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 الخالصة

سترجاع لکل خطوة نحو مستقبل زاهر، لتحقیق حیاة کریمة للشعوب اإلسالمیة ، والالوحدة هي الحجر األساس       

حدوا ؛ لوجود إمکانیات هائلة لدیهم ؛ مادیاً مکانتهم العظمی؛ التي دامت قرون عدیدة. إّن بإمکان الدول اإلسالمیة أن یتّ 

یدة. یهدف الدراسة الی توضیح أهمیة ، باإلضافة  الی وحدة الدّین والعقإستراتیجي وبشریاً، ولهم موقع جغرافي 

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

أصاب األمة األسالمیة، و حمایة األقلیات المسلمة خارج أرض اإلسالم من بطش  ذيالسلمي، و إنهاء الرکود ال

سالمیة، و التحرر من التبعیة الفكریة والحضاریة إال اإلسالم، و التخلص من صاد الدول اإلاألعداء ، و تحسین اقت

النزعة الفردیة ، و تطبیق العدالة االجتماعیة بین جمیع الشعوب اإلسالمیة دون إستثناء، و تخفیف نسبة البطالة ، و 

، وتشغیل العقول المبدعة، باإلضافة الی الحد الستتباب األمن واالستقرار للعالم، و إصالح الجانب العلمي والتربوي

من هجرة المسلمین . ومن حیث خطة البحث: استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي و استعملت البحوث النوعیة 

. وإّن األسواق، إن الوحدة هي األصل في اإلسالم باإلضافة الی البحوث الكمیة. توصلت الدراسة الی نتائج من أهمها: 

سالمي رغم تعدّد د جهود بلدان العالم اإلاالتفاقیات المشتركة بین بعض بلدان العالم تثبت إمكانیة توحّ واألحالف، و

حد المسلمون إال بالتنازل عما هو هامشي، وصغیر في سبیل تحقیق ما هو أساسي وكبیر حكوماتهم،  والیمکن أن یتّ 

إلسالمیة ؛ بإنشاء سوق إسالمي مشترک  وتبدیل البدأ بتوسیع التعاون االقتصادي بین الدول ا وتوصي الدراسة:

عمالتهم الی عملة مشترکة . کتابة منهج شامل في تعزیز الوحدة اإلسالمیة؛ یربی علیە الطالب من الحضانة الی 

ن لە معلمین، وأساتذة ذووا الخبرات الهائلة، لتحبیب مفهوم الوحدة وترسیخها في أذهانهم. مرحلة الجامعة، وأن یعیّ 

 إعادة کتابة التأریخ اإلسالمي، و تنقیتە من جمیع الشوائب. أیضا؛
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The Objectives of Islamic Unity 

Between The Islamic Countries 
 

 

 

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.....

هي الحجر األساس لکل خطوة نحو مستقبل زاهر، ولتحقیق الحیاة الکریمة للشعوب اإلسالمیة ، الوحدة       

مکانتهم العظمی؛ الذي دامت قرون عدیدة. وکان للمسلمین من الهیبة، والمکانة تفوق کل التصورات ،  ترجاعسوال

المسلمون في أّي شکل من أشکال حد فبنوا حضارة عظیمة مکتملة األسس، والبناء. لذلک فإنە من الضروري أن یتّ 

اجع في جزء کبیر منە إلی الوحدة؛ لتحقیق العدالة واالستقرار االقتصادي لبلدانهم. إن ضعف الدول اإلسالمیة الحالیة ر

؛ نتیجة خالفات، وحروب استثارها ودعمها سادة العالم الحالیون. لذلک التستقیم الوحدة اإلسالمیة من دون إنقسامهم

زق و المنازعات الدائرة بین کثیر من دول العالم اإلسالمي؛ عن طریق التفاوض السلمي بشأن کل هذە وضع حد للتم

 لیة تجاە المصالح الکبری ألمتهم .ؤوالشعور بالمس يه ، والتخدمهم. وهذە الصراعات، التي تخدم الدول الکبری

ة، والثقافیة ، واالقتصادیة، والعسكریة عن بالد إن لوحدة المسلمین وتضامنهم فیما بینهم درء لألخطار السیاسی       

إنە من الطبیعي أن یمر المسلمون بنکبات؛ والتأریخ حافل بأمثال ذلک. ولکن إنە لیس من الطبیعي أن یرکد  المسلمین.

ي وال یحاول أن یسترجع قوتە کما کان أو أکثر. لقد حدث ف سنة( ،مائة ویرضی بالذل والهوان ألکثر من) ، في موقعە

من کیانە بمصیبة األعداء،  ولکن سرعان ما استرد قوتە بمساعدة جهة أخری من  تأریخ المسلمین؛ بأن أصیب جزءاً 

وبعد  .إستیالء الغرب علی العالم اإلسالمي کان أول حادث من نوعە في التأریخ کلە  المسلمین. لکن هذە المرة ؛

لم یسترد قوتە بعد، والیزالون متنازعین ، ومتحاربین، یتراوحون في مکانهم ؛ رغم کل  ؛مرور هذە المدة الطویلة 

 اإلمکانیات الکبیرة التي لدیهم. 

ّمة اإلسالمیة ؛ وذلك إلسهامها في إثراء التقدم وتثبیت العدالة  من العرض السابق تتضح أهمیة الوحدة بین األ     

معالجة مشكالتها وتصویب مسارها. ومن خالل ذلك یمكن إثراء آصرة التآلف االجتماعیة بین المجتمعات اإلسالمیة، و

، والتماسک بین جمیع شعوب الدول اإلسالمیة باإلنتاج الصحیح لجیل جدید یعیش في المحبة والوئام ؛ بعیداً عن التشنج

الی األمام، ویستجلب حیاة وهذە هي التي تحتاجە المجتمعات اإلسالمیة؛ لیتقدم  .اواالقتتال ، والتشتت المنهي عنه

 کریمة للمواطنین.

 تعریف الوحدة اإلسالمية

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

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

یتجلی في قراءة سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن الکریم والتقبل الصالة إال بها، حینما یبدأ بحمد ەللا 

مین...﴾ فیقول ﴿ الحمد ەلل رب العال
(1)

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

َراَط اْلُمْستَِقیَم....﴾.  ودعائە إیاە فکلها بصیغة الجمع فیقول﴿ إِیَّاَك نَْعبُدُ َوإِیَّاَك َنْستَِعیُن  اْهِدنَا الّصِ
(2)

 

 لفظین اثنین: من 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 ) 
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والواحد بني على انقطاع النظیر وعوز المثل ، والوحید بني على الوحدة، واالنفراد عن األصحاب من طریق     

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

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

كل موجود حتى إنە ما من عدد إال ویصح أن یوصف بە ویقال عشرة واحدة، ومائة واحدة، وألف واحد.
(4 )

 

قال الراغب األصبهاني     
 

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

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

واحد.
(5)

 

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

أرادوا ما رزقوا فـي التیە من المّن ، والّسلوى . 

فإن قلت: هما طعامان، فما لهم قالوا على طعـام واحـد ؟ قیـل: أرادوا بالواحد ما ال یختلف وال یتبدل، ولو كان على 

ً واحداً، یراد بالو حدة: نفي التبدل مائدة الرجل ألوان عدة یداوم علیها كـل یـوم ال یبدلها قیل: ال یأكل فالن إال طعاما

واالختالف، ویجوز أن یراد أنهما ضرب واحد.
 (7) 

 صطالحاا امفهوم الوحدة: 

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

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

د المتعدّد أي  ً واحدًا، ویقال وحَّ یقال إتّحاد البلدان، إتّحد البلدان أي: صارا بلدًا واحدًا . واتّحدت األشیاء صارت شیئا

صیَّره واحداً. واالتحاد امتزاج الشیئین واختالطها حتى یصیرا شیئاً واحدًا.
(8)

  

یاسة، والجیش ، واالقتصاد، جاء في المعاني الجامع؛ )و      ئاسة، والّسِ حدة السیاسة(: إتّحاد قطرین، أو أكثر في الّرِ

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

في االتحاد  -اتّحدوا ضد العدو -اتحاد العمال/المحامین-إتّحدت اآلراءالسیاسي، واالجتماعي، واالقتصادي، یقال : 

القوة.
(9 )

د القوم:جمع بینهم، صیّرهم صفاً واحداً. وّحد الجیش: توحید الصفوف.وحّ 
(10)

 

هي تقارب الفرق اإلسالمیة فیما بینهم، مع االحتفاظ بكیاناتهم، وماهیاتهم، وطریق الوصول الی ذلك الهدف      

 ،وهي:االستناد الی العقل، والمنطق، وتجنب كل االنفعاالت العابرة، والعصبیات الجامحة.

نتأمل آیات المولى ، ونجد هذا المفهوم مفهوم الوحدة اإلسالمیة یجسده القرآن الكریم بأروع وأجمل صورة حینما      

قُوا﴾. واضًحا جلیًا في قول ەللا ) سبحانە وتعالی( إذ یقول: ِ َجِمیعًا َواَل تَفَرَّ ﴿ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اَّللَّ
(11 )

فاەلل سبحانە یأمر 

الوافر الذي یحصل من هذا  ما یعلم سبحانە من الخیرعبادە بصیغة األمر؛ أن یعتصموا بحبل ەللا ، الیستثني منە أحد، لِ 

ِ  اإلعتصام الجماعي . فهو سبحانە یذکرهم بما رأوە بأّم أعینهم من محاسن هذە الوحدة بقولە: ﴿ َواذُْكُروا نِْعَمَت اَّللَّ

َعلَْیُكْم إِذْ ُكنتُْم أَْعدَاًء فَأَلََّف بَْیَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِە اخواناً ﴾
(12)

فوضی، واإلختالف الواقع بین العرب إشارة الی ال 

الذي کان بین األوس والخزرج في المدینة . ألن الهدف  -الطویل األمد -المسلمین في مکة ، وماحولها. وکذلک العداء

واالعتصام هو: أن تنشأ من المسلمین أمة واحدة؛ لیقوموا بواجب أساسي في حیاتهم ، أال  هذە الوحدةاألساسي وراء 

المعروف والنهي عن المنکر. وهذا الیمکن أن یحصل في بیئة مشحونة بالصراعات والمنازعات ، وهذا وهو: األمر ب

ةٌ یَدُْعوَن إِلَى اْلَخْیِر َویَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروفِ  نُكْم أُمَّ  َوَیْنَهْوَن َعِن الطریق هو طریق الفالح کما یقول ەللا تعالی: ﴿ َوْلتَُكن ّمِ

ئِكَ  ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾. اْلُمنَكِر َوأُولَٰ
(13 )

ویأمر ەللا سبحانە عبادە بأن الیختلفوا والیفترقوا کما تفرق األمم االخری من قبلهم 

قُوا َواْختَلَفُو ا ومن یفعل ذلک فقد یهددە سبحانە بعذابە کما یقول سبحانە في سورة آل عمران: ﴿ َواَل تَُكونُوا َكالَِّذیَن تَفَرَّ

ئَِك لَُهْم َعذَاٌب َعِظیٌم ﴾.ِمن بَْعِد َما َجاَءهُ  ُم اْلبَّیِنَاُت َوأُولَٰ
(14) 
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بینهم االختالفات والمنازعات ؛ بل قد یقع في بعض األحیان ما یضر  فیما وهذا الیوحي بأن المسلمین قد الیحصل     

بذلک اإلعتصام ویضعف األخوة اإلسالمیة. لذلک أرسل ەللا أنبیائە إلصالح ذات البین ، وتطبق عدل ەللا فیهم کما 

ُ النَّبِیِّی یقول عزوجل في سورة البقرة: ﴿ ةً َواِحدَةً فَبَعََث اَّللَّ ِریَن َوُمنِذِریَن َوأَنَزَل َمعَُهُم اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ كاَن النَّاُس أُمَّ َن ُمبَّشِ

ِلیَْحُكَم بَْیَن النَّاِس فِیَما اْختَلَفُوا فِیِە ﴾.
(15)

والمسلمون مطالبون باإلحتکام الی ەللا و الرجوع شرعە في جمیع مایحصل  

ِ ﴾. لهم من  اختالفات، وهذا هو الحل األمثل کما یقول سبحانە: ﴿ َوَما اْختَلَْفتُْم فِیِە ِمن َشْيٍء فَُحْكُمەُ إِلَى اَّللَّ
(16)

والرجوع 

فَإِن تَنَاَزْعتُْم  الی حکم ەللا من المنازعات من شروط صحة اإلیمان باەلل والیوم اآلخر بقولە تعالی في سورة النساء: ﴿

ُسوِل إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُونَ  ِ َوالرَّ ِ َواْلیَْوِم اآْلِخِر ﴾. فِي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اَّللَّ بِاَّللَّ
(17 )

ویبین ەللا تعالی صراحة ومن دون غموض 

َواَل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهَب ِریُحُكْم ﴾. بأن الفشل مع المنازعة وذهاب القوة والشوکة بقولە سبحانە: ﴿
(18)

ویهدد ەللا  

قُوا ِدینَُهْم َوَكانُوا ِشیَعًا لَّْسَت ِمْنُهْم فِي َشْيٍء إِنََّما  إِنَّ  سبحانە کل من یفترق عن هذا المنهج الرباني بقولە: ﴿ الَِّذیَن فَرَّ

ِ ثُمَّ یُنَبِّئُُهم بَِما َكانُوا یَْفعَلُوَن ﴾. أَْمُرُهْم إِلَى اَّللَّ
(19)

الن ەللا )جل في عالە( قد أمر بأن یکون المسلمون اخوة مهما کان  

إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ ﴾.قومیتهم ولغتهم وأوطانهم بقولە:﴿ 
(20)

ن ذََكٍر   وکذلک قولە تعالی:﴿ یَا أَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ّمِ

ِ أَتْقَاُكْم ﴾. َوأُنثَٰى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِل ِلتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ اَّللَّ
(21)

 

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

وسعە لکي یکون المسلمون إخوة فیما بینهم ، وأن یکونوا کالبنیان المرصوص لیقفوا أمام أعداء الدین مثل الجبال 

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

.
(22)

ً ولم یقف   بقولە:  ملسو هيلع هللا ىلص عند حد التشجیع فقط بل ألزم اإلیمان بالمحبة وبدونە الیستقیم إیمان العبد مهما کان صالحا

فسە((.))ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیە ما یحب لن
(23)

 

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

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

تراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منە عضو تداعى لە سائر الجسد بالسهر والحمى ((.و
(24 )

ألن حب ەللا 

)) أََحّب الناس إلى  ملسو هيلع هللا ىلص :ومعونتە یأتي علی قدر منفعة المسلم ألخیە المسلم ، وإّن أَحبّهم الیە سبحانە أنفعهم للناس بقولە 

سرور تدخلە على مسلم، أو یكشف عنە كربة، أو یقضي  -عز وجل-ەللا تعالی أنفعهم للناس، وأََحب األعمال إلى ەللا 

عنە دیناً، أویطرد عنە جوعاً((.
 (25 )

هذا لکي یبتعد المسلمون من اإلفتراق المذموم ، وأن یبقوا مجتمعین مهما  وکل 

ّ  )) ملسو هيلع هللا ىلص : مرنا بالجماعة کما یقولحصل بینهم إختالف ، ویأ كم الفرقة ((.علیكم بالجماعة وإیا
(26 )

ألن االختالف کان 

سبب الهالک دائماً 
  

))ال تختلفوا فإّن من كان  فق ، وال نختلف بقولە:ملسو هيلع هللا ىلص بأن نتّ  یأمرنا الرسول الغابرة ؛ لذلک لألمم

ختلفوا فهلكوا((.إقبلكم 
(27) 

  

 الوحدة في نظر دمحم رشيد رضا

من بأن المخرج من حالة الرکود ، والیأس ؤی -الذي یعتبر من أحد دعاة الوحدة اإلسالمیة  -( **) دمحم رشید رضا      

من انقساماتهم ، وانە یوجب علی کل من کان لهم  التي أحاطت بالمسلمین ؛ إال باتحادهم ، وترک خالفاتهم ، والتخلص

أو لغة واحدة ،أن یتحدوا مهما کان األمر، وهو في موضع کالمە عن المصریین کجزء من العالم دین واحد ، 

اإلسالمي الکبیر إذ یقول: " فإن حیاة الوطن وارتقاءە باتحاد کل المقیمین فیە علی احیائە،ال من تفرقهم، و وقوع 

أحدهما ". العداوة ، والبغضاء بینهم ،السیما المتحدین منهم في اللغة والدین أو
(28)

وکذلک یشیر) رحمە ەللا( الی أنە  

التقوم لقوم قائمة ، إال إذا کان لهم جامعة تضمهم ، و وحدة تجمعهم ، وتربط بعضهم ببعض ، فیکونون بذلک أمة حیة 

كأنها جسد واحدة .
(29)

منة، أم ؤأکانت م لذلک یقول :" فإذا کانت الجامعة الموحدة لألمة هي مصدر حیاتها ، سواءً  

ً ؤکافرة ، فال شک أن الم ونهم ؤواحداً یرجعون في جمیع ش منین أولی بالوحدة من غیرهم ألنهم یعتقدون أن لهم إلها

الی حکمە  الذي یعلو جمیع األهواء ویحول دون التفرق، والخالف".
(30 ) 
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 إمکانية اتّحاد المسلمين

وتحكیم شریعة اإلسالم، بدونها؛ ال یمکن أن یحصل إال بالعودة الصادقة إلى ەللا تعالى، تحقق الوحدة تال        

دي الی ؤالمسلمون علی المجد، أوالعزة ؛ إال بالوحدة ، التي هي: الطریقة المفضلة لتحقیق مصالح المسلمین ، لکونها ت

ي صورة تقلیل فجوة الخالف فیما بینهم، وبذلك تتحقق المودة ، ویسود اإلخاء ، ویعم التعاون. واجتماع المسلمین في أ

کان؛ فقد یخیف األعداء ، ویلقي الرعب في قلوبهم ، ویجعلهم یخشون شوكة اإلسالم والمسلمین، ومن ثم یكون في 

ّمة،  لذلک، فإن توحید الصفوف ، واجتماع الكلمة ؛ هما الدعامة الوطیدة لبقاء األ .االجتماع عزة للمسلمین في كل مكان

الفرد المسلم یشعر بآالم المسلمین في کل بقعة من بقاع العالم اإلسالمي دون  وال یزال .ودوام دولتها، ونجاح رسالتها

أن یحسب لعرقە ،أو مذهبە ،أو وطنە، وهذا من شأنە أن یعمل على توفیر أساس راسخ لمحاوالت إعادة التضامن، 

ادین: الثقافة، واالقتصاد، والوحدة بین جمیع أقطار العالم اإلسالمى؛ وذلک بتوحید الجهود والتكامل فیما بینها في می

 والسیاسة، واألمن، وتبادل الخبرات والمنافع، وكل ما یعود على المسلمین بالخیر .

         ِ فاإلسالم یدعو إلى الوحدة والتضامن، ویحذر من الفرقة، والتنازع کما یقول ەللا سبحانە: ﴿ َواْعتَِصُموا بَِحْبِل اَّللَّ

قُوا ﴾. َجِمیعًا َواَل تَفَرَّ
(31)

ّمة كلها مثل الجسد  ویدعو إلى الشعور بآالم اآلخرین، والمشاركة فى تخفیفها، ویجعل األ 

في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم کمثل الجسد؛ إذا اشتكى عضواً تداعى  منینؤالمتری  )) الواحد، كما یقول النبى ملسو هيلع هللا ىلص :

لە سائر جسدە بالسهر والحّمى ((.
(32) 

       ً  -في وقتنا الراهن فإّن التفرق، والتنازع بین المسلمین تخطی کل المعاییر؛ حتی في دولة اسالمیة خصوصا

التي کانت عاصمة للخالفة اإلسالمیة لمئات السنین؛ فقد أصبحوا الیوم یتناحرون فیما بینهم، وتفرقوا الی  -کالعراق

؛ فال یرضی الواحد منهم اآلخر.زباً سیاسیاً جماعات، وأحزاب شتی، وشکلوا مایقارب من )ثالثمائة وعشرون( ح
(33)

 

المسلمون الیوم یشّکلون أکثر أهل الشرائع السماویة ، والیوجد مکان في جمیع أنحاء العالم إال واجتاز اإلسالم       

حدوده، وانتشر فیە ، ورغم کل ذلک هم في تعداد المستضعفین ، وکذلک هم عالة علی غیرهم؛ ألنهم متشتتون، 

عصر الحدیث؛ یرجع قدر كبیر منها إلى الفترة التي هیمن فیها نقسام، والفرقة بین المسلمین في الومتفرقون. إن اال

مشكالت عدیدة من أهمها: مشكالت الحدود،  االستعمار على بالد العالم اإلسالمى ، وعندما رحلوا منها ؛ تركوا عمداً 

لمذاهب و زراعة الفرقة بین المسلمین من خالل؛ اشعال فتیل األحزاب، والطوائف، والعنصریات، والقومیات، وا

 المسلمین فیما بینهم.الدینیة، مما أوجد حزازات بین 

 

لذلک انشغل المسلمون بالمشكالت الكثیرة التى خلفها االستعمار ، وغفلوا عن تعالیم اإلسالم فى الوحدة،      

الدول اإلسالمیة  ؛ فلو وجد القائد المناسب؛ في أي بقعة من بقاع العالم اإلسالمي، فإنە بإمکانە أن یوحدإذاً  .والتضامن

ً  -تحت أّي إطار کان -همکلهم ، أو جلّ  کان شکل تلک الوحدة، وباألخص إذا کان تلک القیادة المرجوة ینشأ في بالد  وأیا

الحرمین الشریفین؛ لمکانتهم في قلوب المسلمین ، ولغزارة ثرواتهم التي أنعم ەللا علیهم أکثر من غیرهم ، فإذا کان 

مین ، حینئذ یوشک أن ینتهي بالتبعیة للدول العظمی ، ویکونوا قوة کبیرة یحسب لهم حساب همهم توحید صفوف المسل

کما یقول دمحم  .في کل القضایا الدولیة، وسوف یظهروا كإحدى القوى السیاسیة العظمى في العالم کما کانوا من قبل

قدر لە أن یعود الی مرکزە؛ کان جمالە  اقبال:" ان المسلم ، وإن کان قد تجرد عن أبهة الملک والسلطان ، وإنە إن 

جالالً، وکانت لە سطوة ال تطاق".
(34) 
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 ؛بنجاح یحظی لم وقوتە وعزتە، اإلسالم، دولة اعادة أجل من اإلسالمي العالم في بذلت التي المحاوالت من کثیراً  إنّ    

.على الرغم من وانحطاطها ّمة األ وضعف اإلسالمیة الدولة ضیاع خلف کانت الذي الحقیقیة األسباب یعالج لم ألنە

قفها بعض الحکومات اإلسالمیة من قضیة الوحدة، إنە من الطبیعي أن ال تلبي بعض الدول تالمواقف السلبیة التي 

سبب کان ، ولکن إذا رأوا ما یعجبهم من فعالیات ایجابیة من الدول المتحدة ؛ ربما  اإلسالمیة لنداء الوحدة أليّ 

ً  یشارکون معهم  . لو یخطو المسلمون نحو بعد ذلک  وهکذا اتحدت أوروبا بکال جناحیها؛ الغربیة ، والشرقیة تدریجیا

فلن یحتاجوا الی هیئات دولیة لحل  -لیس ببعید وال بعسیر يوه -إصالح ذات البین ویشکلوا کتلة موحدة قویّة فیما بینها

 یة سوى التفرق، والشقاق، والضعف، والهوان.مشاکلهم، ولم یجني المسلمون من أمثال تلک الهیئات الدول

لم الذي یعیشون فیە السترداد ؤفي انتهاج منهج جدید في تعاملها مع الواقع الم لو کان عند حکام المسلمین الرغبة        

درون وإذا ما وعوا فإنهم قا .من جمیع النواحيبە قوتهم من جدید؛ فقد تغیّر بە أحوال المسلمین و یمکن أن یتقدموا 

 ً فکرة  . لذلک فإنّ على مواجهة العولمة الغربیة الجانحة بعولمة إسالمیة عادلة  ، وهم یمتلكون مقوماتها نظریاً وعملیا

الجامعة اإلسالمیة یدعو لها الدین، وتفرضها األخوة اإلسالمیة والروابط الدینیة. وستكون ثمرات الجامعة اإلسالمیة 

  یتطلب ؛بل تکون للبشریة جمعاء. إن البدء بجمع الكلمة وتوحید الصفوف  لیست مقتصرةً على المسلمین وحدهم،

عن كل المالبسات، واإلشكاالت، والحساسیات عن صفوف المسلمین. فعندما تهدأ القلوب واطمأن النفوس ،  االبتعاد

البعض؛ حینها تکون حترام المتبادل فیما بینها ، وانفتحوا على بعضها ، وشاعت اال وتحبب الناس بعضها بعضاً 

 الظروف مالئمة لبدء الحوار الجدّي في هذا الصدد.

كان العرب قبل اإلسالم تابعون المبراطوریة الروم، والفرس. لذلک کانوا متخلفین في کل نواحي الحیاة،       

ِعلم عندهم، ، وتطور ال اً وانتشرت نعرات قبلیة وحروب داخلیة مستدیمة . لكن عندما أتى اإلسالم أصبحوا أحرار

وأصبحت الدول اإلسالمیة أقوى الدول، وأكثرها تقدماً من جمیع النواحي. والیوم وهم تابعون ألمریکا والغرب ، وهم 

ً   قتتال،بنفس الحالة من التخلف، والتشتت، واال وال  بعد یوم ، والمناص لهم ، والنعرات القومیة، والوطنیة یفتتهم یوما

رتقاء والتقدم علی جمیع شعوب العالم قبل ضعفهم؛ أال وهي: لطریقة التي أدّت بهم الی االمخرج؛ إال بأن یسلکوا نفس ا

 ً تحاد ، وهو صادقاً ؛ کما أرادە )سبحانە وتعالی( ؛ ألن تعالیم اإلسالم؛ هو الذي دفعهم الى اال التمسک بدین ەللا تمسکا

 ً خلي عنە،  وعن اإلسالم بشکلە الصحیح؛ اصبح حالهم وراء تقدم العرب ، والمسلمین سابقاً ، وبعد الت الذي كان سببا

 هكذا، فال یُحسدون علیە .

ً  التحدّیات التي تواجە األ إنّ         ن أ، أو حکومات ؛  ّمة اإلسالمیة الیوم؛ تفرض علی کل مسلم سواًء کانوا أشخاصا

ّمة اإلسالمیة ویهددهم  أوصال األ روا واقعهم بکل ما استطاعوا ، وتعبئة كل الجهود لمواجهة الخطر الذي یمزقیغیّ 

ً اجتماع اقتصادیاً،أو سیاسیاً، أو کان األبواب؛ سواءً  كل یفتحوا وأنجمیعاً،  ً  یا  النهوض أجل من ،أو غیرها ،أو علمیا

ً  بهم أحاط التي لمؤالم الواقع هذا من وتخلصە اإلسالمیة ّمة باأل  الیتجزأ جزءً  صبحأ التي ، والتخلف التناحر من جمیعا

 أموال یهدرون وهم - ەللا أمرهم کما- اإلسالمیة الشریعة یطبقوا لم الحاضر وقتنا في اإلسالمیة الدول إن. کیانە من

إلیە  الحاجة أشد في، والمسلمون  ، والرقیب حساب بال -بشکل عام-ولین ؤ، والمس ، واألمراء ساءؤالر بین المسلمین

، فبذلک أضروا بالمسلمین من مشارق األرض بینهاّمة علی األحزاب، والجماعات المتنافرة فیما  . وکذلک تفرقت األ

 الی مغاربها؛ فلم یبقوا متحدین ، وأصبحوا لقمة سائغة بید أعدائهم. 

وإن کان یتوقف علی  -إن تأسیس أّي نوع من التقارب والتضامن، الی أن یصل الی الوحدة بین الدول اإلسالمیة       

لکن  فإنە بإمکان العلماء ، والدعاة المخلصین ،  -ین من أصحاب القرار في الحکومات اإلسالمیةإرادة السیاسیّ 

عالمیین؛ أن یکون لهم دور تحفیزي لتثبیت هذە الوحدة،  أو هذا التقارب بجمیع أشکالە والمفکرین ، والمثقفین ، واال

موا بفکرتهم وتثقیفهم بها ، ویعمّ  هذە األجیال الی فهم هذا التقارب، أو الوحدة المنشودة ،وألوانە؛ بأن یقوموا بتوجیە 



 
 

 
8 

 

 

 

هذە بین جمیع أوساط المجتمع في جمیع أنحاء الدول اإلسالمیة دون استثناء ، وتثبیتها في قلوبهم قبل أن یثبتوا علی 

 ومیة، والوطنیة، وغیرها من العوائق. نشقاقاتهم الطائفیة، والمذهیة، والقاأرض الواقع؛ للتقلیل من سبل 

كبیر، وأن الخالفات القائمة بین الحکومات اإلسالمیة  الوحدة اإلسالمیة وهمٌ  بعض المشككین یرون أنّ  إنّ       

 كین.خطوة نحو التقارب ناهیک عن الوحدة ، ولكن التأریخ یقرر عدم صحة هؤالء المشكّ  تستعصي أيّ 

اسیّین لم یمنع من توسیع نطاق الوحدة بین الوالیات التي الصراع الدامي والحروب الکثیرة بین األموّیین والعبّ        

ین ، وکذلک بین العبّاسیّین ت الداخلیة الکثیرة بین السلجوقیین ، والبویهیّ قتتاالکانت تحت حکم العبّاسیّین ، وکذلک اال

بین المسلمین .  الوحدةّمة مرةً أخری تحت ید العثمانّیین بأسمی أنواع  د األن أن یوحِّ ، والفاطمیّین وغیرهم، لم یمنع م

التي وقعت بین الدول  -الطویلة المدی -المذهبي قتتالالحربین العالمیّتین واال وکذلک الحال عند غیر المسلمین؛  إنّ 

بي وثیق ، حتی وصلوا إلی مرحلة متطورة في الغربیة؛ لم یمنعهم من أن یتّحدوا مرةً أخری ، ویشّکلوا اتحاد أورو

واستعمالهم لعملة واحدة فیما بینها. وما هذا التغییر بە بدولة واحدة من نواحي کثیرة .کون أشتترک خالفاتهم الی أن 

 هناک جهود المخلصین في هذا السبیل. کانببعید من المسلمین إذا 

 

مات  رسول ەللا ملسو هيلع هللا ىلص ودرعە مرهونة عند رجل من أهل الكتاب بصاع من شعیر       
(35)

شارة واضحة إلى إ، فیە 

فكیف یشكك  -وهم لیسوا بمسلمین -إمكانیات التعایش مع الغیر ؛ على الرغم من وجود اختالفات فكریة جوهریة معهم

مایقارب من ملیارین من المسلمین الذین  ي داخل الجماعة المسلمة؟!. إنّ هؤالء بقدرة اإلسالم على تحقیق إخاء إسالم

ً على ید رسول ەللا ملسو هيلع هللا ىلص یوم تحققت لهم القبلة الواحدة، یشکّ  لون أكبر مجموعة دینیة في العالم، تم توحیدهم منهجیا

کثریة اا الكم الهائل من المسلمین متفقون في هذ والرسالة الواحدة، وقرآن واحد، ورسوٌل واحد، والعبادة الواحدة. إنّ 

ّمة هي: اإلیمان باەلل ، ومالئكتە ، وكتبە ، ورسلە ، والیوم اآلخر، وأركان  یمان عند سائر األأمور دینهم؛ فأركان اإل

وحج البیت.  اإلسالم هي: شهادة أن ال إلە إال ەللا ، وأن دمحماً رسول ەللا، وإقام الصالة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان،

 وهي کلها محل إتفاق تام بین المسلمین.

 

تتمسك بما  هاالدول الغربیة تختلف فیما بینها في وجوه  کثیرة من الثقافة ، واللغة، و القومیة ، والدین، ولكن إنّ         

ا ، وكتاب ربها ، حد في قبلتها ، وعبادتهة تتّ قد یكون نقاط إتفاق لتحقیق مصالحها. لذلک قد یکون من العجب أن أمّ 

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

الروابط . إن الوضع الراهن للعالم اإلسالمي یفرض علی جمیع المسلمین بجمیع أطیافە؛ أن یدرکوا بأن هذە  

حیاة أفضل للشعوب اإلسالمیة، بل تقودهم الی مزید من الموت ، والدّمار  المنازعات والحروب الطاحنة ال تقود الی

 . حیاتهم وحیاة مواطنیهم ذلذلک البدأ بإصالح ذات البین وتسویة الخالفات بینهم، من األولویات المطلقة النقا

 

 المسلمون أمة واحدة 

ةً َواِحدَةً         تُُكْم أُمَّ أراد ەللا سبحانە وتعالی أن یجعل المسلمون أمة واحدة دون الناس ، إذ یقول سبحانە: ﴿ إِنَّ َهِذِه أُمَّ

َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُدُوِن﴾.
 (36)

دین اإلسالم هو أساس هذه الوحدة ؛ الذي یأمر المسلمون بأن یشمل وحدتهم هذە کافة  وإنّ  

یاتهم، فرداً کانوا ، أو جماعة إلى درجة یحس معها المسلمون بحالوة، ومرارة إخوانە وأخواتە في اإلسالم أمور ح

أینما کانوا ، وحیثما کانوا ، بغض النظر عن لونە ، أو قومیتە ، أو وطنە ، مثل الجسد الواحد مهما اختلفت أعضاؤه 

المسلمین في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منە عضو  کما یصورە الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في قولە: )) مثل
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تداعى لە سائر األعضاء بالسهر والحمى((.
(37 )

ولم یکتف ملسو هيلع هللا ىلص بأن یحس بآالم وسعادة المسلمین فقط بل أرشدهم الی أن 

 ، كما جاء في قول الرسول الكریم ملسو هيلع هللا ىلص:یشد بعضهم بعضاً حتى یکونوا  مجتمعاً قویاً بتماسكهم وتعاونهم فیما بینهم

)) المؤمن للمؤمن كالبنیان المرصوص یشد بعضە بعضا((. 
(38)

وأن الیتطور خالفاتهم الدنیویة الی منازعات  

َفتَْفَشلُواْ َوتَذَْهَب ِریُحُكْم فیضعفوا أمام أعدائهم، إستجابة ألمر ربهم فى قولە سبحانە:﴿ َوأَِطیعُواْ اَّلّلَ َوَرُسولَەُ َوالَ تَنَاَزُعواْ 

ابِِریَن﴾. َواْصبُِرواْ إِنَّ اَّلّلَ َمَع الصَّ
(39)

  

الوحدة بین المسلمین وتآلفهم وتعاونهم علی البر والتقوی مطلب شرعی ، جاءت الشریعة بترسیخها في النفوس ،        

واحدة ، وقبلتهم واحدة ؛ فهم أجدر األمم علی التقارب واالجتماع  ةً وتعزیزها في عالم الواقع . فإذا کان المسلمون أمّ 

 والوحدة.

ین علی الوحدة اإلسالمیة في األساسیات مثل: إیمانهم باەلل سبحانە ، و برسولە ملسو هيلع هللا ىلص ، وبالقرآن المسلمون مقرّ        

کاة ، واإلیمان بیوم البعث . فکل ذلک؛ یمکن أن الکریم ، وإقامة الصلوات ، وحج البیت ، وصوم رمضان ، وإیتاء الز

یکون وسیلة قویة السترجاع مفهوم الوحدة اإلسالمیة من جدید بین المسلمین في کل بقاع العالم اإلسالمي، حتی یکون 

 ً ً  واقعا النجاة حدة هي سفینة وإنّما تتحقق بأن یؤمن الجمیع أن الو ؛ والوحدة ال تتحقق بالشعارات واألُمنیات . ملموسا

 وتبلغ غایاتها، وتنتهي بها نزاعاتها ، وتتخلص بها من تخلفها. للسلمین ، وفي ظلّها تتحقق لألمة أهدافها،

لیس المقصود بالوحدة اإلسالمیة أن ینضوي المسلمون في مشارق األرض، ومغاربها تحت لواء حكومة واحدة،       

وینصهر کل مذهبیة وفي العادات والتقالید ،والیة ، والعبادیة ،اعجتموأن یتفق المسلمین في كل شؤونهم القومیة ، واال

کما یقول دمحم أبو زهرة )رحمە ەللا(  :" ، احدة خالیة من كل هذه االختالفاتالقومیات ، والشعوب في مجموعة بشریة و

ة أن تحكمنا حكومة البد أن یجتمع المسلمون والیختلفوا، وأن تتكون منهم أمة واحدة،  والنقصد بأن نكون أمة واحد

ق، ولكن یمكن أن یتحقّق منا تجمع واحد، أو جامعة إسالمیة واحدة".واحدة ، فإن ذلك الیمكن أن یتحقّ 
(40)

  

مطلب الوحدة المنشودة لیس لمحرابة الغیر مهما کان عدائە؛ ألن الحرب الیجلب معە إال الویالت لمجتمعاتنا،  فإنّ       

، والتحول بهم الی االرتقاء والعمل علی تحصیل مصلحة الشعوب قتتالبل المقصود بە ابتعادهم عن الحروب ، واال

الفقر الی الغنی ، ومن الجهل الی العلم ، هذا هو المطلب  اإلسالمیة ، ومن الدکتاتوریة الی العدل ، والمساوات، ومن

األساسي وراء تجمیع شمل المسلمین بشکل عام. وما الجامعة العربیة، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، ودول عدم 

ن إال نماذج على إرادة الوحدة ، ومحاولة العمل م -التي قامت هنا وهناك-االنحیاز، والتكتالت االقلیمیة  األخری 

 .أجلها

من المخلصین في  شغلت قلوب کثیراً  -من أشکال الوحدة اإلسالمیة -فكرة تجمیع المسلمین في أي شکل کان  إنّ       

، یة، وقد عالجتها أطروحات ، وكتبالعالم اإلسالمي ، وجعلوە من أولویات مجهوداتهم منذ إنهیار الخالفة العثمان

 ولیة کثیرة.تمرات دؤومقاالت كثیرة ، وعقد من أجلە م

عبارة جمال الدین األفغاني)رحمە ەللا( في هذا الصدد واضحة صریحة ؛ إذ کان ینظر الی ما یجري حوالیە ببعد       

نظر، فهو یری بأن المسلمین علی حافة الهالک ، بما یری من تفرقة المسلمین في کثیر من البلدان اإلسالمیة. لذلک 

ممکن من الوحدة ، ولو بین دولتین ، أو اکثر لرد أعدائهم ، ولکي یقفوا بوحدتهم  یدعوا الحکام المسلمین الی أقل قدر

حدوا ضد االنجلیز، کما یدعوا المصریین الی السیول المتدفقة من کل جوانب . ویدعوا اإلیرانیین واألفغانیین أن یتّ 

 الوحدة ضد عدوهم المستعمر ویدعوا العثمانیّین الی مساندة مسلمي الهند.



 
 

 
10 

 

 

 

فهو لم یطلب في وقتە أن یکون جمیع الدول اإلسالمیة ان یکون تحت إمرة شخص واحد وخلیفة واحدة، وإن کان       

هذا هو األفضل، لذلک قال: "هل آن األوان لیصبح العالم اإلسالمي من أدرنة إلی بیشاور دولة إسالمیة متصلة 

ً حدة العقیدة یجمع أهلها القرآن؟......ال التمباألرض متّ  . واحداً  س بقولي هذا أن یکون مالک األمر في الجمیع شخصا

، ولکن ذي ملک علی  ولکن أرجوا أن یکون سلطان جمیعهم القرآن، و وجهة وحدتهم الدین فإّن هذا ربّما کان عسیراً 

ملکە یسعی بجهدە لحفظ اآلخر ما استطاع ، فإن حیاتە بحیاتە وبقائە ببقائە".
(41)

 

 لمسلمينکيفية شکل الوحدة بين ا

ً  لم ینص اإلسالم علی شکل الوحدة المطلوبة بین المسلمین ، وترکَ        األمر للمسلمین أنفسهم لیختاروا نظاما

ویناسب ظروفهم؛علی أساس شرع ەللا وسنة رسولە ملسو هيلع هللا ىلص. وظهرت آراء ونظریات مختلفة حول کیفیة ادارة   ،دهمیوحّ 

ّمة المتمثلة  المسلمین بکل أطیافهم واختلفت المسلمون حول شکل تلک الوحدة وطریقة اختیار الشخص األول لقیادة األ

ج مختلفة من تلک الوحدة. فاستنتج تلک اآلراء المتباینة في إدارة في الخالفة اإلسالمیة؛ مما أدی الی ظهور نماذ

المسلمین الی قیام الخالفة الراشدة ، والمتمثلة بأربعة من أعظم الخلفاء التي شهدها المسلمین علی مر العصور، ثم 

،  ومن ثم انتقلت الی  التي انحصرت في البیت األموي فقط -التي تتبعت نظام الوراثة في الحکم-کانت الخالفة األمویة 

 -وانحصرت في البیت العباسي . والحکم في کال الخالفتین -الذین حکموا المسلمین اکثر من خمسة قرون  -اسیّینالعبّ 

لم یکن کما کان في زمن الراشدین ، وإن کان وسعت رقعة الدولة اإلسالمیة في زمن کال  -األمویّة  والعبّاسیّة

ومن ثم ظهرت خالفة رابعة في  -خصوصاً في زمن العبّاسیّین -اإلسالمیة بشکل کبیر وازدهرت الحضارة  ،الدولتین

سبانیا ا-الشیعیّة المذهب. إضافة الی الخالفة األمویّة في األندلس  -المغرب ، ثم مصر ، وهي: الخالفة الفاطمیّة 

ً -اسیّة . فبعد سقوط الخالفة العبّاسیّةبعد ظهور الخالفة العبّ  -الحالیة سم فقط ؛ فقد جاء دور ولم یبقی لە إال اال -عملیا

ً  -السالطین العثمانیّین فحملوا لواء زعامة الدول اإلسالمیة . وبهذا نقلت إدارة العالم اإلسالمي من   -الذین کانوا أتراکا

)ست العرب الی الترک؛ الذین توارثوا الحکم کغیرهم من الخالفات اإلسالمیة وانحصرت في البیت العثماني زهاء 

ّمة الی عشرات األجزاء  مائة سنة(. فکان هذا آخر عهد بوحدة المسلمین ؛ التي أتی بعدها التفرق ، وتجزأ جسم األ

 الهامدة ، فلم تبقی لها حول والقوة.

 أهداف الوحدة اإلسالمية

یة وحدة المسلمین من أّنها تكافُل والتراُحم، و التعاطف والشفقة، و المعاملة باإلحسان. تنبع أهمالإن اإلسالم دین       

، على اختالف أعراقهم وأنسابهم وألوانهم وبلدانهم، واحداً  اً سبیل لتوحید صفوفهم، ولّم شعثهم، وجعلهم كیاناً وجسد

والوحدة مطلب وهدف ترنو إلیە المجتمعات البشریة كلّها، وتبذل كّل ما لدیها للوصول إلیها، فوحدة المسلمین مؤدیة 

 ، من أهمها:هم وعّزتهم، فال ینال أعداؤهم بها منهم. لذلک فإن لهذە الوحدة المنشودة أهداف حمیدةإلى قوتهم ومنعت

 الهدف األول : من مساویء الحروب الی محاسن التعایش السلمي 

لقد مر کثیر من األمم بمراحل مأساویة مثل ما مر بە األوروبیون في القرن العشرین، الذین کانوا الیرقبون في        

إخوانهم إال تدمیر حیاتهم. لذلک قتلوا فیما بینهم مالیین من البشر، ومن الجرحی أضعاف ذلک في حربین 

عالمیتینِ 
(42)

والقری، دمروها بأیدیهم، وقتلوا وشردوا أنفسهم، ولکن بجهد  کبیرتین، باإلضافة الی تدمیر آالف المدن، 

مخلصیهم؛ تغلبوا علی عوامل فرقتهم ، وغیروا شقاقهم الی اتفاق فیما بینهم، وبنوا حضارتهم من جدید علی أساس؛ 

وتعلیمهم،  من العدل، واالحسان ، والتضامن و أصبحوا قادة للعالم في بناء عالقاتهم البینیة ، واقتصادهم، وجیشهم،

تلک  شأنوتطورهم في التکنولوجیا، الذي یقتدي بهم کثیر من دول العالم. وکذلک المسلمون في وقتنا الحاضر، شأنهم 



 
 

 
11 

 

 

 

الدول في بدایات أمرهم ؛ متشتتین، ومتفرقین، متنازعین فیما بینهم، ومتقاتلین؛ ولکنهم الیمکن أن یبقوا هکذا ؛ألن فیە 

حهم فالتغییر یفرض نفسە علیهم لرجحان کفتهم مرة أخری، ویسود األمن واالستقرار زوالهم، وإن الوقت لیس في صال

 في منطقتهم، وأن یستعجلوا في توحید صفوفهم.

منظمة المؤتمر اإلسالمي       
(43)

التى تضم كل الدول اإلسالمیة ، والتکتالت الجزئیة بین دول الجوار في العالم  

ت؛ لیشمل أکبر عدد ممکن من الدول اإلسالمیة ، وکذلک العمل علی تطویر اإلسالمي؛ یمكن أن توسع هذە التکتال

رغم أن المحاوالت التي بذلت من قبل  هذە المنظمات؛ للوصول بها إلى مرحلة متقدمة من التضامن فیما بینها .

ن مرات عدیدة المخلصین في وقتنا الحاضر، لم تسفر الی نتیجة ایجابیة؛ لتوحید صفوف المسلمین کما حقق المسلمو

في عهودهم الماضیة،  رغم وجود اإلمکانیات المادیة ، والتقنیة،  والبشریة ، التي في حوزة المسلمین في وقتنا 

الحاضر؛ أکبر بکثیر مما  کان في حوزة أسالفنا في الماضي. ولکن یجب االستمرار في توعیة المجتمعات اإلسالمیة، 

 ً تلبي هذە الدعوة جمیع حکومات الدول اإلسالمیة. حتی یأتي یوما
(44)

ما یكون بانتهاج سیاسة إن حل قضایا المسلمین إنّ  

إسالمیة واضحة مبنیة علی أسس التعاون فیما بینها؛  التي تشعر فیها كلُّ مسلم شعباً وحکومةً بشعور الدولة األخرى؛ 

 مهما كان لون أعدائهم.  ومتشابهة ، ، ألّن أصل دائها واحد، وقضایاها متقاربةً 

هذە الصراعات الداخلیة أثرت علی اقتصاد الدول اإلسالمیة بشکل عام، ألن الخالفات الداخلیة بین  وإنّ        

المسلمین في کثیر من بقاع العالم اإلسالمي في وقتنا الحاضر؛ أدت الی إزهاق األرواح ، وإفراز أعداد هائلة من 

بنیة التحتیة،  وکذلک صرف مبالغ باهظة لشراء األسلحة من قبل جمیع األطراف النازحین ، وتدمیر مرافق ال

المتناحرة ، وإلصالح مادمرت من المدن ، والقری؛ التي التحصی بسبب االقتتال، مما أدی الی وقوع خسائر مادیة 

وریا منذ سنوات ، ولم ینتە الدول الخلیجیة ، نتیجة االقتتال الدائر في س فادحة لجمیع الدول اإلسالمیة ، ومن ضمنها

بعد ، والحرب المستمرة في الیمن ، والمعارک ضد تنظیم داعش
*(**)

في العراق ، واألزمة السیاسیة في لیبیا ،  

واالقتتال الذي وقع في أفغانستان وال یزال؛ مما أدی الی نزوح أعداد کبیرة من السکان ، کما أن هناک آثار، 

ثلت في عرقلة التجارة ، وهبوط أسعار العملة، والضغوط علی المالیة من جراء طلبات وتداعیات سلبیة غیر مباشرة تم

 اإلنفاق المتصلة بالالجئین ، وفقدان عائدات السیاحة بسبب األوضاع األمنیة.

ومن جانب آخر عدم تحقق التوقعات ألسعار النفط ، فإن ذلک منذر بمخاطر هبوط کبیرة تهدد النمو في جمیع         

ً الد ً علی اإلنفاق الحکومي ومصادر المالیة  ول اإلسالمیة، وخصوصا المناطق العالقة بالصراع ،التي تشکل ضغطا

العامة.
(45 )

کل ذلک النزاعات تسبب في احتالل  کثیر من بالد المسلمین وإذالل شعوبها، وضیاع الهیبة، وسقوط 

تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَذَْهَب ِریُحُكم ﴾﴿ َوال  المكانة لألمة اإلسالمیة، كما حذر ەللا تعالى بقولە:
(46 )

وکما حذر النبي صلى 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص )) یُوِشُك اأْلَُمُم أَْن تَدَاَعى َعلَْیُكْم َكَما  :ەللا علیە وسلم منە في حدیث ثَْوبَاَن  ) رضي ەللا عنە( قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَّ

ثَاِء السَّْیِل، تَِها، فَقَاَل قَائٌِل: َوِمْن قِلٍَّة نَْحُن یَْوَمئٍِذ؟ قَاَل: بَْل أَْنتُْم یَْوَمئٍِذ َكثِیٌر، َولَِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكغُ تَدَاَعى اأْلََكلَةُ إِلَى قَْصعَ 

ُ فِي قُلُوبُِكُم ا ُكُم اْلَمَهابَةَ ِمْنُكْم، َولَیَْقِذفَنَّ اَّللَّ ُ ِمْن ُصدُوِر َعدُّوِ ِ، َوَما اْلَوْهُن؟ قَاَل: َولَیَْنَزَعنَّ اَّللَّ ْلَوْهَن، فَقَاَل قَائٌِل: یَا َرُسوَل اَّللَّ

ُحبُّ الدُّْنیَا، َوَكَراِهیَةُ اْلَمْوِت((.
(47) 

 

 ّمة اإلسالمية  إنهاء الرکود التي أصاب األ :الهدف الثاني

، والتمزق. لذلک إنە من  عیشەكثیر من شعوب العالم اإلسالمي الینتج إال؛ التفككیحالة الركود الذي  إنّ       

الضروري أن یخطو المسلمون خطوات إیجابیة نحو جمع شمل المسلمین تحت أي إطار کان ،الن بالوحدة تزید من 

 الحریة للجمیع ، فال یعیقهم الحدود المصطنعة ، ویزید من التجارة البینیة ، وتحصل بها رفاهیة أکثر للمسلمین .

 لمسلمة خارج أرض اإلسالمالهدف الثالث: حمایة األقليات ا
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د ، واإلیغور ضیاع األقلیات اإلسالمیة فى أطراف العالم اإلسالمي، مثل: الروهینجا في بورما ، والکشمیر في الهن     

م(، بأن المسؤولین الصینین بدأوا ٨١٤٢مایو/أیار ٤١قالت منظمة )هیومن رایتس ووتش( في ) في الصین ، وغیرهم.

خمسة أیام في کل شهر؛ لدى األسر في  بشكل دوري -ستضافة في البیتا -م(، بتنفیذ برنامج ٨١٤٢ئل عام) منذ أوا

التي تبلغ عدد سكانها حوالي )أحد عشر ( ملیون إیغوري، وأقلیات تركیة  -ذات الغالبیة المسلمة  -منطقة شینغیانغ

اإلجباریین من الشیوعیین بمعلومات  أخرى بشکل إجباري. وخالل هذه الزیارات، یُطلب من األسر تزوید الضیوف

حول حیاتهم وآرائهم السیاسیة ، ومراقبة هواتفهم ؛ التي تخضع الحقاً للتوجیە السیاسي. ومن بین اإلجراءات التعسفیة 

األخری التي إتخذها السلطات ضد االیغوریین، واألقلیات األخرى من المسلمین في شینغیانغ؛ تقیید سفرهم إلى الخارج 

ل إحتجاز جوازات سفرهم، وإجبار أولئك الذین یعیشون في الخارج على العودة .من خال
(48)

فهکذا یعیش کثیر من  

قلیات لمسلمین وتفرقهم. لمعرفة نسبة األاألقلیات المسلمة تحت ستار الخوف والجوع . فکل ذلک بسبب تشتت ا

 .٤،٨،٢،١: انظر الجداول رقم  .المسلـمة

 األقليات المسلمة في أوروبانسبة ( ١الجدول رقم )

عدد المسلمين  الدولة ت

 بالمالیين

النسبة 

 المائویة

 %١ ٢ المانیا ٤

 %٤ ٤,٧ ایطالیا ٨

 %٥ ٢ بریطانیا ٢

 %٢ ١,٨٥ بلجیکا ١

 %٩ ١,٢ بلغاریا ٥

 %٤ ١,٥ بولونیا ٦

 %٤ ١,٢ رومانیة ٧

 %٢ ١,٨٥ سویسرا ٢

 %٧.٥ ١ فرنسا ٩

 %٨ ١,٤ کرواتیا ٤١

 %٤ ١,١١٢ مالطة ٤٤

 %٨٥,٤ ١,٤ نمسا ٤٨

 %٨ ١,٨٥ الیونان ٤٢

 .٨١١، دمشق: دار الفکر، ص٨م(. أطلس دول العالم اإلسالمي، ط٨١١٢المصدر: أبو خلیل، شوقي.)                   

 نسبة األقليات المسلمة في آسيا (٢) الجدول

 النسبة المائویة عدد المسلمین بالمالیین الدولة ت

 12% 0.4 أرمینیا ٤

 10% 0.2 ألتیبت ٨

 11% 1.5 جورجیا ٢

 10% 1.5 سریالنکا ١

 5% 0.3 کمبودیة ٥
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 .٨١٤أبوخلیل، مصدر سابق، ص المصدر:                                  

 

 (٣الجدول )

 نسبة األقليات المسلمة في أمریکا

عدد المسلمين  الدولة

 )بالمالیين(

 النسبة المائویة

 %٨ ٢ أمریکا الجنوبیة

 %٨،٨ ٢ أمریکا الشمالیة

 .٨١٤المصدر: أبوخلیل، مصدر سابق، ص

 (٤الجدول )

 م(٢٠٠٢نسبة األقليات المسلمة في المناطق التي یتمتع بالحکم الذاتي )حسب إحصائية 

نسمة  الدولة ت

المواطنين 

 )المليون(

النسبة 

 المائویة 

نسمة  الدولة ت

المواطنين 

 )المليون(

النسبة 

 المائویة 

 سینکیانغ  ٨١ %٨٥ ٤٢,٩ أنغوال ٤

 ) ترکستان الشرقیة(

٩١ ٤١% 

جمهوریةافریقیا  ٨

 الوسطی

 %٢١ ٤٢ کانسو ٨٤ %٢٥ ٢,٢

 %٧٥ ٢ نینغ هسیا ٨٨ %٨٥ ١٩ بورما ٢

 %٢ ١١ ستشوان ٨٢ %٨٥ ٦,٧ بورندي ١

 %٨١ ٨٤ شنغ تانغ ٨١ %٨٥ ٦١ تایالند ٥

 %٨٥ ٧٢.٦ الفلبین ٨٥ %٨٥ ٤,٥ الجبل األسود ٦

 %٨٧ ٧٩٧,١١١ قبرض ٨٦ %٧١ ٥ بشکیریة ٧

 %٢٥ ٨ القرم ٨٧ %٧١ ٥ تناریة ٢

 %٩١ ٨ قوصوة ) کوسوفو( ٨٢ %٦١ ٥ الجوافاش ٩

 %٩٥ -٦٥ ٥ کرسیندار کرای ٨٩ %٦١ ٨ إدمورث ٤١

 %٩١ ٤١ کشمیر ٢١ %٥٥ ٤ موردوف ٤٤

 %٨٥ ٢,٨ الکونغو برازافیل ٢٤ %٧١ ٨ شکالوف ٤٨

 %٢٥ ٢٤,٩ کینیة ٢٨ %٦١ ٨ ماري ٤٢

 %٢٢ ٢,٢ لیبریا ٢٢ %٦٥ ١ استراخان ٤١

 %٢١ ٤٤,٢ مالوي ٢١ %٤٧ ٢١ سیبریا ٤٥

 %٨٥ ٤٦,٩ مالغاشي)مدغشقر( ٢٥ %٢٨ ٤٢,٤ یابوزمب ٤٦

 5% 1.05 نیبال ٦

 6% 0.15 منغولیة ٧
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 %٢١ ٤,٨ موریشیوش ٢٦ %٨٥ ١,٨ سنغافورة ٤٧

 %٨٨ ٤,١١٤ الهند ٢٧ %٢٥ ١٨٤,١١١ سورینام ٤٢

 %٩١ ٢ الیونان)في الصین( ٢٢ %٦١ ٤,٨٥ ترینیداد وتوباغو ٤٩

 .٤٢٩-٤٦٤المصدر: أبوخلیل، مصدر سابق، ص

  توحيد المواقف السياسية الداخلية بين الحکومات وشعوبهم.  الهدف الرابع:

المسلمین الکبری علی المصالح الشخصیة والقومیة مصالح  تغلیب وذلک لمواجهة التحدیات التي تواجە المسلمین و

  والوطنیة ، وذلک بما یلي:

                  

 إصالح ذات البین ، ونشر روح التسامح بین ابناء الشعوب اإلسالمیة بمختلف طوائفهم، دون أن یغبط حق أي -٤

 ،التقاطع  والتباغض بین األفرادب كل تنازع إلى حكم ەللا ورسولە؛ إلزالة أسبا شعب، أو طائفة، وردّ      

       .وترسیخ مبدأ الحب ، والتراحم بین المسلمین والجماعات،     

 تفعیل التعاون، والتكامل بین ابناء تحقیق األلفة ، والعدالة ، والمحبة ، وكل العوامل المؤدیة إلى الترابط ، و -٨

      اإلسالمي الکبیر.         الوطن     

  میة ،أو لغیرها.وعلى جمیع العصبیات المذمومة سواء کان للقبیلة ،أو الوطن،أو القالقضاء  -٢

 .إعادة بناء األسرة المسلمة باعتبارها ؛ اللبنة األولى لمجتمع متماسك -١

 للتخلص من التكفیر، والتفسیق، إخالص الوالء ەلل وحده ، وتقدیمە على الجماعة، أو المذهب، أو الطائفة  -٥

 والتبدیع فیما بینهم.     

 ّمة بفهم ذاتها فهًما صحیًحا، مما یساعد على توحید أنماط التفكیر والسلوك ، وأسالیب البحث ،  تحقیق وعي األ -٦

 .والنظر على أساس إسالمي صحیح    

     

ا  ماا التحرر من التبعية الفكریة ، والحضاریة، والتي تتولد عن عدم فهم الذات فه  الهدف الخامس: ا.  صحيحا  ، و واعيا

 وذلک بما یلي :                       

 .واستمرارها -لغة القرآن -المحافظة على التراث الثقافي اإلسالمي، واللغة العربیة  -٤

 بداعیة لدی المسلمین، وتقدم النموذج اإلسالمي السلیم لإلنسانیة.إثارة الطاقات اإل -٨

  الصحیحة لألمة، بعقیدتها وأخالقها، معبرة عن المجتمع اإلسالمي.تحقیق المفاهیم اإلسالمیة  -٢

 

 الهدف السادس: تحسين اقتصاد الدول اإلسالمية

 وذلک بمایلي:           

 تحسین الحالة المعیشیة للمسلمین عن طریق:  أوالا:

ً -استفادة الدول اإلسالمیة  -أ  الغنیة بشریاً.-الدول اإلسالمیة من الموارد البشریة الموجودة في  -الغنیة مادیا

 توسیع مجال التنمیة البشریة وتحسین الظروف المعیشیة للمسلمین في کل مکان من العالم اإلسالمي.   -ب

 رفع أسعار عملتهم أمام الدوالر األمریکي والیورو األوروبي . -ج

 إستغالل الثروات الطائلة لدی المسلمین في مشاریع تنمویة لتطور العالم اإلسالمي الی عالم أفضل. :ثانياا 
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 تقدم الغرب بقروض المسلمين ، وهم تأخروا بثرواتهم الطائلة!

کانت دول أوروبا الغربیة منذ أمد قریب یقترضون من الدول اإلسالمیة، فهم تقدموا في کل النواحي واسترخوا       

ولکن المسلمون تخلفوا الی أبعد الحدود رغم  -الذي یقترضون منهم-ن ألمن واالستقرار لمواطنیهم بأموال المسلمیا

، إال أنهم کثرة ثرواتهم ، وأعجب من ذلک بعض الدول اإلسالمیة التي منحت القروض للغربیین؛ فما لبثوا طویالً 

ً اد اإلداري. دولة أصبحوا هم یقترضون منهم بسبب الفس ،الذي أعطی) ملیار( دوالر أمریکي في) العراق نموذجا

ولکن بعد سنة واحدة فقط ؛ أصبح هو یقترض  )خمس مائة( ملیو ن دوالر من  ،م( الی فرنسا٤٩٧١کانون األول 

فرنسا. 
(49) 

 لتلبیة حاجات الموطنین ، لیتماشی مع ازدیاد السکان المستمر. ثالثاا:

ریع ، وإدراتە ، والسیطرة علیە لیس بالسهل، لذا یحتاج الی جهد مشترک لتخطي التعداد السکاني في إزدیاد س     

 :(٥رقم) ن في الجدولآثارە السیئة ، کما هو مبیّ 

 

 ( توقعات التعداد السکاني للعالم والقارات٥الجدول )

 م٢١٠٠،  ٢٠٥٠،  ٢٠٣٠،  ٢٠١٢لسنوات: 

 القارات العام ) بالمالیين(

٨١٤٧ ٨١٢١ ٨١٥١ ٨٤١١ 

 العالم ٧,٥٥١ ٢,٥٥٤ ٩,٧٧٨ ٤٤,٤٢١

 افریقیا ٤,٨٥٦ ٤,٧١١ ٨,٥٨٢ ١,١٦٢

 آسیا ١,٥١١ ١,٩١٧ ٥,٨٥٧ ١,٧٢١

 أوروبا ٧١٨ ٧٢٩ ٧٤٦ ٦٥٢

 أمریکا الالتینیة واألکاریبیة ٦١٦ ٧٤٢ ٧٢١ ٧٤٧

 أمریکا الشمالیة ٢٦٤ ٢٩٥ ١٢٥ ١٩٩

 األوقیانوسیا ١٢ ١٢ ٥٧ ٧٨

world population prospects 2017 Revision, p.1. 

یتبین من الجدول السابق إن ساکني قارتي آسیا ، وافریقیا؛ الذین إحتضنا غالبیة المسلمین في العالم ،هم األکثر      

داد من بین دول العالم. لذلک العمل الجاد یکون علی عاتق الدول اإلسالمیة لتنظیم الحالة المعیشیة لتلک األع نسالً 

% من سکان العالم الیوم من المسلمین ٨١الهائلة من السکان من اآلن، وإلی المستقبل، وأن أکثر من
(50)

  

ا   البینیة بین دول العالم اإلسالميتحسین التجارة  :رابعا

       ً ً إن کل دولة تنتج سلعا ً  ، وخدمات تختلف عما تنتجە الدول األخری ، فإن تشابکا   ،قد یحدث بین هذە الدول اقتصادیا

أي نسبة  -شر التجارة البینیة ؤمالم تکن هناک أسباب سیاسیة تمنع من ذلک؛ حیث تزداد التجارة بینها ، مما یجعل م

نحو اإلرتفاع بشکل هائل . وهذا مانشاهدە في الدول  -التجارة بین هذە الدول الی إجمالي التجارة الخارجیة لها 

یا ، ودول أمریکا الالتینیة ، أما البلدان اإلسالمیة ، ومن بینها دول مجلس التعاون الخلیجی ؛ ودول شرق آس  ،الغربیة
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%(، بحسب 4.7فهي قریبة من بعضها البعض جغرافیا ؛ ولکن بعیدة تجاریاً ، حیث التزید نسبة تجارتها البینیة علی )

%( 49.5%( في المجموعة األوروبیة و )67.3م(، في الوقت الذي کانت هذە النسبة تصل الی )٨١١٢بیانات العام )

في تجمع النافتا 
*(***)

، الذي یجمع بین الوالیات المتحدة األمریکیة،  وکل من المکسیک ، وکندا.  
(51)

 

   

%( من واردات 35.1م( کانت نسبة )٨١١٦لو نأخذ دول مجلس التعاون الخلیجي علی سبیل المثال: ففي عام)    

%( منها کانت 11.4%( من هذە الواردات مصدرها أوروبا ، و)31.4بلدان المجلس تأتي من دول شرق آسیا ، و) 

تستورد من الوالیات المتحدة ، وتتصدر قائمة الواردات: اآلالت ، والمعدات ، والسیارات ، واألجهزة.
(52)

وهذا یدل  

 .       داً علی أن التجارة البینیة فیما بینهم ضئیل ج

دي الی زیادة دخل الفرد الذي ؤإن النمو االقتصادي یجب أن یکون أعلی من معدل النمو السکاني للمجتمع ؛ لی     

یحسن من مستوی معیشتە. والبد لذلک النمو أن یتصف باالستمراریة ، واالستقرار ؛ حتی ال تتقطع ، وتتعطل 

ً من محاوالت تحقیق المشروعات التنمویة . هذا النوع من النمو لم  تحققە بلدان المجلس خالل أکثر من ثالثین عاما

 ً ، بسبب إستمرار اقتصادیات هذە الدول في اإلعتماد علی النفط ، التنمیة . إن النمو االقتصادي لهذە الدول ظل متذبذبا

لبیة الدول اإلسالمیة األخری کد عدم تراجع إعتمادهم علی النفط ، وغاؤوتقلبات أسعارە ، وإیراداتە ، ولم یفعلوا شیئا ی

حالهم لیس بأحسن منهم ؛ إن لم یکن بأسوأ.
(53 )

 (.٦انظر الجدول رقم ) 

 (٦) الجدول رقم

 ٢٠١١الناتج المحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجاریة لعام 

 الناتج المحلي االجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ) مليون دوالر(

 اإلمارات البحرین السعودیة سلطنة عمان قطر الکویت المجموع

 الزراعة واالسماک

٨،٥١٧ ٢١ ٤٨،٢١٢ ٢٨٨ ٤٦٨ ١٩٦ ٤٦،٩٥١ 

 المناجم والمحاجر) النفط والغاز والتعدین(

٤٢٧،٧٤٧ ٧،٢١١ ١٨١،٤٢٢ ٢٧،١٢٥ ٤١٤،٥٥٢ ٩٧،٧٩٨ ٧١٦،١٧٥ 

 الصناعات التحویلية

٢١،٧٦١ ١،٥١٩ ٦٧،٨١٤ ٧،٧٤٨ ٤٥،٥٦٧ ٢،٤٩٨ ٤٢٢،٩١٦ 

 الکهرباء والغاز والمياە

٢،١٩٦ ٢٦٦ ٧،٥١٢ ٢٢٢ ٦١٥ ٨،٨٤١ ٤٩،٦٩٢ 

 التشييد والبناء

٢٨،٧٤٤ ٤،٧٢٩ ٨٢،٥٢٩ ٢،٦٤٦ ٧،٧٧٥ ٨،٢١٤ ٧٧،٤٢٤ 

 م(. نشرة الحسابات القومیة لدول مجلس التعاون)دون طبعة(، ٨١٤١المصدر: الزیاني، عبداللطیف بن راشد.)         

 .  ١٤الخلیج العربیة، األمانة العامة.، ص الریاض: مجلس التعاون لدول                     
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 الجدول المذکور آنفا ؛ یدل علی أن اقتصاد دول الخلیج ککل مرتبطة بالنفط ، فلوالە ؛ لهلکوا ،  ألنهم لم یجدوا بدیالً 

فإنهم لم یستفیدوا من أموالهم الطائلة إلستخدامها في مشاریع صناعیة کما استخدمە الدول الصناعیة   -يوهذا یعن -آخر

في الدول اإلسالمیة بشکل عام ،  . الصناعات التحویلیة التي بمثابة العمود الفقري للدول األوروبیة فهي ضعیفة جداً 

بالنفط ؛ الیتجاوز الناتج المحلي اإلجمالي من الصناعات وحتی في دول مجلس التعاون التي یتکون من ستة دول غنیة 

من الناتج المحلي اإلجمالي ککل ، و الناتج المحلي اإلجمالي من الزراعة والسمک ، والکهرباء،  13%التحویلیة عن 

االقتصادي   والمیاە ، والتشیید ، والبناء ، والصناعات التحویلیة الیزید عن ربع الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط

لجمیع دول مجلس التعاون الخلیجي.
(54) 

 الهدف السابع: التخلص من النزعة الفردیة الی الجماعية

      ً ومحکومین طالباً ، ومدرسین ، وکافة أطیاف المجتمع علی  التحول الجذري في تربیة الشعوب اإلسالمیة حکاما

علیها کل فرد جمیع إهتماماتە فیها لنفسە دون غیرە ، الی الجماعیة ،  کزتراإلنتقال من النزعة الفردیة ، واألنانیة التي 

ل عن مصیر غیرە ، من دون أن یفرق بین أوطانهم ، أو قومیاتهم.وؤالتي یشعر کل فرد فیها أنە مس
(55) 

 ستثناء.بين جميع الشعوب اإلسالمية دون ا الهدف الثامن: تطبيق العدالة االجتماعية

إقامة العدل وأداء الحقوق ألهلها؛ من أسباب بقاء الدول، والنصر، والتمکین، وفي ذلک یقول: ابن تیمیة  نّ إ      

)رحمەەللا(: "الجزاء في الدنیا متفق علیە أهل األرض، فإن الناس لم یتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخیمة، وعاقبة العدل 

كانت كافرة، وال ینصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة".كریمة، ولهذا یروى: ەللا ینصر الدولة العادلة وإن 
(56)

 

ولما سمع عمرو بن العاص )المستورد بن شداد( یحدث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقولە: )) تقوم الساعة والروم أكثر الناس.        

. فقال عمرو: لئن قلت ذلك ؛ إن فیهم قال لە عمرو: أبصر ما تقول؟ فقال المستورد: أقول ما سمعت من رسول ەللا ملسو هيلع هللا ىلص

ً  لخصاالً  : إنهم ألحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصیبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخیرهم لمسكین ویتیم أربعا

وضعیف، وخامسة حسنة جمیلة، وأمنعهم من ظلم الملوك((.
(57)

 وتلک العدالة المرجوة التي یشمل مایلي: 

 

 من الناحية االقتصادیة العدالة -١

المجتمع اإلسالمي یحتاج إلی نظام عادل ومنصف ، نظام یکافيء علی الجهد المبذول ویساهم في تنمیة       

التوازن بین شعوب الدول اإلسالمیة من حیث التناقض التام بین الغنى الفاحش ،     المجتمع.وذلک بخلق نوع من

والفقر المدقع فى البلدان اإلسالمیة.
(58)

     
 

 

 عدد الفقراء في العالم

%( من جمیع سکان 15ملیار( شخص ، وهذا یشكل) ٨.٨یبلغ عدد المعرضین للفقر المتعدد األبعاد حوالى)      

ملیون( شخص یعیشون في الفقر المزمن ، ویعیش ثالثة أرباع فقراء العالم في المناطق الریفیّة،  ٢١٨األرض، و)

شخص ؛ التي  )ملیار (1.2حیث ینتشر الفقر بین العاملین في الزراعة بأعلى المعداّلت. والجدیر بالذكر أن 

دوالر أمریكي( في الیوم. 1.25کملها، یعیشون على أقل من )%( من إجمالي سکان الکرة األرضیة بأ22یشکل)
(59 )

ماتوا بسبب سوء التغذیة ، أو المجاعة  -أقل من خمس سنوات  -ملیون طفل(  13.5مایقارب من ) نتیجـة لذلک فإن

ملیون( في العالم الثالث. ٤٢م( ، منهم)٤٩٦٦عام )
(60)

 الء من المسلمین.ؤفکثیر من ه 
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 الناحية الصحيةالعدالة من  -٢

%( من الناتج القومي اإلجمالي بینما على مستوى العالم 4.8 اإلنفاق على الصحة فى العالم اإلسالمي بلغ ) إنّ          

 ككل

%(.9.8%( وفى الدول المتقدمة )5.5)
(61)

ینبغي أن یتضائل تلک  -فیوجد فرق شاسع بین الدول الغنیة والدول الفقیرة 

ساکن( في بورکینا فاسو.  57.300ساکناً( في سویسرا ، بمقابل طبیب لکل)٦٧١طبیب لکل): یوجد فمثالً  -الفجوی

لذلک عدم المساوات بین الدول في مستوی المعیشة للمواطنین، وقلة وجود الخدمات الصحیة لهم؛ قد أدی الی وفاتهم 

سنة( . ٥٢، تقدر ب )سنة( ولکن في أفریقیا٦٧مبکراً. فإن متوسط العمر في أمریکا الشمالیة ، تقدر ب)
(62) 

 

 

 العدالة من ناحية المساحة التي یعيش فيها المواطنون. -٣

بسبب فقر بعض الدول اإلسالمیة وعدم السماح لکثیر منهم بالعیش في بقعة أخری من العالم اإلسالمي؛ إال       

حکم الواقع األلیم التي یمر بهم بصعوبة شدیدة ، مما جعل من سکان بعض الدول الفقیرة ؛ أن یترامکوا في بلدانهم ب

کم٤( في کل)فمثالً: في السعودیة یعیش) أربعة عشر سعودیاً 
٨

 1.173(،  لکن في بنجالدش یعیش مایقارب من )

کم٤ماعدا دولة البحرین، التي تعتبر من الدول الغنیة، والتي تعیش في ) شخص( في نفس المساحة.
٨

( من أراضیها، 

نظراً لقلة أراضیها.( شخص  2.024مایقارب من )
(63 )

 (.٢،  ٧)انظر الجداول رقم 

 (٢الجدول )

 م ٢٠١٥لسنة   اإلسالمية آسيا دول في کثافة السکان

 المساحة  الدولة ت

ألف کم
٢

 

الکثافة نسمة 

کم
٢

 

المساحة  الدولة ت

ألف کم
٢

 

الکثافة نسمة 

کم
٢

 

 ٤٥ ٨٤٨ عمان ٤٥ ٥١ ٦١٧ أفغانستان ٤

 ٨١٢ ٢١٢ باکستان ٤٦ ٤٤١ ٢٦ أزربیجان ٨

 ٤٢٨ ٤٨ قطر ٤٧ ٨,١٨١ ١,٧٦٥ البحرین ٢

 ٤١ ٤,٩٦١ السعودیة ٤٢ ٤,٤٧٢ ٤١١ بنغالدش ١

 ٩٨ ٤٢٥ سوریا ٤٩ ٤٢٢ ٤,٩٤٩ اندونیسیا ٥

 ٥٧ ٤١٢ طاجیکستان ٨١ ٥١ ٤,٦١٢ إیران ٦

 ٤١٨ ٧٢١ ترکیا ٨٤ ٢٥ ١٢٧ العراق ٧

 ٤٤ ١٢٢ ترکمنستان ٨٨ ١٧١ ٨٧ فلسطین ٢

 ٧١ ٢٢ اإلمارات ٨٢ ٢٢ ٩٨ األردن ٩

 ٦٥ ١١٧ أوزبکستان ٨٢ ٧ ٨,٧٤٧ کازاخستان ٤١

 ٥٤ ٥٨٢ الیمن ٨١ ٤٦١ ٤٧ الکویت ٤٤

 ٤,٢٤١ ١,٢ مالدیف ٨٥ ٨٩ ٤٩٢ قرغیزیا ٤٨

 ٧٤ ٦ بروناي ٨٦ ٦٤٢ ٤١ لبنان ٤٢

 ٨٧ ٩٢ ٢٨٩ مالیزیا ٤١

 .٥-١المصدر: البارودي، والشریعي، مصدر سابق ، ص
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 (م٢٠١٥)  اإلسالمية أفریقيا دول في کثافة السکان( ٩الجدول رقم )

المساحة  الدولة ت

 ٢ألف کم

الکثافة نسمة 

 ٢کم

المساحة ألف  الدولة ت

 ٢کم

الکثافة نسمة 

 ٢کم

 ١ ٤,١٢١ موریتانیا ٤٤ ٤٧ ٨,٢٢٤ الجزائر ٤

 ٤١ ٤,٨١١ مالي ٤٨ ٦٩ ٨٧١ بورکینافاسو ٨

 ٧١ ١١٧ المغرب ٤٢ ٩ ٤,٨٢١ تشاد ٢

 ٤١ ٤,٨٦٧ النیجر ٤١ ٢٢٩ ٢،٨ جزر القمر ١

 ٤٩٦ ٩٨١ نیجیریا ٤٥ ٢٦ ٨٢ جیبوتي ٥

 ٧٤ ٤٩٦ السنغال ٤٦ ٢٢ ٤,١١٤ مصر ٦

 ٤٧ ٦٢٢ الصومال ٤٧ ٤٧٩ ٤٤ جامبیا ٧

 ٤٩ ٤,٢٢٦ السودان ٤٢ ١٢ ٨١٦ غینیا ٢

 ٦٧ ٤٦١ تونس ٤٩ ٢٢ ٧٨ سیرالیون ٩

 ٥١ ٩١٥ تنزانیا ٨١ ١ ٤,٧٥٩ لیبیا ٤١

 .٦-٥المصدر: البارودي، والشریعي، مصدر سابق ، ص  

یتبین من الجدول السابق أن هناک فرق شاسع بین مجموعة من الدول األفریقیة من حیث کثافة السکان کما في         

قد ف -من حیث السکان -نیجیریا، وجامبیا مقارنة بلیبیا ، وموریتانیا. ففي نیجیریا التي تعتبر أکبر دولة إفریقیة

کم٤شخص في  ٤٩٦یعیش)
٨

شخص( في نفس الرقعة، بینما یعیش أربعة أشخاص ٤٧٩(، وکذلک في غامبیا، یعیش )

 في نفس المساحة في کل من لیبیا، وموریتانیا.

 الهدف التاسع: تخفيف نسبة البطالة 

  ،الالً یخّلصهم من کد العیشتوجد موارد بشریة كبیرة في العالم اإلسالمي ولكنها لم تستغل من قبل حکوماتها إستغ      

%(.27.7حیث توجد فائض منها ؛ تبلغ نسبة البطالة فیها الی حوالى) 
(64) 

بحسب تقریر اقتصادي متخصص صادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات االستراتیجیة الذي نشرە موقع )القدس      

ملیون( عاطل ٨٨العربي( األلکترونیة ؛ إن معدالت البطالة إرتفعت في عدد من الدول العربیة والتي تصل الی نحو)

دد حوالي أربعة أضعاف لیصل الی )ثمانین ملیون( عاطل م( ، ومن المتوقع أن یزید هذا الع٨١٤٢حتی نهایة العام )

 الدول تواجە التي التنمویة التحدیات إلى تضاف البطالة مشكلة أن إلى وذكر ،( م٨١٨٥)  عن العمل بحلول العام

 العالم بأقالیم مقارنة أسرع بمعدل تنمو العربیة العمل قوة وألن العالم، في األعلى فیها البطالة معدالت كون العربیة؛

 (.التالي الجدول الی انظر. ) العربیة الدول في البطالة لمشكلة وناجحة سریعة حلول إیجاد یتطلب مما األخرى،

 

 (٩جدول )

 ٢٠١٥والعمالة للدول العربية خالل عام  المساحة و السكان

 نسمة مليون ٣٨٢ عدد السکان

  %3.5  العالم إلى نسبتهم

 ملیون نسمة  128.5 القوی العاملة
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 % 4.11 معدل البطالة

 % 6.9 العالم إلى نسبتها

ملیون کم 13.3  الكلیة المساحة
٨

  

 م(.التقریر االقتصادي العربي الموحد، أبوظبي، ص ج.٨١٤٦صندوق النقد العربي.)المصدر:                            

 

 الهدف العاشر: استتباب األمن واالستقرار في العالم

هذە الوحدة ضرورة عصریة الستتباب األمن واالستقرار لجمیع بلدان العالم لیقطع دابر اإلرهاب في کل مکان،      

بإطمئنان أکثر، ألن اإلسالم دین العدالة ، والمسامحة ، والتعایش السلمي ، وهو دین السالم ،  ولعیش الناس معاً 

 ً ْلعَالَِمیَن ﴾. هدف إرسال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بقولە:﴿ والرحمة لما یقول ەللا ) سبحانە و تعالی( مبینا َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمةً لِّ
(65) 

ما ، وإنّ بدا ًأخیر الدي الی ؤلتنمیة البالد واستقرارها،ألن الصراع والنزاع ؛ ال ی  إشاعة األمن هو مطلب أساسي     

ویشجع الجریمة،  ویعوق اإلستثمار ، ویجعل من النشاط االقتصادي صعب یؤدي إلى تدمیر البنیة التحتیة للمجتمعات، 

المنال.
 

م(، قتل حوالي أربعة مالیین شخص بسبب الحروب بین األطیاف ٤٩٩١منذ عام) فخیر مثال علی ذلک:

زلهم %( منهم من المدنیین. وترك أكثر من ثمانیة عشر ملیون شخص في العالم منا٩١المتنازعة في العالم ، بحیث )

نتیجة للنزاع. بسبب تلک الحالة السیئة ؛ إنتشر الفقر واألمراض اللذان أدّیا إلى معاناة کثیرة ال یمكن وصفها في كثیر 

وهم  -من دول العالم النامیة ، ونتج عنە مشكالت أمنیة واقتصادیة ملحة،  حیث یعیش حوالي) ثالث ملیار( شخص

یوم، ویموت )خمسة وأربعون ملیون( شخص كل عام، نتیجة الجوع یورو( في ال ٨بأقل من ) -نصف سكان العالم

وسوء التغذیة. 
(66)  

سعهم من بوِعدّوا ما أن یُ  علیهمد العالم اإلسالمي من القّوة التقنیّة ، والعسکریة ؛ بل یجب وهذا الیدل بأن یجرّ      

عام ، ولیحمیهم من کید األعداء ، ألن  إمکانیات لحمایة األمن ، واالستقرار لجمیع مواطني الدول اإلسالمیة بشکل

األمن؛ الیمکن أن یستدیم بدون قوة رادعة تحمیە، فإن االتحاد األوروبي رغم وجود األمن ، واالستقرار في دولهم 

 ً علی  ،ورغم قوتهم المادیة، والتقدم العلمي الذي الیستهان بە ؛ فإنهم ینفقون أکثر من )مائة وستون بلیار( یورو سنویا

اع.الدف
(67) 

 الهدف الحادي عشر: إصالح الجانب العلمي والتربوي وتشغيل العقول المبدعة.

فإن التعلیم في أي مكان ، وزمان لە أهمیتە الكبرى في تقدم المجتمعات، ورقیها ، ولکن حال المسلمین في هذا      

من العقول المبدعة ، وأصحاب الشهادات الکبری أن یهجروا الی خارج أوطانهم  الصدد الیبشر بخیر، مما جعل کثیراً 

 بسبب الضروف المتردیة التي تمر بها العالم اإلسالمي .

تشكل هجرة العقول اإلسالمیة إلى خارج أوطانها هاجساً مخیفاً للحكومات ، والمنظمات على حد سواء. وتكتسب      

ما لها من آثار ظل تزاید أعداد المهاجرین ، خاصة من الكوادر العلمیة المتخصصة، لِ هذه الظاهرة أهمیة متزایدة في 

ً على تطور  سلبیة تتمثل في: حرمان هذه الدول من اإلستفادة من خبرات ومؤهالت هذه الكفاءات ، مما أثر سلبا

اب لهجرة العقول المبدعة في االقتصاد القومي ، وعلى التركیب الهیكلي للسكان والقوى البشریة. وإن من أهم األسب

العالم اإلسالمي هو: الفساد السیاسي، الذي صنع مناخاً طارداً للكفاءات، كما أن الفساد االقتصادي حرم هؤالء العلماء 

من مناخ اقتصادي متكافئ، إضافة إلى انعدام الدعم الحكومي لهم، حیث ال یوجد إهتمام یذكر بتطویر البحث العلمي ، 

التعلیم األساسیة، وتركیز هذه المناهج على العلوم النظریة بدالً من التطبیقیة ، وخیر شاهد علی هذا:  وتحدیث مناهج
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فإن مستوی الجامعات في العالم اإلسالمي بشکل عام یأتي في مرتبة المئات بل اآلالف بعد جامعات الدول المتقدمة . 

 ة العلمیة بشکل عام.شر واضح علی مدی تأخر الدول اإلسالمیة من الناحیؤوهذا م

%( من الناتج القومي اإلجمالي ، بینما 3.9لذلک نجـد أن اإلنفاق على التعلیم فى العالم اإلسالمي یمثل نسبة)      

%( من (77.6%( . وأن نسبة األمیة فى العالم اإلسالمي تبلغ 5.6%( ، والدول المتقدمة تزید على(4.8النسبة العالمیة 

%( وتنخفض النسبة فى الدول المتقدمة إلى أقل ١٦ي على مستوى دول العالم كلها)جملة السكان، بینما ه

%(.٢من)
(68)

منهم یستعملونە في الحروب ،  وفي مقابل ذلک ینفق بالیین الدوالرات في المجال العسکري الذي کثیراً  

ذلک من أهداف تلک الوحدة ّمة اإلسالمیة الی الوراء،  والیقدمهم بشیء . ل والصراعات الداخلیة التي یرجع باأل

 المنشودة إصالح الجانب العلمي والتربوي للدول اإلسالمیة.

   

أما طلبات براءات اإلختراع    
(**** )*

%( 7.9( براءة تمثل نسبة) 355.109المسجلة في جمیع الدول اإلسالمیة فبلغ) 

ویشکل براءات اإلختراع المسجلة فى  (4.500.788فقط من براءات اإلختراع المسجلة على مستوى العالم البالغة )

العالم اإلسالمي رغم قلتها ؛ فهي لیست كلها لمواطني الدول اإلسالمیة ، وإنما الجزء األكبر منها لغیر المواطنین ، 

( براءة ، نسبة المواطنین 351.253حیث تبلغ عدد البراءات المسجلة فى الدول اإلسالمیة لغیر المواطنین الی )

%(.98.9أي بنسبة)  -والباقي کلها لغیر المقیمین  -%(1.1) أي بنسبة -( براءة 3.856ا بلغ ) المسلمین فیه
(69) 

 

 الهدف الثاني عشر: الحد من هجرة المسلمين  

نتیجة حدوث األزمات االقتصادیة في کثیر من الدول اإلسالمیة، والتي نتجت عنها مشكلة البطالة، وعدم التوزیع       

األمر الذي أدی إلى تضییق نواحي الحیاة على الناس، ما دفعهم لترك بالدهم، والبحث عن بالد أفضل  العادل للثروة ؛

منهم .) انظر الشکل رقم  ، وبراً ، مما قد یغرق أو یموت کثیراً منها، ویسلکون کل الطرق الخطیرة، والوعرة بحراً 

کل ذلک أدی الی إحداث تحركات سكانیة  (. وکذلک، بسبب الحروب المستمرة، والصراعات الطائفیة، والعرقیة.٤

التي  -هائلة من أفریقیا، وآسیا ، والشرق األوسط . فإن أكثر من)مائة وخمسة وسبعون ( ملیون شخص في العالم 

وإن  %( من سكان العالم؛ یعیشون في بلدان ال یتمتعون فیە بجنسیة،2.9غ حوالي )والتي تبل -یشکل المسلمون غالبیتهم

نصف هذا العدد من النساء تقریبا.
(70)

م( ٨١١٦ففي اإلتحاد األوروبي، بلغ العدد اإلجمالي لألجانب في نهایة عام ) 

ان ثالثة.ونصفهم من بلد -( من مجموع السكان5.8%أي ) -مایقارب من )تسعة وعشرون( ملیون شخص 
(71)

  

یتدفق الهجرة باستمرار من غیر أن یقدم حل جذري من قبل الحکومات، لذلک من أهداف الوحدة المنشودة: التقلیل      

من ظاهرة الهجرة الجماعیة، إن لم نقل قطع جذور الهجرة بشکل نهائي . والمقصود من منع الهجرة ، إذا کان بسبب 

لمین ، أما إذا کان الهجرة في مکان مکتض بالسکان الی مکان آخر غیر آهل الفقر والصراعات الداخلیة بین المس

إن کل األراضي اإلسالمیة في مجموعها یزید علی ما یحتاجە کل  زهرة:" أبوبالسکان أمر طبیعي. لذلک یقول 

السکان لو تعاونت کل األقالیم في توزیع سکانها علی حسب الحاجات". 
(72)
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 http://gate.ahram.org: انتشال مئات المهاجرین من البحر بین لیبیا وإیطالیا، من الموقع: المصدر

 ( صورة مئات من الالجئین جازفوا بحیاتهم في قوارب بالستیکیة٤الشکل رقم )

 

د في ملیون( من هذا العد 21.3)  ملیون( نازح في العالم ، وأنّ  65.3م( أن هناک:) ٨١٤٥بحسب إحصائیة سنة )     

ملیون( طلبوا اللجوء في غیر بلدانهم. ففي سنة)  3.2منها بدون مأوی ، و)  )ملیون 40.8عداد المهاجرین، و)

کان هناک نزوح ، وهجرة قسریة بلغ  -بمعنی آخر -ملیون( نازح  12.4م( فقط ؛ کان هناک أکثر من ) ٨١٤٥

السیاسیة، واالقتصادیة في بلدان النازحین. بسبب الحالة  -( شخص کل یوم 34.000شخص( في کل دقیقة ،أي )٨١)

% ( من جمیع 51( طفل ضاعوا وانقطعوا من عوائلهم، ، وأن) 98.400من ضمن هذە األعداد الهائلة من النازحین)

النازحین، والمهاجرین کان أعمارهم أقل من ثمانیة عشر سنة ، وأن من المهاجرین في تلک السنة الذین ترکوا بلدانهم 

( 736.000) ملیون( من لبنان . وکذلک 1.1ملیون(  من باکستان، و) 1.6ملیون( هاجروا من ترکیا ، و)  2.5قد بلغ )

مهاجر من أثیوبیا.
(73)

م( ، فکان أکثر ٨١٤٦مهاجر( في سنة ) 1.204.280 ) وقد بلغ عدد النازحین والمهاجرین الی 

 ً األفغانستان ، ویأتي العراق في المرتبة الثالثة بعد سوریا ، َسە کان من دُ سُ  من ربع هذا العدد سوریین ، وتقریبا

وأفغانستان.
(74 )

 (.٨) انظر الشکل رقم
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 م٢٠١٦( الرسم البياني لتعداد الالجئين في أوروبا لسنة ٢الشکل رقم )

 

 https://ec.europa.euمن الموقع األلکتروني:      .Eurostatnewsrelease,p.2 المصدر:

 الخاتمة

 وتوصياتنتائج 

نطلقت منها النظریات والدعوات الوحدویة، والتبریرات التي أرادت إقناع الشعوب باالنخراط االمنطلقات التي  إنّ      

في العمل الوحدوي، لم تكن لتنتج الوحدة اإلسالمیة ؛ ألن كل فئة تسلک طریقتها التي تعتقد أنها صحیحة في سبیل 

ً إنجاح هذا المشروع ، وال تری آراء غی مالئماً  رە ، وال تقبل من اآلخرین إال الطاعة والخضوع ، وال یجد وضعا

 . لقبول رأي اآلخر

إن أغلب الذین طرحوا قضیة الوحدة كانوا یبحثون عن مبّرراتها ومسّوغاتها ویربطون بحوادث ووقائع ربّما لم       

لمسلمین، والعالم الذي هو دائم وشامل . إن إثارة یدم کثیراً، ولم یكونوا یبحثون عن هدفها، وغایتها، ورسالتها تجاه ا

ً ؛ بل ردّات فعل هائجة غیر محسوبة ً مبرمجا والوحدة التي تقوم على أساس مواجهة  .العواطف ال تثمر عمالً منظما

خطر مشترك أو مصلحة مشترکة ال یمکن أن یستدیم ؛ بل إذا ما زال الخطر، أو العدو، أو المصلحة المشترکة، فلم 

؛ ی لهذا الشکل من الوحدة مبّررها، فتعود الصراعات إلى سالف عهدها ، ویعود التشتت ، والتفّرق مرةً أخرى. إذاً یبق

نجاحها ویکون عند حسن ظن الکل.ب مشارکة الجمیع الفمشروع الوحدة یتطلّ 
(75)

وحتی التحالفات یختلف عن الوحدة  

وي رسالي یقوم على تحلیل الواقع العالمي، ومعرفة طبیعة ن الوحدة اإلسالمیة ینبغي أن تبنى على مشروع نهض؛ أل

الصراعات ، والنزاعات فیە، وتحدید النقطة التي وصلت لها البشریة في الشرق، والغرب تمهیداً الیجاد البدیل 

 ً .األعدل، واألنفع، واألرحم للناس جمیعا
 (76)
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بتدأت باسطة الحکم علی جمیع الدول اإلسالمیة، کما کما ااإلسالمیة والدراسة هذە ، ال تأمل أن تعاد اآلن الخالفة      

إذا کان فیها   -في أي شکل کان -کانت قبل مرحلة سقوط الخالفة العثمانیة؛ وإنما تبحث عن الحد األدنی من الوحدة 

 ً  -کل ذلک کان الوحدة اقتصادیة، أو وحدة عالقات دولیة ، أو وحدة عسکریة.  ؛ سواءً  خیر المسلمین، وإن کان جزئیا

وعسی أن یکون  -حد  فیە المسلمون، وحدة شمولیة یتّ  کان حسن في وقتنا الراهن ، إلی أن یأتي یوماً  -ولو کان محدوداً 

وفي ذلک یقول أبوزهرة)رحمە ەللا(: "وانە یکتفي في تحقق الوحدة، بوحدة اللغة، والثقافة ، والجهاد،  - قریباً 

ة، وأن تزال المحاجزات الجمرکیة بین الدول اإلسالمیة، بحیث یکون اإلکتفاء والعالقات الدولیة والوحدة االقتصادی

الذاتي في األراضي اإلسالمیة". ویشترط في سبیل نجاح هذە الوحدة أن الیرفع إقلیم علی آخر السالح قط .
 (77) 

 نتائج الدراسة -أ

الی النتائج  باحثتوصل ال،  الوحدة اإلسالمیةاهداف بعد توفیق ەللا سبحانە وتعالی لکتابة هذا البحث عن            

 التالیة:

ّمة اإلسالمیة رغم إختالف قومیاتهم، ولغاتهم  وأوطانهم ،  القرآن الکریم یقرر أن األصل هو وحدة األ أنّ  أوالا:     

            النصرة في وحدتهم،باإلعتصام بحبل ەللا جمیعاً وأن الیتنازعوا مهما اختلفوا فیما بینهم، وأّن الفالح، و وهم مأمورون

کد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  في أحادیثە علی ضرورة الوحدة، ؤاختالفاتهم، وصراعاتهم فیما بینهم. وی والفشل، والهزیمة في

          یکونوا کالبنیان المرصوص أمام جمیع وسائل التفرق المذموم، وأن یکونوا متوادین،  التعاضد بین المسلمین، وأن

 أحّب الناس الی ەللا تعالی هو أنفعهم للناس. ومتراحمین، ومتعاطفین فیما بینهم، وإنّ 

           

مثل ؛ وذلک بوجود خلیفة واحدة ت مفهوم الوحدة في وقتنا الراهن غیر مطروح کما کان کان عند أسالفنا إنّ  :ثانياا     

وإنما یکتفی بتشکیل کیان ، أو هیئة  -األصل يه تلکوإن کان  -المسلمین من مشارق األرض الی مغاربها جمیع

   العسکري، ویترک القضایا الداخلیةاإلسالمیة في القضایا الخارجیة من التکامل االقتصادي والسیاسي، و یجمع الدول

 ک الکیان، أو الهیئة التي جمعهم.تل المحلیین کیف یدیرونها، شرط أن ال یخالف قرارات الی حکامهم

         

ا:ثالث وتحمي  وتقوي شوكتهم،ة التي تستطیع أن تجمع المسلمین،وتوحدهم،الوحدة اإلسالمیة هي المظلة الوحید إنّ  ا

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

بالمسلمین جّراء دمار اإلستعمار  الحرب العالمیة األولی، واإلعتزاز بجنسیتها؛ لهي أشد وطئا مما لحق قطر عقب

ألرض الی مغاربها من مشارق اة اإلسالمیة،مّ  األ والنزاع بین جمیع اقطارالذي بسببە کثر الشقاق،العسکري الغاشم ،

 استثناء. بدون

 حد المسلمون إال بالتنازل عما هو هامشي، وصغیر في سبیل تحقیق ما هو أساسي وكبیر . وهذا الیمکن أن یتّ  اا:رابع

 ّمة، وسعادتها  التضحیة في سبیل إسعاد اآلخرین، ولن یقدم الی هذە التضحیة إال من کان یفّضل خیر األ یتطلب         

                         الیفها عمیق، وإیمانە بها متین .الشخصیة،  وأن یکون فهمە بمنافع الوحدة وتک علی مصالحە        

 

ً ّمة اإلسالمیة أوج إزدهارها سیاسی عرفت األ اا:خامس ً ا  ؛ حین کانت موّحدة فیما بینها،، واقتصادیاً، وحضاریاً، وثقافیا

 .معجباً بالغرب، وقوانینهاقین لشریعة ربهم ال عتزاز بدینهم فوق کل اإلعتزاز، وحینما کانوا مطبّ اإل وکان          

 زیلوا من مسرح العّزة في الحیاة.قوتهم، وأُ  ذهبت ؛ا تفرقواولمّ 
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ا    األسواق المشتركة واألحالف المشتركة، واإلتفاقیات المشتركة بین بعض بلدان العالم تثبت إمكان توحد جهود :سادسا

             العالم اإلسالمي رغم تعدّد حكوماتها. بلدان

    

یحتاج المسلمون الی النهوض من جدید بوعي جدید لفهم واقعهم ، لکي ینتهوا بهزیمتهم النفسیة ویبدأوا بتغییر  اا:سابع  

             لی اإلقدام نحو التقدم في کل المجاالت. وثرواتهم إف العدائي إلی واقع اإلحترام المتبادل، ومن التخلّ  واقعهم

 ً  وحضاریاً  کفیل بنصرهم .وبشریاً،  ،الطائلة مادیا

  

ا:ثامن     إّن كل مسلم غیور لدینە وأّمتە، علیە أن یجنّد نفسە لمكافحة تلک األخطار التي تحیط بأمة اإلسالم، والتي  ا

            ، وال یمکن التردد في ذلك، أو التهاون بە بحال من األحوال، وفي نفس الوقت ال بد منإلبادتها والقضاء علیها تسعى

            یجابي، إلصالح الخطأ، وتقویم اإلعوجاج. وذلك مما یضاعف من مسؤولیة علماء اإلسالم وقادتە، ومااإل التعاون

 .یتحملونە من عبء األمانة، وجسامة األمر

      

ا   مفكري العالم اإلسالمي وعلماءه، وقادتە، والقائمین على وسائل اإلعالم مدعوون في كل قطر ومصر بكل  إنّ  :تاسعا

             لدیهم، إلى أن یوجهوا جهودها في سبیل إنشاء تعاون إسالمي یشمل جمیع الدول اإلسالمیة.  وسیلة              

      

                منهم بحاجة الی والتنسیق فیما بین المسلمین ضرورة حتمیة البد منە، ألن کالً الوحدة، والتعاون، والتقارب،  :عاشراا 

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

                            والسیاسي .   االقتصادي،               

         

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

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

سسات إقلیمیةؤعملت الدول اإلسالمیة علی تکوین م
(٤)

، وإنشاء للعمل المشترک ، کمجلس التعاون الخلیجي مثالً  

قلیمیة في مجال التعاون االقتصادي بین الدول اإلالمنظمات المشترکة بین مجموعة من بلدان الجوار کالتکتالت 

 ، وإنّ  هم بدأوا یدرکون بأّن التفرق لیس في مصالحهم ، والیمکن اإلستغناء عن العمل المشترکبأنّ  لهماإلسالمیة، یُ 

 .بإنفراد، وإن کانت دولة عظیمةعیش تفطرة إنسانیة الیمکن أن  ەوهذ ، الوحدة من ضرورات العیش معاً بین المسلمین

 التوصيات -ب

 توصي الدراسة بما یلي:     

            المسلمین، إعادة کتابة التأریخ اإلسالمي، و تنقیتها من جمیع الشوائب، وما آل الی التفرقة، والتطرف بین :أوالا     

           ، ومنهجاً للجیل الحاضر، والمستقبل، ولتکون التأریخ إسالمیاً.        مجموعة من الکتب، لتکون مصدراً  وتجمیعها في

     

 حیاتهم بین کافة  ّمة؛ لتثبیت الوعي بأهمیة الوحدة في الترکیز علی المفکرین، والموجهین المخلصین في األ :ثانياا  

  ّمة.       في تفریق األ لینزعهم کل ما من شأنە أن یکون سبباً  أطیاف المجتمع،            

  

ا:ثالث   عمالتهم الی عملة البدأ بتوسیع التعاون االقتصادي بین الدول اإلسالمیة ؛ بإنشاء سوق إسالمي مشترک  وتبدیل ا

       مشترکة .           
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ویدرس في جمیع  تدوین منهج دراسي خاص بالخالفات المذهبیة بین السنة، والشیعة من مصادرهم األصلیة اا:رابع

 من ، وأن یسود روح التسامح بین األجیال المسلمة، لکي یأخذوا الحقائق ئهم علی قبول اآلخراإلسالمیة؛ لیهیّ  البلدان

    الموثوقة لکلیهما ، ولیضیق طریق المبغضین من کال الطرفین. المصادر         

 

الجامعة، وأن کتابة منهج شامل في تعزیز الوحدة اإلسالمیة؛ یربی علیە الطالب من الحضانة الی مرحلة  ساا:خام

 معلمین، وأساتذة ذووا الخبرات الهائلة، لتحبیب مفهوم الوحدة وترسیخها في أذهانهم. ن لەیعیّ 

 

 ، ّمة تمزیق وحدة األ  العمل بکل قوة من أجل محاربة األفکار، والمشاریع المستوردة ، والتي یراد من خاللها اا:سادس

 ّمة. خطرە علی وحدة األ وبیان          

 

 

 لمراجعا

 المراجع العربية -أ

، تحقیق الدکتور باسم بن فیصل  ٤م.(.السنة، ج٤٩٩٢-هـ ٤١٤٩ابن أبي عاصم، أبي بکر أحمد بن عمرو.)  -٤

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

، القاهرة: عالة الکتب للنشر الطبعة األولی ، ٤م(. معجم اللغة العربیة المعاصرة،ج٨١١٢أحمد مختار، عمر.) -٨

          .والتوزیع والطباعة 

، القاهرة: شرکة الطبعة األولیم(. الحرب العالمیة األولی )مروة رشاد عبدالستار، مترجم(. ٨١١٢آدامز، س.) -٢

     والتوزیع.للطباعة والنشر نهضة مصر 

 ، القاهرة: شرکة نهضة مصر للطباعةالطبعة األولی )مروة رشاد عبدالستار، مترجم(.  الحرب العالمیة الثانیة -   

 والتوزیع.  والنشر

 .٧٢، القاهرة: مکتبة الشروق الدولیة، صم(. العروة الوثقی، الطبعة األولی ٨١١٨الدین.) األفغاني، جمال -١

 ، الریاض: مکتبة المعارف م(. سلسلة األحادیث الصحیحة، الطبعة األولی ٤٩٧٩اصرالدین.) األلباني، دمحم ن -٥

     (.               ٨١٩باب: األدب واإلستئذان، رقم) للنشروالتوزیع.      

 م(. مجلس االتحاد األوروبي.)دون طبعة(. بلجیکا: مکتب إصدارات االتحاد ٨١٤١أوروبا آمنة في عالم أفضل.) -٦

     .األوروبي      

أوشاکوفا،أ. هشتویان، أ. ماکسیموف، م. أندجیکیان، ر. إیفانوکا، ي. غاینولیا ،أ. فالکوفا، ن. غاشیف، ب.  -٧

    .، بیروت: دارالفارابي ٤م(. الدوالرات النفطیة)هشام الدجاني، مترجم(، ط٤٩٢٧وآخرون.  )

 م(. جغرافیة العالم اإلسالمي)دون طبعة(. مکة المکرمة: کلیة ٨١٤٧البارودي ،دمحم سعید،الشریعي، أحمد البدوي.) -٢

       .١االجتماعیة، جامعة أم القری، ص العلوم      

، القاهرة: مکتبة دار م(. صحیح البخاري، الطبعة األولی ٨١١٥-هـ ٤١٨٦ البخاري، أبوعبدەللا دمحم بن إسماعیل.) -٩

        (.   ٦١٨٦كتاب األدب، باب: تعاون المؤمنین بعضهم بعضاً ، رقم ) العلم الحدیث ،

 م (. معجم أعالم المورد، الطبعة األولی، بیروت : دار العلم للمالیین.     ٤٩٩٨منیر.)البعلبکي،  -٤١

       .، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي٨١٤١التنمیة البشریة  -٤٤

 ) طبعة خاصة(.المدینة٨٢م(.  مجموع فتاوی، ج٨١١١الدین أحمد بن عبدالحلیم.)  ابن تیمیة، أبوالعباس تقي -٤٨

       الملک فهد لطباعة المصحف الشریف .        مجمع المنورة:
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  .، القاهرة: دار الشروق م(. کیف نصنع المستقبل، الطبعة الثالثة٨١١٨یة.)جارودي، روج  -٤٢

 م(. سیاسات التنمیة القائمة علی تنویع النشاط االقتصادي في دول مجلس التعاون. یصدرها: ٨١٤٧حسین، نیفین.) -٤١

 الدراسات والسیاسات االقتصادیة،اإلمارات العربیة المتحدة، وزارة االقتصاد .  إدارة      

 عبدالحمید إبراهیم. مترجم(. القاهرة: دارم(. واقعنا ومستقبلنا في ضوء اإلسالم )سمیر ٤٩٢١خان، وحید الدین.) -٤٥

       للنشر والتوزیع. الصحوة       

   .دمشق: دار الفکر الطبعة الثانیة،م(. أطلس دول العالم اإلسالمي، ٨١١٢أبو خلیل، شوقي.) -٤٦

غریب القرآن، )دون طبعة(. بیروت:  راغب األصفهاني، أبوالقاسم الحسین بن دمحم.)دون تأریخ(. المفردات في -٤٧

        للطباعة والنشر والتوزیع.    المعرفة دار

  .، القاهرة: دارالمنارالطبعة الثانیة، ١(.  تفسیر المنار، ج٤٩١٧رشید رضا، دمحم.) -٤٢

ر ، بیروت:دام(. تفسیر الکشاف، الطبعة الثالثة٨١١٩بن عمر.)الزمخشري، أبي القاسم جارەللا محمود  -٤٩

        (.         ٧٩سورة البقرة ) تفسیرالمعرفة،

  .أبو زهرة،دمحم.)دون تأریخ(. الوحدة اإلسالمیة )دون طبعة(، بیروت: دار الرائد العربي  -٨١

م(. نشرة الحسابات القومیة لدول مجلس التعاون)دون طبعة(، الریاض: ٨١٤١الزیاني، عبداللطیف بن راشد.) -٨٤

        لدول الخلیج العربیة، األمانة العامة.     التعاون مجلس

 الصحیحة ، (.وسلسلة االحادیث١٨٩٧سنن أبي داود، كتاب المالحم، باب: في تداعي األمم على اإلسالم، رقم)  -٨٨

       (.٨٦٦١رقم )  األلباني،       

    . بیروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، م(.الوحدة اإلسالمیة، الطبعة الثانیة٤٩٩٨ریم.)عبدالک الشیرازي، -٨٢

 .م(. تعداد الضحایا)دون طبعة(.األردن: المرکز الملکي للبحوث والدراسات اإلسالمیة ٨١١٩شیخ، نافید س.) -٨١

 ، )دون طبعة(، القاهرة: المکتبة السلفیة، کتاب١العسقالني، أحمد بن علي بن حجر.)دون تأریخ(. فتح الباري،ج -٨٥

        (.    ٨١٦٢بالنسیئة، رقم  )ملسو هيلع هللا ىلص باب: شراء النبي  ، البیوع       

م( الوحدة االقتصادیة بین األمة اإلسالمیة، بحث مقدم الی ٨١١٥أغسطس  ٢-٦عمر، دمحم عبدالحلیم: دکتور.) -٨٦

   .وحدة األمة اإلسالمیة الذى تعقده رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة  مؤتمر:

ماجستیر، الجامعة م(. وحدة األمة اإلسالمیة في السنة النبویة . رسالة ٨١١٩ور.)أبو عودة ، أحمد منص -٨٧

  اإلسالمیة، غزة.

 )دون طبعة(. دمشق: دارالفکر للطباعة والنشر  ٤م(. معجم مقاییس اللغة،ج٤٩٧٩ابن فارس، أبو الحسین أحمد.) -٨٢

 .والتوزیع      

   .، دمشق: دار القلم١الطریق الی المدینة، طم(. ٤٩٢١الندوي، أبو الحسن علي الحسني.) -٨٩

الطبعة م(. مجلس التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة والنفط والقوی األجنبیة، ٨١٤٤الیوسف، یوسف خلیفة.) -٢١

 مرکز دراسات الوحدة العربیة .     بیروت:األولی، 

         

 

 المراجع االنجليزیة -ب   

1. World population prospects 2017 Revision, p.1. 

2. Eurostatnewsrelease,p.2   . 

3. Global trends forced displacement in 2015,p.2-3. 
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 المواقع األلکترونية -ج

ً  ٢٨١نتخابات العراق، سبعة آالف مرشح ومرشحة، وا -٤ ً  حزبا                                                                                                                  من الموقع: مقعداً في البرلمان ٢٨٩لشغل  وائتالفا

http://www.bbc.com         

             https://mawdoo3.com براءة االختراع من الموقع: -٨

                                                           https://www.aljazeera.net   من الموقع:  تنظیم الدولة اإلسالمیة -٢

                                   http://www.alquds.co.uk  ، من الموقع:  م٨١٤٢ملیون عاطل عربي حتى نهایة ٨٨ -١

                                       https://archive.islamonline.net  رشید رضا من موقع أرشیف إسالم أون الین: -٥

                                               http://www.bbc.com  ضیف شیوعي لكل أسرة مسلمة في شینجیانغ بالصین، من الموقع: -٦

 https://www.oic-oci.org   منظمة المؤتمر اإلسالمي من الموقع : -٧

                                                                                   https://ar.wikipedia.orgنافتا من الموقع:   -٢

   

 المجالت  -د

م أیار، الوحدة اإلسالمیة أسباب التمزق،  ٨١١١/ ٤١٨٤ه صفر٤١٨٤( ١٥الموسوي، نزار، مجلة النبأ ، العدد ) -٤

                                                                                        https://annabaa.org  طرق المعالجة . من الموقع:

   

 الهوامش

 

 (. ٦-٥سورة الفاتحة:اآلیة ) (1)

 (.٨سورة الفاتحة:اآلیة ) (2)

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

فکر دمشق: دار ال )دون طبعة(. ٤م(. معجم مقاییس اللغة،ج٤٩٧٩هـ. ابن فارس، أبو الحسین أحمد.) ٢٩٥المتوفیسنة 

 .١للطباعة والنشر والتوزیع ، ص

 .٩١، ص٦ابن فارس ، مصدر سابق ،ج (3)

القاهرة: عالة الکتب للنشر والتوزیع  ٤، ط٤م(. معجم اللغة العربیة المعاصرة،ج٨١١٢أحمد مختار، عمر.) (4)

 .٨١٤٤-٨١١٩والطباعة، ص

في غریب القرآن، )دون طبعة(. بیروت:  راغب األصفهاني، أبوالقاسم الحسین بن دمحم.)دون تأریخ(. المفردات (5)

 .٥٤١دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزیع، ص

 (.٦٤سورة البقرة : اآلیة ) (6)

 ، بیروت: دار المعرفة.٢م(. تفسیر الکشاف، ط٨١١٩الزمخشري، أبي القاسم جارەللا محمود بن عمر.) (7)

م(. وحدة األمة اإلسالمیة في السنة النبویة .رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، ٨١١٩عودة، أحمد منصور.) أبو (8)

 . ٤٥غزة،  ص

 .٨١١٩، ص٤أحمد مختار ، مصدر سابق ،ج (9)

 المصدر نفسە. (10)

 (.٤١٢) اآلیة: عمران آل سورة (11)

 .واآلیة السورة نفس (12)

 (.٤١١) اآلیة: عمران آل سورة (13)

 (.٤١٥)  اآلیة (14)

 (.٨٤١)  اآلیة (15)

 (٤١) اآلیة: الشورى سورة (16)
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 (.  ٥٩)  اآلیة (17)

 (.١٦) اآلیة: األنفال سورة (18)

 (.٤٥٩) اآلیة: األنعام سورة (19)

 (.٤١) اآلیة: الحجرات سورة (20)

 (.٤٢) اآلیة: الحجرات سورة (21)

، القاهرة: مکتبة دار العلم ٤م(. صحیح البخاري، ط٨١١٥-هـ ٤١٨٦لبخاري، أبوعبدەللا دمحم بن إسماعیل.) ا (22)

 ً  (.٦١٨٦، رقم ) الحدیث، كتاب األدب، باب: تعاون المؤمنین بعضهم بعضا

 األحادیث وسلسلة(. ٤٢) رقم ، لنفسە یحب ما ألخیە یحب أن اإلیمان من: باب اإلیمان، كتاب ، نفسە المصدر (23)

     (.٤٤١٧الصحیحة، االلباني ، رقم )       

 (.٦١٤٤البخاري، مصدر سابق، کتاب األدب، باب: رحمة الناس والبهائم ، رقم)  (24)

الریاض: مکتبة المعارف  ،٤م(. سلسلة األحادیث الصحیحة، ط٤٩٧٩األلباني، دمحم ناصرالدین.)  (25)

 (.     ٨١٩باب: األدب واإلستئذان، رقم)   للنشروالتوزیع.

 ، تحقیق الدکتور باسم بن فیصل ٤م.(.السنة، ج٤٩٩٢-هـ ٤١٤٩ابن أبي عاصم، أبي بکر أحمد بن عمرو.)  (26)

 (.٢٢، رقم)ملسو هيلع هللا ىلص ، الریاض: دارالصمیعي للنشر والتوزیع ، بَاُب: َما ذكر َعِن النَّبِّيِ ٤الجوابرة ، ط       

 البخاري، المصدرالسابق، کتاب في الخصومات، باب: مایذکر في األشخاص والمالزمة والخصومة بین المسلم  (27)

 (.  ٨١٤١والیهود رقم: )         

 

 

)**( هو أحد رواد اإلصالح اإلسالمي وهو أكبر تالمذة دمحم عبده، وخلیفتە من بعده، حمل رایة اإلصالح 

متعدد الجوانب والمواهب، فكان مفكًرا إسالمیًا غیوًرا على دینە، وصحفیًا نابًها ینشئ مجلة )رحمە ەللا(  والتجدید.وکان

)المنار( ذات األثر العمیق في الفكر اإلسالمي، وكاتبًا بلیغًا في كثیر من الصفح، ومفسًرا نابغًا، ومحدثًا متقنًا في طلیعة 

أعواد المنابر، وسیاسیًا یشغل نفسە بهموم أمتە وقضایاه، ومربًیا  محدثي العصر، وأدیبًا لغویًا، وخطیبًا مفوًها تهتز لە

ة ه( دمحم رشید رضا، رسال٤١٤٥ومعلًما یروم اإلصالح ویبغي التقدم ألمة. آل حمزة،خالد بن فوزي بن عبدالحمید.) 

م (.معجم ٤٩٩٨یر.)من،االسکندریة:دار علماء السلف.البعلبکي،٨طالمعهد العالي العداد األئمة والدعاة،ماجستیر،مکة،

               .٨١٦، صبیروت : دار العلم للمالیین  ، ٤المورد، ط أعالم

 .٨٤، القاهرة: دارالمنار، ص٨، ط١تفسیر المنار، ج (. ٤٩١٧رشید رضا، دمحم.) (28) 

 .٨٦، صالمصدر نفسە (29)

 المصدر نفسە. (30)

 (.٤١٢:)عمران،اآلیة آل سورة (31)

 (. و رواە مسلم، کتاب٦١٤٤البخاري، مصدر سابق، کتاب األدب ، باب: رحمة الناس والبهائم ، رقم ) (32)

 (.  ٨٥٢٦منین وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم) ؤمالبر، والصلة، واآلداب، باب : تراحم ال        

ً  حزبا ٢٨١و ومرشحة، مرشح آالف سبعة العراق، انتخابات (33)  البرلمان ، في مقعداً  ٢٨٩ لشغل وائتالفا

                                http://www.bbc.comمن الموقع:         

   .٢١ص ، دمشق: دار القلم،١م(. الطریق الی المدینة، ط٤٩٢١الندوي، أبو الحسن علي الحسني.) (34)

 )دون طبعة(، القاهرة: المکتبة السلفیة، ،١الباري،ج العسقالني، أحمد بن علي بن حجر.)دون تأریخ(. فتح (35)

 .(٨١٦٢)  رقم بالنسیئة،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي شراء: باب البیوع، کتاب       

 (٩٨سورة األنبیاء: اآلیة:) (36)

 (.٦١٤٤البخاري، مصدر سابق، کتاب االدب، باب: رحمة الناس والبهائم ، رقم) (37)

ً البخاري، مصدر سابق، کتاب االدب، باب: رحمة الناس  (38)  ،رقم: والبهائم ، باب: تعاون المؤمنین بعضهم بعضا

     (٦١٨٦ .) 

 (.١٦سورة االنفال: اآلیة:) (39)
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 .٤٤٥، بیروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ص٨م(.الوحدة اإلسالمیة، ط٤٩٩٨الشیرازي،عبدالکریم.) (40)

 .٧٢الشروق الدولیة، ص، القاهرة: مکتبة ٤م(. العروة الوثقی، ط٨١١٨األفغاني، جمال الدین.) (41)

 في الحرب العالمیة الثانیة فقط ، قتل ماالیقل عن خمسة وخمسون ملیون شخص ، وفي الحرب العالمیة األولی؛ (42)

 الذي اشترک فیها خمسة وستین ملیون رجل في القتال، قتل منها حوالي )ثمانیة ملیون( من الجنود المتحاربة و  

 ملیون( ٨،٨٤ملیون( شخص، وجرح فیها اکثر من) ٢،٧ر، وفقد مایقارب من) ملیون ( من المدنیین، وأس ٦،٦)  

ً  ملیون( شخص بسبب المرض، فقد کل عائلة من الشعوب المتحاربة٨و توفي)   ً علی األقل ابنا  . لمزید من، أو أخا

، ٤. طم(. الحرب العالمیة األولی )مروة رشاد عبدالستار، مترجم(٨١١٢المعلومات. انظر: ، آدامز، س.)  

م(. الحرب العالمیة  ٨١١٢لف.)ؤ. و نفس الم٦٨القاهرة: شرکة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع ، ص

. و ٦١للطباعة والنشر والتوزیع، ص ، القاهرة: شرکة نهضة مصر٤الثانیة )مروة رشاد عبدالستار، مترجم(. ط

المرکز الملکي للبحوث والدراسات اإلسالمیة ، م(. تعداد الضحایا)دون طبعة(.األردن: ٨١١٩شیخ،   نافید س.)

 .٩١ص

 https://www.oic-oci.org تمر اإلسالمي من الموقع : ؤالم منظمة (43)

م(. واقعنا ومستقبلنا في ضوء اإلسالم )سمیر عبدالحمید إبراهیم. مترجم(. القاهرة: ٤٩٢١خان، وحید الدین.) (44)

 .     ٤٦٢دارالصحوة للنشر والتوزیع، ص

 ( مختصر تنظیم الدولة اإلسالمیة في العراق والشام وهو تنظیم مسلح یتبع فكر جماعات السلفیة الجهادیة. انظر:)***

    https://www.aljazeera.netمن الموقع:  تنظیم الدولة اإلسالمیة        

 . ٨سیاسات التنمیة، نیفین حسین ، ص  (45)  

 (.١٦سورة االنفال: اآلیة ) (46)

 

 (.وسلسلة االحادیث الصحیحة،١٨٩٧سنن أبي داود، كتاب المالحم، باب: في تداعي األمم على اإلسالم، رقم)   (47)

 (.٨٦٦١األلباني، رقم)        

  http://www.bbc.comضیف شیوعي لكل أسرة مسلمة في شینجیانغ بالصین، من الموقع:           (48)

 . أندجیکیان، ر. إیفانوکا، ي. غاینولیا ،أ. فالکوفا، ن. غاشیف، ب.أوشاکوفا،أ. هشتویان، أ. ماکسیموف، م  (49)

 .   ٨٩، بیروت: دارالفارابي، ص ٤م(. الدوالرات النفطیة)هشام الدجاني، مترجم(، ط٤٩٢٧وآخرون. )       

(50)                                                   World PopulationProspects 2017 Revision,p.1 

( ، أو إتفاقیة التجارة الحرة ألمریكا الشمالیة ، هي: معاهدة إلنشاء منطقة تجاریة حرة ما NAFTA)****( نافتا )

 م( وأصبحت٤٩٩٨الوالیات المتحدة وكندا والمكسیك. وقعت اتفاقیة التبادل الحر ألمریكا الشمالیة في دیسمبر)   بین

 https://ar.wikipedia.orgم(. انظر: ٤٩٩١ساریة المفعول في ینایر سنة )           

 ،٤م(. مجلس التعاون الخلیجي في مثلث الوراثة والنفط والقوی األجنبیة، ط٨١٤٤الیوسف ، یوسف خلیفة.)  (51)

 .         ٤٢٨بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ص           

 .٤٢٢ر سابق ، صالیوسف ، مصد  (52)

 م(. سیاسات التنمیة القائمة علی تنویع النشاط االقتصادي في دول مجلس التعاون.٨١٤٧حسین، نیفین.)  (53)

 .٨یصدرها : إدارة الدراسات والسیاسات االقتصادیة،اإلمارات العربیة المتحدة، وزارة االقتصاد ، ص     

 .١٤الزیاني، مصدر سابق ، ص  (54)

 .٤٢٥، القاهرة: دار الشروق ، ص٢م(. کیف نصنع المستقبل، ط٨١١٨یة.)جارودي، روج  (55)

 ) طبعة خاصة(.المدینة٨٢مجموع فتاوی، ج م(. ٨١١١.) ابن تیمیة، أبوالعباس تقي الدین أحمد بن عبدالحلیم (56)

 .  ٦٢المنورة: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف ، ص     

 (.٨٢٩٢واشراط الساعة، باب: تقوم الساعة والروم اکثر النَّاس ، رقم) مسلم، مصدر سابق،  كتاب الفتن  (57)

 م(. جغرافیة العالم اإلسالمي)دون طبعة(. مکة المکرمة:٨١٤٧البارودي،دمحم سعید،الشریعي، أحمد البدوي.)  (58)

 .       ١کلیة العلوم االجتماعیة، جامعة أم القری، ص       

       .٤٩امج األمم المتحدة اإلنمائي، ص، برن٨١٤١التنمیة البشریة   (59)

 .٨٦جارودي،  مصدر سابق، ص  (60)
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 م( الوحدة االقتصادیة بین األمة اإلسالمیة، بحث مقدم٨١١٥أغسطس  ٢-٦عمر، دمحم عبدالحلیم: دکتور.)  (61)

 .   ٤٤الی مؤتمر: وحدة األمة اإلسالمیة الذى تعقده رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ص         

 .٨٦جارودي، مصدر سابق، ص  (62)

  .٥-١البارودي، والشریعي، مصدر سابق، ص (63)

 .٩عمر، مصدر سابق، ص  (64)

 (.٤١٧سورة األنبیاء:اآلیة ) (65)

م(. مجلس االتحاد األوروبي.)دون طبعة(. بلجیکا: مکتب إصدارات ٨١٤١أوروبا آمنة في عالم أفضل.)  (66)

 .٢١األوروبي، ص االتحاد

 .١١ص أوروبا آمنة في عالم أفضل ، مصدر سابق،  (67)

 .٤٤عمر، مصدر سابق ، ص  (68)

شكل رسمي لمخترع في فترة زمنیة محددة مقابل سماحە براءة االختراع هو حق امتیاز خاص تمنح ب)*****( 

 للعامة باالطالع على االختراع. بمعنی آخر هو منع اآلخرین من صناعة أو استخدام أو بیع أو عرض ذلك االختراع 

    من الموقع: ،دون الحصول على موافقة من صاحب براءة االختراع .انظر: براءة االختراع              

            https://mawdoo3.com         

 .٢عمر، مصدر سابق ، ص  (69)

 .٢المجلس االقتصادي واالجتماعي اإلسباني ، ص الهجرة والتعاون بین دول المنطقة األورومتوسطیة:  (70)

REPORT ON MIGRATION AND COOPERATION IN THE EURO,p.2.(71)  

 .٢٤٤، مصدر سابق ، صالوحدة اإلسالمیة  (72)

(73)  Global trends forced displacement in 2015,p.2-3. 

(74) Eurostatnewsrelease,p.2  

 الوحدة اإلسالمیة أسباب م أیار، ٨١١١/ ٤١٨٤ه صفر٤١٨٤( ١٥مجلة النبأ ، العدد )الموسوي، نزار،   (75)

         https://annabaa.orgطرق المعالجة . من الموقع:  التمزق،      

 المصدر نفسە.  (76)

 .٤٢٤)دون طبعة(، بیروت: دار الرائد العربي ، ص أبو زهرة،دمحم.)دون تأریخ(. الوحدة اإلسالمیة (77)


