون  (1)

          https://vdc-sy.net،  من الموقع:   ٢، ص ٢٩٩٢الثاني       

 .٩٦-٦٩(: ص٩٩٥العدد)م(. المسلمون في بورما. دعوة الحق، ٩٩٩٩آل فائز، نوراإلسالم بن جعفر علي.) (2)
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. وفي المسلمین جسم واحد وکذلک أشار في ثاني طریق؛ الی التعارف اإلنساني وقوة التآخي و الشعور بأنّ 

ثالث طریق:عالج تلک القضیة بجلب الخیر والتعاون في دفع الضر، ولکن لم یقل کیف؟!
(1)

لذلک رأیت هذە  

المالحضات عند جمیع من کتبوا عن الوحدة ، فالوحدة بین الدول اإلسالمیة الیمکن أن یخرج بنتیجة جیدة إن 

عملیة، وهذا لم یُدَرس بشکل مستفیض في ما یرید خطوات ِصر علی النصائح اإلیمانیة أو التوصیات وإنّ حُ 

    البحوثات العلمیة حتی اآلن.

 إن مفهوم الوحدة في وقتنا الراهن غیر مطروح کما کان کان عند أسالفنا؛ وذلک بوجود خلیفة واحدة یمثل  ثالثاا:

کیان ، أو وإنما یکتفی بتشکیل  -وإن کان هذا هو األصل -من مشارق األرض الی مغاربها جمیع المسلمین 

هیئة یجمع الدول اإلسالمیة في القضایا الخارجیة من التکامل االقتصادي والسیاسي، والعسکري، ویترک 

القضایا الداخلیة الی حکامهم المحلیین کیف یدیرونها، شرط أن ال یخالف قرارات تلک الکیان، أو الهیئة 

  التي جمعهم.

ا:     .سبیل تحقیق ما هو أساسي وكبیر ل عما هو هامشي، وصغیر فيحد المسلمون إال بالتنازالیمکن أن یتّ رابعا

 ّمة،  التضحیة في سبیل إسعاد اآلخرین، ولن یقدم الی هذە التضحیة إال من کان یفّضل خیر األ وهذا یتطلب         

 وسعادتها علی مصالحە الشخصیة ، وأن یکون فهمە بمنافع الوحدة وتکالیفها عمیق، وإیمانە بها متین.          

ا  ً  ریادة األ إنّ  :خامسا  لحکام بالد الحرمین ّمة اإلسالمیة في هذا الجانب مهیئة للعرب أکثر من غیرهم خصوصا

 ومکانتهم عند المسلمین، ولغتهم التي هي لغة ثرواتهم الطائلة، وموقعهم الجغرافي،  الشریفین؛ لوجود          

   القرآن.          

ا   یحتاج المسلمون الی النهوض من جدید بوعي جدید لفهم واقعهم ، لکي ینتهوا بهزیمتهم النفسیة ویبدأوا  :سادسا

 لی اإلقدام نحو التقدم في کل المجاالت. إف العدائي إلی واقع اإلحترام المتبادل، ومن التخلّ  بتغییر واقعهم          

           ً   وحضاریاً  کفیل بنصرهم .  ، وبشریاً،وثرواتهم الطائلة مادیا

      

 التوصيات -ب

 توصي الدراسة بما یلي:

 . فمثالً )الحلول في اإلمکان أن یشّکل بعض فصل من فصول هذە الدراسة، دراسة منفصلة مستقبالً  إنّ  أوالا:     

و)الخطوات العملیة لتوحید  الجذریة للهزیمة النفسیة لدی حکام المسلمین(، و)کیف یوحد المسلمون( 

المسلمین(، و) العوائق، والحلول العملیة لتقریب الحکومات اإلسالمیة( و)الخطوات العملیة إلسرتجاع 

ي(. وبإعتبار أن الوحدة دور العلماء في توحید المسلمین(، و )حوافز إعتزاز المسلمین بالتأریخ اإلسالم

أمر من ەللا تعالی، وهو الحل الوحید السترجاع قوة المسلمین، فإنني أعتقد بأن التعمق في هذە الدراسات 

 مهمة للغایة، السّیما في ظل الهزیمة النفسیة التي لحق بالمسلمین.

 لی التفرقة، والتطرف بین المسلمین، إعادة کتابة التأریخ اإلسالمي، و تنقیتها من جمیع الشوائب، وما آل ا ثانياا:

 ، ومنهجا  للجیل الحاضر والمستقبل ، ولیکون التأریخ إسالمیا .مصدرا   مجموعة من الکتب، لیکون وتجمیعها في       

 ّمة؛ لتثبیت الوعي بأهمیة الوحدة في حیاتهم بین کافة  الترکیز علی المفکرین، والموجهین المخلصین في األ ثالثاا:

ً  أطیاف المجتمع،         ّمة. في تفریق األ لینزعهم کل ما من شأنە أن یکون سببا

 وتبدیل عمالتهم الیمیة ؛ بإنشاء سوق إسالمي مشترک البدأ بتوسیع التعاون االقتصادي بین الدول اإلسال رابعاا:

  .عملة مشترکة       

 تدوین منهج دراسي خاص بالخالفات المذهبیة بین السنة، والشیعة من مصادرهم األصلیة  ویدرس في  خامساا:

 ئهم علی قبول اآلخر ، وأن یسود روح التسامح بین األجیال المسلمة، لکياإلسالمیة؛ لیهیّ جمیع البلدان      

 بغضین من کال الطرفین.یأخذوا الحقائق من المصادر الموثوقة لکلیهما ، ولیضیق طریق الم     

                                                           

 .٢٥٥-٢٥٤أبوزهرة، مصدر سابق، ص  (1)
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 کتابة منهج شامل في تعزیز الوحدة اإلسالمیة؛ یربی علیە الطالب من الحضانة الی مرحلة الجامعة، وأن سادساا:

 وأساتذة ذووا الخبرات الهائلة، لتحبیب مفهوم الوحدة وترسیخها في أذهانهم. ن لە معلمین، یعیّ      

 فکار، والمشاریع المستوردة ، والتي یراد من خاللها تمزیق وحدةالعمل بکل قوة من أجل محاربة األ سابعاا:

 ّمة. وحدة األ ّمة ، وبیان خطرە علی األ         

  

 المصادر والمراجع

 القرآن الکریم

 المصادر والمراجع العربية -أ

 م(. الکامل في٩٩٢٩الشیباني.)، أبوالحسن علي بن أبي الکرم دمحم بن عبدالکریم بن عبدالواحد ابن األثير -٩

    بیروت: دار الکتب العلمیة.  الطبعة األولی،، تحقیق أبي الفداء عبدەللا القاضي، ٩،٩٩،٩٢األجزاءالتأریخ ،      

 القاهرة: عالة  الجزء األول،الطبعة األولی، م(. معجم اللغة العربیة المعاصرة،٢٩٩٢عمر.)، أحمد مختار -٢

      والتوزیع والطباعة. الکتب للنشر     

 م(. الخالفة اإلسالمیة معوقاتها وسبل إعادتها. رسالة ماجستیر ،الجامعة ٢٩٩٩، طارق حسن سالم.)ألشرم ا -٥

    غزة. اإلسالمیة ،      

 )دمحم عالءالدین منصور، مترجم(.القاهرة: دار الثقافة والنشر م(. تأریخ ایران٩٩٢٩،عباس اقبال.)آشتياني -٤

 والتوزیع.     

 حسین. م(. التأریخ السیاسي والعسکري للدولة العثمانیة )ناصر عبدالرحیم٢٩٩٥، بجوي إبراهیم.)أفندي -٥

      القاهرة:المرکز القومي للترجمة.الطبعة األولی، ،الجزء الثانيمترجم(.     

 للنشر الریاض: مکتبة المعارف  ،٩م(. سلسلة األحادیث الصحیحة، ط٩٩٩٩، دمحم ناصرالدین.) أللبانيا -٦

 والتوزیع.    

 المکرمة: )دون طبعة(. مکة.جغرافیة العالم اإلسالميم(.٢٩٩٩د،الشریعي، أحمد البدوي.)دمحم سعی،البارودي -٩

   االجتماعیة، جامعة أم القری. کلیة العلوم     

 ،الجزء األولفتاوی ومقاالت متنوعة،ـ(. مجموع ه٩٤٢٩، عبدالعزیز بن عبدەللا بن عبدالرحمن.)ابن باز -٢

     دار القاسم للنشر.، الریاض:  الطبعة األولی      

 م(. ٩٢٥٩-٩٩٩٩ه/٦٤٢-٥٦٩م(. بالد الحجاز في العصر األیوبي )٩٩٢٩، عائشة عبدەللا عمر)باقاسي  -٩

 ماجستیر. جامعة الملک عبدالعزیز، جدة  . رسالة     

      

 ، القاهرة: الطبعة األولیم(. صحیح البخاري، ٢٩٩٥-هـ ٩٤٢٦أبوعبدەللا دمحم بن إسماعیل.) ،  البخاري -٩٩

 مکتبة دار العلم الحدیث.       

 م(.االغتیال االقتصادي.)مصطفی الطناني، و الدکتور: عاطف معتمد. مترجم(، )دون٢٩٩٢،ج.)برکنز -٩٩

 طبعة(.       

 العربیة في إسبانیا)الطاهر أحمد مکی. مترجم(. الطبعة الثالثة ،م(. الحضارة ٩٩٩٤، ل.)بروڤنسال -٩٢

 القاهرة: دارالمعارف.      

 القاهرة: مکتبة األسرة.     

 م(. تاریخ اوروبا الحدیث )علي المزروقي، مترجم(،)دون طبعة(، عمان: األهلیة للنشر ٢٩٩٦،ج.)برون -٩٥

 والتوزیع.     

 للنشر  ، مصراتة: الدار الجماهیریة الطبعة األولی(. اإلسالم ومسألة الحکم، ٩٩٩٥، رجب.)بودبوس -٩٤

 والتوزیع واإلعالن.      

 )دون  الجزء األول.کّشاف القناع عن متن االقناع ،  م(.٩٩٢٥، منصور بن یونس بن إدریس.)البهوتي -٩٥
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      بیروت: عالم الکتب . طبعة(.      

 خاصة(. .)طبعة ٩٩الجزء  ،مجموع فتاوی م(.٢٩٩٤أبوالعباس تقي الدین أحمد بن عبدالحلیم.) ، ابن تيمية -٩٦

     مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف.    المدینة المنورة:       

 ، أبي منصورعبدالملک بن دمحم بن إسماعیل.)دون تأریخ(. لطائف المعارف )دون ناشر(.الثعالبي -٩٩

 الجزء  م(. المنتظم في تأریخ الملوک واألمم ،٩٩٩٥.)، أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن دمحمابن الجوزي -٩٢

      عطا، و مصطفی عبدالقادر عطا، الطبعة الثانیة، بیروت: دارالکتب العلمیة.، تحقیق دمحم عبدالقادر السادس      

 العام للکتاب  تحاد، اال لطبعة الثانیةا(. من تأریخ الحرکات الفکریة في اإلسالم، ٩٩٢٩، بندلي.)جوزي -٩٩

      الفلسطینیین،األمانة العامة. والصحفیین      

 م(. مرآة الزمان في٢٩٩٥، عبدەللا شمس الدین أبي المظفر یوسف بن قز أوغلي.)  سبط ابن الجوزي -٢٩

 تحقیق دمحم برکات ، و کامل الخراط ، و عمار ریحاوي ، الطبعة  ،الثالث عشر تواریخ األعیان، الجزء      

        دمشق: دار الرسالة العالمیة. األولی،      

 ، القاهرة: دارالمعارف.الطبعة الثانیة، طە.)دون تأریخ(. مستقبل الثقافة في مصر، حسين  -٢٩

 في السوق السعودیة. رسالة ماجستیر، م(. أثر تقلبات أسعار النفط على أداء األسهم٢٩٩٤، منی.)حسين -٢٢

     دمشق.      جامعة      

 بیروت: دارالکتب  الطبعة الثانیة،م(. األسرار الخفیة وراء الغاء الخالفة العثمانیة، ٢٩٩٤، مصطفی.)حلمي -٢٥

  العلمیة.      

 م(.الوحدة اإلسالمیة معالمها واعالمها، ٩٩٩٩رمضان/ -هـ ، رجب٩٤٩٩، دمحم واعظ زادة.)الخراساني -٢٤

       (.٢٩رسالة التقریب، العدد )مجلة       

 القاهرة: مکتبة الشروق الوطنیة. الطبعة األولی،م(.خاطرات األفغاني، ٢٩٩٢، سید هادي.)خسرو شاهي -٢٥

 والبربر، م(. تأریخ ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تأریخ العرب٢٩٩٩، عبدالرحمن.) ابن خلدون -٢٦

      لبنان: دارالفکر للطباعة والنشر والتوزیع.   ، ) دون طبعة(،الجزء الثالث      

 اشر(.، عمادالدین.)دون تأریخ( في الفقە الحضاري حول منهج جدید لدراسة حضارة اإلسالم، )دون نخليل -٢٩

 تحقیق الدکتوردمحم أمینهـ(. تأریخ الدول اإلسالمیة بالجداول المرضیة. ٩٥٩٦، أحمد بن زیني.)دحالن -٢٢

      المطبعة البهیة. القاهرة:الطبعة األولی، توفیق ،       

 ، الثالثة والعشرون ر أعالم النبالء ،الجزءِسیَ  ( م٩٩٢٢، شمس الدین دمحم بن أحمد بن عثمان .)لذهبيا -٢٩

 والنشر بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة الصاغرجي، الطبعة الثانیة، األرنائوط ، و مأمونتحقیق شعیب        

   والتوزیع.       

 م(. الجزء الخامس، تحقیق الدکتور: عمر عبدالسالم تدمري، الطبعة الثالثة، دار٩٩٩٩.)تأریخ اإلسالم -     

 الکتاب العربي.         

 (. تفسیر المنار،الجزء الرابع، الطبعة الثانیة، القاهرة: دار المنار.٩٩٤٩، دمحم.)رشيد رضا -٥٩

 ، أبوالقاسم الحسین بن دمحم.)دون تأریخ(. المفردات في غریب القرآن، )دون طبعة(. راغب األصفهاني -٥٩

       .للطباعة والنشر والتوزیعبیروت: دار المعرفة      

 ، بیروت: دارالطبعة الثالثةم(. تفسیر الکشاف، ٢٩٩٩بن عمر.)، أبي القاسم جارەللا محمود الزمخشري -٥٢

  المعرفة.      

 ،دمحم.)دون تأریخ(. الوحدة اإلسالمیة )دون طبعة(، بیروت: دار الرائد العربي.أبو زهرة -٥٥

 محي الدین، حققە الدکتور  الحادي عشرم(.البدایة والنهایة، الجزء ٢٩٩٥،أبي الفداء إسماعیل.)ابن کثير -٥٤

       خاصة(. دولة قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة.    )طبعةدیب مستو،       

 مؤسسة اقرأ ، القاهرة:الطبعة األولیتتار من البدایة الی عین جالوت،م(. قصة ال٢٩٩٦، راغب.)السرجاني -٥٥

 والتوزیع والترجمة.  للنشر      

 ، الطبعة األولیم(. مختصر كتاب االجتهاد والتجدید في الفكر اإلسالمي المعاصر، ٢٩٩٦، سعید.)شبار -٥٦
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     للفکر اإلسالمي.فرجینیا:المعهد العالمي        

 م(. التأریخ اإلسالمي، الجزء الثامن، الطبعة الرابعة، بیروت:المکتب اإلسالمي. ٢٩٩٩، محمود.)شاکر -٥٩

 ، أحمد عبدالونیس، منجود، محمود، إسماعیل، سیف الدین عبدالفتاح، مصطفی، نادیة محمود، صقر،شتا -٥٢ 

 وضع الدول التأریخ اإلسالمي:العالقات الدولیة في م(.٩٩٩٦نصردمحم ، وآخرون) عارف، عبدالعزیز،       

 الطبعة  الجزء الثاني عشر، م(.٩٩٩٩-٩٩٢٤الخالفة العثمانیة ) اإلسالمیة في النظام الدولي في أعقاب       

              القاهرة: المعهد العالمي للفکر اإلسالمي. األولی،      

 ، القاهرة: الدار المصریة اللبنانیة.عشرالطبعة الحادي م(. إسالم بال مذاهب، ٩٩٩٦، مصطفی.)الشکعة -٥٩ 

  ماجستیر، م(. مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وتحدي الوحدة. رسالة٢٩٩٢عبدالمحسن الفي.)،الشمري -٤٩

    األوسط . عمان.   جامعة الشرق      

 السقوط، الطبعة األولی،م(. الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب ٢٩٩٩، علي دمحم دمحم ..)الصالبي  -٤٩

      التوزیع والنشر اإلسالمیة.بورسعید: دار        

 تحقیق دمحم أبوالفضل الجزء الخامس،م(.  الرسل والملوک ،٩٩٦٩، أبو جعفر دمحم بن جریر.)الطبري -٤٢

             .القاهرة: دار المعارف  الثانیةالطبعة إبراهیم ،        

 م(. تأریخ الدولة الصفویة في إیران، الطبعة األولی، بیروت: دار ٢٩٩٩). دکتوردمحم سهیل: طقوش، -٤٥

      والنشر والتوزیع.        النفائس للطباعة      

 ، تحقیق الدکتور باسم  الجزء األولم.(.السنة، ٩٩٩٢-هـ ٩٤٩٩، أبي بکر أحمد بن عمرو.) ابن أبي عاصم -٤٤

       الریاض: دارالصمیعي للنشر والتوزیع.، ٩فیصل الجوابرة، ط بن      

 ، أحمد بن علي بن حجر.)دون تأریخ(. فتح الباري شرح صحیح البخاري، الجزء الخامس. )دون العسقالني -٤٥

      القاهرة: المکتبة السلفیة. طبعة(،     

 ، بغداد: مطبعة دارالسالم.٩م(. اإلسالم والخالفة، ط٩٩٩٦، رشدي.)عليان -٤٦

 الطبعة ، الجزء األول م(. رسائل الحکمة، ٩٩٢٦اءالدین.)، حمزة، التمیمي، إسماعیل، السموقي، بهبن علي -٤٩

     .ألجل المعرفة ، دیار عقل: دارالخامسة     

 م(. وحدة األمة اإلسالمیة في السنة النبویة . رسالة ماجستیر، الجامعة ٢٩٩٩، أحمد منصور.)أبو عودة -٤٢

 اإلسالمیة،غزة.      

 الجزء م(. فرق معاصرة تنتسب الی اإلسالم وبیان موقف اإلسالم منها، ٢٩٩٩، غالب بن علي.)عواجي -٤٩

 جدة: المکتبة العصرین الذهبیة. الثاني، الطبعة األولی،     

 دستور الوحدة الثقافیة بین المسلمین،) دون طبعة(، القاهرة: دارالشروق.   م(.  ٩٩٩٩،دمحم.)الغزالي -٥٩

 م(.) دون طبعة(. الجیزة: نهضة مصر للطباعة ٢٩٩٥.)الفساد السياسي في المجتمعات العربية واإلسالمية -   

    والتوزیع.  والنشر       

 المحکوک في طبقات الخلفاء والملوک،م(. العسجد المسبوک والجوهر ٩٩٩٥، الملک األشرف.)الغساني -٥٩

   محمود عبدالمنعم، )دون طبعة(. تحقیق شاکر      

 )دون طبعة(. دمشق: دارالفکر ،الجزء األول.م(. معجم مقاییس اللغة٩٩٩٩حمد.)، أبو الحسین أابن فارس -٥٢

       والتوزیع.     والنشرللطباعة        

 م(. الجزء األول، العقد الثمین في تاریخ البلد األمین، ٩٩٢٦، تقي الدین دمحم بن أحمد الحسني.)الفاسي -٥٥

 سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع.      ؤبیروت: م الطبعة الثانیة،      

  ،التاسعم(. مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، الجزء ٢٩٩٩-هـ٩٤٢٢، علي بن سلطان دمحم.) القاري  -٥٤

   )دون ناشر(. الطبعة األولی.         

 ، بیروت: الطبعة األولی، الجزء األولم( مسند الشهاب،٩٩٢٥سالمة ) ، أبي عبدەللا دمحم بنالقضاعي -٥٥

 مؤسسة الرسالة.       

 )دون ناشر(. الطبعة الثالپة.م(. سفینة نوح ، ٢٩٩٦الم أحمد.)، میرزا غلقادیانيا -٥٦
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 م(. مجلس التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة والنفط والقوی األجنبیة،٢٩٩٩یوسف خلیفة.)، اليوسف -٥٩

 بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة.الطبعة األولی،       

      

   

 البحوث العلمية    -ب

 ممجلة العلو تمر العلمي الرابع لکلیة الشریعة.ؤ(. وقائع الم٢٩٩٢، عبدالرزاق أحمد.) شباط ،عبدالرزاق  -٩

 .اإلسالمیة      

 م( الوحدة االقتصادیة بین األمة اإلسالمیة، بحث مقدم الی٢٩٩٥أغسطس  ٢-٦، دمحم عبدالحلیم: دکتور.)عمر -٢

 وحدة األمة اإلسالمیة الذى تعقده رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة . مؤتمر:     

              

 المجالت -ج

 .٩٦-٦٩ص.(٩٩٥) م(. المسلمون في بورما. دعوة الحق، العدد٩٩٩٩اإلسالم بن جعفر علي.) ، نورآل فائز  -٩

  ه٩٤٩٩( السنة السادسة٢٩، المجمع العالمي للتقریب بین المذاهب اإلسالمیة  العدد ) مجلة رسالة التقریب -٢

 .٩٩ص م ،٩٩٩٩/      

      
 

 المواقع االلکترونية -د

                     http://www.sasapost.coms                    ؟ من الموقع:في كل قارات العالمأین یتوزع أكثر المسلمين  -

 یـــا، ینایر /كانون ، مركــــز توثیـــــق االنتهاكـــــــات في سورالتقریر اإلحصائي الشهري للقتلی في سوریا  -

    https://vdc-sy.net                                                         من الموقع:         .٢ص،٢٩٩٢الثاني      

  http://fatwa.islamweb.net                                    . من الموقع:حكم تلقيب ملك البالد بجاللة الملك -

       http://www.nasmaa.com                                           . من الموقع: فخامة، دولة، معالي ، سعادة -

 https://ar.wikipedia.org/wik                        من الموقع:     ،قائمة الدول اإلسالمية حسب المساحة -

 http://www.bbc.com/arabic                                    :الموقع من ،القدس أجل من الفياغرا مقاطعة -

  https://binbaz.org.sa                                       ، من الموقع:  الوحدة اإلسالمية وجماعات التصوف -

 https://www.eia.gov                                                               الدول المصدرة للنفط من الموقع - 

    

 

 


