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 احملاضرة التنوَدٍة
 

:مقدمة  
 

وقد تكاثرت علٌه األعداء من داخله , وٌقؾ أمام تحدٌات وأحداث عظٌمة , ٌمر العالم اإلسالمً الٌوم بظروؾ عصٌبة     
ومن ال ٌهتم بؤمر , وبؤمرها , وال ٌمكن للمسلم المخلص حٌالها إال أن ٌهتم بؤمته , وتتابعت النكبات والمآسً , وخارجة 

, وإلى واقعة السٌاسً , ونحن إذ نتعرض فً هذا المقرر إلى أحوال العالم اإلسالمً الحاضرة , المسلمٌن فلٌس منهم 
وبقضاٌاه , فإنما نرمً إلى تعرٌؾ المسلم بعالمه اإلسالمً الكبٌر , وإلى بعض قضاٌاه المعاصرة , واالجتماعً , واالقتصادي 

وعلى , والتعرؾ على إخوانه فً أقطار األرض , وكٌفٌة تذلٌلها , ً تواجه المجتمعات اإلسالمٌة المعاصرة وبالتحدٌات الت, 
 . ومعرفة أماكن الضعؾ والتؽلب علٌها , للعمل على المحافظة علٌها , مواطن قوة عالمه اإلسالمً 

          
ؾ عصٌبة تفوق ظروفها الحاضرة حٌن أؼار علٌها المؽول ولقد مرت األمة المسلمة فً أحقاب تارٌخها المختلفة بظرو      

وقد تجاوزت األمة كل ذلك , وتكالب علٌها االستعمار األوربً بعد ذلك , ثم جاءها الصلٌبٌون فً حمالتهم المعروفة , والتتار 
 . وتتحصن بعقٌدتها ودٌنها , وكانت تتؽلب علٌها دابماً حٌن تعود إلى أصالتها وهوٌتها , 
 

ومختلفة فً تقدٌرها ووجهات , فالمصادر متباٌنة فً أخبارها , والحدٌث فً موضوع العالم اإلسالمً لٌس باألمر السهل      
كما هو . ولٌس هناك مصادر أصٌلة موثوق بها فً هذا المٌدان , وكثٌر منها كتب بؤٌد ال تضمر الخٌر لإلسالم وأهله , نظرها 

وٌحاول أن ٌؤخذ منها ما , وعلى الكاتب أن ٌستعٌن بمصادر ومراجع مختلفة ومتباٌنة , ..  حال من ٌكتب فً السٌرة النبوٌة مثالً 
 . وٌقبله منطق األحداث , تطمبن إلٌه النفس 

 
, وأهمٌته السٌاسٌة , ثم بجؽرافٌته , من التعرٌؾ بالعالم اإلسالمً  –عند البحث فً هذا الموضوع  –والبد        

خاصة ما قام به االستعمار الؽربً من تشجٌع للدعوات اإلسالمٌة , ثم بؤسباب ضعفه , والثقافٌة , ادٌة واالقتص, واإلستراتٌجٌة 
وما بثته أجهزته االستشراقٌة والتنصٌرٌة من أفكار وسموم أسهمت إلى حد بعٌد فً إضعاؾ العالم , الهدامة واإللحادٌة 

وبذره , مه للعالم اإلسالمً إلى دوٌالت صؽٌرة ذات حدود مصطنعة وتقسٌ, كتشجٌعه للنزعات القومٌة والعنصرٌة , اإلسالمً 
 .ثم إسقاط للخالفة اإلسالمٌة , لبذور الخالؾ بٌن تلك الدوٌالت 

 
مثل الحركة السلفٌة التً قامت فً نجد , ومعاصرها , حدٌثها , ثم تؤتً بعد ذلك أهمٌة التعرض لحركات الصحوة اإلسالمٌة   
ثم حركة الجامعة , والحركة المهدٌة فً السودان , فهناك الحركة السنوسٌة فً لٌبٌا , الم اإلسالمً وؼٌرها من بلدان الع, 

نتحدث فً دور المملكة العربٌة السعودٌة , وفً مجال الصحوة اإلسالمٌة المعاصرة , اإلسالمٌة وجمال الدٌن األفؽانً وتالمٌذه 
مثل رابطة العالم اإلسالمً والمإسسات , ٌة لتضامن العالم اإلسالمً وتنمٌتهالمتمثل فً قٌام بعض المإسسات اإلسالمٌة الداع, 

 . الثقافٌة والتعلٌمٌة اإلسالمٌة 
 

 .........عنوان
نعرض للجانب اآلخر والمهم , وقبل أن نختم حدٌثنا ببعض الحلول المقترحة لمشاكل العالم اإلسالمً فً الوقت الحاضر       

أو كانت تلك قضٌة , أو كشمٌر , سواء كان ذلك فً الفلبٌن , أال وهو األقلٌات المسلمة ومشاكلها , ً من أحوال العالم اإلسالم
 . المسلمٌن فً فلسطٌن 

 
 المصادر والمراجع:

 
:المرجع المعتمد للدراسة  

 تاج السر حران , حاضر العالم اإلسالمً .
 

:المراجع المساعدة  
 

. وقضاٌاه المعاصرةحاضر العالم اإلسالمً , جمٌل المصري  -  
. محاضرات فً حاضر العالم اإلسالمً, داود الفاعوري  -  
.حاضر العالم اإلسالمً,  المركز العالمً للكتاب اإلسالمً  -  
.حاضر العالم اإلسالمً,عبد العظٌم سبٌع -  
.حاضر العالم اإلسالمً, علً جرٌشة  -  
حاضر العالم اإلسالمً, محمد الهزاٌمة  -  
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لعامل اإلسالمُ ًمكٌماتى األساسَةأهنَة ا  

 
             

 :أهمٌة العالم اإلسالمً
 

 ما أهمٌة العالم اإلسالمً؟         
ٌتمتع العالم اإلسالمً بممٌزات متعددة أكسبته أهمٌة كبٌرة كما جعلته موطناً للصراع بٌن القوى العالمٌة  

 :وأشهر هذه الممٌزات , المختلفة عبر العصور المختلفة 
 

:الموقع اإلستراتٌجً: أولا   

 
وٌكون جسراً أرضٌاً ٌربط هذه , ( وأوروبا , وأفرٌقٌا , آسٌا ) ٌحتل العالم اإلسالمً قلب العالم القدٌم 

ومن , فهو ٌمتد من جزر المالٌو شرقاً إلى األندلس ؼرباً , وٌشؽل مساحات واسعة فٌها , القارات الثالث 
وبهذا ٌشكل المسلمون محٌطاً اجتماعٌاً عظٌم , كازاكستان فً الشمال تنزانٌا جنوب خط االستواء حتى 

, ولٌس العالم اإلسالمً كما ٌصوره الجؽرافٌون األوروبٌون قطاعاً صحراوٌاً فقٌراً فً موارده , االمتداد 
,  متحكماً فً محٌطاته, ممسكاً بؤطرافه " صرة العالم " فً  –ٌقع كما ٌقال  –فهو , متخلفاً فً سكانه 

 .وأعظم الثروات , وأخصب األراضً , زاخراً بؤهم األنهار , وخطوط مالحته, وبحاره 
 ؟  هل ٌشرؾ العالم اإلسالمً على مسطحات مابٌة

 
:إطاللة الوطن العربً على البحار والمحٌطات  

 
والتجارة من جهة نظر المالحة , فالعالم اإلسالمً بامتداده الجؽرافً هذا ٌشرؾ على أهم األذرع المابٌة 

والخلٌج , والبحر األحمر , البحر المتوسط :فالبحار الهامة التً ٌشرؾ علٌها العالم اإلسالمً هً , الدولٌة 
وهذه األذرع المابٌة تتصل بالمسطحات , والبحر األسود وبحر الصٌن الجنوبً , وبحر العرب , العربً 

وعات إسالمٌة كبٌرة على سواحل أفرٌقٌة حٌث تعٌش مجم, المابٌة العالمٌة الكبرى كالمحٌط األطلسً 
وعلى ساحل المحٌط الهندي ٌعٌش المسلمون على , أي من طنجة شماالً حتى خلٌج بٌافراً جنوباً  –الؽربٌة 

كما أن العالم اإلسالمً ٌطل على , وتنزانٌا وأثٌوبٌا , مثل الصومال , بلدان القطاع الساحلً من شرق أفرٌقٌا 
 .ل بعض جزر إندونٌسٌا والفلبٌن المحٌط الهادي من خال

 
:المضائق التً ٌشرف علٌها العالم اإلسالمً  

 
 :إن هذه اإلطاللة المابٌة جعلت العالم اإلسالمً ٌشرؾ على عدة منافذ بحرٌة عظٌمة األهمٌة هً

 
 .مضٌق جبل طارق الذي ٌتحكم فً اتصال المحٌط األطلسً بالبحر المتوسط  -1
 .وٌتحكمان فً اتصال البحر األسود بالبحر المتوسط , فور ومضٌق الدردنٌل والبوس -2
 . وقناة السوٌس اإلستراتٌجٌة التً تربط البحر األحمر بالبحر المتوسط  -3
 .وخلٌج عدن اللذان ٌتحكمان فً اتصال البحر األحمر ببحر العرب , ومضٌق باب المندب -4
.الهندي بالخلٌج العربً  وٌتحكمان فً اتصال المحٌط, ومضٌق هرمز وخلٌج عمان  -5  
 . والمحٌط الهادي وٌتحكمان فً اتصال المحٌط الهندي ببحر الصٌن الجنوبً, ثم هناك مضٌق ملقا وسنؽافورة -6

 
 

وهذا ٌفسر , كل ذلك أكسب العالم اإلسالمً أهمٌة إستراتٌجٌة وعسكرٌة لها خطورتها فً مٌزان القوى العالمٌة 
ورؼبتها فً السٌطرة علٌه بالعمل على إثارة المشاكل فٌه , لى العالم اإلسالمً لنا تكالب الدول ذات النفوذ ع

 , ومن تلك المشاكل زرع الٌهود الصهٌونٌٌن فً فلسطٌن , فٌسهل علٌها التحكم فٌه , حتى ٌبقى ممزقاً 
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خر تلك وؼزو جنوب السودان وقضاٌا المسلمٌن فً كشمٌر والفلبٌن وفً أثٌوبٌا والصومال وأرتٌرٌا إلى آ

وتبقٌه تحت دابرة نفوذ تلك القوى , المشاكل التً تقؾ عقبة فً وحدة وتعاون أجزاء العالم اإلسالمً 
 .االستعمارٌة 

 
: الموارد الطبٌعٌة: ثانٌاا   

 
معدنٌة و  حٌوانٌة و زراعٌة : ٌمتاز العالم اإلسالمً بؤهمٌة اقتصادٌة هابلة بما حباه هللا من ثروات طبٌعٌة متنوعة  

  
:لثروات الزراعٌةا  
 
, نهر النٌل : منها , لهامة وتجري فٌه كثٌر من األنهار ا, ٌحوي العالم اإلسالمً أراضً زراعٌة واسعة  

, " سٌحون " وسردارٌا , والفنج , والسند , ودجلة والفرات , ونهر النٌجر فً أفرٌقٌا , ( زابٌر ) الكونؽو ونهر
هذا باإلضافة إلى المٌاه الجوفٌة التً ٌحظى , واألردن فً آسٌا , طانً واللٌ, والعاصً , " جٌحون " وأمودارٌا 

 .بها العالم اإلسالمً 
 

والتساع العالم اإلسالمً  تنوع المناخ  , حٌث تسود هذا العالم مختلؾ المناخات االستوابٌة , والمدارٌة, 
ذو الؽابات الكثٌفة ٌسود فً المالٌو, والموسمٌة ,والمعتدلة , فالمناخ االستوابً الحار الماطر طوال العام , 

وأكثر الجزر اإلندونٌسٌة وجنوب السودان , أما المناخ الموسمً الحار الماطر صٌفا فٌسود مناطق بنؽالدٌش , 
الصحراوي الحار : والٌمن , وعمان , ونٌجٌرٌا , وساحل ؼٌنٌا , وهضبة الحبشة وهناك المناخ القاري بقسمٌه 

فرٌقٌة الكبرى , وشبة جزٌرة العرب , وجنوب إٌران , وجنوب باكستان وصحراء ثار الذي ٌسود الصحراء األ
كما أن المناخ .. فً الهند, أما المناخ الصحراوي البارد  ففً هضبة إٌران , وهضبة األناضول , وتركستان 

 .والشمالٌة شرقٌة ,, فٌسود على شواطا البحر المتوسط الجنوبٌة , وال( مناخ البحر المتوسط ) الدافا المعتدل 
 

:ومن أهم الغالت  الزراعٌة فً العالم اإلسالمً ماٌأتً   
 

 .إندونٌسٌا  مصر و باكستان و بنؽالدٌش و ٌتوافر فً مالٌزٌا و و:  األرز -1
 

   و ق والمملكة العربٌة السعودٌةالعرا مصر و باكستان والشام و تركٌا و و أفؽانستان فً إٌران و:  القمح -2
 .ان المؽرب العربً بلد       

 
  والموز فً الصومال وأفرٌقٌا الؽربٌة   تتوافر فً إقلٌم البحر المتوسط و:  الخضروات والفواكه -2

 .الصحراوٌة التمر فً المناطق و  ة فً فلسطٌنبالد الشام وبخاص و شمال أفرٌقٌا  و والحمضٌات فً تركٌا 
 

  أفؽانستان و باكستان و  متوسط التٌلة فً تركٌا و مصر ٌتوافر طوٌل التٌلة منه فً السودان و و:  القطن -4
كما أن القطن ٌزرع فً الجمهورٌات اإلسالمٌة , باكستان  و  قصٌر التٌلة فً المؽرب العربً و  إٌران و

تنتج هذه  و  داؼستان ؼربً بحر قزوٌن و  فً أذربٌجان و  فً تركستان, فً اإلتحاد السوفٌتً السابق 
 .كثر من إنتاج دول العالم اإلسالمً مجتمعة المنطقة وحدها أ

 .من اإلنتاج العالمً للقطن % 44ٌصل إنتاج العالم اإلسالمً إلى حوالً  و           
 

 .ونٌجٌرٌا  الفول السودانً فً السودان ٌا وإندونٌس و ومنها السمسم فً السودان ومصر :  الحبوب الزٌتٌة -5
 
 .مصر  السودان و إندونٌسٌا و ودش بنؽال وفً باكستان : قصب السكر -6

 

 ,  من إنتاج المطاط العالمً% 72تنتج نٌجٌرٌا وحدها  و  من ؼابات اإلقلٌم المداري:  المطاط -7
 .كما تنتجه كل من إندونٌسٌا والمالٌو               
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:الثروات الحٌوانٌة  

 
, مثل حشابش السافانا وؼٌرها , لعالم اإلسالمً أدى إلى وجود المراعً الطبٌعٌة الواسعة إن تنوع مناخ ا

من , وتلك المراعً واألعشاب هٌؤت لنشؤت ثروة حٌوانٌة متنوعة داخل قطاعات العالم اإلسالمً المختلفة 
 .وبقر , وخٌل , وإبل , وضؤن , ماعز 

 
: الثروة المائٌة  

 
, وبحٌرات , واحتوابه على أنهار كبٌرة , ً على البحار والمحٌطات والمنافذ المابٌة إن إطاللة العالم اإلسالم

هٌؤ األسباب لتوفر ثروات مابٌة كبٌرة , مثل األسماك , واألسفنج , واللإلإ, , ( كبحر قزوٌن)وبحار داخلٌة 
.. ٌة السعودٌة , والمؽربفهناك األسماك فً اندونٌسٌا ,وباكستان , وتركٌا,ومالٌزٌا , ومصر, والمملكة العرب

وهناك أٌضا األسفنج الذي بالقرب من سواحل البحر المتوسط الجنوبٌة , وسواحل البحر األحمر,أما اللإلإ ذو 
الشهرة الواسعة فٌكثر فً مٌاه الخلٌج العربً , وبعض مناطق البحر األحمر , وٌجد اللإلإ اآلن منافسة شدٌدة 

 .من اللإلإ الصناعً
 

: نٌةالثروة المعد  
 

  بعضها ؼٌر مستؽل , و موارد مستؽله و  تحتوي أرضً العالم اإلسالمً على معادن تعتبر ثروات طبٌعٌة هامة
 

 :ومن أهمها
 
وتحتل دول العالم اإلسالمً مركزا متفوقا فً مجال إنتاجه واحتٌاطٌة الذي : البترول والغاز الطبٌعً      

من احتٌاطً الؽاز الطبٌعً , % 53لم البترولً , وأكثر من من احتٌاطً العا% 57ٌقدر بؤكثر من حوالً 
وٌنتج العالم اإلسالمً الٌوم نحو ثلث اإلنتاج العالمً من النفط , وٌساهم بؤكثر من نصؾ النفط المعروض فً 

 :وأهم المناطق اإلسالمٌة إلنتاجه هً األسواق العالمٌة ,
 

 
  عمان  و البحرٌن و قطر وإٌران و العراق  والكوٌت  و المملكة العربٌة السعودٌة: منطقة الخلٌج العربً  .1

 .واإلمارات العربٌة المتحدة                          
 . سلطنة بروناي وإندونٌسٌا  ووهً مالٌزٌا : منطقة جنوب شرق آسٌا  .2
 . وتستؽله روسٌا_ منطقة قفقاسٌا بٌن بحر قزوٌن والبحر األسود .3
 .لٌبٌا والجزابر :منطقة شمال أفرٌقٌا  .4
 .توجو و الكامٌرون و  نٌجٌرٌا و ؼرب أفرٌقٌا .5
 .الٌمن و  السودان و  وهناك بعض البترول فً مصر .6

 
المكسٌك , روسٌا , الكوٌت , السعودٌة : والدول العشرة األوابل فً العالم فً احتٌاطً البترول حسب ترتٌبها هً 

فنزوٌال , ولٌبٌا وٌالحظ أن من بٌن هذه الدول , الوالٌات المتحدة, دةاإلمارات العربٌة المتح ,العراق  , إٌران
العشرة هناك ست دول إسالمٌة , وهذه داللة على ما ٌتمتع به العالم اإلسالمً من أهمٌة بوجود هذه المادة فً 

 .أراضٌة
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مكن قٌام أي نوع من وأهمٌة البترول كمصدر من أهم مصادر الطاقة ال تحتاج إلى كثٌر بٌان , فبدونها ال ٌ 

أنواع النشاط االقتصادي , سواء كان زراعٌا أو صناعٌا أو تجارٌا , وبدون الطاقة تتوقؾ وسابل النقل 
والمواصالت فً العالم , والبترول مادة خام لكثٌر من الصناعات الكٌماوٌة والبترولٌة وهو فوق هذا وذاك 

له , وكما قدمنا فإن العالم اإلسالمً ٌنتج نحو ثلث اإلنتاج  ٌشكل المورد المالً األساسً لمعظم الدول المنتجة
 . العالمً النفطً 

 
 

:معادن أخرى  
 

وٌوجد الفوسفات , وفً العالم اإلسالمً ثروات معدنٌة أخرى كالفوسفات الذي تصنع منه األسمدة الزراعٌة 
وٌنتج العالم , وسورٌا , ومصر  ,والجزابر , والسنؽال , واألردن , وتونس , فً المملكة العربٌة السعودٌة 

 .من إنتاج الفوسفات فً العالم % 21اإلسالمً حوالً 
 

, وباكستان , وتركٌا , والسبابك الحدٌدٌة ٌوجد فً إٌران , وهناك الكروم الذي ٌستعمل فً صناعة الصلب 
من جملة % 41حوالً  وأكثر األقطار اإلسالمٌة إنتاجاً للكروم هً تركٌا والتً تنتج, وألبانٌا , والسودان 

وٌبلػ إنتاج العالم اإلسالمً من الكروم حوالً , ثم إٌران وباكستان , وتلٌها ألبانٌا , إنتاج العالم اإلسالمً 
 .من إنتاجه العالمً % 19

 
   مورٌتانٌا ؼٌنٌا و و مصر و  باكستان و الجزابر و  المؽرب و  إٌران و تركٌا أما الحدٌد فموجود فً مالٌزٌا و

 تونس و
  ( نٌجٌرٌا و  تركٌا و  المؽرب العربً و  إٌران و  إندونٌسٌا و من مالٌزٌا )وإنتاج العالم اإلسالمً من القصدٌر 
 .فٌبلػ أكثر من نصؾ اإلنتاج العالمً 

 
وعلى هذه الثروات المعدنٌة ٌقوم العدٌد من الصناعات المهمة التً تسهم فً بناء ونمو اقتصاد البالد 

خاصة وأن رإوس , والنهوض بمستوٌات المعٌشة , وتساعد على رفع مستوى دخل األفراد , اإلسالمٌة 
وكذلك تتوفر األٌدي العاملة , وبخاصة فً البلدان المنتجة للبترول , األموال متوفرة فً العالم اإلسالمً 

.نٌجٌرٌا وؼٌرها و, ومصر , وباكستان , وبنؽالدٌش , وبخاصة فً البلدان المكتظة بالسكان مثل إندونٌسٌا   
 
 
:األهمٌة اإلستراتٌجٌة للعالم اإلسالمً    

 
, والتً تفوق أهمٌة ؼٌره من المناطق , من خالل ما سبق ٌتضح لنا األهمٌة اإلستراتٌجٌة للعالم اإلسالمً     

 :نتٌجة لما ٌتمتع به من خصابص هً باختصار
 
 وتوسطه بٌن ذلك العالم والعالم الجدٌد ( ا وأوروب, وأفرٌقٌا , آسٌا ) موقعه فً قلب العالم القدٌم  .1

 ( .وأسترالٌا , أمرٌكا الشمالٌة والجنوبٌة )      
 .إشرافه على البحار والمحٌطات العالمٌة الهامة  .2
 وصفاء أجوابه معظم أٌام السنة مما جعله مركزاً , وكذلك الموانا البحرٌة , توافر مواد الوقود  .3

 .المٌة مهماً للمواصالت الع    
 .توافر وتنوع محاصٌله ومنتجاته الزراعٌة  .4
  أضؾ إلى ذلك ازدٌاد , توافر المعادن المتنوعة والضرورٌة كمواد خام لكافة الصناعات الخفٌفة والثقٌلة  .5

 .وقلصت المسافات إلى حد بعٌد, أهمٌة هذا العالم بشق قناة السوٌس التً سهلت اتصال الشرق بالؽرب بحراً     
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:أهمٌة العالم اإلسالمً البشرٌة: ثالثاا   

 
وهً أمة فرٌدة , أو األمة اإلسالمٌة , سكان العالم اإلسالمً مجملهم ومعظمهم مسلمون ٌكونون أمة اإلسالم 

, ومتشابهة , فوحدتها ثابتة ومظاهرها كثٌرة , وترابطها ووحدتها , من حٌث ماهٌتها ومن حٌث مقوماتها 
:وهً قابمة على أسس راسخة أهم مظاهرهاومتشعبة ال مثٌل لها   

 
فالتوحٌد , وشهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا هً أصل وحدة المسلمٌن على : وحدة العقٌدة  -1

 .   كافة اختالفاتهم العرقٌة , واللؽوٌة , والسٌاسٌة وؼٌرها 
 

هللا الخالق القهار , ووحدانٌة هذه العبادة  فالهدؾ األسمى بالنسبة لألمة اإلسالمٌة هو عبادة: وحدة العبادة  -2
تتجلى فً الممارسة والسلوك , فوحدة القبلة فً الصالة مظهر له وقعة فً األمة اإلسالمٌة , وكذلك صوم 

شهر رمضان  فً السنة وكذلك الحج فً شهر معلوم , وٌوم معلوم, وبلباس واحد ومناسك واحدة , 
 .وقفتهم فً عرفة فً ٌوم واحد

 
 وذلك أن مصدر التشرٌع فً اإلسالم هو القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة: ة التشرٌع وحد  -3

 .والشرٌعة هً قانون المسلمٌن األوحد                        
 

   وتتجلً فً األفراح واألتراح , وفً آداب المسلمٌن فً السالم , وفً : وحدة السلوك فً العادات والتقالٌد  -4
 م للمحتاج وإؼاثتهم للمصابٌن من المسلمٌن وؼٌرهم فً الكوارث والنوازل منطلقٌن من مبدأ عونه       

 " .وتعاونوا على البر و التقوى "         
 
 هً لؽة مشتركة بٌن جمٌع المسلمٌن ,  -لؽة القرآن الكرٌم  -فاللؽة : وحدة اللؽة  - 5

 .عرفة قواعد اإلسالم وأداء عباداته فتعلمها واجب من أجل م                            
 
 .. فتارٌخ المسلم أٌا كان موقعه هو تارٌخ األمة اإلسالمٌة : وحدة التارٌخ ووحدة اآلمال والهدؾ  -6

 .فالتارٌخ اإلسالمً إلى جانب وحدة التطلع أمرٌن رابطان بٌن أفراد أمة اإلسالم                   
 
 

:مفهوم األمة اإلسالمٌة  
 

 :ما سبق ٌعرؾ البعض األمة اإلسالمٌة بؤنها وفً ضوء 
مجموعة من الناس ٌعٌشون على رقعة جؽرافٌة واحدة , ومتشابهة التضارٌس,تجمع بٌنهم عوامل مشتركة "

مثل العرق والدٌن, واللؽة , والتارٌخ , والثقافة ,و العادات واألخالق والمصالح المشتركة واألمانً السٌاسٌة 
 " .فإنها وحدة اجتماعٌة متماسكة لدٌها االنسجام والرؼبة العامة فً الحٌاة المشتركة  الواحدة , وبمعنى آخر

والواقع إن مثل هذا التعرٌؾ ال ٌنطبق تماما على األمة اإلسالمٌة , لكون تلك األمة ال تعٌش على رقعة 
وعلٌه ٌمكن تعرٌؾ  عامال مشتركا , لكون اإلسالم لكل األجناس ,( الجنس ) جؽرافٌة واحدة , ولٌس العرق 

قطاع كبٌر من البشرٌة آمن باهلل  "األمة اإلسالمٌة , والتً تعتبر أكثر شموال من مفهوم العالم اإلسالمً بؤنها 
 " .رباً , وبمحمد صلى هللا علٌه وسلم رسوال , واتبع ما أنزل علٌه وما جاء به 

 
فاإلسالم , أو بالد معٌنة , ر على أمة دون أمة فدعوته دعوة عالمٌة ال تقتص, وهً أمة باقٌة ما بقى اإلسالم 

والمسلمون الذٌن ٌزٌد عددهم عن الملٌار .. وهو ٌرعى مصالح أهله وؼٌرهم من أهل الذمة , لكل الناس 
وٌضاؾ , نسمة ٌعٌشون على أرض العالم اإلسالمً التً تصل مساحتها إلى ما ٌقرب من ربع مساحة العالم 

.ب من ربع عددهم ٌعٌشون كؤقلٌات مسلمة فً وسط مجتمعات أخرى إلى أولبك المسلمٌن ما ٌقر  
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 3م

 أهنَة العامل اإلسالمُ ًمكٌماتى األساسَة

 دًل ًشعٌب العامل اإلسالمُ

  
             

:مفهوم العالم اإلسالمً  
 
وتباٌن , ناطقها وم, نعنً بالعالم اإلسالمً الشعوب والدول ذات العقٌدة اإلسالمٌة على اختالؾ بٌباتها         

 .وتعدد سالالتها البشرٌة , ثقافاتها 
 .ٌندرج تحت مفهوم العالم اإلسالمً أٌضاً األقلٌات المسلمة التً تعٌش فً دول ؼٌر إسالمٌة  و         

 
% 54كؤن ٌزٌد عدد المسلمٌن فٌها عن , والدول اإلسالمٌة هً الدول التً ٌؽلب على سكانها اإلسالم كعقٌدة 

وٌتفاوت عدد الدول اإلسالمٌة من وقت آلخر تبعاً للظروؾ فمثالً بعد تفكك االتحاد , السكان  من مجموع
ومن ذلك أٌضاً ظهور جمهورٌة البوسنة والهرسك فً أوربا , السوفٌتً زاد عدد الدول اإلسالمٌة خمس دول 

 .بعد تفكك ٌوؼسالفٌا االتحادٌة , 
 
 
:فقهٌاا  –العالم اإلسالمً    

 
 :العالم إلى قسمٌن  ذلك أن فقهاء المسلمٌن كانوا قد قسموا, هو دار اإلسالم  –فقهٌاً  –اإلسالمً  العالم و   

 
 :دار اإلسالم  -1

 .إن كان جل أهلها من ؼٌر المسلمٌنو, وتقام فٌها حدوده , فدار اإلسالم هً األرض التً تسودها شرٌعة اإلسالم    
 
 :دار الحرب  -2

ولما كانت شرٌعة .. ا شرابع ؼٌر شرٌعة اإلسالم وإن كان جل أهلها من المسلمٌن هً األرض التً تسود فٌه   
 .فإننا مضطرون الى استعمال مصطلح العالم اإلسالمً فً معناه الجؽرافً , اإلسالم ال تطبق إال فً دٌار قلٌلة 

 
 

ح البعض تلك وٌرج, من مساحة الٌابسة فً العالم % 25وتشؽل أرض العالم اإلسالمً مساحة تزٌد عن 
كٌلو متراً من ( 17444)وتمتد من الشرق إلى الؽرب بطول حوالً .  2ملٌون كم 31المساحة بحوالً 

كما تمتد من الشمال , أدرٌان الؽربٌة فً إندونٌسٌا على الرأس األخضر مقابل السنؽال فً المحٌط األطلسً 
األورال شماالً إلى موزمبٌق جنوباً فهو  أي من تركستان الؽربٌة وجنوب, كم (  7444) إلى الجنوب حوالً 

على ذلك مفهوم جؽرافً ٌشمل الدول التً تسكنها أكثرٌة مسلمة أو كانت تخضع للمسلمٌن سابقاً أو كانت 
وعدد , ومساحة كل بلد , والقابمة الموجودة الملحق توضح أسماء بلدان العالم اإلسالمً , ذات أؼلبٌة مسلمة 

 .ونسبة المسلمٌن حسب أحدث التقدٌرات , سلمٌن سكانها بما فٌهم ؼٌر الم
 

:الدول اإلسالمٌة على الصعٌد اآلسٌوي  

 
 : الدول اإلسالمٌة على الصعٌد اآلسٌوي تتمثل فً 

. اإلمارات العربٌة المتحدة ( 5. )البحرٌن ( 4. )قطر ( 3. )الكوٌت ( 2. )المملكة العربٌة السعودٌة ( 1)
     . األردن( 12. )طٌنفلس( 11. )لبنان ( 14. )سورٌا ( 9. )العراق ( 8). إندونٌسٌا ( 7. )الٌمن ( 6)
              . مالٌزٌا ( 18)بنجالدش  ( 17. )باكستان ( 16. )أفؽانستان ( 15. )تركٌا ( 14. )إٌران ( 13)
 . سلطنة عمان ( 24. )بروناي ( 19)
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:الدول اإلسالمٌة على الصعٌد اإلفرٌقً  

 
 :مٌة على الصعٌد اإلفرٌقً تتمثل فً والدول اإلسال

         .ؼٌنٌا  (8. )تونس ( 7. )مالً ( 6. )لٌبٌا ( 5. )النٌجر ( 4. )السودان ( 3. )تشاد ( 2. )مصر ( 1)
           .جٌبوتً ( 14. )مورٌتانٌا ( 13. )السنؽال ( 12. )المؽرب ( 11. )ؼامبٌا ( 14. )الجزابر ( 9)
        . نٌجٌرٌا ( 24. )توؼو ( 19. )جزر القمر ( 18. )الكامٌرون ( 17. )لجابون ا( 16. )الصومال ( 15)
               .ساحل العاج ( 25. )فولتا العلٌا ( 24. )أوؼندا ( 23. )سٌرالٌون ( 22)   . ؼٌنٌا بٌاد ( 21)
 . جمهورٌة الصحراء ( 27. )أفرٌقٌا الوسطى ( 26)

 . وفً العالم الجدٌد , أفرٌقٌا هناك األقلٌات المسلمة فً أوروبا وفً آسٌا وأفرٌقٌا وإلى جانب هذه الدول فً آسٌا و
 

 حاضر العالم اإلسالمً:

 
وقد تكاثرت علٌه , وٌقؾ أمام تحدٌات وأحداث عظٌمة , ٌمر العالم اإلسالمً الٌوم بظروؾ عصٌبة 

مسلم المخلص حٌالها إال أن ٌهتم وال ٌمكن لل, وتتابعت النكبات والمآسً , األعداء من داخله وخارجة 
ونحن إذ نتعرض إلى أحوال العالم اإلسالمً , ومن ال ٌهتم بؤمر المسلمٌن فلٌس منهم , وبؤمرها , بؤمته 

فإنما , وإلى بعض قضاٌاه المعاصرة , واالجتماعً , واالقتصادي , وإلى واقعة السٌاسً , الحاضرة 
وبالتحدٌات التً تواجه المجتمعات , وبقضاٌا , لكبٌر نرمً إلى تعرٌؾ المسلم بعالمه اإلسالمً ا

وعلى مواطن قوة عالمه , والتعرؾ على إخوانه فً أقطار األرض , وكٌفٌة تذلٌلها , اإلسالمٌة المعاصرة 
 . ومعرفة أماكن الضعؾ والتؽلب علٌها , للعمل على المحافظة علٌها , اإلسالمً 

  
ٌخها المختلفة بظروؾ عصٌبة تفوق ظروفها الحاضرة حٌن أؼار علٌها ولقد مرت األمة المسلمة فً أحقاب تار

وقد , الؽربً بعد ذلك  االستعماروتكالب علٌها , فً حمالتهم المعروفة  الصلٌبٌونثم جاءها , المؽول والتتار 
 . ودٌنها  وتتحصن بعقٌدتها, وكانت تتؽلب علٌها دابماً حٌن تعود إلى أصالتها وهوٌتها , تجاوزت األمة كل ذلك 

 
وبها أهم التجمعات , دولة ( 12)تشكل الدول العربٌة  االسٌوٌة منها , دولة ( 65)وعدد الدول اإلسالمٌة 

وفً الواقع أن مفهوم العالم اإلسالمً أكثر اتساعاً من , دولة ( 53)والدول اإلسالمٌة األخرى , اإلسالمٌة 
أو على طرٌق , ت منضمة إلى منظمة المإتمر اإلسالمً سواء كان, مجموع الدول اإلسالمٌة المعروفة لدٌنا 

فمثالً هناك دول لم تشترك بعد فً منظمة المإتمر , أو الٌوؼسالفً , االنضمام بعد تفكك االتحاد السوفٌتً 
, قرؼٌزستان , طاجٌكستان , تركمانستان , أزبكستان , ألبانٌا , أذربٌجان , ومنها أرتٌرٌا , اإلسالمً 

 . والبوسنة والهرسك , كازاخستان 
 

من % 32وتقدر نسبة تلك األقلٌات المسلمة بحوالً , كما أن هناك أقلٌات إسالمٌة فً أماكن متعددة من العالم 
وؼالبٌتهم ٌعٌشون فً قارة آسٌا حٌث ٌوجد , ملٌون مسلم  244أي ما ٌزٌد عن , المسلمٌن فً العالم 

 .السابق المسلمون فً الهند والصٌن واالتحاد السوفٌتً 
 

 :السكان وعوامل اللقاء بٌن المسلمٌن 
 

 , واألعداد الموجودة لدٌنا أعداد تقرٌبٌة , من الصعب إعطاء أرقام دقٌقة عن عدد سكان  العالم اإلسالمً 
 :وهذا ٌعود لألسباب اآلتٌة   

 
 .ؼٌاب اإلحصاءات السكانٌة الدقٌقة التً تشمل االنتماء الدٌنً  -1

 
عن نتابج التعدادات السكانٌة خاصة انتماءات السكان الدٌنٌة , لكون ذلك ٌمس التوازنات عدم إفصاح الدول  -2

 ( . احٌانا)  السٌاسٌة بها
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عدم توافر الوعً اإلحصابً لدى السكان , فكثٌرا ما ٌتهرب الناس من قٌد أنفسهم فً بٌبات التعدد خوفا   -3

لضرابب , أو ؼٌر ذلك من األسباب , وهذه كلها من هذا األمر أو ذاك مثل خوفهم من التجنٌد , أو من ا
 . تإثر على مصداقٌة التعداد

 
عدم توافر اإلمكانٌات الالزمة للقٌام بالتعداد السكانً , كما هو الحال فً بعض الدول اإلسالمٌة , التً  -4

 . تعتمد فً تعدادها على التقدٌرات
 
عاد المسلمٌن من العٌنة, وخاصة إذا كانت الدولة ترٌد اعتماد بعض التعدادات أساس العٌنة , وقد ٌتم استب -5

 .  م1974أخفاء أعداد المسلمٌن الحقٌقٌة , كما حصل فً أثٌوبٌا عام 
 
وجود المشكالت العرقٌة والدٌنٌة فً عدد من البالد اإلسالمٌة , مما تإثر على نتٌجة التعداد وقٌمته الفعلٌة  -6

ضخم حجمها فً التعداد , وهذا ما حصل فعال فً نٌجٌرٌا بعد , إذ أن المجوعات الدٌنٌة والعرقٌة ت
م عندما أجري التعداد السكانً الذي على أساسه سٌحدد 1932م , وفً لبنان عام 1963االستقالل عام 

 .  توزٌع الوظابؾ الدستورٌة وؼٌرها
 

إلى اإلسالم عملٌة  عدم توافر إحصاءات دقٌقة لألقلٌات المسلمة ألسباب عدٌدة , كما أن عملٌة  التحول -7
 .مستمرة

 
ولذا أصبح من العسٌر التوصل إلى تعداد دقٌق لسكان العالم اإلسالمً, كما أننا نجد أن نسبة السكان    

المسلمٌن فً مختلؾ دول العالم تتفاوت تفاوتا كبٌرا تبعا لنوعٌة المصادر , فالمصادر األجنبٌة تقلل من 
سالمٌة تضخم فً أعدادهم , فعلى سبٌل المثال قدرت المصادر أعدادهم , فً حٌن أن بعض المصادر اإل

, وعلٌه %( 44),فً حٌن قدراتها المصادر اإلسالمٌة بـــ%( 14)األجنبٌة أن نسبة المسلمٌن فً الؽابون 
 .فاالعتماد على اإلحصاءات الرسمٌة والتقدٌرات السكانٌة عملٌة ال تخلو من بعض المخاطر

 
فٌمكن القول أن عدد المسلمٌن فً العالم الٌوم ٌزٌد على ألؾ ومابتً ملٌون نسمة , ورؼم هذه المصاعب      

من % 74من سكان العالم , وٌتركزون فً آسٌا وأفرٌقٌا , ففً آسٌا ٌوجد حوالً % 25أي أنهم ٌزٌدون عن 
العربٌة  , وعدد المسلمٌن فً الدول% 4,وفً بقٌة القارات % 26مجموع المسلمٌن فً العالم , وأفرٌقٌا 

, بٌنما % 93من إجمالً عدد المسلمٌن , وجل المسلمٌن من أهل السنة وٌإلفون حوالً % 16,2ٌمثلون نحو
 ., وهم بهذا العدد طاقة بشرٌة هابلة , لو فطنت لذاتها , وأحسن االستفادة منها% 6ٌبلػ الشٌعة 

 
:النتماء العرقً والعقائدي  

 
 عدد من المجوعات العرقٌة والقومٌة , كالمجوعة العربٌة ,  على الرؼم من أن المسلمٌن ٌنتمون إلى

 ذي ٌعٌشون فٌه ٌشكل وحدة المجوعة اإلٌرانٌة , والمجموعة األفؽانٌة مثال, إال أن العالم اإلسالمً ال و
 كتال متقاربة ٌمكن أن تتحقق فٌها عوامل الوحدة اإلسالمٌة بداٌة لقٌام الوحدة الكبرى , , ومتماسكة

 :هذه المجوعات هً وأشهر   
 

 ملٌون نسمة , ( 741)مجوعة الدول العربٌة أو الكتلة العربٌة , وٌبلػ عدد المسلمٌن فٌها حوالً  .1
 .  من مجوع سكان العالم اإلسالمً% 16,2أي بنسبه 

 
 الكتلة اإلٌرانٌة , األفؽانٌة , الباكستانٌة الكشمٌرٌة البنؽالٌة , وسكانها حوالً مبتً ملٌون نسمة , .2

 . من المسلمٌن فً العالم % 22ي بنسبة أ 
 

 321الكتلة اإلندونٌسٌة المالٌزٌة , وتضم دولتً إندونٌسٌا , واتحاد مالٌزٌا , والمسلمون فٌها حوالً  .3
 . من مجموع سكان العالم اإلسالمً% 13,5ملٌون نسمة , أي بنسبة 
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 أفرٌقٌا ,  الكتلة األفرٌقٌة , وتشمل دول النطاق الصحراوي , ودول شرق .4

 . من مسلمً العالم% 19,6ملٌون نسمة , أي بنسبة  178المسلمون فٌها حوالً  و    
 

 الكتلة التركٌة القوقازٌة , وتشمل تركٌا , والجمهورٌات والوالٌات فً مرتفعات القوقاز , .5
 داؼستان , شاشان , أنجوشٌا , أوستٌنا , قرنشاي , األودٌجا ,  أذربٌجان , :وهً     
 . من مسلمً العالم% 12ملٌون نسمة , أي بنسبة  114والمسلمون فٌها حوالً     

 
 :الكتلة التركستانٌة , وتسكنها العناصر المؽولٌة التركٌة , وهً مقسمة إلى  .6

 . ملٌون مسلم 18األقالٌم التابعة للصٌن , وعدد المسلمٌن فٌها حوالً  . أ
 أوزبكستان , طاجكستان , تركمانٌا ,: , وهً ( السابق)لسوفٌتً الجمهورٌات اإلسالمٌة فً االتحاد ا . ب

 .ملٌون مسلم  39قزقستان , قرؼٌزٌا , نتارٌا , الجوفاش , وعدد المسلمٌن فٌها حوالً 
 

ملٌون مسلم , 57والمسلمون فً هذه الكتلة التركستانٌة حوالً   
.    من مجوع السكان المسلمٌن فً العالم % 6,5الً أي حو                                                       

 
 

:عوامل الوحدة اإلسالمٌة  

 
ٌفصل بٌن المسلمٌن الٌوم الحدود السٌاسٌة , والفرقة االجتماعٌة واالقتصادٌة , بسبب االستعمار الذي أصاب 

تإلؾ بٌنهم , _ إلى حد كبٌر _ العدٌد من دول العالم اإلسالمً , ومع ذلك فهناك عوامل كثٌرة ال تزال 
 :ومن أهمها   وتربط بٌن أقطارهم ,

 
 :الدٌن اإلسالمً .1
فقد جعل اإلسالم من المسلمٌن أمة واحدة من دون الناس , وتجتمع على كتاب هللا العزٌز, وسنة رسوله  

الكرٌم صلى هللا علٌه وآل وسلم , وعلى ثوابت عقدٌة ال تتؽٌر وال تتبدل , وكانت هً أساس المجتمع 
سالمً الذي ضم شعوبا وأمما مختلفة , انصهرت فً بوتقة اإلسالمٌة , وأقامت وحدتها على أساس اإل

 .عقٌدتها اإلسالمٌة الواحدة
 

:اللؽة العربٌة لؽة القرآن  .2  
كذلك تجمع بٌن المسلمٌن لؽة واحدة , هً العربٌة , لؽة القرآن الكرٌم , فهً لؽة اإلسالم التً تدعوهم إلى 

مها رؼبة فً فهم شرابع دٌنهم الحنٌؾ الواردة فً كتاب هللا عز وجل , وسنة نبٌهم صلى هللا علٌه حبها , وتعل
وآل وسلم , فكانت لؽة العلم والثقافٌة والتؤلٌؾ تعلمها وكتب بها علماء المسلمٌن , كما كانت لؽة الحدٌث و 

 .التعامل , وبذلك صارت العربٌة لؽة المسلمٌن فً شتى أقطارهم 
 

:تارٌخ اإلسالمً المشترك ال .3  
وٌجمع بٌن المسلمٌن باإلضافة إلى ذلك مشاعر وأهداؾ واحدة , إذ أنهم تعرضوا جمٌعا ألوضاع متشابهة , 

.وتحدٌات تكاد تكون واحدة , فهم ٌشتركون فً كثٌر من اآلمال واآلالم   
 

ً فٌعانون من مشاكل عدة , ولكنهم أما مالٌٌن المسلمٌن الذٌن ٌعٌشون أقلٌات خارج حدود العالم اإلسالم   
 أنهم جزء ال ٌتجزأ من الكٌان اإلسالمً و ظلوا دابما ٌشعرون بانتمابهم إلى أمة اإلسالم وبهوٌتهم اإلسالمٌة و

 تلوح فً األفق اآلن تباشٌر تضامن بعض الدول والمنظمات اإلسالمٌة معهم , حٌث بدأت تهتم بؤمورهم  و
ومن تلك الجهود جهود منظمة المإتمر ومحاولة إٌجاد الحلول لمشاكلهم ناقشة تعقد المإتمرات والندوات لم

جهود بعض الجامعات  الندوات العالمٌة للشباب اإلسالمً  و رابطة العالم اإلسالمً  و اإلسالمً و

 .والمإسسات األكادٌمٌة 
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 4م

 ضعف العامل اإلسالمُ

 
 

أثناء مسٌرته  –داخلٌة وخارجٌة  –وتعرض لكثٌر منها  كثٌراً من  التحدٌات من أول ظهوره , واجه اإلسالم
, ولكنه بقى واستمر وانتشر , وظل ٌنتشر حتى ٌومنا هذا , فاإلسالم فً الوقت الحاضر جبهة عرٌضة زاحفة 
, وما استطاعت األزمات والمصاعب أن تقضً علٌه , وإنما تؽلب علٌها كلها رؼم ما أصابه وأصاب أهله 

لحال كذلك إلى أن دخل الوهن والزٌػ إلى قلوب المسلمٌن , فتؽٌرت أحوالهم وأصابهم من جراح , واستمر ا
الضعؾ , وانتقل اإلسالم وأهله من مواقع القٌادة والرٌادة إلى موضع التبعٌة والهوان  , وكان وراء ذلك كله 

 .األلٌم عوامل داخلٌة وخارجٌة , أثرت على نقل العالم اإلسالمً من ماضٌه التلٌد إلى حاضره 
 

 
:عوامل ضعف العالم اإلسالمً   

 
 

هناك خالؾ وجدل بٌن المفكرٌن المسلمٌن , والمهتمٌن بؤمر األمة اإلسالمٌة , حول تحدٌد األسباب التً أدت 
سبب تؤخر  المسلمٌن أصحاب الدعوات والحركات اإلصالحٌة السلفٌة إلى تؤخر المسلمٌن وضعفهم , فقد رد 

دٌنهم الصحٌحة , وشٌوع البدع والضالالت بٌنهم , ثم إلى تشتتهم إلى فرق تصارع  إلى ابتعادهم عن تعالٌم
  وٌرى أصحاب هذا الرأي... وتنازع بعضها بعضاً , فتبددت طاقتهم المادٌة والفكرٌة , وتمكن منهم عدوهم 

ألول , وذلك لن أن الرجوع باإلسالم إلى ماضٌه التلٌد لن ٌكون إال بالرجوع إلى صفاء اإلسالم ا(  الحلول) 
 .ٌكون إال بتنقٌة الدٌن من البدع والشوابب التً ألمت به , وباعدت بٌن المسلمٌن وبٌن جوهر الدٌن الصحٌح 

 
, فقد أشار جمال الدٌن األفؽانً , والشٌخ محمد االتجاهات الحدٌثة فً التجدٌد اإلسالمً أما عن أصحاب 

األخذ بالمفٌد من أسالٌب الحضارة الؽربٌة , وبالذات  عبده أن سبب تؤخر المسلمٌن ٌرجع إلى عزوفهم عن
بالجانب التقنً منها مع النهً والبعد فً نفس الوقت عن التقلٌد األعمى للؽرب وحضارته , خاصة فً 

 .جوانبها الفكرٌة والثقافٌة 
 

ممن ٌزعمون ن بعض العلمانٌٌأما الرأي اآلخر الذي ال ٌمثل وجهة النظر اإلسالمٌة الصحٌحة فهو ما قال به 
أنهم  من مسلمٌن  ونصارى العرب أن سبب تؤخر المسلمٌن راجع إلى التعصب الدٌنً , وإلى عدم مواكبة 

 .اإلسالم لروح العصر , وؼٌر ذلك من الترهات واألباطٌل التً ال ٌرضاها مسلم ؼٌور على دٌنه 
 
ٌُرجع تؤخر المسلمٌن الم الحادبٌن على مصلحة اإلسأما األمٌر شكٌب أرسالن , الذي ٌمثل رأي   والمسلمٌن ف

إلى أسباب عدة , مثل الجهل والعلم الناقص , وعدم الفهم الصحٌح لمبادئ اإلسالم , والتخلق بؤخالقه السمحة , 
ٌعددون أسباباً أخرى  آخرونوهناك ... ثم كذلك ضٌاع اإلسالم بٌن الجامدٌن من علمابه , والجاحدٌن علٌه 

, مثل ؼٌاب حرٌة الفكر , أخالقً تربوي لدولة اإلسالم , وبعضها قسام السٌاسً االنبعضها سٌاسً , مثل 
 .وتعمٌم المعرفة 

 
وكل هذه العوامل التً عددها أولبك الباحثون هً فً الواقع عوامل داخلٌة , ولعل معظمها ٌنحصر فً 

تهم ورٌادتهم , وجعلهم ضعؾ التمسك بالعقٌدة اإلسالمٌة , األمر الذي أفقد المسلمٌن عنصر من عناصر وحد
ٌجهلون ثوابت عقٌدتهم اإلسالمٌة , التً بها ساد المسلمون األولون , فتخلى بعض المسلمون الٌوم عن الحكم 
بما أنزل هللا , وطبقوا الشرابع المدنٌة الوضعٌة بدالً عن شرعهم اإلسالمً , فساد االضطراب , وفسدت 

ارق األرض ومؽاربها تحت سٌطرة أعداء اإلسالم , الذٌن عملوا الحٌاة , فوقعت المجتمعات اإلسالمٌة فً مش
على زٌادة تشتت المسلمٌن وبث األفكار الباطلة والهدامة بٌنهم , فتصدع البنٌان اإلسالمً , وتفرق المسلمون 

 .طوابؾ ونحالً متفرقة متنافرة متحاربة 
 



12 

IbtiHAlinO 

 
( :التتري ) الغزو المغولً  -1   
 
فة اإلسالمٌة , خاصة وأن تلك الخالفة كانت قد شهدت انقساماً سٌاسٌاً حاداً , فقد وما أدى إلٌه من تفكك الخال 

الخلٌفة العباسً فً : ظهور ثالثة خلفاء فً العالم اإلسالمً , العاشر المٌالدي /شهد القرن الرابع الهجري 
الوحدة اإلسالمٌة , بؽداد , والخلٌفة الفاطمً فً مصر , والخلٌفة األموي فً األندلس , فكان أن تصدعت 

 ..فضعؾ العالم اإلسالمً فً مواجهة أعدابه , ومن أولبك المؽول والصلٌبٌن
 

وكانت أحوال الخالفة العباسٌة من الضعؾ بمكان بحٌث استطاع هوالكو الوصول إلى بؽداد عاصمة دار .. 
, ثم تقدم نحو الشام , فؤحدث  اإلسالم , فؤحدث فٌها الخراب والدمار , منهٌاً بذلك الخالفة العباسً فً بؽداد

هـ , واشتركت معه فرق نصرانٌة أرمنٌة ,  657فٌها ما فعله فً العراق , فسقطت له دمشق فً عام 
وأفرنجٌة حباً فً التشفً واالنتقام من المسلمٌن , فنظموا مواكب عامة , وحملوا الصلبان , وأخذوا ٌذمون 

قفوا احتراماً لمواكبهم , وبلػ بهم الحد أن شربوا الخمر فً اإلسالم وأهله , وأجبروا المسلمٌن على أن ٌ
رمضان , ورشوه على ثٌاب المسلمٌن فً الطرقات , وهكذا ُذل اإلسالم وأهله على أٌدي المؽول وحلفابهم 
النصارى حتى قٌض هللا للمسلمٌن الممالٌك فً مصر الذٌن استطاعوا الوقوؾ أمام هذا الخطر , وردوا 

م , بعد أن كان المؽول  1264/ هـ  658ابهم , فهزموا جحافلهم فً معركة عٌن جالوت عام المؽول على أعق
  .قد أسهموا فً ضعؾ العالم اإلسالمً وفً إنهاكه 

 
: موقف الٌهود من اإلسالم -2  

 
م فهناك عوامل تعود فً أصلها إلى الٌهود وموقفهم العدابً من اإلسالم منذ ظهوره وحتى ٌومنا هذا , وعدابه 

لإلسالم ونبٌه صلى هللا علٌه وآله وسلم فً المدٌنة , بل فً الجزٌرة العربٌة كلها , أمر تزخر به كتب السٌرة 
والتارٌخ , فهناك مإامراتهم ضد الرسول صلى هللا علٌه وآله وسلم , ومحاوالتهم وقؾ الدعوة اإلسالمٌة , 

ل المدٌنة من جهة أخرى , ثم نقضهم للعهود ببث الفرقة والخالؾ بٌن المسلمٌن من جهة , وبٌنه وبٌن أه
بل إن عداءهم لإلسالم وأهله استمر حتى عصرنا هذا , .. المبرمة معهم , والصد عن اإلسالم بشتى الوسابل 

, وكذلك فً الحركة الصهٌونٌة , ( كما ٌرى البعض ) وتمثل فً موقفهم ودورهم فً إسقاط الخالفة العثمانٌة 
ألراضً فلسطٌن , وتشرٌد أهلها , ثم ماتقوم به من اعتداءات على الدول العربٌة  وما قامت به من استالب

 .واإلسالمٌة المجاورة , وعلى الحركات اإلسالمٌة فً تلك البالد 
 

: الحركة الصهٌونٌة -3  
 

وتشكلت هذه الحركة التً تهدؾ إلى تجمٌع ٌهود العالم فً كٌان صهٌونً فً فلسطٌن استناداً على       
وعلى استالب األراضً العربٌة إلقامة دولتها الكبرى التً تمتد من الفرات . اعم دٌنٌة وتارٌخٌة باطلة مز

تشكل تحدٌاً ربٌسٌاً لإلسالم والمسلمٌن , ال ٌقل عن التحدي الصلٌبً الذي واجهه المسلمون , وال . إلى النٌل 
 .ٌزالوا ٌواجهونه حتى الٌوم 

 
وتعاونها معهم بؽرض تمزٌق وحدة العرب . باط الصهٌونٌة باالستعمار وٌتمثل الخطر الصهٌونً فً ارت

وكذلك محاولة إتمام .. والمسلمٌن , والحٌلولة دون وحدة العالم اإلسالمً بالفصل بٌن قارتً آسٌا وأفرٌقٌا 
والتسلط ,  الؽزو الثقافً للعالم اإلسالمً بتدمٌر كل قٌمه وأنظمته وأخالقه , وإحالل أسلوب اإللحاد واإلباحٌة

وللتنفٌذ ما جاء  فً التوراة المحرفة من . ثم بثها للفكر الماسونً المرتبط بها , وذلك فً محاولة لتدمٌر الدٌن
إقامة دولة إسرابٌل الكبرى , وفرض الهٌمنة الٌهودٌة  والماسونٌة من أشد األخطار التً ٌواجهها العالم 

تبث سمومها بٌن أبناء المسلمٌن بؤسالٌب ماكرة ملتوٌة قد ال اإلسالمً الٌوم , إذ أنها تعمل فً الخفاء , و
 .ٌدركها الكثٌر من شباب المسلمٌن المثقؾ 
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: الحروب الصلٌبٌة -4  

 
 
وهً إحدى مظاهر عداء الؽرب الصلٌبً لإلسالم وأهله , ولعلها التحدي األكبر والذي واجهه العالم  

روؾ االنقسام التً كان ٌمر بها , فحاولت زرع كٌان صلٌبً اإلسالمً فً القرون الوسطى , والذي استؽل ظ
ؼرٌب فً قلب ذلك العالم , فكانت أول تجربة لالستعمار الؽربً الحدٌث فً األراضً اإلسالمٌة المقدسة , 
فانتزعت بعض أراضٌه وأقامت فٌه ممالكها وإماراتها الصلٌبٌة , وأدخلت ذلك الجزء من عالم اإلسالم فً 

تعرض له وصراع استنفذ جهوده , وموارده االقتصادٌة والبشرٌة , مما أدى إلى االنهٌار الذي دوامة حروب 
 فً أواخر القرون الوسطى 

 
فً حقٌقتها وسٌلة الستعمار الشرق اإلسالمً ( م  1254سنة  –م  1499سنة ) وكانت الحروب الصلٌبٌة 

وجود اإلسالمً فً األندلس , وتفرق حكامه , والقضاء على اإلسالم تحت شعار الدٌن , وقد سبقها  تمزق ال
ورجحان كافة الحكام النصارى علٌهم , وبدأت حروب اإلسالم وأهله فً حروب صلٌبٌة ال تقل شراسة عن 
الحمالت الصلٌبٌة التً ستتوجه إلى األراضً المقدسة فً فلسطٌن , وبدأت عملٌات تفتٌت المسلمٌن مادٌاً 

وتم عزل األندلس عن قاعدته فً .. ردهم بصورة مستمرة من مصادر قوتهم ومعنوٌاً بصورة بطٌبة , مع تج
المؽرب اإلسالمً , ولكنه بالرؼم من ذلك بقً ٌقاوم على مدى قرون عدٌدة , إلى أن سقطت ؼرناطة آخر 

م بٌد فردٌناند وإٌزابٌال , فاؼتصبت أرض األندلس اإلسالمٌة وأزٌل  1492/ هـ  897معاقل المسلمٌن عام 
 جود اإلسالمً منها تماماً وبشتى السبل , وقد عانى المسلمون فٌها معاناة قاسٌة , الو
 

كما عانى إخوانهم فً المشرق عندما تدفقت علٌه جموع الصلٌبٌٌن , فاستولوا على عاصمة األتراك السالجقة 
ة الرها , إمارة م وكونوا فً بالد الشام , وآسٌا الصؽرى , إمار 1497/ هـ  491المسلمٌن فً نٌقٌة سنة 

م , وضرب الصلٌبٌون آنذاك  1498/ هـ  492إنطاكٌة وإمارة طرابلس , ومملكة بٌت المقدس الالتٌنٌة عام 
مثاالُ للحقد على اإلسالم والمسلمٌن , فاتسم الؽزو بروح التعصب , واالنتقام , فقد سفكوا دماء المسلمٌن فً 

ومن ذلك سفك دماء حوالً سبعٌن ألؾ مسلم أو ٌزٌد فً الرها , وإنطاكٌة , وطرابلس , وبٌت المقدس , 
ساحة المسجد األقصى من العلماء , والطالب والعباد , والزهاد, وعملوا مثل ذلك فً مدن المسلمٌن التً 

قتلوا جمٌع من كان  فٌها من المسلمٌن الالجبٌن إلى الجوامع , فؤهلكوا ما ٌزٌد (( المعرة )) اجتاحوها , ففً 
 .لؾ إنسان فً أكثر الرواٌات عن مابة أ

 
 

وهكذا استطاعت الحروب الصلٌبٌة التً استمرت قرنٌن فً المشرق , استنزاؾ جمٌع القوى البشرٌة , 
والمادٌة فً منطقة الشام ومصر , فضعفت أوضاع المسلمٌن االقتصادٌة , وتناقصت الثروة , باإلضافة إلى 

الشام , ومصر , وآسٌا الصؽرى , وتونس , واألندلس ,  الخراب والدمار الذي حل بالمسلمٌن وبخاصة فً
كما أن تلك الحروب كانت مقدمة لالستعمار األوروبً الحدٌث , ولكل ما نتج عن ذلك االستعمار من آثار 

 .سلبٌة فً كل أنحاء العالم اإلسالمً ثقافٌاً , وسٌاسٌاً , واقتصادٌاً , واجتماعٌا ً 
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 5م

 سالمُعٌامل ضعف العامل اإل

 
             

:الستعمار األوروبً -5  
 

فقد بدأت حركة التوسع األوروبً أول ما بدأت كنتٌجة لحركة الكشوؾ الجؽرافٌة التً بدأت فً القرن 
الخامس عشر المٌالدي , والتً كانت ترمً إلى تطوٌق العالم اإلسالمً اقتصادٌاً وعسكرٌاً بهدؾ إضعافه 

عن هذا  –لتً كان المسلمون هم القابمون بؤمرها , وتحوٌل تلك التجارة والسٌطرة على تجارة الشرق ا
إلى أٌدي البرتؽالٌٌن وؼٌرهم من األوروبٌون حرماناً للتجار المسلمٌن منها , وللدول  –الطرٌق الجدٌد 

نقول إن من رٌعها وفوابدها االقتصادٌة , بل إننا نذهب أبعد من ذلك , ف –كمصر مثالً  –اإلسالمٌة المستفٌدة 

الروح الصلٌبٌة الرامٌة إلى ضرب المسلمٌن ضربة أخٌرة , والقضاء على اإلسالم  قضاء مبرماً كانت بادٌة 
وواضحة فً حركة الكشوؾ الجؽرافٌة , فقد كان قادة البرتؽال مدفوعٌن بتلك الحروب الصلٌبٌة , حٌث إنهم 

  اعتبروا أنفسهم مكلفٌن بالثؤر للحمالت الصلٌبٌة الفاشلة ,
 

 
انتزاع تجارة التوابل والبهارات من أٌدي المسلمٌن , وتطوٌق العالم اإلسالمً : فكان هدفهم مزدوجاا 

استراتٌجٌاً واقتصادٌاً كخطوة أولى نحو إضعافه , وإحالل النصرانٌة محل اإلسالم فٌه , وقد تمكنوا بالفعل 
األطلسً والهندي : محٌطات الكبرى من تحوٌل طرٌق التجارة عن بالد الشام والبحرالمتوسط , إلى ال

والهادي , فؤدى ذلك إلى إضعاؾ تجارة المسلمٌن , وصناعتهم , وزراعتهم , وأخٌراً إلى ضعفهم االقتصادي 
والعسكري والسٌاسً , األمر الذي مهد إلى فرض الهٌمنة األوروبٌة علٌهم , والتً أدت فً نهاٌة األمر إلى 

 .ث على معظم بلدان العالم اإلسالمً مرحلة االستعمار األوروبً الحدٌ
 
 

وقد اتخذ هذا االستعمار الحدٌث أشكاالً عدة منها االحتالل العسكري , والهٌمنة االقتصادٌة عن طرٌق         
إلخ , واتخذ كذلك شكل الحماٌة , واالنتداب والوصاٌة , ولعل أهم أنواع .. الشركات , والقروض واالحتكار 

ث والمعاصر وأدومها , وأكثرها خطراً , فهو االستعمار الفكري الذي ال ٌزال العالم هذا االستعمار الحدٌ
 .اإلسالمً ٌعانً من وٌالته 

 
 

وشبه , مالٌزٌا  برٌطانٌافمثالً استعمرت , وقد تنافست الدول األوربٌة فً استعمار العالم اإلسالمً       
وشرقً , ثم العراق ,والسودان, ومصر , زٌرة العربٌة وجنوب الج, وسواحل الخلٌج العربً , القارة الهندٌة 

ودول أخرى , وتنزانٌا , وبعض البلدان األفرٌقٌة التً تضم أكثرٌات إسالمٌة مثل نٌجٌرٌا , األردن وفلسطٌن 
, والجزابر , العدٌد من بلدان العالم اإلسالمً مثل المؽرب فرنسا واستعمرت , الخ ... وأوؼندة , مثل ؼانا 
, لٌبٌا  إٌطالٌاواستعمرت , وؼٌرها , والسنؽال , ومالً , ومورٌتانٌا وتشاد , ثم سورٌا ولبنان  ,وتونس 

وإقلٌم مورو , والصحراء المؽربٌة , الرٌؾ المراكشً  أسبانٌاواستعمرت ... وجزءاً من الصومال وأرتٌرٌا 
 .اإلسالمً فً الفلبٌن

 
 

, واألراضً اإلسالمٌة فً آرال , ى تركستان الؽربٌة عل روسٌافاستعمرت إندونٌسٌا وسٌطرت  هولندهوأما 
وهكذا وقعت معظم العالم , وامتد نفوذها حتى شمالً إٌران , ( القوقاز ) وبالد القفقاس , وشبة جزٌرة القرم 

, والثقافٌة , االقتصادٌة , والسٌاسٌة , العسكرٌة , اإلسالمً تحت سٌطرة االستعمار األوروبً اإلمبرٌالً 
كما له دوراً أسٌاسٌاً وفاعالً فً إضعاؾ اإلسالم , ذه السٌطرة نتابج مدمرة أثرها باق معنا حتى اآلن وكان له

 .والمسلمٌن 
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:حركتً الستشراق والتنصٌر -6  

 
وما تقومان به من هدم فكري ثقافً فً أوساط المسلمٌن , بهدؾ طمس هوٌتهم , وإحداث أزمة ثقة بالنفس  

( .لحدٌث الحقاً عن كال الحركتٌن وسٌؤتً ا) فً أوساطهم   
 
 

: دعوات اإللحاد اآلتٌة من خارج العالم اإلسالمً -7  
 

كالشٌوعٌة مثالً , والتً تبث سمومها بٌن أفراد األمة اإلسالمٌة , كالقادٌانٌة , والبهابٌة وؼٌرهما , وكلها 
بؽرض إضعافهم , وتمهٌد السبٌل ترمً إلى هدم العقٌدة اإلسالمٌة , ومن ثم إلى فك عرى وحدة المسلمٌن , 

.لسٌطرة المستعمرٌن علٌهم   
 
 

:نتائج ضعف العالم اإلسالمً   
 
 

 : اتخذ هذا الضعؾ عدة مظاهر , منهالقد تكالبت كل هذه العوامل على تنوعها فً إضعاؾ العالم اإلسالمً, و
 

 
 :االبتعاد عن تطبٌق الشرٌعة اإلسالمٌة : أوالً 

 
لى المسلمون عن دورهم الرٌادي فً قٌادة البشرٌة , وتخلوا عن واجباتهم وتبعاتهم بضعؾ العالم اإلسالمً تخ

اإلسالمٌة , وقعدوا عن إعمال العقل , ففترت فٌهم روح االجتهاد , وركنوا إلى التبعٌة والتقلٌد , وانقطعت 
بل دار علماإهم  صلتهم بماضٌهم وإرثهم اإلسالمً , وشملهم الجمود , وقلت فٌهم روح التجدٌد واإلبداع ,

حول ذلك الماضً , وعكفوا على نصوص الماضٌن , وعلى كتبهم ٌعجبون بها , وال ٌتعلمون منها , وٌقفون 
عاجزٌن أمامها , ٌنزلونها أحٌاناً منزلة العصمة والقداسة , فماتت فً األمة روح اإلبداع واالبتكار , ومواكبة 

 .العصر , ومواجهة تحدٌاته 
 

م اإلسالمً ٌفٌق من ؼفوته , وٌنفض عنه ؼبار الجمود منذ أواخر القرن الثانً عشر الهجري وعندما بدأ العال
الثامن عشر المٌالدي , نتٌجة للحركات السلفٌة اإلصالحٌة , كحركة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب فً نجد , / 

ً الهند , وحركة عثمان دان والحركة السنوسٌة فً لٌبٌا , والحركة المهدٌة فً السودان , والحركات السلفٌة ف
فً ذلك الوقت كان االستعمار الؽربً قد بدأ ٌمد سٌطرته على عالم اإلسالم ,  –فودٌو فً ؼرب أفرٌقٌا 

مستعٌناً بحركات التنصٌر , فاشتد التحدي, ولم شعث المسلمٌن , وبث الحٌاة من جدٌد فً أوساطهم , وإعادة 
 .فً مناطق محدودة  الثقة إلى نفوسهم , وكان نجاحها محدوداً 

 
وقد بدأ االستعمار حربه ضد اإلسالم والمسلمٌن بإبعادهم عن تراثهم الفكري اإلسالمً , فبدأ بالشرٌعة 
اإلسالمٌة , فؤبعدها عن كافة مناحً الحٌاة الفعلٌة , وأخذ ٌشوه معالمها فكرٌاً لٌصرؾ المسلمٌن عنها , وقد 

الها بالقوانٌن الوضعٌة , باستثناء قانون األحوال الشخصٌة , فعل ذلك عمل فعالً على إلؽابها تدرٌجٌاً , واستبد
فً الهند عندما تمت له السٌطرة على تلك البالد , وألؽاها فً السودان حٌنما قضى على الثورة المهدٌة فً  

قؾ اآلسٌوٌة منها واألفرٌقٌة ولم ٌ –م , وكذلك فعلوا فً كل مستعمراتهم اإلسالمٌة  1899/  1317عام 
الحال عند هذا الحد بل امتد تآمر االستعمار الؽربً إلى طمس معالم الحكم اإلسالمً فً الدولة العثمانٌة , 
وامتدت حركة استبدال الشرٌعة اإلسالمٌة بقوانٌن وضعٌة أخرى إلى مصر , وذلك منذ أن دخلها نابلٌون 

على عهد محمد  –كما أسموها  –ث م , واستمرت حركة التبدٌل والتحدٌ 1798ؼازٌا ومستعمراً فً عام 

 م , 1882علً وأبنابه , واكتملت حلقات التآمر على الشرٌعة عندما احتل البرٌطانٌون مصر عام 
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وكذلك كان حال بالد الشمال األفرٌقً تحت حكم االستعمار الفرنسً , ففً تونس طبق القانون الوضعً 

م , ولم ٌكن الحال فً المؽرب والجزابر بؤسعد منه فً  1924/ م  1333المقتبس من القوانٌن الفرنسٌة عام 
تونس , حٌث بدأت فرنسا فً تعطٌل أحكام الشرٌعة فً كال البلدٌن , وإحالل األعراؾ البربرٌة , والقبلٌة 
محل القوانٌن الشرٌعة اإلسالمٌة , كوسٌلة للقضاء على الكٌان المؽربً , والهوٌة اإلسالمٌة فً المؽرب 

وربما أخرج القبابل البربرٌة من اإلسالم , ألن الفرنسٌٌن كانوا موقنٌن أن التخلً عن التحاكم والجزابر , 
 .لؽٌر الشرٌعة اإلسالمٌة هو فً الواقع تخل نهابً عن اإلسالم 

 
 

وهكذا أبطل العمل بالشرٌعة اإلسالمٌة فً معظم البالد اإلسالمٌة التً وقعت فرٌسة للهٌمنة االستعمارٌة , 
مل بها فً زاوٌة ضٌقة هً زاوٌة األحوال الشخصٌة , والتً ٌحاول العلمانٌون والمتؽربون من أبناء وزج الع

 .األمة اإلسالمٌة إبطال العمل بها , وقد نجحوا فً ذلك فً بعض البلدان اإلسالمٌة 
 

 
:إلغاء الخالفة العثمانٌة وانحالل الوحدة اإلسالمٌة : ثانٌاا   

 
 

ة هً آخر دول اإلسالم الكبرى التً عرفها العالم فً عصوره المتؤخرة امتدت على الدولة العثمانٌ        
آسٌا , وأوروبا , وأفرٌقٌا , وحمت اإلسالم فً وقت كان فٌه الصلٌبٌون والبرتؽالٌون ٌهددونه : ثالث قارات 

سالم إلى منطقة من جهة الجنوب الشرقً , والروس من جهة الشمال , كما أن الدولة العثمانٌة حملت راٌة اإل
م  1453/ هـ  857البلقان , وأزالت الدولة البٌزنطٌة من الوجود حٌن فتحت عاصمتها القسطنطٌنٌة فً عام 

والتً استعصت على المسلمٌن ما ٌربو على الثمانٌة قرون , وهكذا ُجعلت القسطنطٌنٌة عاصمة لدار اإلسالم 
اصمة إمبراطورٌة الهابسبرج آنذاك , وحملوا أٌضاً إلى , وحمل سالطٌنها العظام اإلسالم حتى أبواب فٌنا ع

جنوب روسٌا , وساحل بحر األدرٌاتٌك , وبجهودهم عم اإلسالم ما ٌعرؾ الٌوم بدول أوروبا الشرقٌة , بل 
إنهم هددوا أوروبا الؽربٌة ذاتها حٌنما حاصروا فٌنا مرتٌن , وفٌنا كانت هً بوابة أوروبا الؽربٌة من ناحٌة 

ولو سقطت لهم النفتح الباب أمام اإلسالم , فعم معظم أجزاء أوروبا الؽربٌة وربما وصل حتى الشرق , 
 .أًصقاع اسكتلندا الشمالٌة كما توقع أحد المستشرقٌن 

 
 

ظلت الدولة العثمانٌة هً القوة الحارسة للعالم اإلسالمً لفترة أربعة قرون كاملة , فقد حفظت للشمال 
قفت ضد أطماع الصلٌبٌن األسبان , الذٌن حاولوا استعماره بعد أن قضوا على الدولة األفرٌقً إسالمه عندما و
كما أن السالطٌن العثمانٌٌن جعلوا من البحر األحمر بحر إسالمٌاً , وحرموا على .. اإلسالمٌة فً األندلس 

جاز , كما أنهم حاولوا السفن النصرانٌة المالحة فٌه , وذلك إلطاللته على األماكن اإلسالمٌة المقدسة فً الح
صد الخطر البرتؽالً عن ذلك البحر , عندما بدأ البرتؽالٌون ٌبسطون نفوذهم على  –مع الدولة المملوكٌة  –

التً كانت فً أٌدي التجار ( تجارة التوابل إلخ  ) بعض سواحله , فً محاوالتهم الهٌمنة على تجارة الشرق 
 .المسلمٌن , 

 
 

لعثمانٌة تلك وؼٌرها من الجهود الفضل األكبر فً حفظ قلب العالم اإلسالمً من ولقد كان لجهود الدولة ا
الزحؾ االستعماري الصلٌبً األوروبً لمدة ثالث قرون , ظلت خاللها دعوة اإلسالم تواصل انتشارها فً 

هنا وٌجب أن ال ننسى ... أنحاء العالم وبخاصة فً جنوب آسٌا , وجزر الهند الشرقٌة , والشرق األقصى 
مواقؾ وجهود السلطان عبد الحمٌد الثانً من المطامع الصهٌونٌة فً فلسطٌن , ورفضه السماح للٌهود 

العثمانٌة تعانً من ضابقة .بالهجرة إلى فلسطٌن رؼماً عن إؼراءاتهم المالٌة له فً وقت كانت الدولة 
 اقتصادٌة خانقة
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العرب , والعلمانٌٌن , السابرٌن فً ركاب  –القومٌٌن  ومهما قٌل عن الدولة العثمانٌة من جانب بعض الكتاب
المفاهٌم الؽربٌة , من أنها دولة استعمارٌة أخضعت الشعوب بالقسر والقوة , وكبتت الحرٌات إلى ؼٌر ذلك 
من المساوئ التً ٌعددها أولبك المنساقون وراء كتاب الؽرب , إال أن الثابت تارٌخٌاً اآلن هو أن تلك الدولة 

نٌة ذادت عن حمى اإلسالم وأسست خدمات جلٌلة له وللمسلمٌن على امتداد تارٌخها , وتكفً اإلشارة العثما
إلى أنه فً كنفها تحقق لجزء كبٌر من العالم اإلسالمً وحدة إسالمٌة لم ٌشهدها فً عصوره الحدٌثة , فقد 

الستقرار , وظل المسلمون أعزاء ظلت المنطقة من العراق شرقاً إلى مراكش ؼرباً تنعم بالوحدة , والهدوء وا
 .فً دٌارهم تلك , وظلت الخالفة العثمانٌة قوة ٌهابها أعداء اإلسالم , وٌحسبون لها ألؾ حساب

 
 

ولقد حاولت أوروبا إٌقاؾ الخطر العثمانً , ووضع حد للفتوحات العثمانٌة بعقد تحالفات بٌن بعض دولها , 
انت أوروبا تخشى أن تتكرر أحداث التارٌخ فٌعود للمسلمٌن مجدهم بل ومحاربة العثمانٌٌن مرات عدٌدة , إذ ك

وعزهم فً ظل الخالفة العثمانٌة التً تجسدت فٌها وحدتهم , فظلت تعمل من أجل القضاء على الخالفة بسبل 
 .دبلوماسٌة أحٌاناً , وحربٌة أحٌاناً أخرى

 
 

 
إلى جانب عوامل اقتصادٌة  –األوروبٌون  وقد أدى هذا الصراع المستمر بٌن الدولة العثمانٌة وأعدابها

بالمسؤلة " إلى ضعفها , وبداٌة تدهورها , األمر الذي أدى إلى ظهور ما عرؾ  –وسٌاسٌة داخلٌة وخارجٌة 
, والتً كانت تعنً ببساطة طرد العثمانٌٌن من والٌاتهم األوروبٌة , كخطوة أولى فً عملٌة تحجٌم " الشرقٌة 

اء قضاء مبرماً على الخالفة العثمانٌة , والتً ما فتبت دول أوروبا تتكالب علٌهما , الخطر اإلسالمً , والقض
والذي كانت تسعى " برجل أوروبا المرٌض " وتعمل على إضعافها حتى جعلت منها ما أسمته فً النهاٌة 

 .جاهدة إلى قتله , واالستٌالء على أراضٌه كلها 
 
 

 
سلطان عبد الحمٌد وتولً االتحادٌٌن للحكم هً الفترة التً تمكن فٌها وٌمكن القول بؤن الفترة التً أعقبت ال

على العمل التدرٌجً لتصفٌة الدولة العثمانٌة , فقام ( االتحادٌٌن ) االستعمار ورجال الحكم العثمانً 
ن االتحادٌون بإتباع سٌاسات قومٌة طورانٌة باعدت بٌنهم وبٌن عناصر الوالء من المسلمٌن , من عرب وألبا

وؼٌرهم , وحلت عرى الوحدة اإلسالمٌة التً كانت تجمع شتى رعاٌا الدولة , كما أنهم قاموا بإضعاؾ 
الخلٌفة , فجعلوه رمزاً أشبه بؤسٌر فً أٌدٌهم , وكذلك مكنوا للقوى األوروبٌة الطامعة فً دولتهم , وانساقوا 

المسلمٌن وقوتهم , ومصدر خوؾ أوروبا وراء مخططاتها الرامٌة إلى إزالة الخالفة العثمانٌة مصدر وحدة 
 .وقلقها 

 
 

 
م قٌام  1923/  1341وكان بداٌة التآمر على الخالفة ٌوم أن أعلنت الجمعٌة الوطنٌة التركٌة فً عام 

الجمهورٌة فً تركٌا , وانتخبت مصطفى كمال أول ربٌس لها , ففصلت بذلك بٌن السٌاسة وبٌن الخالفة , 
بمساندة بعض القٌادات التركٌة العلمانٌة  –ؼٌر , األمر الذي مكن مصطفى كمال  وجعلتها رمزاً دٌنٌاً ال

هـ , مقدماً بذلك أعظم هدٌة للؽرب األوروبً النصرانً , وقد أثار  1342/ م  1924مارس  2نهابٌا ً فً 
وقد جرت  ذلك اإللؽاء موجة من االستٌاء الشدٌد عمت العالم اإلسالمً كله , فً الهند , ومصر وؼٌرهما ,

 .بعض المحاوالت إلحٌاء الخالفة من جدٌد , ولكن األحوال لم تكن مالبمة إلحٌابها 
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وٌبدوا  أن مصطفى كمال عندما ألؽى الخالفة كان ٌنفذ مخططاً ؼربٌاً مرسوماً له , نصت علٌه اتفاقٌة لوزان 
 : وزان األربع وهً م التً فرضت على تركٌا شروطاً للصلح معروفة بشروط ل 1923/ هـ  1344

 
 
 .قطع كل صلة لتركٌا باإلسالم  -1
 .إلؽاء الخالفة اإلسالمٌة  -2
  إخراج الخلٌفة العثمانً من البالد , ومصادرة أمالكه , وإخراج أنصار الخالفة من المسلمٌن المتحمسٌن  -3

 .لها , والتعهد بإخماد كل حركة موالٌة للخالفة     
 .من دستور تركٌا القدٌم القابم على الشرٌعة اإلسالمٌة  اتخاذ دستور مدنً بدالً  -4
 

 
وقد قبل مصطفى كمال هذه الشروط , لٌس مجبراً وإنما عن اعتقاد تام منه , ونفذ بنودها تنفٌذاً حرفٌاً وبكل 

عن العالم اإلسالمً , وعن  –بإصالحه المزعوم  –إخالص , فعمل من بعد إلؽاء الخالفة على إبعاد تركٌا 
ٌها اإلسالمً , بل إنه حارب اإلسالم ذاته فً تركٌا وحارب المسلمٌن الحادبٌن على دٌنهم هناك , فؤلؽى ماض

التعلٌم الدٌنً , وحارب وقتل رجاله , وألؽى وزارة المحاكم الشرعٌة , وؼٌر المناهج التعلٌمٌة إلى مناهج 
ٌاً محضاَ , بعد أن كانت مقراً وكٌاناً مناهضة للدٌن , وباختصار قام بعمل كل ما ٌجعل تركٌا بلداً علمان

للخالفة اإلسالمٌة , فكانت تلك إحدى الضربات القاسٌة التً وجهت لإلسالم , والتً ال ٌزال العالم اإلسالمً 
 .ٌعانً من آثارها 

 
 

تنفذ مخططها الرامً إلى محو اإلسالم من تركٌا ( ؼٌر اسمه لكمال أتاتورك ) وظلت حكومة مصطفى كمال 
 .دولة تابعة له , سابرة فً ركابه –ة أولى نحو إلحاقها بالؽرب األوروبً كخطو

 
 

وتمادى بعد ذلك مصطفى كمال فً حربه لإلسالم , فحدد عدد المساجد وعدد الوعاظ فٌها , وحتى خطبة 
الجمعة حدد لها موضوعاتها , كؤن تتعرض بالمدح واإلطناب لسٌاسات الحكومة الزراعٌة واالقتصادٌة 

ا , ثم ألؽى الشرٌعة اإلسالمٌة وأحل محلها القانون المدنً الوضعً , واستبدل التقوٌم الهجري بالتقوٌم وؼٌره
المٌالدي , وحتى العطلة الرسمٌة ؼٌرها من ٌوم الجمعة إلى ٌوم األحد , وتدخل فً زي الناس ولباسهم , 

, ومضى لٌستبدل أحرؾ اللؽة العثمانٌة  فؤمر بلبس القبعة تشبهاً باألوروبٌٌن , بدالً عن زي الرأس العثمانً
العربٌة باألحرؾ الالتٌنٌة , محاوالً فً كل ذلك قطع صلة تركٌا بماضٌها , وبتراثها اإلسالمً , إلى الحد 
الذي ألؽى فٌه الحجاب اإلسالمً , وهكذا كانت بداٌة انقطاع تركٌا عن عالمها اإلسالمً , واتجاهها نحو 

 .لقة أوروبا , ونحو علمانٌة مط
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6م  

 ضعف العامل اإلسالمُ

 
:أثر غٌبة الخالفة   

 
 :كان لؽٌاب الخالفة أثر بالػ فً واقع األمة السٌاسً وٌمكن حصره فٌما ٌلً 

 
 .ؼٌاب دولة اإلسالم الكبرى  :أولا 
 جدٌدة ؼٌاب الدولة التً كانت تظل المسلمٌن وتجمع شملهم , وتدفع عنهم , وتحمل دٌنهم إلى أراض : ثانٌاا 

 (.الفتوحات اإلسالمٌة)         
  ؼٌاب الدولة التً كانت ترهب عدو هللا وعدوهم , إذ أن القوى العالمٌة كانت تحسب لها ألؾ حساب , : ثالثاا 

 .حتى بعد ضعفها وتهورها        
, وذلك واضح من ؼٌاب الدولة التً عرؾ الٌهود وتؤكدوا أنه ال سبٌل لهم إلى فلسطٌن إال بتحطٌمها : رابعاا 

 ."سطٌن فً طرٌقها إلى فل(اسطنبول ) إن األفعى الٌهودٌة البد أن تمر باألستانة : " أحد قادتهم حٌن قال  تصرٌح 
 

, وأمام إشاعة التقالٌد والثقافة " التؽرٌب " انفتح الباب أمام حركة  –وكما أسلفنا  –أضؾ إلى ذلك أنه 
التمكٌن لالستعمار فً شتى صوره , وبدأت الحركات اإلسالمٌة الؽربٌة بؽرض تحطٌم اإلسالم وقٌمه , و

اإلصالحٌة داخل العالم اإلسالمً تتعرض لضؽوط وتحدٌات جدٌدة ال قبل لها بمواجهتها , كلها ترمً إلى 
إضعافها , والفت فً عضدها , ثم القضاء علٌها كلٌة , ذلك أن الؽرب الصلٌبً ما كان ٌسمح مرة أخرى 

سالم , بل كان ٌخطط دابماً وبكل السبل لمحاربة كل خطوة قد تإدي على ذلك , سواء كانت تلك بقٌام دولة اإل
الخطوة فً صورة دعوات إلى تضامن إسالمً , أو إلى جامعة إسالمٌة , أو حتى إلى دعوة تدعو إلى تطبٌق 

 .جدي للشرٌعة اإلسالمٌة , وقٌام دولة إسالمٌة 
 

بً األمة اإلسالمٌة بالتحدي الكبٌر , فنشط االستشراق , والتنصٌر , وبسقوط الخالفة واجه الؽرب الصلٌ
وبدأت المحاوالت الجادة إلبعاد المسلمٌن عن دٌنهم , وعن قٌمه , وبدات الحركات والدعوات الرامٌة إلى 
التشكٌك فً مقدرة ذلك الدٌن على التكٌؾ مع ظروؾ الحٌاة العصرٌة , وؼٌرها من الدعوات الباطلة والتً 

انت تهدؾ أساساً إلى هز ثقة المسلمٌن فً أنفسهم , وفً دٌنهم , وفً هوٌتهم الحضارٌة اإلسالمٌة حتى ك
تسهل السٌطرة علٌهم فكرٌاً , وسٌاسٌاً , واقتصادٌاً , فٌتمكن االستعمار من الهٌمنة على بالدهم , واستالب 

حتى  –أقناناً , وعبٌداً له , ال ٌجرإون .. م ال حول وال قوة له –ضعٌفاً ممزقاً  –خٌراتها , وإبقابهم شتاتاً 
 .من االنفكاك من قبضته  –على التفكٌر 

 
وبانهٌار الخالفة والتً هً من أعظم واجبات الدٌن , انحل أمر الجماعة اإلسالمٌة , وأصابتها الخطوب 

حامٌاً لعقٌدتهم , والمصابب , فقد عاش المسلمون فً ظل الخالفة ثالثة عشر قرناً ونصؾ قرن , ورأوا فٌها 
ورمزاً لوحدتهم , وظل الخلٌفة فً نظر المسلمٌن قابماً برعاٌة شبونهم , ومسبوالً عن الدفاع عن ثؽورهم , 
وحامٌاً ألحكام الدٌن , ومنفذاً لشرابعه , ولذلك جاء إلؽاء الخالفة العثمانٌة حدثاً زلزل القلوب , وهز وجدان 

ٌاة المسلمٌن , منها ؼٌاب الدولة التً حمتهم وربطت برباط اإلسالم بٌن المسلمٌن , وكان له آثار مفجعة فً ح
 .الترك والعرب , لٌقفوا فً وجه مطامع الصهٌونٌة التً كانت تخطط الحتالل األرض المقدسة فلسطٌن 

إلحاق تركٌا رسمٌاً بدول المعسكر األوروبً الؽربً ,  –كما أسلفنا  –ومن آثار سقوط الخالفة العثمانٌة 
 .قطع كل صلة لها بماضٌها التارٌخً , وبعالمها اإلسالمً و

 
ومنها قٌام دوٌالت مدنٌة جدٌدة ذات دساتٌر وضعٌة وعلمانٌة فً شتى أنحاء العالم اإلسالمً , تقوم على 

 .أساس قومً , وتسعى إلى تنظٌم روابطها مع جاراتها على أساس قومً متخلٌة تماماً عن رابطها اإلسالمً 
ط المستعمرٌن المتربصٌن على ما تبقى من أمالك الخالفة العثمانٌة , واقتسامها فٌما بٌنهم , ومنها تسل

فاحتل الفرنسٌون سورٌا ولبنان , وكما احتل البرٌطانٌون العراق وفلسطٌن واألردن , هذا فً عالم 
 .العرب , ناهٌك عن السٌطرة االستعمارٌة على أجزاء واسعة أخرى من عالم اإلسالم  
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وكانت ثمرة مرة لسقوطه  –عل المؤساة التً عانى منها العالم اإلسالمً , وال ٌزال ٌعانً منها حتى اآلن ول
الخالفة العثمانٌة هً مؤساة فلسطٌن والتً لم تستطع الصهٌونٌة العالمٌة استالبها إال بعد التآمر على السلطان 

ة اإلسالمٌة , فانفك عقد األمة اإلسالمٌة العثمانً , والعمل على إسقاط الخالفة , والخالص من الرابط
,ووقعت فرٌسة للؽزو االستعماري السٌاسً والعسكري واالقتصادي والفكري , والذي كان ٌخشى اتحاد 
المسلمٌن من جدٌد , تحت راٌة الخالفة , أو راٌات التضامن اإلسالمً , أو راٌات الصحوة اإلسالمٌة التً 

دٌد فً حٌاة األمة اإلسالمٌة , ومن ثم عمد االستعمار على إبقاء المسلمٌن كانت تنادي بإعادة اإلسالم من ج
 .وحدات متفككة متنازعة , ال ٌجمعها رابط , وال تجمعها هوٌة إسالمٌة مشتركة 

 
" دول الحلفاء " ولوال هزٌمة الدولة العثمانٌة فً الحرب العالمٌة األولى , لما تحقق للدول األوروبٌة المتحالفة  

ربها فً تقسٌمها األمالك العثمانٌة فً أوروبا وأسٌا فٌما بٌنها , ثم فرض هٌمنتها االستعمارٌة علٌها , ومن , مآ
بعد ذلك استعمار بالد أخرى من بلدان العالم اإلسالمً , وكان ذلك االستعمار هو الطامة الكبرى التً نزلت 

, فً دٌنهم , وفكرهم , وهوٌتهم , بؽرض القضاء  ببالد المسلمٌن , فقد كان همه األول هو حرب اإلسالم وأهله
على اإلسالم قضاءاً تاماً , فهو فً نظر المستعمرٌن العدو األول الذي لو عاد من جدٌد , فاستعاد قوته وحٌوٌته 

 –, فلن تقوم لالستعمار على إقصابه عن الساحة إقصاًء تاماً , وأن ٌجتهد فً إضعاؾ المسلمٌن بشتى الوسابل 
نهم األفكار الهدامة , والدعوات التً تدعى اإلسالم وهً فً الواقع تعمل على هدمه من الداخل , وٌنشر فٌبث بٌ

التشكٌك فً اإلسالم  –بٌنهم فكره العلمانً , فٌحاول أنصاره وأعوانه من المستشرقٌن والمنصرٌن والمتؽربٌن 
.. فتهتز ثقتهم فً دٌنهم , وفً ذاتٌتهم  وفكره , فً محاولة إلضعاؾ العقٌدة اإلسالمٌة فً نفوس المسلمٌن ,

 .قٌسقطون فرٌسة وؼنٌمة سهلة للسٌطرة االستعمارٌة 
 

 وسائل الستعمار فً إضعاف العالم اإلسالمً
 

عاشت ؼالبٌة الدول اإلسالمٌة فترات متفاوتة فً القصر والطول تحت هٌمنة االستعمار الؽربً الذي استؽل 
االقتصادٌة والسٌاسة , بل ربطها اقتصادٌاً باقتصاده , وعلى الرؼم من ثرواتها , وسخرها لخدمة مصالحة 

قد انتهت , إال أن العالم اإلسالمً ٌعٌش الٌوم مرحلة  –مرحلة االستعمار التقلٌدي  –أن هذه المرحلة 
ة االستعمار الحدٌث , وهو استعمار أخطر وأدهى من االستعمار األول , ألنه ٌرٌد تحطٌم عقٌدة وهوٌة األم

 :نتناول فً هذا الفصل أبرز تلك الوسائل  و اإلسالمٌة بكافة الوسابل والسبل ,
 

 :المخطط السٌاسً والقتصادي 

 
وٌرمً إلى السٌطرة على الشعوب اإلسالمٌة عن طرٌق الهٌمنة السٌاسٌة واالقتصادٌة المباشرة وؼٌر 

على اقتصاد الدول اإلسالمٌة, بإبقابها  –عن بعد –المباشرة , فاالستعمار الحدٌث مثالً ٌرٌد فرض سٌطرته 
الحدٌث فقٌرة , معتمدة علٌه دابما , فٌسهل استعبادها , وهو ٌرمً أٌضا إلى تعزٌز سٌطرته عن طرٌق إٌقاع 
الفتنة والشقاق بٌن دول العالم اإلسالمً , باصطناع عمالء له من المسلمٌن لتنفٌذ أؼراضه , مثل زرع التمرد 

وهذا هو  –وأخٌرا ,ث الفتنة والبلبلة فً صفوؾ المسلمٌن , وعلى العادات والتقالٌد على السلطة , وبإحدا
بربط دار اإلسالم اقتصادٌا بالدول االستعمارٌة عن طرٌق التكتالت االقتصادٌة , واحتكار المال ,  –األهم 

وطة للبالد لتبقً مكبلة وإدخال البالد فً نطاق عملة البلد المستعمر , ثم بتقدٌم المعونات االقتصادٌة المشر
 . دابما تحت سٌطرته 

 
, " باالستقالل الممٌز "أما سٌاسٌاً فقد أعطى المستعمرون للبالد التً استعمروها بعد أن خرجوا منها ما سمً 

وذلك أنهم سلموا الحكم لفبات تعلمت فً مدارس إرسالٌته , وتشربت حضارته ومبادبها الؽربٌة المادٌة , 
وسطها اإلسالمً , وبعٌدة عن إرثها الحضاري اإلسالمً , علمانٌٌن فً أفكارهم , فنشؤت ؼرٌبة عن 

وعندما سلم المستعمرون أولبك مراكز  ؼربٌٌن فً توجهاتهم , محاربٌن لعقٌدة أمتهم اإلسالمٌة بشتى السبل ,
عانً آثار الؽزو الفكري القٌادة والتوجٌه , لم تتؽٌر الحال كثٌراً بعد هذا االستقالل المزٌؾ , بل ظلت البالد ت

بعٌداً عن هدي  –فً معظم األقطار اإلسالمٌة  –االقتصادي , وتتخبط فً مسٌرتها  التسلط السٌاسً و , و

 .دٌنها وشرٌعتها السمحة 
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ووقع الصراع فً كثٌر من البلدان اإلسالمٌة نتٌجة التبعٌة السٌاسٌة , والمحاور المتنافرة التً ترتبط بها هذه 

ونتٌجة للمشاكل التً زرعها المستعمرون فً كل بلد من البالد التً سٌطروا علٌها , فهناك مشاكل  البالد ,
الحدود المصطنعة والتً صارت مشاكل مزمنة بٌن األقطار اإلسالمٌة المتجاورة , وحالت بٌن التعاون فٌما 

 ران , سورٌا وتركٌا , الهند وبٌن تلك األقطار , واألمثلة لذلك كثٌرة , الصومال مع جٌرانه , العراق وإٌ
 .كشمٌر , الٌمن وعمان وؼٌرها من األمثلة  و باكستان , بنؽالدٌش والهند 

 
كما كان لهذه األقطار أن تكتوي بنار الصراع العالمً لحساب ؼٌرها من الدول الكبرى التً تتسابق إلى 

الم مسلوب اإلدارة , مستنزؾ الموارد الثروات والمصالح فً العالم اإلسالمً , وتعمل على أن ٌبقى هذا الع
موزع الوالءات , بعٌداً عن عقٌدته الصحٌحة , ومثله القوٌمة التً ترسم له طرٌق الخالص من كل ألوان 

 .التبعٌة , وتدفعه نحو بناء األمة القوٌة التً تحمً استقاللها وثرواتها من كل طامع أثٌم 
 

ومزقوا أوصاله , فقد شجعوا األحزاب القومٌة , والطابفٌة وكما اقتسم المستعمرون العالم اإلسالمً , 
واإللحادٌة التً عملت على تمزٌق البالد بتناحرها ووالبها لألجنبً خدمة لمصالحة , كما أبعدوا مفهوم الجهاد 
وحاربوه بكل الوسابل , وجاءت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة لترث االستعمار , فمارست كل الممارسات 

, وإلى بسط " العولمة " رٌة السابقة , ولكن عن بعد , وبذكاء , وبؤسالٌب حدٌثة , كالدعوة إلى االستعما
سلطان المإسسات المالٌة التً ترعاها وتهٌمن علٌها , كالبنك الدولً , وكمإسسة النقد العالمٌة , وما شاكلها 

كما كانت الدول االستعمارٌة  –المستعمر الخفً الجدٌد  –من مإسسات عالمٌة أمرٌكٌة , وكانت أمرٌكا 
القدٌمة تدرك أن الخطر األعظم علٌها وعلى مخططاتها هً الوحدة اإلسالمٌة , ومن ثم كان همها األول أن 
تعمل لمنع تلك الوحدة , أو التضامن اإلسالمً , وتشجٌع كل ما ٌساعد على ذلك المنع ففرزت ما من شؤنه 

 ., واالقتصاد والفكر ترسٌخ التبعٌة السٌاسٌة فً مجال الحكم 
 

:الغزو الثقافً  –المخطط الفكري   

 
ٌرتكز هذا المخطط على نشر األفكار التالٌة بٌن المسلمٌن فً محاولة لزرع الشك فً دٌنهم اإلسالمً , 

 :ثم فً النهاٌة التخلً عنه كنظام متكامل للحٌاة , وهذه األفكار هً 
 
 .الفكر العلمانً  -1
 .حركة التنصٌر  -2
 .حركة االستشراق  -3
 .وما شابه ذلك من أفكار  الشٌوعٌة  و االشتراكٌة  و كالفكرة القومٌة  -بث الفكر السٌاسً الؽربً  -4

 
وهدؾ االستعمار الؽربً من وراء كل هذه المخططات سٌاسٌة كانت أم اقتصادٌة , أو فكرٌة , هو تؤكٌد 

لوبهم , ومحاولة إضعاؾ دٌنهم , وفكرهم قبضته , وهٌمنته على أرض المسلمٌن , وعلى عقولهم وق
اإلسالمً , وتشكٌكهم فٌه , حتى ٌبقى العالم اإلسالمً خلواً من أي توجٌه أو فكر أصٌل , ولٌبقى الباب 

 .مفتوحاً أمام الفكر الؽربً العلمانً , فٌتسنى للمستعمرٌن السٌطرة على ذلك العالم وعلى أهله 
كري , والذي ٌعتمد الوسابل ؼٌر العسكرٌة , وؼٌر المباشرة إلزالة وهذا األسلوب هو ما عرؾ بالؽزو الف

الفكرة , والحٌلة , : وسالح هذا الؽزو هو ... مظاهر الحٌاة اإلسالمٌة , وصرؾ المسلمٌن عن التمسك بدٌنهم 
 .ثم حرب شاملة ممتدة إلى شعب حٌاة المسلمٌن كلها  –والرأي , والنظرٌات , والشبهات 

 
تعمار أن هزٌمة المسلمٌن لن تكون بالسالح , ولكن تكون بحربهم فً عقٌدتهم  التً هً مكمن وقد أدرك االس

القوة فٌهم , وبإحداث فراغ فكري بٌن أبناء األمة اإلسالمٌة , وباقتالع األمة ذاتها من جذورها الحضارٌة , 
عصر الذرة , وؼزو  وذلك عن طرٌق إظهار تهافت , وعدم جدوى كل ما تملكه من مقومات أمام متطلبات

وهذا األسلوب هو ما ٌعرؾ الٌوم بالؽزو الثقافً , والؽزو الفكري , وهو أكثر خطراً من الؽزو  –الفضاء 

 العسكري , إذ أنه ال ٌعتمد على استخدام القوة , والمواجهة المسلحة , ولكنه ٌلجؤ إلى أسالٌب أخرى ماكرة , 
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 ر , إذ أنها ؼزو للعقول والقلوب , ٌعمل فً هدوء تام , ؼالباً عنوخادعة وناعمة , ولكنها شدٌد األثر والخط

طرٌق بعض أبناء األمة ممن تربوا فً معاهدة , وجامعاته االستعمارٌة , فؤصبحوا خداماً لفكره , وأداة  
طٌعة فً ٌده ٌوجهها ضد أعدابه من دعاة الفكر اإلسالمً األصٌل , محدثاً بذلك صراعاً داخلٌاً بٌن أبناء 
األمة الواحدة , وفوضى فكرٌة ٌستطٌع من خاللها زرع بذور أفكاره الهدامة الرامٌة إلى صرؾ المسلمٌن 
عن التمسك بعقٌدتهم , بل والقضاء على ذاتٌتهم اإلسالمٌة المتمٌزة , والتً ٌرى فً تمسك المسلمٌن بها 

 .خطراً داهماً علٌه 
 

ٌهدفون إلى ضرب اإلسالم من الداخل عن طرٌق  –باعهم من مستعمرٌن وأت –فالقابمون على الؽزو الثقافً 
فهم ٌرٌدون تحٌٌد اإلسالم , بتشوٌه عقابده ومثله ,  –إضعاؾ فاعلٌته وعزله عن التؤثٌر فً حٌاة المسلمٌن 

وقد تعددت أسالٌب ذلك  –وٌرٌدون كذلك إظهار اتباعه فً أبشع صور التخلؾ , والهمجٌة , والتطرؾ 
 :ق من أبرزها ما ٌلً الؽزو الثقافً , نسو

 
  :العلمانٌة  -1

 
ولٌس  –, وأنها منسوبة إلى العلم " العلم " ؟ قد ٌظن البعض أنها كلمة مشتقة من " علمانٌة " ماذا تعنً كلمة 

إلى البالد  –موطن نشؤتها  –هذا بصحٌح , فال صلة للعلمانٌة بالعلم , وهً كلمة نقلت من الؽرب األوروبً 
ٌة على األخص , والعلمانٌة هً الترجمة للكلمة اإلنجلٌزٌة , والتً ٌشرحها القاموس اإلسالمٌة والعرب
العلمانٌة هً النظرٌة التً تقول إن األخالق والتعلٌم ٌجب أال ٌكونا مبنٌٌن على أسس دٌنٌة : اإلنجلٌزي بقوله 

تهدؾ إلى صرؾ الناس عن  إنها حركة اجتماعٌة" : العلمانٌة " , أما دابرة المعارؾ البرٌطانٌة فتقول عن 
االهتمام باآلخرة إلى االهتمام بالدنٌا وحدها , وذلك ألنه كان لدى الناس فً العصور األوروبٌة الوسطى 

لمقاومة هذا " العلمانٌة " رؼبة شدٌدة فً العزوؾ عن الدنٌا , والتؤمل فً اآلخرة , فجاءت الدعوة إلى 
خالل التارٌخ األوروبً الحدٌث باعتبارها حركة مضادة للدٌن ,  االتجاه , وظلت تلك الدعوة تتطور باستمرار

ومضادة للنصرانٌة , وقد جعلت دابرة المعارؾ البرٌطانٌة فً حدٌثها عن اإللحاد الفلسفة العلمانٌة نوعاً من 
 .اإللحاد , سمته اإللحاد العلمً 

 
اجتماعٌة ذات فلسفة معٌنة هدفها إبعاد  , وهً حركة" الالدٌنٌة " والعلمانٌة تعنً فً لؽة الؽربٌٌن وعرفهم 

, والشابع بٌن الناس أنها  -الحٌاة االجتماعٌة , واألخالقٌة , والتعلٌمٌة , والسٌاسٌة  –الدٌن عن الحٌاة كلها 
تعنً إبعاد الدٌن عن الحٌاة كلها , والعلمانً  –كما رأٌنا  –تعنً فصل الدٌن عن الدولة , وهذا خطؤ , فهً 

 .ي ال ٌطبق الدٌن فً السٌاسة , وال فً شبون الحٌاة كافة هو الشخص الذ
أو قبل  –الثالث عشر الهجري / وقد كان ظهور العلمانٌة فً أوروبا فً بداٌة القرن التاسع عشر المٌالدي 

" والخروج على سلطان الكنٌسة , ورجال الدٌن النصرانً , " الهرطقة " ابتداء من ظهور  –ذلك بقلٌل 
إذاً نبتت خارج العالم اإلسالمً , وتسربت إلٌه من خالل مناهج التعلٌم , ومن خالل المبعوثٌن  "فالعلمانٌة 

الذاهبٌن من بلدان العالم اإلسالمً إلى معاهد أوروبا لتلقً العلم فٌها , وكذلك من خالل ضالالت المستشرقٌن 
 ., وتضلٌل سبل اإلعالم الؽربً

 
لمانً بٌن أبناء المسلمٌن عن طرٌق فرض نظامه التربوي الؽرٌب وقد حرص االستعمار على نشر الفكر الع

عن المعتقدات والقٌم اإلسالمٌة , وكذلك عن طرٌق حصر التعلٌم الدٌنً وعزله عن التعلٌم العام , وعن 
محاصرة وتمٌٌع المناهج اإلسالمٌة باسم التطوٌر والتحدٌث , وهو إذ ٌفعل ذلك إنما ٌرمً إلى خلق أجٌال من 

لمٌن تجهل تراثها اإلسالمً , فتتنكر لشخصٌتها وذاتٌتها اإلسالمٌة , وترى أن الحضارة األوروبٌة , المتع
والعلم األوروبً هو أساس الرقً والتطور , وأن كل شًء دون ذلك عتٌق , قدٌم وال ٌساٌر التحضر 

والتً  –لفبات المتعلمة والتطور , وهكذا استطاع االستعمار ببثه لمثل هذا الفكر العلمانً أن ٌبعد بعض ا
عن دٌنها , وعن مثلها وقٌمها وحضارتها اإلسالمٌة , وقد  –كانت قد برزت إلى مواقع الصدارة فً بلدانها 

أصبح هإالء ؼرباء عن أمتهم اإلسالمٌة , فتبنوا دعوات فكرٌة هدامة وموالٌة للؽرب سنذكرها فً 

 .المحاضرة القادمة
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7م  

 لعامل اإلسالمًُسائل االستعنار يف إضعاف ا

             
: أشكال العلمانٌة  

 
 :التشبث بالحضارة الغربٌة  -أ

 
واإلعجاب بها , واألخذ بها دون وعً , وقد تبنى هذا االتجاه جماعة من الكتاب واألدباء المسلمٌن من الذٌن 

ل من أوضحها كتابات طه تولوا المراكز القٌادٌة بعد زوال الخالفة العثمانٌة , واألمثلة على ذلك كثٌرة , لع
حسٌن والتً ٌبدي فٌها إعجابه الشدٌد بالحضارة الؽربٌة , وٌدعو إلى األخذ بتلك الحضارة , والسٌر فً 

وهناك .. ملًء بمثل هذه اآلراء " مستقبل الثقافة فً مصر "ركابها إن أرٌد لألمة أن تتقدم وتتطور , وكتابه 
مما تتبنى وتدعو إلى آراء شبٌهة بآراء طه حسٌن المتحٌزة إلى  كتابات سالمة موسى , وقاسم أمٌن وؼٌرهما

 .الحضارة الؽربٌة , بل والمفتونة بها , والداعٌة باألخذ بؤسبابها كلها 
 
وزاد من تؤثٌر هذا االتجاه الموالً للؽرب النصرانً , ولحضارته تقاطر البعثات إلى الدول األوروبٌة من 

كمال تعلٌمهم , فقد عاد كثٌر منهم وقد تطبعوا بطباع الؽرب , وتؤثروا بفلسفته أبناء المسلمٌن الراؼبٌن فً است
وفكره , وانساقوا وراء التٌار الؽربً , فؤصبحوا بذلك رصٌداً فً حساب أعداء اإلسالم , بالسلوك , والتربٌة 

ه , ٌستؽلها إلحداث والفكر , وانساقوا وراء التٌار بال فهم وال وعً , واتخذهم االستعمار أداة طٌعة فً ٌد
" العلمانٌة " االنقالب الجذري فً حٌاة المسلمٌن , وإلحداث الفجوة والفرقة بٌن جمهور األمة , وقٌادتها 

 .المنقطعة عنها وعن تراثها اإلسالمً 
  

:بث الدعوات والنزعات القومٌة واإلقلٌمٌة والقبلٌة  -ب  

 
, وتجاهل ماضً األمة اإلسالمً , ذلك أن اإلسالم وكلها دعوات أراد بها االستعمار محاربة اإلسالم 

حارب مثل هذه الدعوات وأقام أمته على قواعد وأسس إسالمٌة معلومة , والمستعمرون ٌرٌدون من نشرهم 
لتلك النزعات الضٌقة أن ٌجعلوا المسلم ٌفكر فً وطنه قبل عقٌدته , وأن ٌربطه بالماضً التارٌخً الؽامض 

لماضً اإلسالمً , والذي ٌجد فٌه المسلم أسس قوته ومجده , ودعابم نهضته , البعٌد , السابق على ا
فاالستعمار ال ٌرٌد للمسلمٌن ذلك , وإنما ٌرٌد إبعادهم عن ذلك الماضً , بالدعوة إلى إحٌاء الحضارات 

ً , ومن ثم أراد الؽرب تلفٌق دعوة وهمٌة لكل قطر إسالم.. القدٌمة , حتى تحل محل األخوة اإلسالمٌة 
التً تقوم على إحٌاء ما قبل اإلسالم من لؽة وأدب وتراث وفرعونً , " الفرعونٌة "فمصر أرادوا لها 

م  1798وقد أطلت هذه الدعوة برأسها منذ ؼزو نابلٌون لمصر فً عام .. واالعتزاز بتارٌخ مصر القدٌم 
االنطواء على الذات "عوة ٌقود إلى واستصحابه لبعثة علمٌة للتنقٌب عن آثار الفراعنة , وتعمٌق مثل هذه الد

والتمسك بالعصبٌة  –أو حتى العربٌة  –, ومعارضة كل دعوة ترمً إل تقرٌر الوحدة اإلسالمٌة " 
الفرعونٌة التً ٌرى أنصارها أن المسلمٌن العرب ؼزاة دخالء على مصر , كالٌونان , والرومان سواء 

 .بسواء  
 

سوؼوا لها ضرورة إحٌاء التراث الفارسً القدٌم , والتمسك واالعتزاز فً إٌران , و" الفارسٌة " كما بعثوا 
فً " الكنعانٌة " فً العراق , و " البابلٌة" و " اآلشورٌة " فً لبنان , و " الفٌنٌقٌة " به , وعمدوا إلى إثارة 

 وهكذا, –فً المؽرب "  البربرٌة " فلسطٌن , و 
 
مٌة الضٌقة هو سلخ أجزاء العالم اإلسالمً بعضها عن بعض , والهدؾ من وراء إثارة هذه النعرات اإلقلٌ 

وعزلها عن بعضها , والتفرٌق بٌنها , والحٌلولة دون وحدتها , والعمل على إرؼام كل جزء منها على 
التخلً عن تارٌخه وماضٌه اإلسالمً , وعن لؽته العربٌة , وفصله عن جسم األمة تمهٌداً لالنقضاض علٌه 

 .واستعباده 
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:محاربة اللغة العربٌة  –قطع صلة المسلمٌن بالقرآن الكرٌم  - جـ  

 
إن هدؾ المستعمرٌن هو محاربة اللؽة العربٌة , لكونها لؽة القرآن الكرٌم , وبها تمت صٌاؼة التراث 
اإلسالمً عبر السنٌن , وقد صاحبت انتشار الدٌن اإلسالمً , فحلت أٌنما حل , وبها كتب المسلمون على 

ؽاتهم وأجناسهم ودٌارهم , وهً عنصر وحدة بٌن المسلمٌن , ولذا كان من الطبٌعً أن ٌحاربها اختالؾ ل
بحٌث ال  –المستعمرون , وأن ٌقفوا فً طرٌق انتشارها , بالتمكٌن للؽاتهم من انجلٌزٌة , وفرنسٌة وهولندٌة 

 :منها  –لٌب واتبعوا فً ذلك عدة أساتتمكن اللؽة العربٌة من التوسع بٌن مسلمً العالم , 
 

نقل كثٌر من لؽات المسلمٌن التً كانت تكتب باألحرؾ العربٌة , من ذلك الحرؾ إلى الحرؾ الالتٌنً : أوالً 
م أحرؾ اللؽة العثمانٌة العربٌة إلى األحرؾ  1926, فقد نقل مصطفى كمال أتاتورك فً مإتمر باكو عام 

ٌة , ولؽة الهوسا فً نٌجٌرٌا , واللؽة السواحلٌة فً بلدان الالتٌنٌة , وحدث نفس الشًء بالنسبة للؽة اإلندونٌس
 . شرق أفرٌقٌا 

 
تشجٌع اللؽات المحلٌة واللهجات فً معظم البالد اإلسالمٌة ؼٌر العربٌة لتصبح هً اللؽات القومٌة , : ثانٌاً 

, والبنؽالٌة فً (لقدٌمةالهندٌة ا) مثل بعض اللؽات المحلٌة واللهجات فً القارة األفرٌقٌة , ومثل السنسكرٌتٌة 
 .شبه القارة الهندٌة , وؼٌرها 

 
توسٌع نطاق لؽة المستعمر , وجعلها اللؽة الرسمٌة , كما فعل فً الهند اإلسالمٌة , وبنؽالدٌش , : ثالثاً 

ولعل هذا األمر أوضح ما ٌكون فً المستعمرات ..وفً بلدان ؼرب أفرٌقٌا , ووسطها وشرقها  وباكستان ,
وكذلك فً المستعمرات البرٌطانٌة , فال زال أهلها من مسلمٌن وؼٌرهم حتى اآلن ٌتحدثون  الفرنسٌة ,

 .خاصة اللؽة الفرنسٌة .. وٌتخاطبون بلؽة مستعمرٌهم القدامى ,
 

وعندما وجد الؽربٌون أن القضاء على اللؽة العربٌة فً حكم المستحٌل عملوا على التقلٌل من شؤنها , : رابعاً 
ومن ثم عمدوا إلى الدعوة الستخدام اللؽة .. ال تلبً حاجات العصر , وأنها استنفدت أؼراضها فقالوا إنها 

العامٌة لؽًة للتؤلٌؾ والكتابة , كما فعلوا فً الجزابر , ومصر , وبالد الشام , والعراق , وتونس , والمؽرب , 
بمعلمٌها بالقدرة الذي أولته لؽاتها  كما أن السٌاسة التعلٌمٌة تجاهلت اللؽة العربٌة , ولم تهتم بها , وال

والؽرض من محاربة اللؽة العربٌة بهذه الصورة وبكل تلك القوة , هو زرع  –ومعلمٌها من اهتمام وتشجٌع 
الفرقة بٌن المسلمٌن من عرب وؼٌرهم , بتفرٌقهم فً اللؽة , والدٌن والثقافة , وبعدم السماح للعربٌة من 

, وهو الذي ٌعطٌهم .. ٌن تراثهم الماضً , ألنه هو الذي ٌربطهم وٌوحد بٌنهم االنتشار بٌن المسلمٌن وما ب
 .أمام مخططات االستعمار وتحدٌاتهالثقة فً أنفسهم , وٌعزز من صمودهم 

 
:توجٌه التعلٌم وجهة إسالمٌة  –د   

 
وجدها االستعمار  وذلك عن اقتباس األنظمة والمناهج الؽربٌة , وإحاللها محل مناهج التعلٌم اإلسالمٌة التً

فً مستعمراته اإلسالمٌة , والهدؾ من كل ذلك هو إضعاؾ العالم اإلسالمً , بتذوٌب هوٌته اإلسالمٌة فً 
وكذلك توجٌه التعلٌم لتخرٌج طابفة من المتعلمٌن ٌخدمون مصالحه , وٌعززون من .. الهوٌة االستعمارٌة 

ومن ثم ما فتا ... ها , وأخذ ٌحارب اإلسالم فٌها سٌطرته االستعمارٌة فً بلدان المسلمٌن التً استعمرو
المستعمرون ٌحاولون القضاء على ثقافة اإلسالم وإرثه , بالطعن فٌهما , وأثارت الشكوك والشبهات حولهما , 
وذلك عن طرٌق إحالل الفكر العلمانً محل الفكر اإلسالمً فً مناهج التعلٌم والتً أُخرج من برامجها الدٌن 

سالم , وإرثه الثقافً واللؽوي , فً محاولة لطمس هوٌة األمة , ولقطع صلتها بتراثها وماضٌها , وتارٌخ اإل
 .اإلسالمً 

 
وال عجب أن خلت مناهج الجامعات أٌضاً من علوم اإلسالم , وامتألت بمفردات المناهج الالدٌنٌة , كعلوم 

ن وعلومه , وكذلك التركٌز واالهتمام بالتراث الفلسفات المادٌة واإللحادٌة , والنظرٌات الؽربٌة الرافضة للدٌ

 , وفً تركٌا , وإندونٌسٌا , وؼٌرهاحدث ذلك فً مصر ,  - نٌة , والحضارات السابقة لإلسالموالحضارات الوث
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والؽرض من وراء كل ذلك هو محاولة القضاء على العوامل الجامعة للعالم اإلسالمً , وال ؼرو إذاً أن 
لمانٌة فً كل مراحله , وتعدى األمر المناهج إلى أسلوب التربٌة , وفلسفة السلوك , أصبحت برامج التعلٌم ع

عن )) فطبق االختالط بٌن الذكور واإلناث فً معظم جامعات العالم اإلسالمً , وأُدخل فً روع الطالب 
باحتذابها , أن الحضارة الؽربٌة هً خالصة الحضارات , وأن األمم ال تتقدم إال (( طرٌق المناهج وؼٌرها 

 ...واألخذ بها 
 
 :طمس هوٌة األمة الفكرٌة  -هـ 
 

باعتبارها أكثر انتشاراً , " الصحافة " كان من أخطر الوسابل العصرٌة التً اعتمد علٌها أعداء اإلسالم 
وأبعد تؤثٌراً , فجاءت الصحؾ المحلٌة واألجنبٌة تبث فً أوساط المسلمٌن قٌماً ؼربٌة نصرانٌة جدٌدة , 

بضروب األفكار المخربة  وأحادٌث الجنس الفاضحة , والصور العارٌة , والقصص الرخٌصة ,  تحفل
والبحوث والمقاالت التً تتناول كثٌراً من مقدسات المسلمٌن بالنقد والتجرٌح , وتتوؼل على المبادئ 

 .اإلسالمٌة 
واألصل الحٌوانً لإلنسان " الدارونٌة " فظهرت مإلفات مسلمٌن وؼٌر مسلمٌن تتحدث عن اإللحاد , وعن 

علً عبد الرزاق طرح قضٌة العلمانٌة ألول مرة فً صمٌم الفكر اإلسالمً " الشٌخ " , بل إن بعضهم مثل 
, وخطورة هذا الكتاب أنه حاول االستناد وألول مرة على الفكر " اإلسالم وأصول الحكم : " فً كتابه 

إلٌمان الدٌنً , ولٌس من منطلق العلمانٌة الخالصة المنافٌة التارٌخً اإلسالمً لتبرٌر العلمانٌة ضمن إطار ا
 .للدٌن 

 
م , الذي  حاول فٌه إبداء الشك فً  1926/ هـ  1345كما أصدر طه حسٌن كتابه فً الشعر الجاهلً عام 

م , الرواٌات الجاهلٌة , وتعدى ذلك إلى محاولة نقد الرواٌات والنصوص الدٌنٌة بما فً ذلك آٌات القرآن الكرٌ
وفً هذا تكمن خطورة هذا الكتاب , ولٌس فً مجرد تشكٌكه بمصادر الشعر الجاهلً , وهكذا استمرت أفكار 

ولطفً السٌد ومنصور , الؽرب المنحرفة  تظهر فً كتابات بعض األدباء العرب من أمثال إسماعٌل مظهر
 . ٌة العلمٌة وأمٌن الخولً وؼٌرهم من الكتاب تحت أقنعة البحث العلمً والموضوع, فهمً

 
وكان من نتٌجة شٌوع مثل هذه اآلراء فً الفكر واألدب والصحافة التمهٌد النتشار األفكار المادٌة , والسٌما 

حتى أصبح الشباب  –سواء كان ذلك دٌنا أو ؼٌره  –الشٌوعٌة , وتؽذٌتها بروح الشك العام فً كل شًء 
كثٌر منهم  إلى المنظمات الٌسارٌة , أو القومٌة وؼٌرها المتعلم فً العالم اإلسالمً فرٌسة للشكوك , فانضم 

من األحزاب الالدٌنٌة ,وأطلت األفكار المنحرفة فً حرٌة تامة , فدخل الفكر القومً , والوطنً , والعلمانً 
, والمادي , واالشتراكً , والوجودي إلى صفوؾ شباب المسلمٌن المتعلم باسم العلم , وحرٌة البحث , 

لثورة على كل قدٌم , وكان كل ذلك على حساب الرابطة اإلسالمٌة , فمبدأ القومٌة مثال ٌستهدؾ واإلصالح وا
بث العنصرٌة والتً تستهدؾ بدورها خلق الصدع , ونشر الفرقة بٌن المسلمٌن من العرب , والفرس , 

لذاتٌة اإلسالمٌة , والترك , والهنود , كما تهدؾ إلى إعالء شؤن التارٌخ والوالء القومً , والقضاء على ا
وكذلك الحال مع الشٌوعٌة , والماسونٌة , والدعوات التوفٌقٌة الداعٌة إلى التوفٌق بٌن األدٌان , وبخاصة بٌن 

 .اإلسالم والنصرانٌة 
 

 : وهكذا كان هدف المستعمرٌن ٌنحصر فً اآلتً 
 
 , والتفاهم معه , التصال بهم لٌسهل علٌهم ا, إنشاء جٌل من أبناء المسلمٌن ٌتبنى الثقافة الؽربٌة  -1

 .واالعتماد علٌه لتنفٌذ مخططاتهم كلها علمانٌة وؼٌرها     
 .ومن الرؼبة بالتمسك باإلسالم والدفاع عنه , ومن الثقافة اإلسالمٌة , أن تخلو األجٌال المقبلة من اإلسالم  -2
 

–تها وثقافتها وأخالقها أي تؽٌٌر عقٌد –ومن ثم عمد المستعمرون إلى تؽٌٌر قٌم األمة ومثلها   
 وبمعنى آخر إبعاد المسلمٌن عن دٌنهم باسم المدنٌة والتقدم والتطور

ثم , وهً حركة بدأها المستعمرون ومإسساتهم االستشراقٌة والتنصٌرٌة , " التؽرٌب " وهو ما عرؾ بحركة 
ٌن ومن الطالب المبتعثٌن من تالمٌذ المستشرق, " المتؽربٌن " حمل مشعلها من بعدهم جماعة من المسلمٌن 
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حركة ) وتتمثل خطة هذه الحركة , وٌساندهم فً تنفٌذ هذا المخطط بعض حكام المسلمٌن , إلى الخارج 
ومساٌرة روح , والتقالٌد واألخالق تحت قناع التطور , فً إحداث تؽٌٌر جذري فً العادات , ( التؽرٌب 
, ومن مظاهر الحركة الواضحة اتخاذ الزي األوربً  ,مستخدمة فً ذلك وسابل اإلعالم المختلفة , العصر 

, ومن نتابجها التبعٌة السٌاسٌة , ومحاكاتهم فً القشور المظهرٌة لحضارتهم , والتطبع بطباع أهل الؽرب 
, والعٌش ؼرباء فً المحٌط اإلسالمً ... ولمبادبه وتراثه , والتنكر لإلسالم , واالقتصادٌة , والفكرٌة 

 .سلمٌن حتى ٌتسنى لالستعمار السٌطرة الكاملة على العالم اإلسالمً وعلى أهله وتخرٌب عقول الم
 

 :بث الدعوات الدٌنٌة الهدامة وتشجٌعها  -و
 

وهذه إحدى وسابل االستعمار فً تنفٌذ مخططه الفكري الرامً إلى إضعاؾ المسلمٌن , وتشكٌكهم فً 
والمستشرقٌن من تشوٌه وإضعاؾ لإلسالم فً  إسالمهم , وهذه الوسٌلة إلى جانب ما قام به المتنصرون

نفوس المسلمٌن , هما وسٌلتان مكملتان لبعضها بعضاً , فالصلة بٌنهما وثٌقة , وهدفها واحد ,وهو حرب 
 .اإلسالم 

وقد عمد االستعمار إلى إٌجاد طبقة من أبناء المسلمٌن وتشجٌعهم على تبنً مذاهب إسالمٌة هدامة , تخدم 
كٌز سلطته ووالٌته على المسلمٌن , وبعبارة أخرى عدم تحدي المستعمر فً مباشرة أهدافه , بؽرض تر

سلطته على المسلمٌن , أو معارضة إدخال مخططاته الفكرٌة , ونشرها بٌنهم , ولعل من أبرز المسلمٌن 
بنى الذٌن تبناهم المستعمر , وشجعهم على بث فكرهم الدٌنً الهدام , هو السٌر سٌد أحمد خان , الذي ت

 .دعوة باطلة باسم اإلصالح والتقدمٌة 
 

, واألحمدٌة فً الهند أٌضاً , وهناك دعوات " القادٌانٌة " وٌمثل هذا االتجاه المعادي لإلسالم , الدعوة 
وكلها دعوات باطلة قامت بتشجٌع من االستعمار البرٌطانً , " البهابٌة " و " البابٌة " أخرى مماثلة مثل 

الم تحت شعار اإلصالح , خدمًة لالستعمار , وذلك عن طرٌق تنفٌذ مخططه الرامً ؼرضها معاداة  اإلس
 :وفٌما ٌلً نتناول أبرز مالمح تلك الدعوات الباطلة إلى أضعاؾ المسلمٌن بحربهم فً عقٌدتهم , 

 
:السٌد أحمد خان : أولا   

 
منها تبنٌهم , وتشجٌعهم ألحمد عندما استولى اإلنجلٌز على الهند حاربوا اإلسالم هناك بشتى الوسابل , و

القابل إنه ال " الطبٌعٌٌن الدهرٌٌن " خان , الذي بدأ أول ما بدأ بالمناداة بؤفكار ؼربٌة , مثل قوله بمذهب 
وجود فً هذا الكون إال للطبٌعة , وأنه لٌس للكون إله حكٌم , وأن كل األنبٌاء كانوا طبٌعٌٌن ال ٌعتقدون 

 .باإلله الواحد 
ع أحمد خان أن ٌؽري بضالالته هذه بعضاً من أبناء األؼنٌاء الطابشٌن , والسابرٌن فً ركاب وقد استطا

االستعمار , والمعجبٌن بفكره وحضارته , ولم ٌكن ؼرٌباً أن للحكام البرٌطانٌٌن ؼرضاً من وراء مشربه 
وساعدوه على بناء  وضالله هذا , إذ رأوا فٌه خٌر وسٌلة إلفساد نفوس المسلمٌن , فساندوه , وشجعوه ,

لتكون مصٌدة ألبناء المسلمٌن فٌدخلوها , وفٌها " المحمدٌٌن " سموها مدرسة " علٌكرة " مدرسة فً 
 .ٌتربون على أفكار أحمد خان الضالة 

 
ومضى هذا الرجل إلى أبعد من ذلك , حٌث كتب تفسٌراً للقرآن الكرٌم , حرؾ فٌه ما أراد أن ٌحرؾ , وقال 

سدة , كما أنه جهز بالدعوة لخلع األدٌان , بدعوى أن أوروبا لم تنهض إال بعد أن رفضت الدٌن فٌه بآرابه الفا
 , وتخلت عنه 

وٌتضح من كل ما ذكرنا أن دعوته دعوة إلحادٌة رؼم إدعابه أنه ٌدافع عن اإلسالم والمسلمٌن , وأنه ٌرٌد أن 
للحٌاة العصرٌة التً قامت على أثر نهضة العلم  ٌجد للمسلم المعاصر طرٌقاً ٌوفق فٌه بٌن إسالمه وبٌن تقبله

وهً دعوة  –" إنسانٌة األدٌان " وهو كذلك ٌدعو إلى التعاون بٌن المسلمٌن والؽربٌٌن فٌما أسماه ... الطبٌعً 
, وفٌها تنتقً الفوارق بٌن " الماسونٌة " , وكانت من قبل تعرؾ بؤسم " بالعالمٌة " تشبه الفكرة المسماة الٌوم 

.وطان , والقومٌات , واألدٌان والمذاهب األ  

تربوي , فهو صحفً , ومإلؾ , ومدرس , وقد أثرت حركته هذه فٌما  –وكان للسٌد أحمد خان نفوذ سٌاسً 
".القادٌانٌة " بعد فً ظهور فرقة ضالة أخرى هً   
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8م  

 بث الدعٌات الدٍنَة اهلدامة ًتشجَعوا

 
:القادٌانٌة : ثانٌاا   

 
" قادٌان " م فً مدٌنة  1839, الذي ولد حوالً سنة " مٌرزا ؼالم أحمد القادٌانً " ى هً دعوة منسوبة إل

إحدى مدن مقاطعة بنجاب بالهند فً بٌت من البٌوتات التً اشتهرت بخدمة سٌاسة اإلنجلٌز االستعمارٌة 
ألٌام على وتحقٌق مصالحهم , فوالده كان من أخلص أصدقاء االحتالل اإلنجلٌزي الذي فرض سٌطرته تلك ا

 :ٌقول المٌرزا ؼالم أحمد نفسه  و,  شبه القارة الهندٌة 
 " .لم تبخل عابلتً ولم تضن , ولن تبخل ولن تضن بدماء أبنابها فً خدمة مصالح الحكومة اإلنجلٌزٌة أبداً " 

ج موضع ثقة الحكومة البرٌطانٌة , وقد خدموها فً الهند وخار. ومن ثم كانت حركة المٌرزا ؼالم أحمد 
 .الهند 

 
م كؤحد الدعاة إلى اإلسالم والمناظرٌن لخصومه من ؼٌر  1884وقد ظهر المٌرزا ؼالم أحمد فً سنة 

" م نادى فً المسلمٌن ودعاهم إلى مباٌعته , وكان ٌدعً حٌنذاك أنه  1888المسلمٌن , وفً دٌسمبر سنة 
م أعلن أن المسٌح  1891ٌح , وفً سنة , وٌظهر للناس مماثلته للمس" ومؤموراً من هللا " , " مجدد العصر 

م بدأ بعض الخواص من  1944قد مات , وادعى أنه هو المسٌح الموعود , والمهدي المنتظر , وفً سنة 
وذلك حتى ال ٌثٌر  –اتباعه ٌلقبونه بالنبً صراحة , وكان هو ٌقول إن نبوته نبوة جزبٌة , أو نبوة ؼٌر كاملة 

علن المٌرزا بوجه سافر أنه النبً والرسول , ولم ٌكن لدعواه تلك صورة م أ 1941الناس علٌه , وفً سنة 
واحدة بعٌنها , ولكنها اختلفت باختالؾ الظروؾ واألحوال , فهو ٌقول فً أحٌان أنه نبً ؼٌر حامل للشرٌعة 

ٌه , , ثم ٌمضً هذا المدعً فٌقول إن النبوة ختمت به , وأنه هو المسٌح الموعود , بل وإن الوحً ٌنزل عل
 كما ٌدعً هذا الضال –ذلك أن باب الوحً 

لم ٌؽلق إلى اآلباد بعد محمد صلى هللا علٌه وسلم , وما دام هو نبً والوحً ٌنزل علٌه ,  –( مٌرزا احمد )  
وأن كل من ال ٌإمن بما قاله المٌرزا أحمد فهو كافر ؼارق  –هً األمة القادٌانٌة  –فإن له أمة ٌبلؽها كالم هللا 

 .على حد قوله  –فر فً الك
 

وهكذا حاول القادٌانٌون أن ٌجعلوا نحلتهم دٌناً له نبٌه , ومركزه وأصحابه , وخلفاإه ومقدساته , وتارٌخه , 
" رضً هللا عنهم " وٌقطعون صلة أتباع القادٌانٌة عن تراث اإلسالم ومنابعه , حتى أنهم ٌطلقون على رجالهم 

, وٌرون عنه األحادٌث بإسناد كإسناد الصحاح , " أم المإمنٌن " ابلته وعلى ع" علٌه السالم " وعلى زعٌمهم 
فانظر مركز القداسة , وساواها بالمدٌنة المنورة , " قادٌان " وقد أضفى هذا المتنبً المٌرزا أحمد على بلده 

 :مثالا إلى قول أحد أتباعه 
 

ب من البركات التً تختص بقبة النبً إن الذي ٌزور قبة المسٌح الموعود البٌضاء فً القادٌان له نصٌ" 
 .”الخضراء فً المدٌنة , فما أشقى الرجل الذي ٌحرم نفسه من هذه البركات خالل الحج األكبر إلى قادٌان 

ما نزل من اآلٌات القرآنٌة فً شؤن بلد هللا الحرام " قادٌان " وقد تقدم القادٌانٌون خطوة أخرى وطبقوا على 
 {ومن دخله كان آمناً } : رك , ٌقول المٌرزا ؼالم أحمد فً تؤوٌل قوله تعالى ,, والمسجد األقصى المبا

 : أن هذه اآلٌة تنعت المسجد الذي أسسه فً قادٌان , وٌقول إن المراد بالمسجد األقصى فً قوله تعالى  
 .مسجد قادٌانهو { ذي باركنا حوله سبحان الذي أسرى بعبده لٌاًل من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ال} 

لقد قاوم علماء اإلسالم وقادة الفكر فً الهند وؼٌرها من دٌار اإلسالم هذه الفتنة القادٌانٌة , فحاربوها بؤقالمهم 
وكذلك بارك اإلنجلٌز هذه النحلة  –وعلمهم , واعتبروها نحلة خارجة عن دابرة اإلسالم , المتنبى فً قادٌان 

ها , ألنها دعوة تبث بذور الشقاق فً صفوؾ المسلمٌن , وألنها , وشجعوها, بل هم الذٌن ؼرسوها ورعو
أداة طٌعة لتحقٌق أؼراضهم االستعمارٌة , وبرؼم أن المسلمٌن ظلوا ٌعلنون بؤن القادٌانٌٌن مارقٌن عن 
اإلسالم , فإن اإلنجلٌز لم ٌكترثوا لتصرٌحات المسلمٌن وأصروا على اعتبار القادٌانٌة طابفة من الطوابؾ 

مٌة , وقد أخذ االستعمار اإلنجلٌزي بٌدها وشجعها حتى استفحل أمرها وتبوأت المناصب الربٌسٌة فً اإلسال
 .اإلدارة المدٌنة وفً الجٌش 
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م , وقد استؽلت النحلة  1944وقد سجلت اإلدارة البرٌطانٌة فً الهند نحلة القادٌانٌة كمذهب رسمً فً سنة 
ضاللتها , وادعاءاتها الباطلة إلى الحد الذي حدثت بٌنهم وبٌن عامة هذا السند البرٌطانً , فتمادت فً نشر 

المسلمٌن اشتباكات ومنازعات فً جمٌع المجاالت , ورفعوا أمرها إلى المحاكم , والتً قضت بؤن القادٌانٌٌن 
لقارة قوم مرتدون عن اإلسالم , والؽرٌب فً األمر أنه لما قامت دولة باكستان بعد جالء اإلنجلٌز عن شبه ا

الهندٌة , ظلت هذه الدولة تبسط على القادٌانٌٌن جناح عطفها وحماٌتها , تقطعهم األراضً الواسعة , وتسند 
وفً وجه هذا السند اجتمع زعماء المسلمٌن فً مدٌنة .. إلٌهم نصٌباً وافراً من المناصب الحساسة فً دوابرها 

نٌن أقلٌة ؼٌر مسلمة على ؼرار األقلٌات ؼبر م وطالبوا الحكومة بؤن تجعل القادٌا 1953كراتشً عام 
المسلمة األخرى , ولكن الحكومة استمرت فً حماٌتها لهم , بل إن وزٌر خارجٌتها ظفر هللا خان كان من 

وقد حاولت الحكومة قمع حركة  –القادٌانٌن المتحمسٌن لدعواهم , فمكن لهم فً السفارات والمفوضٌات 
ركة , فؤعلنت الحكم العرفً , وزجت بقادتهم فً السجون , واستشهد مبات علماء المسلمٌن المعارضٌن للح

المسلمٌن المعارضٌن للحركة برصاص جنود الحكومة , وكان من ضحاٌا هذا القمع األستاذ أبو األعلى 
بعة الذي حكم علٌه باإلعدام أوالً , ثم استبدل الحكم بالسجن أر(( المسؤلة القادٌانٌة )) المودودي مإلؾ كتاب 

عشر عاماً مع األشؽال الشاقة , ولم تكن جرٌمته إال أنه عارض القادٌانٌة , وألؾ رسالته المذكورة التً 
 وضح فٌها أباطٌل القادٌانٌة 

 
 

والدعوة القادٌانٌة لها ومراكز فً شتى أقطار األرض , وال سٌما فً البلدان األفرٌقٌة , وفً البالد األوروبٌة 
حسب تصرٌحاتهم إحدى وثالثٌن مركزاً , ومن أؼرب ما ٌكون  –راكزهم فً العالم وعدد م.. , وفً إٌران 

أسسوه فً حٌفا فً ظل الحماٌة البرٌطانٌة , ومن حٌفا ٌرسلون دعاتهم للبلدان  –أن لهم مركزاً فً إسرابٌل  
بٌل على الجواز العربٌة , وهم اآلن ٌنعمون بحماٌة إسرابٌل لهم , وتجدر اإلشارة إلى أنهم ٌقٌمون فً إسرا

البرٌطانً , ألن باكستان ال تعترؾ بالكٌان اإلسرابٌلً فً فلسطٌن , ومواالتهم إلسرابٌل , ثم لإلنجلٌز دلٌل 
قاطع بؤنهم ؼٌر مسلمٌن , وال بد للحكومات العربٌة واإلسالمٌة وبخاصة الجامعة العربٌة ولجنة مقاطعة 

هم الدعوي , خاصة وأن دعاتهم الضالٌن عندما ٌشرعون فً إسرابٌل من التنبه لخطر القادٌانٌٌن وخطر نشاط
بث ضالالتهم فً أوساط المسلمٌن ال ٌظهرون إال فً مظهر دعاة اإلسالم , ودعاة البحث والتجدٌد إلٌقاع 

 .المسلمٌن السذج فً مصٌدتهم 
 

 
ه , هاجر إلى كشمٌر أن عٌسى علٌه السالم بعد موت: وتختلؾ القادٌانٌة مع اإلسالم فً جملة مسابل , منها 

عاماً وأن قبره لم ٌزل  124فً الهند لٌنشر تعالٌم اإلنجٌل فً البالد , وأنه توفً بعد أن بلػ من العمر 
 .موجوداً هناك 

 
 

كما أن رأٌه فً الجهاد مخالؾ للرأي اإلسالمً , فالجهاد " ... نبً " , فهو " المهدي " وأٌضاً فً إدعابه أنه 
لإلقناع , فهو ٌبطل فرضٌة الجهاد وٌحاول التؽرٌب بٌن اإلسالم والنصرانٌة لدرجة  فً رأٌه وسٌلة سلمٌة

 .تكاد تدمج أحدهما فً اآلخر 
 

 
والخالصة أن القادٌانٌة ثورة على النبوة المحمدٌة واإلسالم , وهً أٌضاً ولٌدة السٌاسة اإلنجلٌزٌة التً 

ارٌة , وتفرٌق شمل المسلمٌن فً الهند وؼٌرها من تحاول قتل روح المقاومة اإلسالمٌة لمخططاتها االستعم
المستعمرات البرٌطانٌة , ولذا حمى اإلنجلٌز مٌرزا ؼالم أحمد , ومكنوه من نشر دعوته الرامٌة إلى تؤسٌس 

 .دٌانة جدٌدة , وأمة قادٌانٌة بدالً عن اإلسالم وأمته 
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:األحمدٌة : ثالثا  

 
 األولى القادٌانٌة أو األحمدٌة والثانٌة الالهورٌة أو جماعات الهور : ى فرقتٌن انشقت القادٌانٌة بعد نشؤتها بقلٌل إل

 
الفرقة األولى تعتقد أن المٌرزا ؼالم أحمد نبً مرسل من هللا تعالى , وأنة المسٌح الموعود , وأنة أفضل  و

نسبة " قادٌانٌٌن "  من كثٌر األنبٌاء , وأن أصحابه هم صحابة ورجال البعثة الثانٌة ,والمسلمون ٌسمونهم
نسبة إلى " أحمدٌٌن " والتً نشؤت فٌها الحركة وترعرعت , وهم ٌسمون أنفسهم " قادٌان " إلى مدٌنة 

 .مإسس الحركة ؼالم أحمد المتنبً الكذاب , وذلك تضلٌالً للناس , وذراً للرماد فً العٌون 
 

كمال الدٌن , وموالي محمد علً , وهم ٌرون فٌتزعهما رجالن هما خواجة " اللهورٌٌن " أما الفرقة الثانٌة 
أن المٌرزا ؼالم أحمد مصلح ومجدد, والمسٌح الموعود , ولهذه الفرقة نشاط كبٌر فً الخارج فً آسٌا 
وأوربا, وكل من الفرقتٌن تسمى نفسها باألحمدٌة ,والمسلمون الٌفرقون بٌن هاتٌن الفرقتٌن , فكالهما فرقتان 

 . إلسالم ضالتان خارجتان عن ملة ا
 

:البابٌة : رابعاا   
 

م فً إٌران فً وقت كانت تعصؾ االضطرابات السٌاسٌة , والفوضى 1844ظهرت الفرقة البابٌة فً عام 
وقد عرؾ فٌما  -م1844الفكرٌة الدٌنٌة , وفً هذا الجو المضطرب ظهر اسم علً محمد الشٌرازي فً عام 

صل إلى صاحب الزمان ,اإلمام المنتظر الذي ٌنتظره الشٌعة المو" الباب " لٌعلن أنه  –بالمٌرزا علً  –بعد 
اإلثنً عشرٌة , وأنة ٌرٌد إصالح ما فسد من أمر اإلسالم والقرآن , ثم ما لبث أن تحول اإلدعاء والزعم إلى 

 وأن هللا قد أوحى" أنه هو بعٌنة اإلمام المنتظر , ثم تجاوز هذا اإلدعاء إلى الزعم بؤنه نبً مرسل ,حٌث قال 
ولم  –" ولقد بعثنً هللا بمثل ما قد بعث به محمداً رسول هللا من قبل : وقال " إلً إن كنتم تحبون هللا فاتبعونً 

 " .البٌان " ٌقؾ هذا المدعً عند هذا الحد بل زعم أن اإلله حل فٌه ,فً كتابه 
 

أن الباب هو خاتم النبٌٌن بعد أنها ناسخة للشرٌعة اإلسالمٌة , و" البابٌة " وخالصة هذه الدعوة المسماة بـ 
فٌه مضمون " البٌان " محمد صلى هللا علٌه وسلم , وأنه أنزل علٌه كتاب أفضل من القرآن الكرٌم واسمه 

دعوته , والذي ال ٌصح على األتباع إال قراءته دون سواه , وأن كل من ال ٌإمن بكتابة هذا كافر ٌستحق 
مس , وصالة الجمعة , وصالة الجماعة إال صالة الجنازة , وقال إن كما أن الباب ألؽى الصلوات الخ –القتل 

 .القبلة هً البٌت الذي ولد فٌه بشٌراز, وقال إنه أفضل األنبٌاء قاطبة 
 

والبابٌون ٌرون أن األنبٌاء لٌسوا إال مصلحٌن اجتماعٌن جاءوا إلصالح شبون البشر , وٌمكن أن ٌؤتً مثلهم 
" الباب " حمداً صلى هللا علٌه وسلم هو خاتم األنبٌاء , والؽرٌب هنا أن ٌدعً كثٌرون , ومن ثم أنكروا أن م

وقد هاجم علماء المسلمٌن هذه الدعوة اإللحادٌة , واعتبروها . أنه نبً فً حٌن ٌنفً عن األنبٌاء صفة النبوة 
ضربه حتى أعلن , وأمر بتعلٌقه من ساقٌه و" الباب " دعوًة خارجة عن اإلسالم , وقبض حاكم شٌراز على 

 .هـ  1265توبته , ولكنه ما لبث أن عاد إلى كفره , فقبض علٌه وأعدم فً عام 
 

:البهائٌة : خامساا   
 

" بالبهاء " قام باألمر من بعده أحد أتباعه وهو المٌرزا حسٌن علً المازندرانً , الملقب " الباب " بعد إعدام 
أنه الموعود الحقٌقً , والمسٌح المنتظر , وأن " البهاء "  وأخوه المسمى صبح األزل , وادعى –أو بهاء هللا 

لم ٌكن إال داعٌاً ومبشرا به , فمثله معه كمثل ٌوحنا المعمدانً مع المسٌح علٌه السالم , وبدأً ٌنشر " الباب " 
انٌة تعالٌمه فً طهران , ولكنه تورط فً محاولة الؼتٌال شاه إٌران لإلفراج عنه , فاستجابت الحكومة اإلٌر

فنفته إلى العراق , حٌث تولته مجموعة من الٌهود لتخطط له منهجه , فوجهه الٌهود وجهة تتصل بالماسونٌة 

حٌث الدعوة إلى وحدة األدٌان بالخروج على أصولها فً دٌن جدٌد , وهً دعوة تستهدؾ عالمٌة الدٌن 
 .اإلسالمً , وتعالٌمه , بنسخها فً دٌن عالمً جدٌد 
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لسلطات العثمانٌة إلى خطر البهابٌٌن والبابٌٌن فنفتهم إلى األستانة , ثم إلى أدرنة , وأخٌراً نفً وقد تنبهت ا   
إلى قبرص , حٌث ادعى كل منهما أنه رسول مستقل , (( صبح األزل )) إلى عكا , ونفً شقٌقه (( البهاء )) 

(( األقدس )), فللبهاء كتابه المسمى سابقة ولٌس خلٌفة للباب , وأن لكل منهما كتاب خاص به ناسخ للشرابع ال
خالله من (( البهاء )) , ودخل اإلخوان فً صراع مرٌر بٌنهما , تمكن (( ألواح )) , وألخٌه كتابه المسمى 

أو بهاء هللا  –إبادة جماعة أخٌه , حٌث صفا له المكان , فادعى النبوة , ثم ادعى األلوهٌة , ولقب نفسه البهاء 
, حٌث سانده الٌهود كما قلنا , وقد أسقط البهابٌون فرٌضة الجهاد , وأٌدوا الدعوة  أي وجه هللا األبهى

الصهٌونٌة , واؼتصابها لفلسطٌن , وأٌدوا الربا بإٌعاز من الٌهود , وقد اتضحت صلة هذه الحركة باالستعمار 
ه بالوسام اإلمبراطوري , البرٌطانً وبالٌهود عندما منحته الحكومة البرٌطانٌة جنسٌة إنجلٌزٌة , وأنعمت علٌ

وهذه المنح ال تقدم إال لمن قدم خدمات جلٌلة لإلمبراطورٌة البرٌطانٌة على حساب اإلسالم (( السٌر)) وبلقب 
 والمسلمٌن , وقد اتخذ البهاء بعد ذلك من عكا مقراً له 

 
 :والدعوة البهائٌة مخطط كامل لهدم اإلسالم ، إذ فٌها 

 
 .ؼٌر مفهومها ومدلولها اللؽوي والشرعًتؤوٌل القرآن الكرٌم على  -1
 
قولهم إن الشرٌعة اإلسالمٌة ال تصلح لهذا الزمان , وفً هذا إقرار بالقوانٌن الوضعٌة االستعمارٌة ,  -2

 .وبفصل الدٌن عن كافة شبون الحٌاة 
 
معارضة الجهاد ومقاومته , وقد ارتفعت صٌحتهم هذه ضد مقاومة أهل فلسطٌن للمخطط الصهٌونً  -3

مً إلى استالب أراضٌهم , كما أنهم وظفوا هذه الدعوة ضد دعوة السلطان عبد الحمٌد الثانً للجهاد الرا
 .أثناء الحرب العالمٌة األولى 

 
ثم ادعاء نبوة جدٌدة , ودٌن جدٌد ناسخ لإلسالم  ولألدٌان جمٌعاً ,  –اللؽة العربٌة  –محاربة لؽة الكرٌم  -4

 .هو دٌن البهابٌة 
 
إلسالمٌة وأحكامها , وبالذات فً شؤن المرأة , فهم دعاة لالختالط المطلق بٌن الذكور إبطال الشرٌعة ا -5

 .واإلناث , وإلى مساواة المرأة بالرجل مساواة مطلقة 
 
دعوة السالم العالمً التً تخدم إسرابٌل واحتاللها لفلسطٌن , واألراضً العربٌة , ثم أٌضاً دعوى  -6

 .لعالم الصهٌونٌة العالمٌة بالسٌطرة على ا
 
 .والبهابٌة , ومتابعة الٌهود فً منهجهم , واالستمداد من التراث الٌهودي  –التلمودٌة  –الترابط بٌن الٌهودٌة  -7

 
ادعاء البهاء لإللوهٌة , ذلك أنه أدعى أوالً خالفة الباب , ثم أدعى أنه المهدي المنتظر , وأنه المسٌح ,  -8

مظهر هللا " و –" بهاء هللا " وأنه , اٌة المطاؾ أنه إله ورب ثم أعلن فً نه, وأن جمٌع األنبٌاء بشرت به 
 .الذي ٌتجلى فً طلعته جمال الذات اإللهٌة " ومنظر هللا " و, " 

 
دعوى البهابٌن بعدم انقطاع الوحً والرسالة , ألن انقطاع الوحً بعد محمد صلى هللا علٌه وسلم لٌس له  -9

أن الرسل شخص واحد , ورسم واحد , وذات واحدة , سند فً منطق الواقع كما ٌزعمون , وٌقولون 
 .وحقٌقة واحدة

 
 .إٌمانهم بتناسخ األرواح , وٌنكرون الثواب والعقاب كما قال به اإلسالم , كما ٌنكرون الٌوم اآلخر  -14

والؽرض من كل هذه الدعاوى واألفكار الباطلة هً القضاء على اإلسالم , والعمل على فرقة أهله حماًٌة 

 .وفد أفتى علماء المسلمٌن بكفر البهابٌن وخروجهم عن اإلسالم –تعمار الؽربً لالس
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9م  

 أسالَب إضعاف العامل اإلسالمُ

 
 

:الستشراق  -2  
 

هو اشتؽال طابفة من الباحثٌن بدراسة علوم الشرق وحضارته , وأدٌانه ,  –كما ٌعرفه أهله  –االستشراق 
التصورات الؽربٌة عن العالم اإلسالمً والعربً , وعبر عن خلفٌة  ولؽاته وثقافته , وأسهم تٌاره فً صناعة

بٌن الؽرب والشرق , بالمستشرقٌن عندما درسوا اإلسالم , مبادبه ,  –القدٌم والحدٌث  –الصراع الحضاري 
وحضاراته وتارٌخه تحت ستار ما ٌسمى بالبحث العلمً مثالً , لم ٌلتزم معظمهم بموضوعٌة البحث العلمً , 

ٌحرصوا على إظهار الحقٌقة بل عمدوا إلى تشوٌهها بباعث من التعصب البؽٌض, والحقد على اإلسالم  فلم
راجع فً جذوره إلى الحروب  –كما ٌراه الكثٌرون  –وأهله ,والرؼبة فً طمس معالمه , وهذا التعصب 

د وؼرٌب للسٌطرة على الصلٌبٌة ونزعتها العدابٌة لإلسالم , ومن ثم ٌمكن وصؾ االستشراق بؤنه أسلوب جدٌ
 .الشرق , وإلى الهٌمنة الفكرٌة , والسٌطرة على مقدرات المنطقة سٌاسٌاً واقتصادٌاً 

 
 

وتعددت اآلراء فً تحدٌد فتراتها  –أسبابها ودوافعها  –تبانٌت وجهات نظر المفكرٌن فً ظاهرة االستشراق 
الربٌسٌة إلى نزعة التعصب الدٌنً , وسمة التارٌخٌة , بٌد أن معظم المهتمٌن باألمر أعادوا منطلقاتها 

االستعالء السٌاسً عند الؽرب , وأرجعها بعضهم إلى دوافع شخصٌة , حٌن ازدهرت العلوم اإلسالمٌة فً 
السادس الهجري , وانتشرت المراكز العلمٌة فً العالم اإلسالمً , وإلى حوافز / القرن الثانً عشر المٌالدي 

الطالع على ثقافة الؽٌر , والتعرؾ على حٌاتهم االجتماعٌة , والدٌنٌة والحضارٌة ثقافٌة ممن أؼوتهم فكرة ا
لكن هإالء المستشرقٌن لم ٌكونوا على درجة واحدة من اإلخالص للعلم والمعرفة فً أبحاثهم المتنوعة ,  –

صؾ أن تن –على قلة عددها  –فهناك طابفة منهم أخلصت , وكانت موضوعٌة فً أبحاثها , واستطاعت 
اإلسالم وتارٌخه , وحضارته من االفتراءات والمؽالطات المردودة , ولعل من أهم أولبك المستشرق لٌوبولد 

 –الذي أسلم وتسمى باسم محمد أسد , والمستشرق المبشر والذي أسلم أٌضاً إبراهٌم خلٌل أحمد  –فاٌس 
 .وهناك آخرون 

 
 

فقد تعمدت الدس والتشوٌش , وتقصت سلبٌات  –ة وهً األكثرٌ –أما الطابفة الثانٌة من المستشرقٌن 
المجتمعات اإلسالمٌة , فضخمتها محاولًة أن تجعل من التفاصٌل قضاٌا عامة , ملحقًة أخطاء بعض المسلمٌن 
بالدٌن نفسه , بؽٌة إضعاؾ مواطن القوة , واؼتنام أماكن الضعؾ , ولم ٌترك هإالء منفذاً ٌإمن هدفهم , 

ة إال استفادوا منه , سواء عن طرٌق التؤلٌؾ والنشر , أو عن طرٌق الجمعٌات ومصلحة دولهم السٌاسٌ
إٌجاد : وهم فً كل ذلك ال ٌرٌدون سوى  –العلمٌة , والمدارس , والجامعات , وإقامة المإتمرات والندوات 

 .دراسات تارٌخٌة ودٌنٌة تشوه اإلسالم 
 

شرقٌن األدبٌة , والتارٌخٌة , والسٌاسٌة والدٌنٌة , تدٌن من كتابات المست –إن معظم المعطٌات التً بٌن أٌدٌنا 
حركة االستشراق وأهدافها المشبوهة , وتربطها بعجلة السٌاسة الؽربٌة التً لم تتردد ٌوماً عن استخدام كل 

 :الوسابل والسبل للوصول إلى ؼاٌتها االستعمارٌة , وٌمكن تلخٌص أهداؾ حركة االستشراق فً أمرٌن 
 

 .تبعٌة للؽرب , واالستسالم لقٌمه المادٌة الحدٌثة ال: األول 
بث روح التخاذل الدٌنً بٌن المسلمٌن , بالتشكٌك فً دٌنهم , وتارٌخهم وإرثهم الحضاري , وذلك : الثانً 

بالتركٌز علة النواقض والسلبٌات فً هذه الجوانب , وبتؤوٌل النصوص الدٌنٌة , وشرحها شروحاً  
(( تؽرٌب )) مٌة , مما ٌقوي فكرة الشكل , وٌضعؾ الرابطة الدٌنٌة , وٌإدي إلى منافٌة للتعالٌم اإلسال

 .العقلٌة اإلسالمٌة 
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إن نظرًة سرٌعة إلى أعمال معظم المستشرقٌن تكشؾ بوضوح مدى محاولتهم تشوٌه التراث اإلسالمً , 

ٌة القرآن , واالدعاء بؤنه من والدس على اإلسالم بمختلؾ األسالٌب , ونشر األباطٌل حوله , مثل القول ببشر
صنع محمد صلى هللا علٌه وسلم , ودعواهم بؤن اإلسالم اقتباس من األدٌان السابقة , الٌهودٌة والنصرانٌة , 

على حد  –وأن النبً صلى هللا علٌه وسلم تؤثر بتعالٌم تلك األدٌان , وحرؾ فً نصوصها , وجعل القرآن 
قرآن على أنه دٌن العنؾ والدماء لالنتقاص من مكانة الجهاد , وشككوا مضربة , كما أنهم صوروا ال –قولهم 

فً قدرة اإلسالم واللؽة العربٌة فً مساٌرة التطور , وقالوا إن الفقه اإلسالمً مؤخوذ من القانون الرومانً , 
 .ل وموقؾ اإلسالم منها , وؼٌر ذلك من اإلدعاءات واألباطٌ –وأثاروا ما ٌسمى بقضٌة تحرٌر المرأة 

 
كما أن االستشراق نال من المناهج التعلٌمٌة , والثقافٌة , والفكر فً العالم اإلسالمً خاصة على ٌد تالمٌذ 
المستشرقٌن , والؽرض من ذلك خلق جٌل ال ٌعرؾ دٌنه جٌداً , وال ٌعرؾ حضارته إال بصورة شابنة بسبب 

حول ثقافة اإلسالم وفكره , وكل هذه العوامل  تلك المناهج التعلٌمٌة , وبسبب ما بثه المستشرقون من أباطٌل
 .تضعؾ من فكر األمة , ومن ثقتها بنفسها وبعقٌدتها , فٌسهل على المستعمر استعبادها 

 
وكما ٌالحظ أن االستشراق أصبح بعد الحروب الصلٌبٌة ذا صبؽة سٌاسٌة ودٌنٌة , وأن بعض رجاله اهتموا 

ٌاسٌة مشوهة , حٌث ظهر أن معظم كتابات المستشرقٌن فً بدراسة بالد الشرق وعلومه , تحت دوافع س
الدول المستعمرة ذات أهداؾ مشبوهة وأحكام مسبقة , لم تلتزم باألمانة العلمٌة , ولكن هناك بعض األعمال 
الجلٌلة التً قام بها بعضهم , فقد بلػ ما ألفوه فً قرن ونصؾ القرن منذ أوابل التاسع عشر المٌالدي حتى 

شرٌن ستٌن ألؾ كتاب فٌه الؽث وفٌه الثمٌن , وفٌه المتحامل , وفٌه الموضعً , وقد الحظ بعض منتصؾ الع
الدارسٌن لحركة االستشراق أن األلمان من أكثر المستشرقٌن دقة فً التؤلٌؾ , وموضعٌة فً استقصاء 

مارٌة , وقد تجلى هذا الحقابق التارٌخٌة , وربما ٌعود ذلك إلى ان ألمانٌا كانت أقل الدول األوروبٌة استع
 – 1716سنة(( جوهان جاكوب راٌسكه )) اإلخالص فً البحث والمعرفة من خالل األعمال التً قام بها 

هـ مإسس الدراسات العربٌة فً ألمانٌا والذي تفانى فً دراسة وخدمة اللؽة العربٌة وآدابها , وهناك  1774
 ,آخرون أمثاله 

 
ال االستشراق , بعد أن أصبحت عملٌة التعارؾ بٌن الشرق والؽرب ولعل الدور المطلوب حالٌاً من رج

ممكنة وسهلة , هو أن ٌقوموا على دراسة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة , واألخذ بمنجزات العصر الحدٌث 
 .ومكتشفاته , واالنفتاح بإخالص وموضوعٌة على منجزات الشرق اإلسالمً وحضارته اإلسالمٌة العرٌقة 

 
 

:التنصٌر والبعثات التنصٌرٌة حركة  - 2 

 
التنصٌر هو عملٌة التحول إلى النصرانٌة سواء من اإلسالم أو ؼٌره من الدٌانات السماوٌة كالٌهودٌة , أو 
التقلٌدٌة كالوثنٌة وؼٌرها , وللتنصٌر وسابله المتعددة من مدارس , ومعاهد , وجامعات , ومستشفٌات , 

ة , ودور نشر, وندوات ومإتمرات , وؼٌرهما من األسالٌب والتكتٌكات ومالجا , وصحافة , وأفالم , وإذاع
 .المدروسة والمجربة 

 
ومن خوفهما منه , ودوافع حركة التنصٌر نابعة من العداء الذي ٌشعر به الؽرب والكنٌسة النصرانٌة لإلسالم 

رٌق تقدم حركة التنصٌر فً بسبب االعتقاد الراسخ بؤن الدٌن اإلسالمً هو العقبة الحقٌقٌة القابمة فً ط, 
فالعداوة بٌن اإلسالم وبٌن الؽرب مزٌج من عدة , وفً سبٌل سٌطرة أوروبا على الشرق اإلسالمً , العالم 

"  –" زوٌمر " ففً جانب الدعاوى الدٌنٌة ٌقول أحد دعامات حركة التنصٌر المدعو , دعاوي دٌنٌة وسٌاسٌة 
وٌقول ؼالدستون أحد رإساء وزراء  –" عن التمسك بدٌنهم إن الهدؾ من التبشٌر هو تحوٌل المسلمٌن 

وال أن تكون هً , ما دام هذا القرآن موجوداً فلن تستطٌع أوروبا السٌطرة على الشرق " برٌطانٌا السابقٌن 
إن الدٌن اإلسالمً هو العقبة القابمة فً طرٌق تقدم التبشٌر :   " وٌقول متنصر آخر  –" نفسها فً أمان 

 " .ٌة فً أفرٌقٌا بالنصران
 



33 

IbtiHAlinO 

 
فإن المتنصرٌن فً نظر االستعمار هم عٌونه الذٌن ٌقومون بتمهٌد السبٌل , أما من جانب الدعاوى السٌاسٌة 

وثقافاتهم , وآدابهم , فٌمدونه بما ٌحتاجه من معلومات عن المسلمٌن وعقابدهم , له باستعمار األمم اإلسالمٌة 
 .ٌر مظهرهم الحقٌقً حتى ال ٌتحد المسلمون فً مقاومتهم له وٌعملون على إظهار المستعمرٌن فً ؼ, 

 
وإلى , وإبعادهم عن دٌنهم وقٌمهم وربطهم بؤوروبا , فالتنصٌر إذاً ٌهدؾ إلى تؽرٌب أبناء الشرق المسلم 

 .تقطٌع أواصر القربى بٌن الشعوب اإلسالمٌة 
ن ألنه تتستر وراءه مظاهر براقة خداعة والذي الشك فٌه أن حركة التنصٌر خطر داهم على اإلسالم والمسلمٌ

وإنما , فالؽاٌة منها لٌست خٌراً , وهً لٌست كذلك , من ذلك وسابله والتً تبدو وكؤنها أعمال خٌر , 
, وإنشاء المستشفٌات والمصحات والمالجا  –المسلمة وؼٌرها  –الوصول بالنصرانٌة إلى الشعوب األخرى 

بؽرض نشر دٌنهم , والمخٌمات واإلعالم وؼٌرها من الوسابل , واألندٌة , والجمعٌات االجتماعٌة , واألندٌة 
 .النصرانً 

 
 

: ومن أهم وسائل التنصٌر   
 
 . إدخال المسلمٌن إلى الدٌانة النصرانٌة  -أ

 , وكلٌات , ومعاهد , ومدارس , من رٌاض لألطفال , فتح المإسسات التعلٌمٌة  -ب
 .مً وجامعات فً أنحاء العالم اإلسال    
 , تحطٌم الحواجز بٌن المسلمٌن والكفار تحت ستار المساعدات اإلنسانٌة الطبٌة والؽذابٌة  -ج

   . وبعض البلدان األفرٌقٌة, وبنؽالدٌش  , وبخاصة فً إندونٌسٌا     
 ( .الحجاب ) ومحاربة اللباس الشرعً , التركٌز على إفساد المرأة المسلمة  -د

 , ورصد الحركات اإلسالمٌة , والتجسس علٌه , مً مراقبة العالم اإلسال -هـ
 .التنصٌرٌة صالت مباشرة بدوابر االستخبارات فً بالدها  إسساتالم والثابت اآلن أنه لكثٌر من      

 ,بإحداث المإسسات, عمل االجتماعً وال, السٌطرة على العالم اإلسالمً عن طرٌق التؽٌٌر التعلٌمً  -و
 .وكذلك عن طرٌق المشروعات االقتصادٌة والعمرانٌة , ختلفة تحت ستار اإلنسانٌة وتقدٌم الخدمات الم    

 
 

ومنه , وكنموذج الستهداؾ المتنصرٌن للعالم اإلسالمً نورد مثاالً وحداً هو استهدافهم إلندونٌسٌا المسلمة 
مٌة من ٌقظة وحذر وما ٌستوجبه ذلك على األمة اإلسال, سندرك حجم التآمر الذي تتعرض له بلدان المسلمٌن 

لقد وضعوا , وفً سباق مع الزمن لتحقٌق أهدافها , فالؽارة التنصٌرٌة على هذا البلد نشطة على الحد البعٌد , 
حٌث , م 1967اإلندونٌسٌة فً عام ( ماالنج ) خطة عملهم ضد إندونٌسٌا فً مإتمرهم الذي عقدوه فً مدٌنة 

, ملٌون نسمة خالل ستٌن عاماً  65والتً بها حوالً " جاوا " قرروا أنه ٌجب االنتهاء من تنصٌر جزٌرة 
ولدٌنا إحصابٌة توضح مدى  –ولو عنى ذلك شراء المسلمٌن بالمال فً ذلك البلد الفقٌر , بكل السبل والوسابل 

 : وهً  ,الخطر الذي ٌهدد المسلمٌن فً إندونٌسٌا 
 
 :والتً توضح أنه ٌوجد فً إندونٌسٌا ( روتستانت م لمجلس كنابس إندونٌسٌا لطابفة الب1994إحصابٌة لعام ) 
 .كنٌسة بروتستانتٌة  15819 -
 .قسٌس بروتستانتً  6997 -
 .متفرغ ( مبشر ) متنصر  24243 -

 
 :م للكنٌسة الكاثولٌكٌة فً إندونٌسٌا والتً توضح 1994إحصابٌة لعام 

 . كنٌسة كاثولٌكٌة فً إندونٌسٌا  14524 -
 . قسٌس كاثولٌكً 8734 -

 .متفرغ ( مبشر ) متنصر  14116 -
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والطابرات العمودٌة لمساعدة , لٌس هذا فحسب بل إن مإسسات التنصٌر تملك عدداً كبٌراً من السفن 

كما أن  –والثالثة آالؾ جزٌرة التً تتكون منها إندونٌسٌا , المتنصرٌن على االنتقال بٌن المدن والقرى 
, والمطابع الحدٌثة التً تقوم بطباعة كتب األطفال , دور النشر  المتنصرون ٌمتلكون عدداً كبٌراً من

وشبكة اتصاالت , هذا باإلضافة إلى المكتبات العامة , وطباعة اإلنجٌل وتوزٌعه مجاناً , والقصص المصورة 
وإذاعات محلٌة فً شتى أنحاء , السلكٌة حدٌثة لتنسٌق أعمال اإلرسالٌات ولهم وسابل إعالمهم من صحؾ 

وتكفً اإلشارة أن مإسسة , والمستشفٌات الكبرى والمتنقلة , والجامعات , ولهم عشرات المعاهد , د البال
 .عٌادة متنقلة  45و, صٌدلٌة  345, مستوصؾ للوالدة  129, مستشفى  184تنصٌرٌة واحدة تقوم على 

 
 ٌة فً إندونٌسٌا تحت شعاركما أن مجلس الكنابس العالمً والفاتٌكان ٌسهمون بطرٌقة مباشرة فً أعمال التنم

للمساهمة فً أعمال التنمٌة كمدخل جدٌد " هٌبة مجلس الكنابس " حٌث أنشؤوا , (من الكنٌسة إلى المجتمع )  
وهناك العدٌد من المنظمات , للوصول إلى قطاعات من السكان ال ٌستطٌعون الوصول إلٌها بالطرق التقلٌدٌة 

, جال التنصٌر والتً تحصل على دعم من بعض وكاالت األمم المتحدة األمرٌكٌة ؼٌر الحكومٌة العاملة فً م
والٌونسٌؾ إلخ , ومنظمة الٌونسكو ,  FAOومنظمة األؼذٌة العالمٌة ,  WHO, مثل منظمة الصحة العالمٌة 

ومن تلك المنظمات ,نٌات منظمات األمم المتحدة تلك علماً بؤن الدول العربٌة واإلسالمٌة تسهم فً مٌزا, 
  :ستفٌدة من دعم األمم المتحدة هً الم
 

 .مجلس اإلرسالٌات الطبٌة الكاثولٌكٌة والذي ٌعمل من خالل الطب والصحة والعامة  -أ
 .خدمات اإلؼاثة الكاثولٌكٌة  -ب
 . صندوق األطفال المسٌحً  -ج
 .واألطفال اللقطاء إلخ , وتعمل فً مجال رعاٌة األٌتام , جمعٌة الرحمة الدولٌة  -د

 .المنظمة الكاثولٌكٌة  -هـ
 

 .وهذه مجرد أمثلة لبعض المنظمات التنصٌرٌة المدعومة دولٌاً والتً تعمل فً جد ومثابرة فً إندونٌسٌا 
ودور , ومالجا األٌتام , والمعاهد والمستشفٌات , وإلى جانب هذه المنظمات فإن هناك العدٌد من المدارس 

الدولة التً كانت  –ا منظمات ومإسسات تنصٌرٌة فً هولندا العجزة ومراكز الشباب التً تتبناها وترعاه
 .تستعمر إندونٌسٌا 

 
والبد للحكومات والمنظمات , وٌبقى الفقر منفذاً أساسٌاً ٌتسلل منه المتنصرون إلى صفوؾ المسلمٌن 

ام أم –بطرق علمٌة مدروسة  –والوقوؾ , والتنبٌه لخطر حركة التنصٌر , اإلسالمٌة من سد هذه الثؽرة 
 .فهً تعمل عبر وسابل ماكرة خادعة .. مخططاتها الشرٌرة 

 
 

:المٌراث الستعماري -4  

 
والناس كلهم سواسٌة , اهتم االستعمار بتشجٌع النزعات القومٌة والعنصرٌة برؼم أن اإلسالم دٌن لكل البشر 

أو قومٌة , أو قبلٌة , عصبٌة ولٌس فً اإلسالم , ورابطها واحد , دٌنها واحد , وأمته أمة واحدة , فً اإلسالم 
إنما  {:فقال سبحانه وتعالى فً سورة الحجرات , فقد حاربها اإلسالم جمٌعاً حٌنما جعل المسلم أخا المسلم , 

فقد عمل على , وٌعلم أهمٌتها بالنسبة للمسلمٌن , ولما كان االستعمار ٌدرك هذه الحقٌقة ..  }المإمنون أخوة 
التً تقوم على إحٌاء التراث العمرانً " الفرعونٌة " أراد أن ٌبعث فً مصر فكرة  فمثالً , إزالتها من نفوسهم 

وسوغ لها وللحضارات الفارسٌة , فً إٌران " الفارسٌة " كما بعث , واالعتزاز به  –تراث ما قبل اإلسالم  –
" الفٌنٌقٌة " عمار دعوى وكذلك أثار االست, االعتزاز بتارٌخ الفرس القدٌم , القدٌمة السابقة لحضارة اإلسالم 

ولكن أهل , فً المؽرب " البربرٌة " و , فً العراق " اآلشورٌة " فً بالد الشام لنفس األسباب واألهداؾ ثم 
والؽرض من كل هذه الدعوات اإلقلٌمٌة الضٌقة هو سلخ أجزاء العالم اإلسالمً بعضها , المؽرب قاوموها 

 .ها عن بعض تمهٌداً الستعمارها والسٌطرة علٌ
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مثل فكرة العروبة التً أراد لها أن , ولما لم تنتصر هذه الدعوات الضٌقة لجؤ االستعمار إلى نشر أفكار جدٌدة 
وحاول  –العربٌة والتركٌة  –ثم أشعل النار بٌن القومٌتٌن , تكون رابطة قومٌة للعرب مناقضة لإلسالم 

 .ٌن على مدى العصور اإلسالمٌة المختلفة بعد أن كان اإلسالم ٌجمع بٌن األمت, التفرٌق بٌنهما 
ونظروا إلى قضاٌاه بما ٌنسجم ونظرتهم , وفً ظل القومٌة العربٌة انسلخ القومٌون عن جسم العالم اإلسالمً 

فمثالً سمٌت قضٌة فلسطٌن بالقضٌة العربٌة كؤن ال عالقة للدول , ال كما ٌملٌه علٌهم إسالمهم , القومٌة 
 .وهً فً الواقع قضٌة إسالمٌة , ة بها اإلسالمٌة ؼٌر العربٌ

 
 

وؼٌرها , أو اشتراكٌة , أو وطنٌة , والؽرض من إثارة كل هذه األفكار العنصرٌة الضٌقة سواء كانت قومٌة 
 ,هو اعتبار الدٌن عنصراً ال أهمٌة له  –

شكلة األكراد وم, ولعل من أوضح األمثلة على تشجٌع االستعمار للنعرات العنصرٌة مشكلة جنوب السودان 
 :وتركٌا وسورٌا وهو ما سنتناوله بشًء من التوضٌح فٌما ٌلً , فً العراق 

 
 
:مشكلة جنوب السودان  -أ  

 
 

الذي سعى بكل السبل , وهً من صنع ذلك االستعمار , هً مشكلة ورثها السودان من االستعمار البرٌطانً 
 –ال السودان وجنوبه بهدؾ فصل الجنوب عن الشمال والدٌنٌة والثقافٌة بٌن شم, إلى تعمق الفوارق العرقٌة 

وأدخل فً روح الجنوبٌٌن أنهم مستعمرون من سكان , وثقافٌاً ودٌنٌاً عن الشمال , فعزل الجنوب إدارٌاً 
وأن أهل , وأن العرب فً الشمال ٌستؽلونهم وٌؽمطونهم حقوقهم السٌاسٌة واالقتصادٌة , الشمال المسلمٌن 

ومن أجل تعمٌق هذه األفكار وؼٌرها أطلق لإلرسالٌات التنصٌرٌة , فٌن عن أهل الشمال الجنوب عرقٌاً مختل
ومنع انتشاره , وبالمقابل حارب اإلسالم هناك , فمنحها كل ما تحتاجه من عون وسند , ٌدها فً الجنوب 

وقد , سالم بٌنهم وسن القوانٌن لمنع اختالط أهل الشمال بؤهل الجنوب خوفاً من أن ٌنتشر اإل, بكافة السبل 
ولٌست الحرب الدابرة فً , أدت سٌاسة العزل السٌاسً والحضاري هذه إلى المواجهة بٌن الشمال والجنوب 

حرباً بٌن اإلسالم والنصرانٌة كما تصورها  –والتً تستنزؾ موارد البالد كلها  –جنوب السودان اآلن 
والثقافٌة والسٌاسٌة , تفاعالت الخالفات الحضارٌة وإنما هً نتٌجة ل, أجهزة الؽرب اإلعالمٌة االستعمارٌة 

وهً أٌضاً نتٌجة األباطٌل التً , والمإسسات الكنسٌة فً أرض الجنوب , التً زرعها االستعمار البرٌطانً 
 , مأل بها االستعمار عقول بعض الجنوبٌٌن ممن تخرجوا فً مدارس الجنوب 

 
 

:المشكلة الكردٌة  -ب  

 
 

وأمة , ستعمار ٌوم أن خطط الحدود السٌاسٌة التً تفصل بٌن أمة تركٌة وأمة عربٌة وهً أٌضاً من صنع اال
, فمزق هوٌتهم , وألحق كل مجموعة منهم بوطن من أوطان هذه األمة اإلسالمٌة ,ثم فرق األكراد  –إٌرانٌة 

فً شمال  بعضها, فمواطنهم متعددة وواقعة فً أرض وعرة التضارٌس , وعمق إحساسهم بالضٌاع والتشتت 
ومن ثم تولد , وبعضها الثالث فً ؼرب إٌران , أو جنوب شرق تركٌا , وبعضها اآلخر فً شرق , العراق 

واألمة التركٌة من , لألكراد شعور بؤنهم حبٌسوا هذا الوطن المحدد تحٌط بهم األمة العربٌة واألمة اإلٌرانٌة 
  –وأنهم ساللٌاً مختلفٌن عن هذه األمم , كل جانب 
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:المشكالت الحدودٌة  -ج  

 
 

وهذه من أقسى المشكالت التً ورثتها االستعمار للحكومات الوطنٌة التً خلفته فً حكم كثٌر من بلدان العالم 
, وفرنسٌة , برٌطانٌة , فقد قسم االستعمار البالد اإلسالمٌة التً سٌطر علٌها إلى مناطق نفوذ , اإلسالمً 

لنفوذ تلك إلى مناطق وحدات متعددة وقد بدى ذلك واضحاً فً سٌاسة ثم قسم مناطق ا, وإٌطالٌة إلخ 
وسٌاسة , سورٌا ولبنان : ثم إلى وحدتٌن هما , حٌث قسمها إلى أربع وحدات , االستعمار الفرنسً فً سورٌا 

االستعمار فً كل ذلك هً ترسٌم حدود جؽرافٌة مصطنعة دون مراعاة لخطورة تمزٌق العناصر البشرٌة 
وخلق بإر صراع بٌن كل دولة , وهد االستعمار دابماً هو تمزٌق العالم اإلسالمً جؽرافٌاً وسكانٌاً , الواحدة 

فمثالً عمد إلى خلق ما ٌعرؾ بالمناطق المحاٌدة بٌن , وجارتها وبخاصة فً المناطق ذات الثراء االقتصادي 
فهناك اآلن صراع بٌن ,ك الدول األمر الذي أثار صراعات حدودٌة بٌن تل, بعض الدول الخلٌجٌة وؼٌرها 

ثم اقتطع , ثم كانت قضٌة الصحراء المؽربٌة , المؽرب والجزابر على بقعة من األرض ذات ثراء معدنً 
, وهناك قضٌة شط العرب والحدود بٌن إٌران والعراق , االستعمار لواء اإلسكندرونة السوري وألحقه بتركٌا 

والتً وصل بعضها إلى , بعضها مع بعض , بعض دول الخلٌج  وبٌن, وقضٌة كشمٌر بٌن الهند وباكستان 
 .بالهاي محكمة العدل الدولٌة 

 
 

:سٌطرة ثقافة المستعمر  -د  
 
 

من اإلستراتٌجٌات التً اعتمد علٌها االستعمار فً تركٌز هٌمنته على الدول اإلسالمٌة الواقعة تحت سٌطرته 
تعملوا فً معاهده  –وخلق طبقة من متعلمً ذلك البلد ,  تؽلٌب ثقافته ولؽته على ثقافة ولؽة تلك الدول, 

وبخاصة األقلٌات , وهذا ما عرؾ بتهٌبة األقلٌات للحكم , لتقوم بؤعباء الحكم من بعده  –وعلى ٌدٌه 
فمثالً تتحكم , على حساب مصالح أممها اإلسالمٌة ( المستعمر ) النصرانٌة التً ستقوم برعاٌة مصالحه 

على سبٌل  –كان ذلك فً تشاد , ة الحاكمة فً عدد من البالد األفرٌقٌة ذات الكثافة المسلمة األقلٌات النصرانٌ
 -من نسبة السكان المسلمٌن % 14فقد حكمت تلك البالد فبة تقل نسبتها عن  –وحتى عهد قرٌب  –المثال 

قلٌة النصرانٌة التً تتحكم فً وأثٌوبٌا وتنزانٌا مثالً فالحكم لأل, أما فً أرتٌرٌا , وقد تؽٌر هذا الوضع اآلن 
ولعل السبب فً ذلك أن االستعمار قد عمل فً تلك البالد وؼٌرها على جعل , رقاب الكثرة المسلمة هناك 

 , والفقر والتؤخر بحٌث ال تستطٌع تولً المراكز القٌادٌة فً الدولة , األكثرٌة المسلمة فً حالة من الجهل 
 

 
:ً الدول العثمانٌة إسقاط الخالفة اإلسالمٌة ف -هـ   

 
 

إلى إسقاط الخالفة  –كما رأٌنا فً موضع سابق –عمد المستعمرون بعون من الصهٌونٌٌن والعلمانٌٌن 
والقابمة على أمور المسلمٌن كلهم , ولكونها أساس الحكم فً اإلسالم , لكونها نواة اتحاد المسلمٌن , العثمانٌة 

 .**واآلثار السلبٌة التً ترتبت على إسقاطها , ة وقد تعرضنا سالفاً لكٌفٌة إسقاط الخالف, 
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14م  

 اجتاي مكاًمة االستعنار الغربُ يف الكرن

 
 

( التاسع عشر المٌالدي ) الثالث عشر الهجري   
 

:الصحوات اإلسالمٌة   
 

فهو ٌطلق مثالً على الحركات اإلسالمٌة التً ظهرت فً : عدة معانً " الصحوات اإلسالمٌة " لمصطلح 
, التً قامت ( التاسع عشر المٌالدي ) بعض بلدان العالم اإلسالمً , خاصة فً القرن الثالث عشر الهجري 

إلسالمً الحنٌؾ , وذلك عن بهدؾ محاربة ما ساد تلك البالد من سلوك وممارسات تتنافى مع جوهر الدٌن ا
طرٌق إعادة الدٌن إلى مكانته األولى التً عاشها زمن الرسول الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم , وزمن خلفابه 

 .الراشدٌن رضوان هللا علٌهم جمٌعاً , أي الرجوع إلى دٌن السلؾ األول الخالً من البدع والضالالت 
 

مد بن عبد الوهاب السلفٌة فً نجد , وكذلك الدعوة السنوسٌة ولقد كانت إحدى تلك الحركات دعوة الشٌخ مح
الصحوات اإلسالمٌة " التً اتخذت من برقة بلٌبٌا منطلقاً لها , والثورة المهدٌة فً السودان , وٌشمل مصطلح 

ً , التً تزعم الدعوة إلٌها جمال الدٌن األفؽان" الجامعة اإلسالمٌة" إلى جانب هذه الحركات الثالث , فكرة " 
وساعده فً نشرها صدٌقه وتلمٌذه المصلح اإلسالمً محمد عبده , وحمل لواءها من بعد ذلك الشٌخ رشٌد 

 .اإلسالمٌة , وأنصاره ممن ساروا على دربه السلفً " المنار" رضا , صاحب مجلة 
 

العالم لٌشمل الحركات التحررٌة التً شهدتها بعض بلدان " الصحوات اإلسالمٌة " واتسع مدلول مصطلح 
اإلسالمً , الرامٌة للتخلص من السٌطرة االستعمارٌة المعادٌة لإلسالم وأهله , كما أصبح هذا المدلول ٌطلق 
على بعض المشروعات الوحدوٌة اإلسالمٌة والعربٌة التً تعمل على جمع شمل المسلمٌن , وتعزٌز تضامنهم 

وما تفرع عنهما من مإسسات ثقافٌة ,  , مثل منظمة المإتمر اإلسالمً , ورابطة العالم اإلسالمً ,
 .واقتصادٌة , وإعالمٌة 

 
حٌث كانت  –الرابع عشر المٌالدي / وهناك من ٌرد بداٌات هذه الصحوة إلى أوابل القرن الثامن الهجري

أفكار شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة الذي عاش وعاٌش دمار التتار فً العالم اإلسالمً , فدعا الى الرجوع إلى 
سلؾ الصالح الخالً من البدع والشوابب , وإلى فتح باب االجتهاد , وترك طرٌق الفالسفة والمتكلمٌن إسالم ال

 .ألنها التتفق مع الروح السلفٌة
 

 
:الحركة السلفٌة فً نجد  -1  

 
نشؤ الشٌخ محمد بن عبد الوهاب التمٌمً فً نجد حٌث انتشر المذهب الحنبلً بعد موت اإلمام أحمد بن حنبل 

" العٌٌنة " م فً أسرة علمٌة مٌسورة الحال و 1743/ هـ  1115سنة " العٌٌنة " هـ فً بلدة  241 فً عام
قرٌة بالٌمامة ؼرب مدٌنة الرٌاض , تتلمذ على أبٌه , وحفظ القرآن الكرٌم عندما بلػ العاشرة من عمره , 

,وكان لشخصٌة ابن تٌمٌة أثر وأحاط فً حلقة أبٌه بكتب السلؾ , وبخاصة بمإلفات ابن تٌمٌة, وقد تؤثربها 
واضح فً تكوٌن شخصٌته, ثم أثر الرحالت التً قام بها فً طلب العلم , فقد زار الحجاز حاجاً وشهد هناك 
مظاهر كثٌرة للشرك من تعظٌم للقبور , واستؽاثة بالموتى , كما أنه تؤثر بما شاهده فً المسجد الحرام من 

ختلؾ العلوم النافعة , وبما الحظه من وحدة إسالمٌة متجلٌة فً حلقات طالب العلم حول مشاٌخ ٌدرسون م
مشاعر الحج , وكانت هذه االنطباعات حافزاً له لمواصلة تعلٌمه , ثم زار المدٌنة المنورة ورجع إلى بلده 
العٌٌنة , ولكنه سرعان ما رجع مرًة أخرى إلى الحجاز لتلقً العلم على علمابه , وهناك أدرك حاجة األمة 

امة , وحالة نجد والحجاز بخاصة لإلصالح , ثم عاد إلى نجد , وارتحل مرة أخرى إلى البصرة طلباً للعلم بع
 , فدرس فٌها الفقه والحدٌث على عدد من علمابها ,



38 

IbtiHAlinO 

وفً البصرة رأى الشٌخ محمد كثٌراً من األمور التً كانت مخالفة للحق  , فاستنكر كل ذلك فً مجالسه , 
" العامة , فؤخرج من البصرة, وتوجه إلى األحساء , ثم إلى حرٌمالء , وفٌه أي مما أثار علٌه بعض 

" وأعلن دعوته , فحاولوا قتله , فهجر " التوحٌد الذي هو حق المولى على العبٌد " وضع كتابه " حرٌمالء 
ر بدعوته , حٌث ناصره أمٌرها عثمان بن حمد بن عبدهللا بن معمر , فجاه" العٌٌنة " إلى بلدة " حرٌمالء 

وازداد أتباعه , وظهر أمره لمساندة السلطة له , وفً العٌٌنة بدأ تطبٌق مبادئ دعوته , فقام هو وأتباعه بقطع 
األشجار التً ٌتوسل بها الجهال , وهدم القبة المبنٌة على قبر فً الجبلٌة كان الناس ٌظنون أنه قبر زٌد بن 

 ......الخطاب رضً هللا عنهم
 

شٌخ محمد من العٌٌنة , ذهب إلى الدرعٌة , وهناك كان إبتالفه مع أمٌرها محمد بن سعود , وبعد إخراج ال
وتعاهدهما على نشر الدعوة , وتطبٌق مبادبها , فكان قٌام الدولة السعودٌة األولى على منهاج هذه الدعوة 

 .السلفٌة 
بإحٌاء الدٌن , والدفاع عن السنة , ودعوة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب ال تنادي بمذهب جدٌد , وإنما تنادي 

 ..والوقوؾ فً وجه الخارجٌن علٌها , والشٌخ ٌجتهد برأٌه
 

 :وقد أقام دعوته على المبادئ التالٌة .. 
 
 .العودة باإلسالم إلى صفابه األول , وذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة فً معالجة أمور الحٌاة  -1
ما  ه إال هللا وحده , والخالص من كلت اإلنسانٌة من االستعباد للبشر , فال إلالدعوة إلى التوحٌد , وتحرٌر الذا -2

 .ٌتنافى مع التوحٌد وكماله , مثل التبرك باألولٌاء , والتمسح بالمشاٌخ , والتقرب إلى هللا بزٌارة قبور الصالحٌن 
 
 .إنكار تؤوٌل القرآن , واالهتمام بظاهر النص  -3
 .ر الفكر اإلنسانً من مذلة التقلٌد فتح باب الجهاد , وتحرٌ -4
 

, أو الدعوة الصادقة لإلسالم بالجهاد فً سبٌل هللا , آمراً بالمعروؾ أو ابتماراً به , ونهٌاً عن المنكر  -5
ومن ثم فقد تعاهد الشٌخ محمد بن عبد الوهاب مع األمٌر محمد بن مسعود على الحرب ,  انتهاًء به ,

 .وخاض معاركها 
فإن أهم ما تهدؾ إلٌه دعوة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب إفراد هللا سبحانه بالعبادة , ومحاربة ومن ثم     

 ..الشرك بجمٌع أنواعه 
 

 :وكان ألثرها أسباب ، منها وقد كان لهذه الدعوة آثار واضحة فً عدد من بلدان العالم اإلسالمً , 
 
بعٌدة عن التحدٌات الخطٌرة التً  –ربٌة أن الدعوة قامت وترعرعت وقوٌت فً أواسط الجزٌرة الع -1

 .واجهها العالم اإلسالمً كله من خالل النفوذ االستعماري الزاحؾ 
 
وأنها استهدفت كل المسلمٌن القادمٌن من  –مهد اإلسالم  –كما أن الدعوة انبعثت فً الجزٌرة العربٌة  -2

 .مختلؾ أنحاء العالم اإلسالمً قاصدٌن بٌت هللا الحرام 
 

على وأدها والقضاء علٌها , فؤوؼر صدر الدولة العثمانٌة علٌها , وأوهمها  –من ثم  –حرص االستعمار وقد 
أن فٌها خطراً علٌها وعلى نفوذها , فؤوعزت الدولة بدورها إلى محمد علً باشا فً مصر بإسقاطها , فجرد 

ع القضاء على الدعوة وفكرها , علٌها الجٌوش , واستطاع القضاء على دولتها فً الدرعٌة , ولكنه لم ٌستط
فاستطاعت الدعوة أن توسع مداها , وتاثر بها دعاة سلفٌون آخرون فً الهند , والعراق , والشام , ومصر , 
والمؽرب , فكان من تالمٌذها األلوسً الكبٌر فً بؽداد , وجمال الدٌن القاسمً فً الشام , وخٌر الدٌن 

شهٌد , وصدٌق حسن خان فً الهند , وعثمان دن فودٌو فً أفرٌقٌا , التونسً فً تونس , وأحمد بن عرفان ال
وؼٌرهم , وانبعثت منها حركات ودعوات أخرى , كالسنوسٌة فً الشمال األفرٌقً , والحركة المهدٌة فً 

 .السودان 
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 - الحركة السنوسٌة فً لٌبٌا :
 

دة من العالم اإلسالمً منذ منتصؾ هً إحدى التٌارات اإلصالحٌة اإلسالمٌة التً نشطت فً أنحاء متعد
التاسع عشر المٌالدي , بهدؾ القضاء على البدع , والعودة  –الثامن عشر / القرن الثالث عشر الهجري 

باإلسالم إلى نقابه األول , مإسسها هو محمد بن علً السنوسً المولود فً إحدى قرى الجزابر فً عام 
م , والسنوسٌة لٌست مذهباً دٌنٌاً , أو حركة  1859/ هـ  1276 م, والمتوفى فً لٌبٌا عام 1788/ هـ  1242

 .سٌاسٌة قومٌة نشؤت أصالً لتحقٌق أؼراض سٌاسٌة , أو مطالب قومٌة 
 

تؤثر السنوسً بدعوة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب إبان وجوده بمكة , وكانت ؼاٌته هً العودة بالعقٌدة 
أمر " الزاوٌة " ٌق نشر الدعاة , الذٌن كان ٌرى أن إنشاء اإلسالمٌة إلى جوهرها األصٌل , وذلك عن طر

ضروري إلعدادهم , ولبث الدعوة , ال سٌما فً البٌبة الصحراوٌة , خاصة وان السنوسٌة كانت قد اتخذت 
 .من الصحراء اللٌبٌة مٌداناً لنشاطها 

 
عبد الوهاب , كالعودة باإلسالم وتتفق السنوسٌة فً مبادءها مع كافة المبادئ التً نادى بها الشٌخ محمد بن 

إلى نقابه األول , والتركٌز على الكتاب والسنة , وفتح باب اإلجتهاد , وتنقٌة الدٌن مما علق به من ضالالت 
 ...وبدع
 

وقد استطاعت الدعوة السنوسٌة أن تنتشر فً شمال أفرٌقٌا , وأجزاء من ؼربها , وأن تنشر اإلسالم بٌن 
والسنوسٌة امتداداً للدعوة السلفٌة وإن  –ن طرٌق دعاتها وزواٌاها المنبثة فً كل مكان القبابل الوثنٌة هناك ع

اختلفت فً وسابل نشر مبادبها , وقد تحولت السنوسٌة كلًٌة إلى مقاومة عسكرٌة مسلحة عندما دخلت إٌطالٌا 
 .م  1911/ هـ  1329إلى إقلٌم طرابلس الؽرب فً عام 

 
إصالح المجتمع البدوي اللٌبً , حٌث أوجدت فً : عدة نجاحات منها واستطاعت السنوسٌة أن تحقق 

الصحراء مجتمعاً متحداً ومتعاوناً , كما أنها أوجدت سلطة دٌنٌة تولت اإلشراؾ على الفرد والجماعة فً تلك 
 ...األصقاع الصحراوٌة , ونشرت العلم والمعرفة الدٌنٌة فً الصحراء عن طرٌق زواٌاه المتعددة 

  
 
 

الحركة المهدٌة فً السودان  -3  

 
" لبب " الذي ولد فً جزٌرة ( م  1885 – 1844) قامت هذه الحركة على ٌد مإسسها محمد أحمد المهدي 

القرٌة , ثم " خلوة " وقد حفظ القرآن فً صؽره فً " األشراؾ " جنوب مدٌنة دنقلة , ألسرة قٌل إنها من 
ت اتصاالته برجال الدٌن السودانٌٌن , واصحاب الطرق الصوفٌة تجول فً أنحاء السودان طلباً للعلم , وتعدد

, وكان لترحاله هذا دخوله فً إحدى الطرق الصوفٌة ثم خروجه منها , أكبر األثر فً الدعاٌة له , كرجل 
عابد زاهد , ٌتؤفؾ عن أكل الحرام , وقد ساعدته هذه السمعة الطٌبة على تكوٌن جماعة جدٌدة تؤتمر بؤمره , 

إرشاداته , كما أن تجواله ذاك مكنه من االطالع على أحوال المسلمٌن السٌبة فً شتى أنحاء السودان  وتنفذ
,إضافة إلى ذلك فقد اطلع محمد أحمد المهدي فً رحالته تلك على أحوال البالد السٌاسٌة السٌبة , األمر الذي 

 ..جعله ٌفكر فً كٌفٌة إصالح أحوال أهل السودان الدٌنٌة والدنٌوٌة 
 

وقد اشتهر محمد أحمد بالزهد , والورع والتقشؾ , األمر الذي دعاه إلى االنتقال , والعٌش فً جزٌرة 
بؽرض االختالء والتعبد , وربما لجمع األتباع حوله " أبا " هً الجزٌرة  –نابٌة على النٌل األبٌض 

 ..–ٌة والدنٌوٌة الدٌن –استعداداً لبدء حركة تعمل على إصالح أحوال المسلمٌن فً السودان 
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 :وكانت تعالٌمه تتلخص فٌما ٌلً 

 
 

 .العودة باإلسالم إلى ما كان علٌه فً أٌامه األولى , باالعتماد على الكتاب والسنة  – 1
 .التوحٌد بٌن المذاهب السنٌة األربعة , واالنفراد بمذهب اجتهادي خاص  -2
 
 :حصر الطرٌق الموصل إلى هللا فً أمور هً  -3
 . امتثال أوامر هللا ونواهٌه  -جـ . ة الجماعة صال -أ

 .اإلكثار من كلمة التوحٌد  –د . الجهاد فً سبٌل هللا  –ب 
 .تالوة األوراد  –و . تالوة القرآن  -هـ 

 
تحرٌم زٌارة قبور األولٌاء , وتحرٌم الرقص والؽناء , ومنع البكاء , وراء المٌت , وإبطال السحر ,  -4

 .شرب الدخان والخمر وكتابة الحجب , و
 .البساطة فً الملبس , والمؤكل , وحفالت الزواج  -5

 
أي النظام  –القضاء على الفساد السٌاسً فً السودان , وبقٌة األقطار اإلسالمٌة , واإلحاطة بالنظام القابم  -6

 .لحركة المهدٌة العثمانً , وقد كان لهذا الموقؾ المعادي للدولة العثمانٌة أكبر األثر فً القضاء على ا
 
 

كحكم محمد علً وأبنابه للسودان ,  –المصري  –وقد نجح المهدي فً تحرٌر السودان من الحكم التركً 
م , وظلت الدولة المهدٌة قابمة على حكم السودان حتى  1885واستولى على العاصمة الخرطوم فً عام 

م , والذي استطاع بسط  1899عام  فً" كتشنر " قضت علٌها حملة مصرٌة ٌقودها جنرال برٌطانً هو 
 –الحكم الثنابً فً السودان فً أعقاب هزٌمته للحركة المهدٌة , وذلك هو الحكم المسمى بالحكم االنجلٌزي 

المصري للسودان , والذي كان فً واقع األمر حكماً إنجلٌزٌاً محضاً للسودان , لكون مصر ذاتها واقعة حٌنبذ 
 .م  1882القضاء على ثورة عرابً فً سنة تحت االحتالل البرٌطانً منذ 

 
 

:دور األزهر والقروٌٌن والزٌتونة: ثانٌاا   
 
 

كان لهذه المإسسات التعلٌمٌة الدٌنٌة دور فً مجال الصحوات اإلسالمٌة , وهو دوراً كثٌراً ما أؼلفه وأهمله 
 :الكتاب والباحثون , لذا سنلقً الضوء على الدور فٌما ٌلً 

 
:ر الجامع األزه -1  

 
هـ بمدٌنة القاهرة , سنداً  359من أقدم الجامعات اإلسالمٌة التً عرفها العالم , فقد ظل منذ إنشابه فً عام 

وحامٌاً للدٌن اإلسالمً , ولتراثه الفكري كله , حتى فً أحلك الظروؾ وأصعبها عندما تعرضت مصر 
تً هددت كٌان األمة اإلسالمٌة , كما أنه ظل واألمة اإلسالمٌة للؽزوات التتارٌة , والصلٌبٌة االستعمارٌة ال
 ...منارة علم وهداٌة ٌستضاء به فً كل مكان من العالم اإلسالمً 

 
واألزهر اآلن مإسسة تعلٌمٌة حدٌثة شملها التطور فؤصبحت فٌه كلٌات للطب , والهندسة , وبقٌة العلوم 

م على تراثه , وتعالٌمه , والعامل على العصرٌة , ولكنه ما زال الحصن األمٌن للدٌن اإلسالمً , القاب
 .تطوٌرها , وتحدٌثها , ونشرها بٌن المسلمٌن 
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:جامع القروٌٌن  -2  

 
ٌقع فً مدٌنة فاس بالمؽرب األقصى , وٌرجع إلٌه الفضل فً استمرار الوجود اإلسالمً فً تلك الدٌار , 

 245أطراؾ أفرٌقٌا الؽربٌة , وقد أنشا عام وفً حفظ اللؽة العربٌة , والتعالٌم اإلسالمٌة ونشرها فً سابر 
م , وظل ٌإدي دوره كمصدر إشعاع إسالمً دون انقطاع , ولم ٌتعرض إلى ما تعرض إلٌه  859/ هـ 

 ..األزهر , أو جامع الزٌتونة , وهو من أؼنى المساجد اإلسالمٌة من حٌث فسحة أراضٌه , وكثرة عقاراته 
 

ابن العربً , وابن بطوطة , وان خلدون ,  –من أمثال  –م فً القروٌٌن وقد لمعت أسماء بعض من تلقوا العل
وؼٌرهم ممن أثروا تراث األمة اإلسالمً الثقافً , وإلٌه كانت تلك السفارات من المشرق , ومن األندلس 
وتونس وؼٌرها , كسفارة صالح الدٌن األٌوبً إلى المؽرب , ٌحضرون مجالس علمابه , وٌنهلون من فٌض 

, وقد كان لعلمابه مشاركتهم فً أحداث بالدهم السٌاسٌة والعسكرٌة , فمثالً كانت استجابة المرابطٌن  علمهم
 ..لفتوى أصدرها علماء جامع القروٌٌن  –ضمن عوامل أخرى  –لنجدة األندلس نتٌجة 

 
:جامع الزٌتونة  -3  

 
ضل األول فً إنشاء جامع وجامعة م , وكان له الف 732/ هـ  114أنشا هذا الجامع فً فترة مبكرة فً عام 

 .وكانت وكؤنها فرع له –القروٌٌن بفاس , حٌث أمدها بالعلماء , والمناهج والكتب 
, " بنً هالل " ولم ٌلبث جامع الزٌتونة أن تعثر فً مسٌرته فً القرن الخامس الهجري على أثر تؽلب عرب 

الزدهار , ورؼماً عن نهضة جامعة الزٌتونة من وأصبح أثراً بعد عٌن ,األمر الذي مكن جامع القروٌٌن من ا
 .جدٌد أال أنه عانى ثانٌة فً القرن العاشر من تدخل األسبان 

 
 

وجامع الزٌتونة أحد المإسسات التعلٌمٌة اإلسالمٌة فً الشمال األفرٌقً , وقد اقترن اسمه فً مجال تعلٌم 
بفاس فً المؽرب األقصى , وبالجامع األزهر فً العلوم الدٌنٌة بجامع القٌروان فً تونس , وجامع القروٌٌن 

 .القاهرة 
م على ٌد حسان بن النعمان والً  699/ هـ  84والواقع أن بداٌة تؤسٌس مسجد الزٌتونة كان فً حوالً عام 

م عندما كان  732/ هـ  114أفرٌقٌة فً عهد الدولة األموٌة , وقد أعاد بناءه من جدٌد عبٌد هللا الحبحاب عام 
لٌكون منارة إسالمٌة  ٌستضٌا  بنوررها وعلمها المسلمون , " الزٌتونة " على المؽرب , وربما سمً  والٌاً 

المعروؾ , حٌث ٌتحلق الطالب حول العلماء ٌتلقون عنهم " الحلقات " وكانت الدراسة فٌه على نظام 
 1891/ هـ  1349سة فٌه عام المعارؾ اإلسالمٌة , مثل الفقه , وعلوم القرآن واللؽة إلخ  , وقد نظمت الدرا

م , فؤصبح الحصول على شهادة اجتٌاز امتحان معٌن هً الشرط األساس ألن ٌصبح العالم مدرساً فٌه , 
 " .التطوٌع " وأصبح الطالب المتخرج منه ٌمنح شهادة تسمى بشهادة 

 
 

ن ٌقوم بدور فاعل فً ولجامع الزٌتونة دور مماثل لدور الجامع األزهر فً مصر وذلك أن كلٌهما استطاع أ
التصدي للفكر الشٌعً , وان ٌعٌد لمذهب أهل السنة والجماعة مكانته الحاسمة الفاصلة فً العالم اإلسالمً 
سواء فً المشرق أو المؽرب , ففً عهد الفاطمٌٌن حاولت هذه الدولة نشر مذهب الشٌعة اإلسماعٌلً بٌن أهل 

كذلك حتى عهد حاكم تونس المعز بن بادٌس رابع ملوك المؽرب , ومحو المذهب السنً ,واستمر األمر 
م , وباٌع الخلٌفة العباسً , وأعاد  1449/ هـ  441الدولة الصنهاجٌة , الذي نبذ المذهب الشٌعً فً عام 

تونس إلى مذهب أهل السنة والجماعة , وقد كان لجامع الزٌتونة دور رابد فً تؤصٌل هذا المذهب , فقد تولى 
" العقابد المخالفة له , حتى عم مذهب اإلمام مالك بن أنس الدٌار التونسٌة , وهكذا فقد كان  علماإه مكافحة

مساجد كالحصون حمت العقٌدة , ودافعت عنها , " القروٌٌن " وكما كان " األزهر " كما كان " الزٌتونة 
 .وحفظتها فً أوقات األزمات والخطوب التً ألمت باألمة اإلسالمٌة
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11م  
 

 يف العصر احلدٍث...  اإلسالمَةالصحٌة 

 
 

 
تحاول األمة اإلسالمٌة حالٌاً تجاوز المحن الكثٌرة , والمصاعب التً اعترضت سبٌلها رؼماً عما أحٌك 
حولها من مكابد ومإامرات عدٌدة , كما تحاول أن تتلمس مواطن القوة لتنطلق من جدٌد , خاصة وأنها ال 

سر بقابها والذي مكنها من الصمود أمام التحدٌات الماضٌة التً تزال متمسكة بدٌنها , مكمن قوتها , و
 .واجهتها , وسٌمكنها من الصمود , وٌعٌٌنها على النهوض والمواجهة من جدٌد بإذن هللا 

 
العشرٌن مٌالدي , محاوالت ومإامرات كثٌرة وشرسة استهدفت / ولقد شهد القرن الرابع عشر الهجري 

 منة على المسلمٌن , ونهب خٌرات العالم اإلسالمً , والعبث بمقدراته وقٌمه القضاء على اإلسالم , والهٌ
 
 

:ومن تلك المؤامرات على سبٌل المثال ل الحصر   
 

 .األزمات الطابفٌة والسٌاسٌة التً تعرضت لها لبنان فً تارٌخه الحدٌث والمعاصر  -1
 .بلدٌن الهابلة , ودونما طابل أو هدؾ الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة التً استنزفت موارد وإمكانات ال -2
 الحرب الخلٌجٌة الثانٌة والتً جاءت نتٌجة الحتالل بلد مسلم لبلد مسلم آخر , وذلك أمر لم ٌسبق إلٌه من قبل ,  -3

 . وال زلنا نعٌش ونعاٌش نتابجها المؤسوٌة على المنطقة العربٌة بؤسرها      
 
 .وآسٌا وبخاصة المسلمة منها  الهجمة التنصٌرٌة على بلدان أفرٌقٌا -4
  قضٌة جنوب السودان التً زرعها االستعمار اإلنجلٌزي والتً أكلت األخضر والٌابس فً السودان ,  -5
 .اً عن إمكانٌة الزراعٌة الهابلة واستنزفت موارده المادٌة والبشرٌة , ووقفت عقبة فً سبٌل تطوره ونموه , رؼم  
 .مختلفة , وكلها حلقات فً التآمر على اإلسالم والعالم اإلسالمًقضاٌا األقلٌات المسلمة ال -6
 
 

ورؼم هذه الحلقات المتتابعة من التآمر والكٌد لإلسالم والمسلمٌن , فقد شهد الثلث األخٌر من القرن الرابع 
العشرٌن المٌالدي صحوة إسالمٌة مباركة , ورجوعاً إلى هللا , بعد أن أصاب العالم / عشر الهجري 

سالمً الٌؤس والقنوط , وأصابته خٌبة األمل فً تجارب الفكر األوروبً الفاشلة , من دٌمقراطٌة , اإل
واشتراكٌة , وتقدمٌة , وقومٌة ووطنٌة , وما إلى ذلك من تلك الشعارات الخالبة , والمبادئ الؽربٌة الوصفٌة 

جتماعٌة واالقتصادٌة , فؤخذ بعضهم التً حاول الؽرب زرعها مكان المبادئ واألسس اإلسالمٌة السٌاسٌة واال
ٌعود إلى هللا , ولقد تمثلت هذه الصحوة فً الدعوة ألن ٌعٌش المسلمون إسالمهم فً جوهرة وقٌمه الخالدة , 

 وأن ٌنطلقوا منه لمعالجة شبون عصرهم , 
 
 

دة تهدؾ العشرٌن مٌالدي , مظاهر صحوة جدٌ/ ونتٌجة لذلك برزت مع نهاٌة القرن الرابع عشر الهجري 
إلى الرجوع إلى اإلسالم ,ومن مظاهرها تخرج شباباً ملتزماً ومتمسكاً بعقٌدته اإلسالمٌة رؼم دراسته , مناهج 

التعلٌم فً المدارس , والمعاهد والجامعات  التً أنشؤها دعاة التؽرٌب , وقد بدأ ذلك فً أوساط المثقفٌن من 
امعات , ثم بدأ االهتمام بجامعات التراث اإلسالمً , فعال األطباء , والمعلمٌن , والمهندسٌن ومن طالب الج

شؤن الجامعات اإلسالمٌة , وأقبل علٌها الطالب من جدٌد , وبعد أن كانوا عازفٌن عنها فً الماضً , وبدأت 
تنافس , بل تفوقت فً أحٌان على الجامعات العلمانٌة وأصبحت مناراً ٌرتاده الطالب من شتى أنحاء العالم 

مً وأمثلة الجامعات كثٌرة , منها جامع األزهرة , والجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة , وجامعة اإلسال
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة بالرٌاض , وجامعة أم القرى , 
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أصبحت فً  -التً كانت فً ٌوم من األٌام حكراً لفكر العلمانٌٌن والمستؽربٌن   –وحتى وسابل اإلعالم 

ة منابر للدعوة اإلسالمٌة , ومناقشة مشاكل اإلسالم , وسبل النهوض به , واتسعت دابرة الكتاب أحٌان كثٌر
اإلسالمً أكثر انتشاراً فً األسواق , وأقبل أصحاب المطابع على طبعه وتوزٌعه , فازدادت العناٌة بالتراث 

بر إلى أي من معارض اإلسالمً , وبنشره , وقامت هٌبات ومإسسات من أجل ذلك التراث , ولعل الزا
ٌلحظ كثرة الكتب اإلسالمٌة , من كتب التراث ,  –خاصة فً البالد العربٌة  –الكتاب فً أي بلد إسالمً 

 .والمإلفات الحدٌثة 
 

ولعل كل ذلك ٌشٌر إلى بروز ظاهرة جدٌدة , وهً االعتزاز بالفكر اإلسالمً , وبداٌات عودة الثقة 
المفكرون المسلمون ٌنتقلون مثالً من دور الدفاع عن دٌنهم وقٌمهم ,  بالنفس المسلمة من جدٌد , إذ بدأ

واالستحٌاء إلى " النظرة االعتذارٌة " وعن رد الشبهات إلى رد الشبهات إلى دور التحدي , ومن مرحلة 
مرحلة عرض الفكر اإلسالمً , والمبادئ اإلسالمٌة كما هً فً ثقة واعتزاز , وأصبح الكتاب والباحثون 

لمون ٌعرضون حقابق اإلسالم كنظام شامل فً حد ذاته , ال حاجة له فً المقارنة بؤي نظام آخر , المس
خاصة عندما اتضحت لهم مثالب النظم الوضعٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة , وفشلها التام فً حل 

 .مشاكلهم ومواجهة التحدٌات التً تواجههم 
 

ثلة فً قضاٌا التخلؾ , والجهل والمرض , وبدأوا ٌعقدون المإتمرات وبدأ المسلمون ٌعون مشاكلهم المتم
االستعمار , : والندوات لمناقشتها , وإٌجاد الحلول لها , وأخذت الرإى تتضح أمامهم , فعرفوا خصومهم 

والصهٌونٌة , والرأسمالٌة والشٌوعٌة , وؼٌرها من النظرٌات الؽربٌة الوضعٌة والعلمانٌة , وبدأوا ٌدركون 
 .وٌتنبهون لما ٌحاك ضدهم , من مإامرات , وٌعلمون جاهدٌن للوقوؾ أمامها 

مظاهر للصحوة اإلسالمٌة , ولاللتزام باإلسالم , ومحاولة إعادته من جدٌد إلى شتى  –وؼٌرها  –وكل هذه 
 مناحً الحٌاة لٌقوم بدوره كامالً فٌها , حتى تتجه الحٌاة وجهة إسالمٌة من حٌاتها ,

 
 :أبرز مظاهر تلك الصحوة المعاصرة بإٌجاز  وفٌما ٌلً 

 
 

:منظمة المؤتمر اإلسالمً  -1  
 

أدرك بعض قادة اإلسالمٌة أن ضعفها ٌكمن فً فرقتها وتشتتها , وأن قوة األمة لن تكون اإل عن طرٌق 
وحدتها وتضامنها , وعودتها إلى مبادئ دٌنها الحنٌؾ , خاصة وأنه قد جربت كل المذاهب والنظرٌات 

سٌاسٌة األوروبٌة , ولم تجد فٌها نفعاً وال حالً لمشاكلها , بل على العكس , فقد زادت من مصاعبها , ال
وواجتها بمصاعب وتحدٌات جدٌدة , ومن ثم فقد قامت دعوات وحركات شعبٌة قوٌة فً العالم اإلسالمً 

ن منهاجاً ونظاماً ٌحكم كافة تنادي بضرورة تضامن المسلمٌن , وبضرورة العودة إلى اإلسالم من جدٌد , لٌكو
شبون المسلمٌن الحٌاتٌة , ولٌكون أساساً لوحدة  األمة اإلسالمٌة , خاصة وأن المسلمٌن قد جربوا شتى أشكال 
الوحدة القابمة على ؼٌر أسس إسالمٌة , مثل أشكال التكتالت اإلقلٌمٌة , والقومٌة واالقتصادٌة دونما نجاح , 

مة مثل تركٌا , وإٌران وباكستان تحقٌق شاء من الوحدة بٌنها عندما انضمت فقد حاولت بعض الدول المسل
" الجامعة العربٌة " وحاولت الدول العربٌة أن توحد صفوفها عندما انضمت إلى  –" الحلؾ المركزي " إلى 

 أو إلى ؼٌرها من –" حركة عدم االنحٌاز " , ثم حاولت دول كثٌرة أخرى نفس الشًء عندما انضمت إلى 
المنظمات الرامٌة إلى الوحدة , ولكن دون أن تحقق األمة اإلسالمٌة هدؾ الوحدة , وكان علٌها أن تتجه إلى 
سبٌل آخر , هو سبٌل االعتماد على الذات , وأن تحاول إٌجاد التضامن بجهود ذاتٌة داخلٌة , األمر الذي دعا 

فها تحقٌق وحدة وتضامن المسلمٌن بالتدرٌج بعض دولها وقادتها إلى الدعوة إلى إنشاء منظمات إسالمٌة هد
 .وبالسبل المتاحة لدول العالم اإلسالمً , فقامت منظمة المإتمر اإلسالمً 

وكان قٌام هذه المنظمة تتوٌجاً لجهود رسمٌة وشعبٌة فً العالم اإلسالمً , لعبت المملكة العربٌة السعودٌة , 
 .احها والمخلصٌن من أبناء األمة دوراً بارزاً فً إنج
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م ,  1931/ هـ  1354مثل مإتمر بٌت المقدس اإلسالمً فً سنة : وبدأت هذه الجهود بعقد عدة مإتمرات 

م , وكان هدفها كلها محاولة  1964م , واجتماع مقدٌشو فً عام  1951و  1949ومإتمر كراتشً فً سنة 
ة واالقتصادٌة , وتعززت مثل هذه معالجة مشكالت العالم اإلسالمً السٌاسٌة , والثقافٌة , واالجتماعٌ

كانت المملكة العربٌة السعودٌة من أول " تجمع إسالمً دولً " الدعوات وتطورت إلى الدعوة إلقامة 
 .الداعٌن له فً الستٌنات من القرن المٌالدي الفابت 

 
تحاد السوفٌتً وقد واجهت هذه الدعوة معارضة من بعض الدول العربٌة واإلسالمٌة , والدول الكبرى مثل اال

آنذاك , ألسباب أٌدٌولوجٌة وسٌاسٌة مختلفة , حٌث كانت تتوزع أهواء قادة الدول اإلسالمٌة والعربٌة , 
فالستٌنات كانت فترة ازدهار الفكر االشتراكً والثوري فً المنطقة اإلسالمٌة , ورؼم كل ذلك استمرت 

م التً  1967ن المسلمٌن حتى وقوع نكبة ٌونٌو المحاوالت والدعوات الرامٌة إلى إٌجاد نوع من الوحدة بٌ
, حٌث قوٌت فكرة التجمع اإلسالمً بٌن ( إسرابٌل ) خسر فٌها العرب معركتهم ضد دولة الكٌان الصهٌونً 

ثم تبلورت الفكرة فً دعوة الملك فٌصل عاهل المملكة العربٌة  –عرباً وؼٌر عرب  –قادة المسلمٌن 
م , الذي جاء كرد فعل على الجرٌمة  1969/ هـ  1389المٌة بالرباط فً عام السعودٌة  الجتماع القمة اإلس

كؤول تجمع  –الصهٌونٌة فً إحراق المسجد األقصى , وفً ذلك المإتمر تقرر إنشاء منظمة العالم اإلسالمً 
 .إسالمً رسمً 

 
 

 1393المنعقد فً جدة عام وقد تم إقرار مٌثاق المنظمة فً المإتمر الثالث لوزراء خارجٌة الدول اإلسالمٌة 
م , الذي اشتركت فٌه ثالثون دولة إسالمٌة , وقد تزاٌد عدد أعضاء المنظمة حتى شارؾ على ما  1972/ هـ 

ٌربو على الخمسٌن دولة , وتهتم المنظمة بالمسلمٌن فً جمٌع أنحاء العالم , سواء كانوا أؼلبٌات أو أقلٌات 
اإلسالم هو العامل األقوى فً تقارب وتفاهم وتضامن الشعوب مسلمة , وتقرر المنظمة فً مٌثاقها أن 

 .اإلسالمٌة , بل إن العقٌدة اإلسالمٌة عامل من العوامل المهمة لتحقٌق التقدم والرفاهٌة بٌن أبناء البشر 
 
 

 
:أهداف المنظمة   

 
 

 :تسعى منظمة المؤتمر اإلسالمً إلى تحقٌق األهداف التالٌة 
 

 .مً بٌن الدول األعضاء تعزٌز التضامن اإلسال -1
 دعم التعاون بٌن الدول األعضاء فً المجاالت االقتصادٌة , واالجتماعٌة , والثقافٌة , والعلمٌة ,  -2

 .وفً المجاالت الحٌوٌة األخرى , والتشاور بٌن األعضاء فً المنظمات الدولٌة     
 . ً جمٌع أشكاله العمل على محو التفرقة العنصرٌة , والقضاء على االستعمار ف -3

 
 .اتخاذ التدابٌر الالزمة لدعم السالم واألمن الدولٌٌن القابمٌن على العدل  -4
تنسٌق العمل من أجل العمل على سالمة األماكن المقدسة وتحرٌرها , ودعم كفاح الشعب الفلسطٌنً ,  -5

 .ومساعدته على استرجاع حقوقه , وتحرٌر أرضٌه 
 

 .اإلسالمٌة فً سبٌل المحافظة على  كرامتها واستقاللها , وحقوقها الوطنٌةدعم كفاح جمٌع الشعوب  -6 
 .إٌجاد المناخ الصحٌح لتعزٌز التعاون والتفاهم بٌن الدول األعضاء والدول األخرى  -7
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الدعوة إلى التضامن اإلسالمً للوقوؾ أمام المخططات _ ٌرحمه هللا _ وقد تبنى الملك فٌصل آل سعود 
رٌة , ولم شعت المسلمٌن , ومجابهة الؽزو الفكري بجمٌع أشكاله , وقام من أجل ذلك بعدة جوالت االستعما

فً معظم البالد اإلسالمٌة , كما أرسلت المملكة العربٌة السعودٌة عدة بعثات ألفرٌقٌا من أجل مساعدة 
 :مجهود وكان نتٌجة هذا الالمسلمٌن هناك , واستقبلت المبات من الطالب فً جامعاتها , 

 
تبهت الدول األفرٌقٌة للخطر الصهٌونً بعد اتصاالت الملك فٌصل بها , فقطعت معظمها عالقتها  -1

 . السٌاسٌة مع الكٌان الصهٌونً , وانقلب العدٌد منها إلى تؤٌٌد الحق اإلسالمً فً فلسطٌن وؼٌرها
 
مٌة النامٌة , ولٌقدم المساعدات لها أنشًء البنك اإلسالمً للتنمٌة لٌسد الفراغ فً مساعد الدول اإلسال -2

 .على أسس خالٌة من المعامالت الربوٌة
 

أنشبت األمانة العامة للدول اإلسالمٌة بجدة بعد انعقاد عدة دورات لملوك ورإساء الدول اإلسالمٌة  -3
ع الفقه , وعقدت عدة مإتمرات قمة إسالمٌة , أسفر الثالث منها على تؤسٌس مجم( منظمة الدول اإلسالمٌة )

 اإلسالمً فً مكة 
 
أنشىء المجلس األعلى للمساجد , وبدأ العمل فً التنسٌق بٌن مإسسات الدعوة فً العالم اإلسالمً ,  -4

 .   ورعاٌة المساجد , إعداد الدعاة 
 
تبنً القضاٌا اإلسالمٌة , ومد ٌد العون لألقلٌات المسلمة التً تعانً الظلم واالضطهاد , وأنشا معهد  -5

, لخدمة ( ولكنه انتقل فٌما بعد إلى لندن ) ون األقلٌات المسلمة التابع لجامعة الملك عبد العزٌز بجدة شب
 .األقلٌات المسلمة ودراسة مشاكلها 

 
وأنشبت إذاعة نداء اإلسالم فً مكة المكرمة لخدمة قضاٌا األقلٌات المسلمة أٌضاً , وأصبحت الجامعة 

 .عاً كبٌراً ألبناء المسلمٌن , ومكاناً إلعداد الدعاة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة تجم
 

 : وافقت منظمة العالم اإلسالمً فً مإتمرات الحقة على إقامة ما ٌلً  -6
 

 .اتحاد المصارؾ اإلسالمٌة  -. صندوق القدس - . صندوق التضامن اإلسالمً  -
 .إلسالمً للتنمٌة البنك ا- . الؽرفة اإلسالمٌة للتجارة , والصناعة وتبادل السلع  -
 وكالة األبناء اإلسالمٌة الدولٌة  -

 .المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والعلوم والتكنولوجٌا والتنمٌة فً جدة - . منظمة إذاعات الدول اإلسالمٌة - 
 .المركز اإلسالمً للتنمٌة التجارٌة فً طنجة - . اللجنة الدولٌة للتراث اإلسالمً  -

 .والتعلٌم اإلسالمً فً مكة المكرمة  المركز العلمً للتربٌة- 
 .المركز اإلسالمً للتدرٌب التقنً والبحوث فً داكا بالسنؽال - 
 .مركز األبحاث للتارٌخ والفنون والثقافة اإلسالمٌة فً استانبول  -. اللجنة اإلسالمٌة الدولٌة للقانون - 
 

المساواة بٌن : ول األعضاء فً اآلتً كما وضعت المنظمة المبادئ العامة التً تحكم العالقات بٌن الد
األعضاء , واحترام سٌادة أراضً كل عضو , واالمتناع عن استخدام القوة أو التهدٌد بها ضد وحدة 

 .وسالمة كل عضو , وحل الخالفات بالطرق السلٌمة 
 

حكومات , مإتمر ملوك ورإساء ال: كما اشتمل مٌثاق المنظمة على هٌبات المإتمر اإلسالمً , وتتكون من 
وٌنعقد مرة كل ثالث سنوات , ومإتمر وزراء الخارجٌة , وٌجتمع كل سنة أو عند الحاجة فً أي بلد من 
البلدان األعضاء , وأخٌراً األمانة العامة للمإتمر , والمإسسات التابعة لها , ومقرها جدة بالمملكة العربٌة 

 .السعودٌة 

 .بٌن جدة والرٌاض , ودكا , وكراتشً , واستانبول وؼٌرها  عدة مإسسات منتشرة -كما أسلفنا  -وللمنظمة 
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:رابطة العالم اإلسالمً  -2  

 
وهً منظمة إسالمٌة عالمٌة , وشعبٌة , تمثل كافة الشعوب اإلسالمٌة فً أنحاء العالم , وقد انبثقت عن 

م , 1962ماٌو / ـ ه 1382ذي الحجة عام  14المإتمر اإلسالمً العام األول الذي عقد بمكة المكرمة فً 
ومقرها مكة المكرمة , والرابطة معترؾ بها دولٌاً باعتبارها عضواً فً منظمة األمم المتحدة , ضمن 

وفً صندوق الطفل العالمً بهٌبة األمم " الٌونسكو " المنظمات ؼٌر الحكومة , كما أنها عضو فً منظمة 
 .المتحدة 

 
تها , وٌحدد أهدافها , وٌتكون المجلس من ست وخمسٌن هو الذي ٌرسم سٌاس" مجلس تؤسٌسً " وللرابطة 

عضواً من العلماء والمفكرٌن المسلمٌن , وٌجوز زٌادة هذا العدد , وذلك بترشٌح من األمٌن العام , وموافقة 
, ومقرها مكة المكرمة أٌضاً , واألمٌن " أمانتها العامة " وفً الرابطة . المجلس التؤسٌسً , والسلطة التنفٌذٌة 

 ..هو المسبول عن التنظٌم والتكوٌن اإلداري والمالً للرابطة  –إلى جانب مسبولٌاته التنفٌذٌة  –لعام ا
 
وهو كذلك حلقة االتصال المباشر بٌن الرابطة ومختلؾ الجهات والهٌبات العالمٌة , وهو المسبول عن متابعة  

سٌسً الذي ٌجتمع مرة واحدة فً موسم أعمال الرابطة , ورفع التقارٌر عن تلك األعمال إلى المجلس التؤ
 .الحج من كل عام , وقد ٌجتمع أكثر من مرة فً العام للحاالت االستثنابٌة 

إدارة المإتمرات والمجلس التؤسٌسً , وإدارة الثقافة اإلسالمٌة , إدارة الصحافة : وللرابطة عدة إدارات مثل 
 .والنشر , إدارة األقلٌات المسلمة , وؼٌرها 

 
:الرابطة أهداف   

 
 .تبلٌػ دعوة اإلسالم وشرح مبادبه ودحض الشبهات عنه  -1
 .التصدي للتٌارات , واألفكار الهدامة -2
 .الدفاع عن القضاٌا اإلسالمٌة بما ٌحق مصالح المسلمٌن  -3
 .خدمة المسلمٌن , ونشر الدٌن اإلسالمً فً كافة أنحاء العالم  دعم الجمعٌات اإلسالمٌة التً تعمل على -4
 .تقدٌم الخدمات للمسلمٌن فً جمٌع دول العالم  -5

 
 :ولكً تتمكن الرابطة من تحقٌق أهدافها تلك , فإنها تستخدم العدٌد من الوسابل  , مثل 

 
 .العمل على تحكٌم الشرٌعة اإلسالمٌة فً البالد اإلسالمٌة  -1
 .اإلسالمً  للعمل على نشر الدٌن –مادٌاً ومعنوٌاً  –تشجٌع الدعاة المسلمٌن  -2
 دعم المنظمات والمإسسات اإلسالمٌة التً لها صلة بالرابطة -3

 
 .العمل على تنقٌة وسابل اإلعالم اإلسالمً مما قد ٌلحق بها من تؤثٌرات وأفكار ؼرٌبة عن روح اإلسالم  -4
 اإلسالمً , نشر التعلٌم اإلسالمً بالمساهمة فً إنشاء المدارس والمعاهد اإلسالمٌة فً أنحاء العالم  -5
 .دراسة مشاكل األقلٌات المسلمة , والتعرؾ على مطالبهم , ومد ٌد المساعدة لهم  -6

 
فً مجال التوعٌة اإلسالمٌة , وذلك عن طرٌق  –إلى أبعد مدى ممكن  –االستفادة من مناسك الحج  -7

 .المحاضرات والندوات اإلسالمٌة التً تقٌمها الرابطة فً موسم الحج 
 
 .لى نشر لؽة القرآن الكرٌم بٌن الشعوب المسلمة حتى تكون لؽة التفاهم بٌن الجمٌع العمل ع -8
تشجٌع التؤلٌؾ اإلسالمً , واالعتناء بالكتب التً تشرح حقابق اإلسالم الناصعة , وتشجٌع المإسسات  -9

 .الصحفٌة  , ودور النشر التً تخدم الدعوة اإلسالمٌة 
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:أنشطة الرابطة   

 
ب فرعٌة فً مختلؾ دول العالم , وهً معترؾ بها رسمٌاً من قبل سلطات تلك الدول , بل إن للرابطة مكات

وقد بلػ عدد مكاتب الرابطة فً جمٌع أنحاء العالم  –العدٌد منها ٌتمتع باالمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة 
 .هـ  1445مكتباً حتى عام  25

والعٌنٌة لالجبٌن المتضرٌٌن من الكوارث , وقد أنشؤت لهذا  وللرابطة نشاط مقدر فً تقدٌم المساعدات المالٌة
ومقرها مكة المكرمة , ولها عدة مراكز فً عدد من البلدان األفرٌقٌة " هٌبة اإلؼاثة اإلسالمٌة " الؽرض 
 .واآلسٌوٌة

تب كما أن للرابطة دوراَ فً نشر الفكر والوعً الدٌنً , أنشؤت من أجله مطبعة خاصة , تقوم بطباعة الك
والنشرات فً هذا المجال ,وقد اهتمت الرابطة بترجمة معانً القرآن الكرٌم بمختلؾ اللؽات , وأنشؤت لذلك 

 .إدارة الشإن وأبحاث القرآن الكرٌم , وترجمت معانٌه 
عربٌة وإنجلٌزٌة , باإلضاقة إلى جرٌدة أخبار العالم اإلسالمً األسبوعٌة , وكتاب : وتصدر الرابطة مجلتٌن 

 .الحق الشهري , وتقوم الرابطة بتشجٌع عدد من الصحؾ اإلسالمٌة فً مختلؾ أنحاء العالم دعوة 
 

 
:المؤسسات الثقافٌة والتعلٌمٌة اإلسالمٌة  - 3 

 
 

 أ- المنظمة اإلسالمٌة للتربٌة والثقافة ) إٌسٌسكو (:
 

منظمة متخصصة تعمل فً  أنشؤتها منظمة المإتمر اإلسالمً تنفٌذاً لتوجٌهات قادة الدول اإلسالمٌة , وهً
 :مٌادٌن العلوم والثقافة , ولها شخصٌتها القانونٌة االعتبارٌة المستقلة , ولها أجهزتها الخاصة بها وهً 

 
 .وٌضم وزراء الثقافة والعلوم فً دول منظمة المإتمر اإلسالمً  –وهو هٌبتها العلٌا  –المإتمر العام  -1
 :ومن أهم أهدافها عام منتخب من المإتمر العام ,  اإلدارة العامة , وعلى رأسها مدٌر -2

 
حماٌة الهوٌة اإلسالمٌة وتقوٌتها وبخاصة فً أوساط األقلٌات المسلمة , والدفاع عن اإلسالم وعرضه 
بالطرٌقة الصحٌحة , والعمل على محو األمٌة بٌن المسلمٌن , وتطوٌر المدارس القرآنٌة , وتوثٌق روابط 

 .االهتمام بتعلٌم اللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها بهدؾ تعلم الدٌن األخوة بٌن األعضاء و
 
 

:المركز العالمً للتعلٌم اإلسالمً  –ب   
 

 أنشا هذا المركز بموجب توصٌة صدرت عن المإتمر العالمً األول للتعلٌم اإلسالمً
 .بمكة المكرمة  1977فً عام  الذي عقد 

 
 :ومن أهداف هذا المركز 

 

 والمناهج الدراسٌة على أسس من التعالٌم اإلسالمٌة بما ٌحقق ؼرس القٌم السلٌمة فً  وضع الكتب -1
 .نفوس الناشبة     

 .ترسٌخ القٌم اإلسالمٌة وتدعٌمها بٌن الناس عن طرٌق مناهج التعلٌم ذات السمة اإلسالمٌة  -2
 . تى فروع المعرفة تؽٌٌر المفاهٌم العلمانٌة المعادٌة للدٌن وإحالل مفاهٌم إسالمٌة فً ش -3
 .العمل على تحقٌق توصٌات ما ٌعقد من مإتمرات للتعلٌم اإلسالمً  -4
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:التحاد العالمً للمدارس العربٌة اإلسالمٌة الدولٌة  -جـ   

 
هو مإسسة عالمٌة للتربٌة والثقافة اإلسالمٌة هدفها نشر الثقافة اإلسالمٌة فً داخل العالم اإلسالمً وخارجه , 

ربٌع األول  26 – 22بموجب قرار مإتمره التؤسٌسً الذي عقد فً الرٌاض فً الفترة مابٌن  وقد أنشا
م , ومدٌنة الرٌاض هً مقر أمانته العامة , ولها مكاتب فً كل  1976مارس  26- 22هـ الموافق  1396

مٌة التً تعمل من جدة , القاهرة , الخرطوم , لندن , نٌوٌورك , وٌتكون االتحاد من عدد المإسسات التعلٌ
على نشر اللؽة العربٌة والثقافة اإلسالمٌة على المستوى المحلً والمستوى العالمً , وٌشترط فٌها أن تكون 
مإسسات خاصة من حٌث اإلدارة والتوجٌه , وأن ٌكون تالمٌذها من المسلمٌن , وأن تعلم اللؽة العربٌة 

سالمٌة أساس التربٌة والثقافة فٌها , وأن تهٌا كمادة أساسٌة فً منهجها , وكذلك أن تجعل المبادئ اإل
 .للتالمٌذ بٌبة إسالمٌة من حٌث العقٌدة والخلق 

 
 

 :وتتمثل أهداف التحاد فً 
 

.نشر اللؽة العربٌة , ورفع مستوى تعلٌمها فً أنحاء العالم باعتبارها لؽة القرآن الكرٌم  -1  
 

 :الحاجة إلى التعاون االقتصادي  -2
 

اإلسالمً الٌوم من الفقر , وٌعٌش سكانه حالة محزنة من الحرمان والتخلؾ االقتصادي , رؼماً  ٌعانً العالم
عن الثروات واإلمكانات االقتصادٌة الهابلة التً ٌتمتع بها , فؤرضه واسعة تربو على أربعٌن ملٌون 

طاقته البشرٌة ضخمة كٌلومتر مربع , وثرواته الزراعٌة , والحٌوانٌة , والسمكٌة , والمعدنٌة كبٌرة , و
,وهو زاخر باألٌدي العاملة الكافٌة للتنمٌة االقتصادٌة , وفوق هذا كله هناك عقٌدته اإلسالمٌة التً توجهه 

" ومع هذا فالمسلمون ٌعٌشون .. إن هو تمسك بها  –التوجٌه الصحٌح إلى حسن االستفادة من نعم هللا تعالى 
, والذي ٌهٌا السبٌل للمإسسات التنصٌرٌة " والجهل والتخلؾ فً مستنقع الفقر الذي ٌجر وراء المرض , 

 .التً انتشرت فً بالد المسلمٌن لمحاولة هدم عقٌدة األمة , وتنصٌر أبنابها 
 

وهناك تباشٌر خٌر ٌشهدها العالم العربً الٌوم , ولعلها تكون المثال الذي ٌحتذى , أو النواة لوحدة اقتصادٌة 
م ,  1981/ هـ  1441ٌام مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً الذي تؤسس عام أكبر , تلك التباشٌر هً ق

والذي ٌمشً بخطوات ثابتة على طرٌق التعاون والتكامل االقتصادي ,  ونرجوا ان ٌكون خطوة أولى تسٌر 
 .على هدٌها بقٌة دول العالم اإلسالمً 

 
العالم اإلسالمً , المتمثل فً جهود منظمة  ونحن نشهد الٌوم بداٌات حادة لترمٌم البناء االقتصادي لدول

المإتمر اإلسالمً التً أعارت التعاون االقتصادي بٌن الدول األعضاء أهمٌة كبٌرة , فمثالً أنشا فً عام 
الذي تسهم فٌه الدول " صندوق التضامن اإلسالمً " و " البنك اإلسالمً للتنمٌة " م  1974/ هـ  1394

االقتصادٌة , وقد قامت المملكة العربٌة بمجهود رابد فً هذا المجال , األعضاء , كل حسب قدراتها 
وتبرعت بما ٌساوي ثلث رأس مال البنك , فؤسهمت بمبلػ ألؾ ملٌون دوالر , ودعت الدول القادرة من 
أعضاء المإتمر اإلسالمً بتخصٌص مبلػ ال ٌقل عن ثالثة آالؾ ملٌون دوالر أمرٌكً لتموٌل مشروعات 

 .الدول اإلسالمٌة  التنمٌة فً
 

 

 

 



49 

IbtiHAlinO 

12م  

 قضاٍا إسالمَة معاصرة

 
 

:األقلٌات المسلمة   
 

وٌقصد باألقلٌة المسلمة ؟ مجموعة من المسلمٌن تعٌش تحت سلطان دولة ؼٌر مسلمة فً وسط أؼلبٌة ؼٌر 
 ٌحظى فٌه مسلمة , أي أنها تعٌش فً مجتمع ال ٌكون فٌه اإلسالم الدٌن السابد , أو الثقافة الؽالبة , ومن ثم ال

اإلسالم بمإثرات إٌجابٌة تساعد على ازدهار مثله ومبادبه , وقد ٌعانً المسلمون فً حاالت كثٌرة من جهود 
 .وإبعادهم عن مثلهم الدٌنٌة , وإدماجهم فً ثقافة المجتمع الؽالبة" علمنتهم " ترمً إلى 

 
ما من حٌث وجودها الفاعل فً األجهزة وتعرٌؾ األقلٌة المسلمة ال ٌكون من حٌث المعٌار العددي فقط , وإن

السٌاسٌة والمدنٌة أٌضاً , وقد ٌشكل المسلمون فً دولة ما أؼلبٌة عددٌة , ولكن لٌس لهم نفوذ سٌاسً 
وهناك من الكتاب من ٌرى أن المعٌار ,واقتصادي فاعل , أو دور مإثر فً صناعة القرارات المصٌرٌة 

ٌطلق علٌه دولة إسالمٌة , وما ٌطلق علٌه أقلٌة مسلمة فً دولة ؼٌر  العددي هو من أدق المعاٌٌر فً تحدٌد ما
من السكان هً دولة إسالمٌة , %  54إسالمٌة , إذ ٌرى أولبك أن الدولة التً ٌزٌد عدد المسلمٌن فٌها عن 

تعرٌؾ هو وإذا قل المسلمون عن تلك النسبة المبوٌة كان المسلمون أقلٌة فً الدولة المعنٌة , والعقبة فً هذا ال
انعدام اإلحصاءات السكانٌة التً ٌمكن االعتماد علٌها , وكذلك ؼٌاب االنتماءات الدٌنٌة للسكان فً اإلحصاءات 
إن وجدت , وسواء أخذنا بهذا التعرٌؾ أو ذاك لألقلٌة المسلمة , فإن تلك األقلٌة تبقى جماعة مسلمة تعٌش فً 

 مجتمع وبٌبة ؼٌر إسالمٌة , 
 

مة قد تقترب أو تبتعد عن الحقٌقة , فمثالً هناك بعض التقدٌرات المتحفظة التً تقول إن واحداً والتقدٌرات العا
 .من بٌن كل ثالثة مسلمٌن فً العالم الٌوم هو من ضمن أفراد الجالٌات اإلسالمٌة المنتشره فً أنحاء العالم 

 
سٌكون مسلماً , وكذلك سٌكون  م فإن واحدا من كل أربعة أشخاص فً العالم 2444وضمن احصابٌات العام  

 .من بٌن كل اثنً عشر شخصاً فً العالم فرد ٌنتمً لالقلٌات المسلمة 
 

أي ذات ) وهناك اآلن تواجد إسالمً فً نحو تسعٌن دولة من دول العالم , بٌنهما أربعة وأربعٌن دولة إسالمٌة 
 892فً قارة آسٌا مثالً ٌقدرون بحوالً دولة أقلٌات مسلمة , فالمسلمون (  46), والبقٌة ( أؼلبٌات مسلمة 

ملٌون مسلم ٌعٌشون كجماعات وأقلٌات مسلمة , كما أن عدد األقلٌات المسلمة فً  251ملٌون مسلم , منهم 
ملٌون  732ملٌون نسمة , من مجموع سكان أوروبا البالػ عددهم " ستة وستون "  66أوروبا ٌقدر بحوالً 

 ملٌون مسلم ,  13ارة األمرٌكٌة , وفً استرالٌا إل حوالً نسمة , ووصل عدد المسلمٌن فً الق
 316وتقول هذه اإلحصابٌة الصادرة عن منظمة المإتمر اإلسالمً أن عدد المسلمٌن فً أفرٌقٌا ٌقدر بحوالً 

ملٌون مسلم فً قارة أفرٌقٌا  44ملٌون نسمة , وأن  652ملٌون مسلم من مجموع سكان القارة البالػ عددهم 
 .ؤقلٌات مسلمةٌعٌشون ك

 
ملٌون  374وهناك تقدٌرات أخرى تجعل عدد األقلٌات المسلمة العابشة خارج حدود العالم اإلسالمً حوالً 

 .نسمة وأن األؼلبٌة منهم تعٌش فً قارة آسٌا 
 
وٌختلؾ توزٌع المسلمٌن فً القارة الواحدة من دولة إلى أخرى , ففً آسٌا تعٌش معظم األقلٌات المسلمة فً 

وإن كانت بعض المنظمات اإلسالمٌة ترى أنهم ) ملٌون مسلم  144ن والهند , ففً الصٌن ٌعٌش حوالً الصٌ
ملٌون مسلم  94أكثر من ذلك بكثٌر ,, وتقول اإلحصابٌات الهندٌة الرسمٌة أن عدد المسلمٌن فً الهند حوالً 

 ..ملٌون مسلم  154ولكن المسلمٌن أنفسهم ٌعتقدون أن عددهم حوالً 
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:األقلٌات المسلمة فً أوروبا  -1  

 
والبد من دراسة األقلٌات المسلمة فً أوروبا فً إطار العالقات التارٌخٌة بٌن اإلسالم والمسٌحٌة عبر العصور 
, منذ الوجود اإلسالمً فً إسبانٌا , ثم العالقات العثمانٌة األوروبٌة , ثم مرحلة الوجود االستعماري األوروبً 

المواجهة بٌن اإلسالمة وأوروبا , والتً بلؽت ذروتها أٌام " ٌة , ونتج عن كل ذلك ظاهرة فً البلدان اإلسالم
الحروب الصلٌبٌة والمرحلة االستعمارٌة , وتتجلى اآلن فً الدعوات األصولٌة الحالٌة فً عالم اإلسالم , والتً 

فهم الزال ٌحكم العالقة بٌن سوء " المواجهة " تخشاها أوروبا وتظنها دعوات موجهة ضدها , وتولد عن هذه 
األكثرٌة األوروبٌة واألقلٌات المسلمة التً تعٌش فً وسطها , ودراسة الوضع األوربً أو البٌبة التً تعٌش 
فٌها تلك األقلٌات المسلمة سٌمكننا من فهم أعمق للظروؾ الحٌاتٌة والمعٌشٌة , لتلك األقلٌات , وللمشاكل التً 

إذ أن مثل تلك الدراسة ستضع قضٌة األقلٌات تلك فً محتواها .. الصحٌحة لحلها تواجههم وربما إٌجاد السبل 
الصحٌح , فمحاولة فهمنا مثاًل للعلمانٌة السابدة فً أوروبا , ونظرتها للدٌن , وكذلك فهمنا لسلوك المسلمٌن فً 

 والمشرب , والملبس تلك المجتمعات األوروبٌة , الذٌن ٌحاولون العٌش حسب مقتضٌات دٌنهم , فً المؤكل , 
, وممارسة عباداتهم مثل الصالة فً أوقات العمل والدراسة , وهً كلها ممارسات ( حجاب النساء مثاًل ) 

 ..جعلت األوروبٌون ٌنظرون إلٌها بشًء من االستؽراب 
 

نهم أهمها خطر فقدان هوٌتهم اإلسالمٌة , ثم شعورهم بؤ: والمسلمون فً أوروبا ٌعانون من مشاكل عدٌدة 
ؼرباء عن المجتمع األوروبً , ؼرباء فً العقٌدة , وفً التقالٌد واللؽة , وحتى فً الشكل والعرق , وشعورهم 
بؤن المجتمع األوروبً ٌعاملهم وٌنظر إلٌهم كؽرباء أٌضاً , وٌمارس ضدهم بعض التحزبات , فً العمل , وفً 

والمواطنة , وهم ٌرون فً تلك التحزبات والحواجز السكن , وفً الخدمات االجتماعٌة , وفً التعلٌم , واللؽة 
عقبات ربٌسة تقؾ فً طرٌق ممارستهم لحٌاة طبٌعٌة فً المجتمعات األوروبٌة والتً تدعً حماٌة الحقوق 
اإلنسانٌة , ومن ثم فالمسلمون ٌشعرون بؤنهم ٌعٌشون على أطراؾ ذلك المجتمع , وفً عزلة دٌنٌة وفكرٌة عنه 

" أقلٌة " التً تلقاها تلك األقلٌات المسلمة فً أوروبا على ٌد األؼلبٌة , فإن شعورها بؤنها  , وكنتٌجة للمعاملة
, ولعل هناك أسباباً أخرى " عقدة األقلٌة " مؽلوبة على أمرها ٌتزاٌد باستمرار , وهو ما ٌطلق علٌه البعض 

لنساء للعادات والمثل السابدة فً البحث عن الجذور , والحنٌن لألوطان , وعدم تقبل ا: لهذا الشعور , مثل 
 ..المجتمع األوروبً , وحواجز اللؽة 

 
:األقلٌات المسلمة فً أفرٌقٌا  -2  

 
ٌشكل المسلمون فً أفرٌقٌا ثقال ضخما ال ٌمكن تجاهله رؼم ما به من ضعؾ فهناك خمس عشرة دولة إفرٌقٌة 

ة بقوة فً القارة األفرٌقٌة , ولذلك ال واإلسالم جبهة زاحف% 74جنوب الصحراء تفوق نسبة المسلمٌن فٌها 
ؼرو إذا احتدام الصراع بٌن النصرانٌة واإلسالم لتحوٌل قبلة القارة ودٌنها وحضارتها , وقد عمل النصارى 

م , وها قد جاء هذا العام ولم ٌحدث ما خطط 2444وفقا لمخطط تصبح بموجبة أفرٌقٌا قارة نصرانٌة فً عام 
ما أرادوا , إذ أن ٌزداد انتشارا فً القارة السمراء , ورؼم ذلك فهناك أقلٌات له النصارى , بل حدث عكس 

مسلمة فً أفرٌقٌا تعانً من مشاكل ومصاعب معٌنة , ونحن إذ نعرؾ األقلٌة المسلمة ال نعرفها من حٌث 
متع ال تت –رؼم ثقلها العددي فً بعض البلدان  –المعٌار العددي وإنما من حٌث إنها جماعات مستضعفة 

بوجود فً السلطة السٌاسٌة , والخدمة المدٌنة , ولٌس لها نفوذ اقتصادي فاعل , أو دور مإثر فً صٌاؼة 
القرارات المصٌرٌة , فهم قابعون تحت سٌطرة حكومات أقلٌة نصرانٌة , تتحكم فً مصابرهم , وتعمل فً 

نه تلك األقلٌات المسلمة فً أفرٌقٌا معظم األحٌان على إبقابهما فً حالة من التخلؾ واالنحطاط , ومن ثم فإ
 .تواجه العدٌد من المشاكل والتحدٌات 

 
:قضٌة فلسطٌن   

 
م كان نتٌجة جهود كبٌرة قامت بها الحركة  1948ماٌو  15قٌام دولة الصهاٌنة فً فلسطٌن المسلمة فً 

قبٌل نهاٌة الحرب  الصهٌونٌة السٌاسٌة , بمإازرة ودعم االستعمار البرٌطانً الذي جثم على أرض فلسطٌن
 . م  1948العالمٌة األولى وحتى عام 
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 :الصهٌونٌة وفلسطٌن  -1

 
بدأ التحضٌر الؼتصاب فلسطٌن على أٌدي الصهٌونٌٌن خمسٌن عاماً قبل إعالن دولة الكٌان الصهٌونً فً 

" بال "  مدٌنةم , وذلك عندما أقر المإتمر الصهٌونً األول الذي انعقد فً  1948فلسطٌن فً ماٌو عام 

م , وحضره أكثر من مابتً ٌهودي الجالٌات الٌهودٌة فً سبعة عشر دولة , مبدأ  1897بسوٌسرا فً ماٌو عام 
 .إنشاء وطن قومً للشعب الٌهودي ٌحمٌه القانون العام 

 
أول من ( باللؽة األلمانٌة " ) الدولة الٌهودٌة " وٌعتبر ثٌودور هرتزل , وهو ٌهودي مجري , ومولؾ كتاب 

من مجرد أمل وحلم دٌنً , إلى هدؾ سٌاسً  –فلسطٌن  –حول آمال العودة لدى الٌهود إلى أرض المٌعاد 
 .ٌنبؽً الوصول إلٌه بشتى الوسابل والسبل , وقد أٌد هذه الفكرة ٌهود قومٌون آخرون 

تدعمه  وقد قال هرتزل فً كتابه المذكور بضرورة إنشاء وطن قومً للٌهود فً األرجنتٌن أو فً فلسطٌن
 , من إحدى القوى األوروبٌة الفاعلةوتسنده برٌطانٌا ـ إدراكاً منه أن الحركة الصهٌونٌة لن تبلػ أهدافها إال بدعم 

 
 :والذي ٌتلخص فً النقاط اآلتٌة " بال " وذلك واضح فً البرنامج الصهٌونً الذي وصفه مإتمر 

 
 
 .ع استٌطان ٌهودي لفلسطٌن  بشكل منظم , وعلى نطاق واس -1
 .تؤمٌن حق شرعً لالستٌطان معترؾ به دولٌاً  -2
 .إنشاء منظمة دابمة لتوحٌد جهود الٌهود من أجل خدمة القضٌة الصهٌونٌة  -3
 .اتخاذ الخطوات التحضٌرٌة للحصول على الضمانات الحكومٌة الالزمة لتحقٌق أهداؾ الصهٌونٌة  -4
 .تؽذٌة الشعور والوعً القومً الٌهودي  -5
 

أن الصهٌونٌة حركة عنصرٌة ذات طبٌعة استعمارٌة تهدؾ إلى اقتالع ٌهود " بال " من برنامج مإتمر وٌتضح 
العالم من مجتمعاتهم التً ٌعٌشون فٌها عبر هجرات متصلة لخلق دولة قومٌة ٌهودٌة فً فلسطٌن , ومعنى ذلك 

إلى مهاجرٌن إلى فلسطٌن , ثم أن الصهٌونٌة قررت عامدة تحوٌل الٌهود المضطهدٌن فً المجتمعات الؽربٌة 
 ..مستوطنٌن فمحتلٌن ألراضً السكان المحلٌٌن بعد طردهم منها 

 
لنٌل " عبد الحمٌد الثانً " إلى القٌصر األلمانً ثم إلى السلطان العثمانً " هرتزل " ولم ٌكن ؼرٌباً أن ٌتجه 

كانت الحركة الصهٌونٌة تلقى سندهما , وعندما فشل فً ذلك وجه جهوده الدبلوماسٌة نحو انجلترا حٌث 
نوفمبر  2تلك فً " هرتزل " التشجٌع والمإازرة من بعض كبار الساسة البرٌطانٌٌن , وقد توجت جهود 

الوعد الشهٌر القاضً بمساندة برٌطانٌا إلقامة وطن " بلفور " م , حٌنما أصدر وزٌر خارجٌة برٌطانٌا  1917
وزٌر الخارجٌة الذي عمل  –رسالة بعث فٌها آرثر بالفور ٌهودي قومً فً فلسطٌن , والوعد عبارة عن 

 إلى اللورد روتشٌلد الثري الصهٌونً المعروؾ ,  –بحماس لصالح الصهٌوٌنة 
 

فً أرض فلسطٌن كما ٌدعً الصهٌونٌون , ففلسطٌن منذ السنة  –تارٌخٌاً  –وؼنً عن الذكر أنه ال حق للٌهود 
هً قبل ذلك التارٌخ أرض عربٌة , وظلت كذلك على مدى خمسة الخامسة عشرة الهجرٌة أرض إسالمٌة , و

 :آالؾ عام , والواقع أن الوجود الٌهودي فً فلسطٌن لم ٌتجاوز المابة واألربعٌن سنة , وكان ذلك على فترتٌن 
 

 قبل المٌالد , 927قبل المٌالد وحتى عام  1444بٌن عام : األولى 
 
قبل المٌالد , وواضح أنهما فترتان قصٌرتان ,  75ٌالد وحتى سنة قبل الم 142والفترة الثانٌة بٌن سنتً  

 .وعلى مدى زمنً متباعد 
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 :من أهمها أما األسباب التً دعت إلى نجاح الٌهود الستالب الوطن اإلسالمً فً فلسطٌن فهً عدة , 

 
 

 :التخطٌط الصهٌونً والصبر على المخطط  –أ 

 
, وهو استٌطانها , عن طرٌق تنمٌة الهجرة , وعن طرٌق شراء  أشرنا إلى هدؾ الصهٌونٌٌن فً فلسطٌن

األرض , والبحث عن الحماٌة الدولٌة , واستؽاللها لمصلحتهم , فهذا هو هدفهم ومخططهم والذي صبروا فً 
سبٌل الوصول إلٌه , رؼم األحداث الجسٌمة التً تواجه الٌهود فً شتى بقاع العالم , مثل االضطهاد الذي لقوه 

لمانٌا النازٌة وؼٌرها من دول أوروبا , ومثل المقاومة العربٌة التً كان ٌلقاها مشروعهم ونشاطهم من أ
حتى  –االستٌطانً , والتً لقٌها مشروعهم الصهٌونً من قبل الدولة العثمانٌة وسلطانها عبد الحمٌد , والذي 

 .. رافضاً لهجرة الٌهود إلى فلسطٌن  –ساعة خلعه من الحكم 
 

 :ب التخطٌط لدي األمة اإلسالمٌة غٌا –ب 
 

وفً مقابل التخطٌط للحكم من قبل الحركة الصهٌونٌة , كان قادة األمة اإلسالمٌة ٌفتقدون التخطٌط فً 
محاوالتهم الوقوؾ أمام المطامع الصهٌونٌة فً فلسطٌن , وكانت مواقفهم ال تخرج عن كونها ردود أفعال 

مل منظم بؽرض الهٌمنة على أراضً فلسطٌن , وطرد أهلها منها , لبعض ما كان ٌقوم به الصهٌونٌون من ع
ثم إقامة دولتهم فٌها , ورؼم توافر اإلخالص لدى بعض قادة األمة اإلسالمٌة والكثٌر من أفرادها , إال أن 

 أفعالهم لم تتعد االستنكار , والشجب , والتظاهر , وؼٌر ذلك من مظاهر الرفض , 
 

:لمعركة إبعاد اإلسالم عن ا -جـ   
 

كان واضحاً للصهٌونٌٌن وحلفابهم االستعمارٌٌن أن اإلسالم هو الخطر األول لو أدخل معترك القضٌة 
الفلسطٌنٌة , وذلك بما ٌنطوي علٌه من دعوة للجهاد  ,واعتباره فرض عٌن إذا ما ؼزٌت دٌار اإلسالم , وبما 

عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخٌل وأ} ٌدعو إلٌه من تخطٌط , وإعداد معنوي  , وإعداد عسكري , 
, وؼٌر ذلك من األوامر الربانٌة التً تدعو لمحاربة أعداء هللا (  64: أألنفال ) { ترهبون به عدو هللا وعدوكم 

 ., وبخاصة الٌهود والذٌن كانوا وما زالوا أشد الناس عداوة لإلسالم والمسلمٌن 
 

:ركة إقصاء الشعب الفلسطٌنً عن المع –د   
 

عندما أدرك االستعمار البرٌطانً , وكذلك الصهٌونٌون بسالة الشعب الفلسطٌنً , وتصمٌمه الذود عن أرضه 
ومقدساته , قرر إقصاء عن المعركة , وإدخال العرب والجٌوش العربٌة إلى أطراؾ تلك المعركة مع علمهم 

قامت سبعة جٌوش عربٌة لتخوض وإدراكهم لمدى ضؽؾ تلك الجٌوش , ومدى تخاذلها وكان ذلك عندما 
المعركة ضد الصهٌونٌٌن , وبالنٌابة عن الشعب الفلسطٌنً , وكانت النتٌجة التً خطط االستعمار الؽربً سلفاً 
أن هزمت تلك الجٌوش , وسلمت أراضً فلسطٌن جزءاً جزءاً  إلى دولة إسرابٌل المزعومة , وعندما انتهت 

الفلسطٌنً قد تم إقصاإه حربٌاً عن المعركة , وبعد ذلك إقصاإه م تلك , كان الشعب  1948حرب فلسطٌن 
دولة عربٌة مع : سٌاسٌاً عنها , فتحولت قضٌة فلسطٌن  أمام هٌبة األمم المتحدة إلى نزاع بٌن دول ذات سٌادة 

أضؾ إلى ذلك عملٌات التصفٌة واإلبادة التً تعرضت وتتعرض لها القٌادات .. دولة الكٌان الصهٌونً 
سطٌنٌة , خاصة المقاتلة منها , عل أٌدي بعض الحكام العرب , فهناك المذابح التً تعرضت لها تلك الفل

 ..العناصر الفلسطٌنٌة الوطنٌة فً أٌلول األسود فً األردن , وفً تل الزعتر
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:م  1131 – 1111/ هـ  1351 – 1337 –البرٌطانً لتهوٌد فلسطٌن  –مرحلة العمل الصهٌونً  – 2  

 
تبر هذه المرحلة من أدق المراحل القضٌة الفلسطٌنٌة , إذ تمكنت برٌطانٌا خاللها من فرض انتدابها على تع

فلسطٌن , وفٌها وقعت البالد العربٌة فً الشام والعراق تحت قبضة االستعمار البرٌطانً والفرنسً , وتمكنت 
انٌة وإلؽابها , وتبنت دول الحلفاء فً مإتمر الصهٌونٌة والعلمانٌون من أبناء األتراك من إسقاط الخالفة العثم

 السالم وعد بلفور , 
 

 :وكان ذلك عن عدة طرق .. وتمكن  اإلنجلٌز من االنفراد بفلسطٌن ٌإسسون لقٌام دولة صهٌونٌة فٌها 
 
 
 :تشجٌع الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن  –أ 

 
لطات البرٌطانٌة فً فلسطٌن تلك الهجرة , تزاٌدت الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن تحت االنتداب , وشجعت الس

م خمساً  1919/ هـ  1339ففتحت لها الباب على مصراعٌها , فبعد أن كان عدد الٌهود فً فلسطٌن عام 
ألفاً , ورأى أهل فلسطٌن سٌول  654م حوالً  1948/ هـ  1368وخمسٌن ألفاً , تزاٌد حتى وصل فً عام 

هم دون أن ٌستطٌعوا وقفها , وكان الٌهودي ٌمنح الجنسٌة الفلسطٌنٌة قبل المهاجرٌن الٌهود الؽرباء تؽزو بالد
 .أن ٌطؤ أرض فلسطٌن 

 
 :انتقال ملكٌة األراضً إلى المهاجرٌن الٌهود  –ب 
 

عملت الحكومة البرٌطانٌة على تشجٌع انتقال ملكٌة األراضً للٌهود , بحٌث سنت القوانٌن والتشرٌعات التً 
ٌٌن فً حالة من الفقر , بحٌث ٌتخلون عن أراضٌهم للوكالة الٌهودٌة , والمنظمات تجعل الزراع الفلسطٌن

الصهٌونٌة األخرى التً عمدت إلى شراء تلك األراضً الزراعٌة , مع العمل على طرد المزارعٌن 
ما الفلسطٌنٌٌن منها , وإحالل المستوطنات الٌهودٌة مكانهم , كما أن الحكومة منحت الٌهود أراضً واسعة م

كان أٌام العثمانٌٌن أمالكاً للدولة لٌقٌموا علٌها مستعمراتهم , فرفعت بذلك نسبة الملكٌة الٌهودٌة لألراضً فً 
 % .  4, بٌنما كانت النسبة فً القدس ال تتعدى %  14م إلى  1948عام 

 
 :اعتراف برٌطانٌا بالوكالة الٌهودٌة  -جـ 
 

ها حاٌٌم واٌزمان تشرؾ على أمور الٌهود السٌاسٌة , والتعلٌمٌة , اعترفت برٌطانٌا بالوكالة الٌهودٌة وربٌس
واالقتصادٌة والعسكرٌة , فكانت دولة داخل دولة , فً الوقت الذي حرمت فٌه العرب أي إشراؾ عل أمورهم 

و , كما عملت برٌطانٌا على تهوٌد اإلدارات الحكومٌة بجعلها فً أٌدي الٌهود صهٌونٌٌن , أو إنجلٌز ٌهود , أ
المندوب السامً البرٌطانً  –إنجلترا معروفٌن بتعاطفهم ومساندتهم للصهٌونٌة , من أمثال هربرت صموبٌل 

م لٌشرؾ بنفسه على تهوٌد فلسطٌن , فازدادت الهجرة , حٌث دخل  1924/ هـ  1339فً فلسطٌن فً عام 
ذي أصدرته الحكومة البرٌطانٌة الٌهود المهاجرون فلسطٌن عن عدة طرق مستفٌدٌن من قانون الهجرة األول ال

 لٌنظم عملٌة دخولهم رسمٌاً لفلسطٌن , األمر الذي أدى إلى زٌادة أعدادهم بعد أن كانوا أقلٌة , 
 

وقامت حكومة االنتداب بتوفٌر الحماٌة االقتصادٌة للٌهود , وذلك بتقدٌم المساعدات المالٌة الالزمة للتنمٌة , 
تاجها الصناعة الٌهودٌة من الخارج , كما منحتهم امتٌازات أخرى مثل فخفضت رسوم المواد الخام التً تح

السماح بتسلٌحهم , وتجفٌؾ بحٌرة الحولة , والحصول على امتٌاز من الحكومة البرٌطانٌة لمدة سبعٌن عاماً , 
وٌل م , وعدلت الحدود الشمالٌة لفلسطٌن لتسهٌل عملٌة تح 1926الستؽالل مٌاه نهر األردن والٌرموك عام 

مجرى نهر األردن , إضافة إلى كل ذلك مكنتهم حكومة االنتداب من اإلدارات الحكومٌة فً فلسطٌن , فمثاًل 
اعترفت باللؽة العبرٌة لؽة رسمٌة إلى جانب العربٌة واإلنجلٌزٌة , ومنحت الٌهود حق اإلشراؾ عل شبونهم 

 .نجلٌز والٌهود التعلٌمٌة , بٌنما ظلت شبون الفلسطٌنٌٌن فً أٌدي الموظفٌن اإل
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 :موقف أهل فلسطٌن  – 3

 
أدرك أهل فلسطٌن من الوهلة األولى أبعاد خطر تصرٌح بلفور الرامً إلى إقامة دولة ٌهودٌة فً بالدهم , 
فعارضوه بشدة , كما عارضوا انتداب برٌطانٌا على فلسطٌن , وتضمٌن وعد بلفور صك ذلك االنتداب آراء 

لمنشورات التً كانت تصدرها جمعٌاتهم مثل الجمعٌة اإلسالمٌة المسٌحٌة كما صورتها ا –عرب فلسطٌن 
 : تتلخص فً 

 
 .جزء ال ٌتجزأ من سورٌا  –سورٌا الجنوبٌة  –وحدة سورٌا و فلسطٌن  -1
 الرفض بالسماح بؤن تتحول فلسطٌن إلى وطن قومً للٌهود ,  -2
ن الخارج , واعتبار الٌهود الفلسطٌنٌٌن مواطنٌن التفرٌق بٌن الٌهود الفلسطٌنٌٌن , والٌهود القادمٌن م -3

 .ٌتمتعون بالحقوق والواجبات التً ٌتمتع بها بقٌة سكان فلسطٌن 
 

وكان واضحاً لإلدارة البرٌطانٌة العسكرٌة فً فلسطٌن آنذاك أن عداء السكان الفلسطٌنٌٌن للصهٌونٌة عداء ذو 
نٌٌن , وأن فرض البرنامج الصهٌونً بالقوة علٌهم جذور عمٌقة , وأنه آخذ فً التحول إلى عداء للبرٌطا

سٌإدي إلى انفجار خطٌر , وأن الفالحٌن كانوا  أكثر استعداداً من سابر فبات المجتمع للثورة والتضحٌة , 
وذلك لألضرار التً لحقت بهم برامج ومطامح الصهٌونٌة , فقد قاطع الٌهود الٌد العربٌة العاملة فً 

 .., كما عارضوا برنامج القروض الزراعٌة للفالحٌنالمستعمرات الٌهودٌة 
 
وهكذا دخل الكفاح ضد الصهٌونٌة واالستعمار مرحلة جدٌدة , فعقدت مإتمرات فلسطٌنٌة , كان أحدها  

م والذي حضره ممثلون عن الجمعٌات اإلسالمٌة  1924المإتمر الفلسطٌنً الثالث فً حٌفا فً دٌسمبر 
ن مختلؾ أنحاء فلسطٌن , وأشار البٌان الصادر عن ذلك المإتمر إلى عدم المسٌحٌة والجمعٌات األخرى م

شرعٌة اإلدارة البرٌطانٌة ألنها تمارس سلطاتها دون مجلس تمثٌلً , واعترض األعضاء على اعتراؾ 
الحكومة بالمنظمة الصهٌونٌة هٌبة رسمٌة , وباللؽة العبرٌة لؽة رسمٌة وكذلك استخدام العلم الصهٌونً , 

 :ل المهاجرٌن الصهٌونٌٌن , وأعلنوا عن مٌثاق وطنً للحركة العربٌة فً فلسطٌن ٌقوم على ثالثة مبادئ وقبو
 
 .شجب السٌاسة الصهٌونٌة التً تنطوي على إقامة وطن قومً للٌهود , والمبنٌة عل تصرٌح بلفور  -1
 .رفض مبدأ الهجرة الٌهودٌة  -2
 .إقامة حكومة تمثٌلٌة وطنٌة  -3
 

لهجرة الصهٌونٌة المتزاٌدة إلى فلسطٌن بسبب االضطهاد النازي للٌهود فً أوروبا , وتجاهل اإلدارة وفً ظل ا
البرٌطانٌة للمطالب الفلسطٌنٌة وانحٌازها التام للصهٌونٌة , ظهرت دعوات للجهاد ضد الحكومة الحامٌة 

م  1935/ هـ  1354رت فً عام الحقٌقٌة للصهٌونٌة فً فلسطٌن , كدعوة الشٌخ عز الدٌن القسام , التً تطو
إلى ثورة مسلحة ضد البرٌطانٌٌن والصهٌونٌٌن كبدٌل وحٌد للحٌلولة دون إقامة وطن قومً للٌهود فً فلسطٌن 

من تدعٌم حركته استشهد قرب حنٌن أثر صدام عرضً وقع بٌن جماعته " القسام " , ولكن قبل أن ٌتمكن 
نان من أتباعه , وأسر خمسة آخرون واختفى الباقون فً الجبال وقوات من الجٌش والبولٌس , واستشهد معه اث

وسرعان ما أصبحت ذكرى حركته رمزاً للتضحٌة والفداء , وؼدت كل محاولة إلقامة تقارب بٌن الفلسطٌنٌٌن 
 والسلطات الحكومٌة مكتوباً علٌها بالفشل , 

 
:م 1131 –م  1136/ هـ  1351 -هـ  1355: الثورة الفلسطٌنٌة الكبرى  –أ   
 

م وذلك نتٌجة العتراض الصهٌونٌة على إنشاء  1953كان التوتر بٌن العرب والٌهود ٌزداد حدة طوال عام 
المجلس التشرٌعً الذي اقترحته اإلدارة البرٌطانٌة , وكذلك بسبب استمرار الهجرة الٌهودٌة , وبٌع األراضً 

ثورة , وهو إنه فً الخامس عشر من أبرٌل عام على نطاق واسع , ومن ثم فقد أدى حادث بسٌط إلى اندالع ال

م قتل رجل ٌهودي , وأصٌب ٌهودٌاً بجروح خطٌرة فً الطرٌق بٌن نابلس وطولكرم , وأتهم العرب  1936
 بؤنهم وراء هذا الحادث ,
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ورد الٌهود بقتل عربٌٌن , وبهجمات على العرب وتفاقم الموقؾ , ووقع صدام بٌن العرب والٌهود عند حدود  
تل أبٌب , وأصٌب عدد من كال الجانبٌن بجروح , وتطور األمر أكثر عندما أعلنت بعض الجمعٌات  –افا ٌ

على أن ٌستمر اإلضراب حتى تستجٌب الحكومة للمطالب  –العربٌة فً نابلس اإلضراب العام فً البالد كلها 
حة شملت كل أنحاء فلسطٌن , العربٌة , وذلك هو اإلضراب الذي استمر ستة أشهر , ثم تحول إلى حركة مسل

 .واشترك فٌها مجاهدون من مختلؾ البالد العربٌة واإلسالمٌة 
وقد عجزت برٌطانٌا بقواتها العسكرٌة , ووسابلها القمعٌة عن القضاء على هذه الثورة , فلجؤت إل مناشدة 

الثورة , وأنهوا  الزعماء العرب بالتدخل , وبالفعل تدخل الملوك والحكام العرب , وأوقؾ أهل فلسطٌن
 .اإلضراب , بعد أن وعدهم أولبك الزعماء بان برٌطانٌا ستحل قضٌتهم حالً عادالً 

 
وأكد القادة الفلسطٌنٌون أمام لجنة التحقٌق الملكٌة البرٌطانٌة التً أرسلت إلى فلسطٌن لتحري أسباب الثورة 

وطالبوا بإلؽاء االنتداب وبإقامة حكم وطنً عدم شرعٌة وعد بلفور , وكذلك االنتداب البرٌطانً على فلسطٌن , 
م تعود إلى رؼبة العرب فً الظفر  1936مستقل , وقالت اللجنة الملكٌة فً تقرٌرها أن أسباب ثورة عام 

 باالستقالل الوطنً من جهة وخوفهم من إقامة وطن قومً ٌهودي فً بالدهم من جهة أخرى
وبدأت برٌطانٌا بالخطر الصهٌونً , وأرادت التخلص من وكانت الحرب العالمٌة الثانٌة على األبواب , 

م عدلت فٌه مشروع التقسٌم , وحاولت فٌه تحدٌد  1939/ هـ  1358المشكلة , فؤصدرت كتابها األبٌض عام 
الهجرة الٌهودٌة ـ وتحدٌد انتقال األراضً إلى الٌهود , ثم منح البالد االستقالل بعد عشرة سنوات وعارض 

كتاب األبٌض , بوصفه ال ٌحقق مطالب العرب التً تتخلص فً أن نظفر فلسطٌن باستقاللها الفلسطٌنٌون ال
ضمن اتحاد فٌدرالً عربً  , وتبقى عربٌة لألبد وعارض الصهٌونٌٌن كذلك الكتاب األبٌض , وتعاهدوا على 

الثكنات العسكرٌة بؽارات على " األرؼون " و "  شتٌرن " مقاومته بالعنؾ واإلرهاب , فقامت عصاباتهم مثل 
البرٌطانٌة , والمستودعات والمطارات وأخذت تنسؾ دور الحكومات والمرافق العامة , وقتلت عدداً من 

كما قامت .. وزٌر الدولة البرٌطانٌة فً القاهرة " موٌن " الضباط والجنود البرٌطانٌٌن , واؼتالت اللورد 
 وسابل إعالمهم خارج فلسطٌن بحملة دعابٌة ضد

واضطهاد النازٌة للٌهود , وؼٌرها من األمور التً " الال سامٌة " األبٌض مستؽلة فً ذلك سالح  الكتاب
 .حاولوا عن طرٌقتها كسب الرأي العالمً , وتعاطفه مع آمالهم القومٌة فً فلسطٌن

 
عة للوكالة وهً قوة عسكرٌة تاب" الهجاناه " واهتمت الصهٌونٌة أثناء ذلك بالتنجٌد والتدرٌب العسكري فكونوا 

الٌهودٌة , وألفوا المنظمات السرٌة اإلرهابٌة من أجل إقامة دولة إسرابٌل الكبرى الممتدة من الفرات إلى النٌل 
وفً مقابل هذه االستعدادات .. م جٌش الدفاع اإلسرابٌلً  1947, وقد اتحدت هذه العصابات لتكون فً عام 

مسلحة , أو حتى جماعات مسلحة , وبدأ الفارق العسكري  العسكرٌة لم ٌكن للفلسطٌنٌٌن أي منظمات عسكرٌة
بٌن الٌهود والعرب فً فلسطٌن واضحاً , وهو فارق استمر وتزاٌد حتى ٌومنا هذا وعلٌه تعتمد إسرابٌل فً 

 .تجاهلها للحقوق الفلسطٌنٌة , بل ولجٌرانها العرب اآلخرٌن 
 
 

:الجهود الصهٌونٌة إلقامة الدولة  –ب   
 

 
الحركة الصهٌونٌة فً مسعاها إلقامة دولة " روزفلت " ٌاً إذن أن ٌساند الربٌس األمرٌكً ولم ٌكن ؼرب

صهٌونٌة فً فلسطٌن , فاجتمع بالملك عبد العزٌز آل سعود عاهل المملكة العربٌة السعودٌة فً البحٌرات المرة 
لملك المسلم رفض ذلك رفضاَ م محاوالً إقناعه بالموافقة على تلك الدولة الصهٌونٌة , ولكن ا 1945فً عام 

تاماً ألن موقفه كان دابماً إلى جانب الحق العربً فً فلسطٌن وإلى جانب رفض الهجرة الٌهودٌة , فقد كان 
بل إنه كان دابماً .. مدركاً لمطامع الحركة الصهٌونٌة وإلى خطرها على فلسطٌن وعلى البالد العربٌة أٌضاً 

عن مساندتها للصهٌونٌة , وكان ٌمثل بموقفه هذا موقؾ كل مسلم ؼٌور على ٌحاول وبكل السبل إثناء برٌطانٌا 
 .المسلم الرافض لتؤسٌس الكٌان الصهٌونً على أقدس بقعة من أرض اإلسالم بعد الحجاز .. دٌنه ومقدساته 

 
 



56 

IbtiHAlinO 

ا من فً تؤٌٌد الصهٌونٌة , وممارسة الضؽط على برٌطانٌ" روزفلت " الذي خلؾ " ترومان " واندفع الربٌس 
أجل إعالن الدولة الٌهودٌة , وزٌادة الهجرة الٌهودٌة إلى فلسطٌن حتى ٌتحقق للٌهود الؽلبة العددٌة , وقد 

أمرٌكٌة فً  –خضعت الحكومة البرٌطانٌة لتلك الضؽوط وأظهرت ذلك فٌما أوصت به لجنة تحقٌق برٌطانٌة 
 ....م بالسماح لمابة ألؾ ٌهودي بالدخول إلى فلسطٌن  1946عام 

 
:قٌام إسرائٌل  - 4  

 
م , واعترفت بها برٌطانٌا  1948ماٌو  15بانسحاب برٌطانٌا , أعلن بن جورٌون قٌام دولة إسرابٌل فً 

لحظات بعد إعالنها , وأعقبها االتحاد السوفٌتً , ثم كل دول أوروبا الؽربٌة , كما اعترفت بها تركٌا , وإٌران 
 .ترفان بدولة الكٌان الصهٌونً فكانت أول دولتٌن إسالمٌتٌن تع –الشاه 

 
 1948/ هـ  1387هـ إلى عام  1368ثم تلت من بعد ذلك مرحلة تثبٌت الدولة الصهٌونٌة التً امتدت من عام 

م , وكانت أولى أحداث تلك الفترة دخول الجٌوش العربٌة أرض فلسطٌن , من األردن , وسورٌا ,  1967 –م 
العربٌة السعودٌة , وقد القت تلك الجٌوش بعض النجاح فً الطور  ولبنان , والعراق , ومصر , والمملكة

األول , ولكن الضؽط الدولً أجبرها على قبول الهدنة , التً استؽلها الٌهود فً تسلٌح جٌشهم فً حٌن طبق 
حظر على تسلٌح الدول العربٌة , وعندما استإنؾ القتال أصٌبت الجٌوش العربٌة بانتكاسات وهزابم متتالٌة , 

م , والتً سٌطرت  1949مع كل من مصر , ولبنان , واألردن وسورٌا عام " رودس " ثم كانت هدنة 
 1954من األراضً التً خصصت للٌهود بموجب قرار التقسٌم , وفً مارس %  77إسرابٌل بموجبها على 

ثالثً بضمان حدود الوالٌات المتحدة , برٌطانٌا , وفرنسا التصرٌح ال: م أصدرت الدول االستعمارٌة الثالث 
 إسرابٌل , والمحافظة على كٌانها الصهٌونً من أي خطر محتمل ٌتهددها

 
 

:م  1111 – 1167/ هـ  1441 – 1317مرحلة التوسع الٌهودي   

 
فتح خلٌج العقبة : م وقد كسبت فٌه  1956/ هـ  1376اشتركت إسرابٌل فً العدوان الثالثً على مصر عام 

 ., واالتصال بؤفرٌقٌا , وهو أمر هام جداً إلسرابٌل  أمام المالحة اإلسرابٌلٌة
ثم قامت إسرابٌل بتحوٌل مٌاه نهر األردن إلى النقب , الستٌعاب مهاجرٌن جدد هناك , ولٌصبح النقب قاعدة 

 .انطالق للٌهود الصهٌونٌٌن صوب شبه الجزٌرة العربٌة , ووادي النٌل 
 

ستة , ونتابجها ماثلة أمام أعٌننا اآلن , احتالل القدس الشرقً حرب األٌام ال –م  1967ثم جاءت حرب أكتوبر 
, والضفة الؽربٌة وهضبة الجوالن , شبه جزٌرة سٌنا , ومحاوالت الصهٌونٌة إزالة المسجد األقصى , وبناء 

 .الهٌكل المزعوم مكانه 
 

مرٌكً العاجل وعبور الجٌش المصري خط بارلٌؾ والسند األ –م  1973/ هـ  1393ثم كانت حرب رمضان 
 .والهابل إلسرابٌل 

 
م , وما نتج عنها , من توقٌع اتفاق السالم بٌن مصر ودولة  1978سبتمبر  –ثم جاءت اتفاقٌات كامب دافٌد 

الكٌان الصهٌونً , وتمزق الوحدة العربٌة الذي تلى ذلك السالم , وتداعٌات األحداث التً نشهدها ونعٌشها 
 .الٌوم 

أن الشعب الفلسطٌنً الٌوم موزع الجا , ٌعٌش أبناإه مرارة اللجو , : نتٌجة المرة , وهً وتبقى فً النهاٌة ال
وفلسطٌن ؼٌر موجودة على الخرٌطة السٌاسٌة , ومكانها دولة الكٌان الصهٌونً التً أدخلت فً روع العرب 

من استرجاع فلسطٌن , أمر واقع وأنه ال قبل للعرب  –كما ٌدعً قادتها  –أنه البد من االعتراؾ بها , فهً 
 .فالدولة الصهٌونٌة قوٌة ال ٌمكن قهرها , وأنه ال بد من السالم معها , شاء العرب أم أبوا 
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13م  

أًربا املسلنٌن يف آسَا ً  

   
 

:المسلمون فً الفلبٌن   
 

ة الفلبٌن مجموعة من الجزر منتشرة فً مٌاه المحٌط الهادي فً أقص شرقً آسٌا بٌن الجزر اإلندونٌسٌ
" والجزر الٌابانٌة , بعضها معروؾ , وبعضها صؽٌر مجهول ال ٌكاد ٌعرفه إال ساكنوه , وأكبر هذه الجزر 

, وتلٌها فً " مانٌال " فً المنطقة الشمالٌة , وأؼلب سكانها نصارى ووثنٌون , وفٌها العاصمة " لوزون 
" باالوانش " سلمون باإلضافة إلى جزر فً المنطقة الجنوبٌة , وٌتركز فٌها الم" مندناو " المساحة جزٌرة 

 " .مورو اإلسالمٌة " , وٌطلق علٌها الٌوم اسم " صولو " و 

 
ملٌون مسلم , (  6,5) أما السكان فٌبلػ عددهم حوالً ستٌن ملٌوناً تقرٌباً , وعدد المسلمٌن بٌنهم ٌصل إلى 

تً قد تتعمد تقلٌل أعداد المسلمٌن , , وهذه هً تقدٌرات الحكومة الرسمٌة فً مانٌال , ال%  11أي بنسبة 
وٌتكلم السكان اللؽة المحلٌة باإلضافة إلى اإلسبانٌة واإلنجلٌزٌة اللتٌن دخلتا البالد أثناء االستعمار اإلسبانً 

, وهً قرٌبة من " ثاصو " لؽة : واألمرٌكً , وٌتكلم المسلمون لؽتٌن من اللؽات السابدة فً البالد وهما 
, وتضم ألفاظاً عربٌة كثٌرة , وتكتب " مندناو " , وهً الؽالبة فً جزٌرة " مراتاو " ؽة اإلندونٌسٌة , ول
 .بالحرؾ العربً 

 
وٌتؤلؾ ,, والبوذٌون %  11وبالنسبة لمعتقدات السكان الدٌنٌة فً الفلبٌن , فهناك النصارى, والمسلمون 

 :السكان من عنصرٌن أساسٌٌن هما 
 
, وهم األقزام اآلسٌوٌون , لونهم أسود " النجرٌتو " لبالد القدماء , ومنهم العنصر القدٌم وهم سكان ا - 1

 .. وقامتهم قصٌرة , وهم جماعات بدابٌة تعٌش فً الؽابات , والمناطق المنعزلة , وال دٌن لهم 
 
الد عنصر المورو , والذٌن قدموا إلى البالد عل موجتٌن , حملت الثانٌة منها اإلسالم , وتوزعت فً الب - 2

 .على موجتٌن , وقد أطلق علٌهم اإلسبان اسم المورو إذ شبهوهم بمسلمً المؽرب واألندلس 
 

وقد وصل اإلسالم إلى تلك البقاع عن طرٌق الدعاة والتجار الذٌن وصلوا من جزٌرة العرب , ومن الهند ,  
القرن الثامن الهجري , وما أن وإندونٌسٌا , والمالٌو , وقد جاءها اإلسالم وال سٌما إلى الجزر الجنوبٌة منذ 

" صولو " حل القرن التاسع الهجري حتى تؤسست عدة إمارات إسالمٌة , أهمها إمارة الشرٌؾ أبً بكر فً 
التً تشمل " مانٌال " هـ , ثم إمارة  946عام " مندناو " هـ , وإمارة الشرٌؾ محمد بن علً فً  854عام 

 .الٌوم عاصمة البالد 
 

زهاء " عذراء مالٌزٌا " إلسالمٌة فً تلك البالد التً أطلق علٌها العرب المسلمون اسم وازدهرت الحٌاة ا
قرن كامل , وكاد اإلسالم ٌعم البالد وٌقضً على الوثنٌة التً كانت قابمة فً تلك الجزر , وكان عدد 

سكان , ولكن من تعداد ال%  55المسلمٌن ٌقدر آنذاك بخمسة مالٌٌن ونصؾ , أي أنهم كانوا ٌمثلون نسبة 
من عدد السكان بسبب ما تعرضوا ل من إبادة عن طرٌق الحروب مع %  12نسبتهم الٌوم هبطت إلى 

اإلسبان , ثم مع االستعمارٌٌن الٌابانً واألمرٌكً , وأخٌراً مع االستعمار الفلبٌنً النصرانً الذي ما فتا 
فلبٌن بعد أن نالت استقاللها من أمرٌكا , ٌحارب اإلسالم والمسلمٌن , إذ تولى النصارى المتعصبون حكم ال

وتابعوا مهمة اإلسبان واألمرٌكٌٌن فً التنصٌر , ومحاولة إفساد المجتمع المسلم , وإبادة المسلمٌن بشتى 
هً الدولة الوحٌدة " الفلبٌن " المخلوع الذي كان ٌفتخر بؤن " ماركوس " األسالٌب البشعة , وخاصة فً عهد 

 . نٌة فً آسٌا ذات األؼلبٌة النصرا
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 :الغزو الصلٌبً وجهاد المسلمٌن 

 
 927اإلسبانً إلى تلك الجزر فً عام " ماجالن " تعرضت الفلبٌن إلى الؽزو اإلسبانً , وذلك عندما وصل 

وقتلوه , " ماكتان " م , وحاول فرض سٌطرته ونشر عقٌدته , فتصدى له المسلمون فً جزٌرة  1521/ هـ 
رجعوا إلى إسبانٌا , وسٌر ملك إسبانٌا بعد ذلك جٌشاً تمكن من االستٌالء على ونجا بعض جماعته , و

المناطق الشمالٌة والوسطى , وعجز عن السٌطرة على المناطق الشمالٌة والوسطى , وعجز عن السٌطرة 
فً  على المناطق الجنوبٌة , حٌث ٌكثر المسلمون , وأخذ اإلسبان ٌطاردون المسلمٌن وٌحاولون نشر عقٌدتهم

م , حٌث  1944/ هـ  1318المناطق التً سٌطروا علٌها , واستمرت الحرب بٌنهم وبٌن الفرٌقٌن حتى عام 
واستمرت فً سٌاستها الرامٌة إلى تنصٌر السكان عن .. خلفت الوالٌات المتحدة إسبانٌا فً استعمار الفلبٌن 

ً أربعة عقود استشهد فٌها اآلالؾ من طرٌق اإلكراه , فقاوم المسلمون هذه السٌاسة واستمر القتال حوال
المجاهدٌن , ولكن الؽزاة شنوا على المسلمٌن حرب الجراثٌم فمات األلوؾ فً جزٌرة مندناو وارخبٌل صولو 

ألؾ , حسب التقارٌر الؽربٌة نفسها ,  244بالكولٌرا , والجدري , والطاعون , وبلػ ضحاٌا األوببة أكثر من 
 .ة األمرٌكٌة وازدهرت المدارس , وهدأت األحوال فتكونت لهم دولة تحت اإلدار

 
م احتل الٌابانٌون المناطق اإلسالمٌة من الفلبٌن , وقاوم المسلمون الؽزاة الجدد  1943/ هـ  1362وفً عام 

م , حٌث سلمت أمرٌكا  1945/ هـ  1366, وقاوم معهم سكان البالد حتى حصلوا على االستقالل عام 
نصرانٌة عل رأسها نصرانً , وضم الجنوب اإلسالمً إلى هذه الحكومة , ومرة  زمام األمور إلى حكومة

أخرى كان على المسلمٌن الجهاد , وهكذا ظل المسلمون ولمدة أربعة قرون ٌحملون السالح دفاعاً عن 
ٌة عقٌدتهم وكرامتهم , ضد األسبان , ثم ضد األمرٌكٌٌن والٌابانٌٌن , واآلن ضد الفلبٌن النصرانٌة المعاد

 .لإلسالم والمسلمٌن 
 

ولكن محنة اإلسالم فً جزر الفلبٌن بدأت بعد استقالل البالد , وقٌام حكومة وطنٌة على رأسها ربٌس 
كاثولٌكً , إذ أن رجال الكنٌسة اهتموا بإثارة الحكومة ضد المسلمٌن , حٌث مارست سٌاسٌة البطش 

 :واإلرهاب ضدهم منتهجة عدة أسالٌب منها 
 
 .لنصارى على االستٌطان فً المناطق اإلسالمٌة تشجٌع ا – 1
 .تبنً الحكومة عملٌات التنصٌر المنظمة بٌن المسلمٌن وخاصة فً المناطق ذات الكثافة السكانٌة الفقٌرة  – 2
 .العمل على دفع المسلمٌن لترك أراضٌهم الزراعً – 3
 .ٌبقى المسلمون جهالء وأمٌٌن عدم فتح المدارس اإلسالمٌة , أو أي مإسسات تعلٌمٌة أخرى حتى  – 4
إرهاب المسلمٌن بؽرض احتالل أراضٌهم , وذلك بتؤسٌس منظمات إرهابٌة ٌقوم علٌها بعض  – 5

اإلرهابٌة والتً تجد الدعم المادي من إسرابٌل ومن " أٌالجس " المتعصبٌن من النصارى , مثل منظمة 
لمٌن , وتحرق دورهم , ومساجدهم ومدارسهم م تقتل المس 1971/ هـ  1391الٌهود , حٌث أخذت منذ عام 

 ., وتهدد زعمابهم لٌقبلوا تنصٌر السكان 
 

:حركة النضال   
 

وبالمقابل اشتد وعً المسلمٌن , وشعورهم باالنتماء إلى األمة اإلسالمٌة الكبٌرة , ونتٌجة تعرضهم للقهر , 
فً مانٌال فً " جمعٌة المسلمٌن الفلبٌنٌة " واالعتداء والتنصٌر أنشؤوا عدداً من الجمعٌات اإلسالمٌة , مثل 

, وؼٌرها " النهضة اإلسالمٌة " , و " مإتمر اإلسالم " , و" هداٌة اإلسالم " م , وجمعٌة  1315عام 
" مورو " وؼٌرها , وأخٌراً اضطر المسلمون إلى إعالن ثورتهم اإلسالمٌة الحدٌثة فً منطقتهم المعروفة 

األحكام " ماركوس " م على أثر إعالن حكومة  1972/ هـ  1392ً عام فً جنوب الفلبٌن , وكان ذلك ف
العرفٌة فً البالد , وإصدارها األوامر إلى الجٌش بشن الحمالت العسكرٌة على المناطق اإلسالمٌة , وجمع 

" مناطق المسلمٌن " أسلحة المسلمٌن , فتدفق الجٌش الذي بلػ تعداده حوالً ربع ملٌون جندي إلى الجنوب 

 وارتكب النصارى أفظع الجرابم من قتل جماعً , وإحراق لألحٌاء , وانتهاك األعراض والحرمات ,  ,
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" جبهة تحرٌر بنجاسا مورو الوطنٌة " ولكن المسلمٌن صمدوا فً وجه تلك الفظابع تحت قٌادة جبهتهم 

لجزر الفلبٌنٌة , وكانت برباسة نور مٌسوارى , التً كانت تعمل عل إقامة دولة إسالمٌة مستقلة عن باقً ا
وضمت مجموعة من الطالب الذٌن كانوا " لجنة تحرٌر مورو "م باسم   1962نواتها األولى قد تكونت عام 

 .ٌدرسون فً الجامعات والمعاهد اإلسالمٌة فً الشرق األوسط 
 

د الذي جعل القضٌة وتوالت المعارك بٌن الجانبٌن , وتفاهمت , وازداد تعرض المسلمٌن للقتل واإلبادة إلى الح
م فً جدة , وقد  1972/ هـ 1392تعرض على مإتمر وزراء خارجٌة الدول اإلسالمٌة األول فً عام 

كشؾ الملك فٌصل للمإتمر ما ٌتعرض له المسلمون فً الفلبٌن من إرهاب وقمع وتقتٌل , األمر الذي جعل 
ربٌس " ماركوس " الت وافق المإتمر ٌرسل لجنة رباعٌة لتقصً الحقابق , وبعد مفاوضات واتصا

جمهورٌة الفلبٌن على لسان وزٌر دفاعه الذي حضر مإتمر طرابلس الحكم الذاتً فً ثالثة عشر والٌة , 
 .وقد جرى التصدٌق على هذا االتفاقٌة من قبل اللجنة الرباعٌة التً شكلها المإتمر اإلسالمً 

 
داً خطٌراً , وذلك عندما بدأت عناصر حكومٌة وقد تطور صراع المجاهدٌن مع الحكومة , ودخل طوراً جدٌ

متعصبة تتعاون مع بعض الخبراء الصهٌونٌٌن والقوى االستعمارٌة من أجل القضاء على الحركة اإلسالمٌة 
فً الفلبٌن , فقام بعض الزعماء الصهٌونٌٌن بزٌارات متعددة للفلبٌن لمساعدة الحكومة فً حربها ضد 

قامت بزٌارة الفلبٌن " ؼولدا مابٌر " ٌة دولة الكٌان الصهٌونً آنذاك المسلمٌن , بل  أن وزٌرة خارج
وتعهدت فً تلك الزٌارة بتقدٌم المعونات المادٌة لإلسالم والمسلمٌن تتدخل فً قضٌة مسلمً الفلبٌن , والذٌن 

 .مازالوا ٌقدمون الشهداء والضحاٌا من أجل تحقٌق مطالبهم العادلة 
 

هابٌة المستمرة للقضاء على المسلمٌن إلى انتشار الفقر والجهل والمرض بٌن وقد أدت تلك العملٌات اإلر
المسلمٌن , وإلى تؤخرهم , مما جعلهم فرٌسة لحمالت التنصٌر والشٌوٌعٌة , ورؼم ذلك فال زال الجهاد 
اإلسالمً مستمراً , فالمجاهدون ٌسٌطرون على جمٌع المناطق اإلسالمٌة , ما عدا بعض المدن , ولقد 

رعت بعض الدول مثل المملكة العربً السعودٌة وؼٌرها , والمإسسات اإلسالمٌة كرابطة العالم سا
اإلسالمً , ومنظمة المإتمر اإلسالمً , وكاألزهر الشرٌؾ إلى تقدٌم المساعدات التعلٌمٌة لمسلمً الفلبٌن , 

بٌة واإلسالمٌة الموجودة فهناك اآلن عدة مدارس ومعاهد إسالمٌة , مثل مركز الملك فٌصل للدراسات العر
مسجد , وهذا دلٌل آخر  2544, كما أن عدد المساجد فً الفلبٌن ٌقدر بحوالً " مندناو " ضمن جامعة  

 .على وجود اإلسالمً هناك 
 
 

 قضٌة كشمٌر

 
 

 :األرض والسكان 
 

, ( همالٌا فً الطرؾ الؽربً من جبال ال) تقع والٌة كشمٌر فً الطرؾ الشمالً من شبه القارة الهندٌة 
, والهند من الجنوب , وباكستان من الؽرب والشمال, وتحٌط بها الصٌن من الناحٌتٌن الشرقٌة والشمالٌة 

والهند وتمتد حدودها مع , والصٌن, وروسٌا , وأفؽانستان , باكستان : فهً متاخمة لخمس دول هً 
وهً ذات , د إلى ثالثمابة كٌلومتر فقط بٌنما تصل حدودها مع الهن, باكستان إلى أكثر من سبعمابة كٌلومتر 

,, كما أنها بالد كثٌرة األنهار, مناخ بارد لدرجة أن الثلوج تؽمر بعض أماكنها شهوراً طوٌلة من السنة 
 .وكثٌراً ما توصؾ بؤنها جنة هللا فً األرض, وبالد كشمٌر من أجمل البالد العربٌة 

 
, وكشمٌر ومنطقة الحدود , انً إلى ثالثة أقسام هً جامو وقد كانت كشمٌر مقسمة فً زمن االحتالل البرٌط

أما , وهو القسم الذي أعلن استقالله وانضمامه إلى باكستان , كشمٌر الحرة : أما الٌوم فهً قسمٌن فقط هما 

 .القسم الثانً فهو كشمٌر المحتلة الذي استولت علٌه الهند واستعمرته , وهو القسم األكبر
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 من المسلمٌن , %  85ملٌون نسمة منهم ما ٌقرب من  12حوالً  –بشقٌها  –فً كشمٌر وٌبلػ عدد السكان 

والباقً من الهندوس , والسٌخ والبوذٌٌن , وٌبلػ عدد سكان الجزء التً تحتله الهند حوالً عشرة مالٌٌن 
ملٌون نسمة , والجزء الحر التابع لباكستان نصؾ ملٌون نسمة , وهناك أكثر من ملٌون الجا , وربع 

 .والمسلمون فً كشمٌر سنة أحناؾ , وبٌنهم أقلٌة شٌعٌة .. مؽترب 
وإلى جانب طبٌعتها الخالبة , وأنهارها الكثٌرة , ومراعٌها الخصبة , وثروتها الحٌوانٌة الكبٌرة , تتمتع 

رض كشمٌر بموقع استراتٌجً متمٌز , لكونها أحد األبواب التً تصل بٌن الهند والصٌن وما جاورها من أ
 .التبت 

 
:كشمٌر واإلسالم   

 
أهل كشمٌر مسلمون منذ سبعة قرون , ففً عهد الخلٌفة األموي هشام بن عبد الملك مد المسلمون نفوذهم , 
ونشروا اإلسالم فً إقلٌم كشمٌر , وأتم فتحها والً الخلٌفة العباسً المنصور , ثم زاد اإلسالم انتشاراً فً 

أوابل القرن الرابع / وفً القرن الثامن الهجري ( هـ  227 -هـ  218) هلل عهد الخلٌفة العباسً المعتصم با
عشر المٌالدي استطاع أحد الدعاة إقناع حاكم كشمٌر باعتناق اإلسالم , فكان أول حاكم مسلم لكشمٌر , 

بداٌة القرن التاسع عشر المٌالدي / واستمر العهد اإلسالمً فً كشمٌر حتى القرن الثالث عشر الهجري 
م دخل المسلمون فً حرب طاحنة مع طابفة  1819عندما بدأ نجم المسلمٌن فً الهند فً األفول , ففً عام 

/ هـ  1263السٌخ استولى على أثرها السٌخ على والٌة كشمٌر , واستمرت سٌطرة السٌخ علٌها حتى عام 
, واالستبداد والوحشٌة م , وقد ارتكب السٌخ أٌام حكمهم للمسلمٌن فً كشمٌر أنواعاً من الظلم  1846

 .تتحدث عنها كتب التارٌخ فً كثٌر من التفصٌل المحزن 
 

:السٌاق التارٌخً والسٌاسً لقضٌة كشمٌر   
 

فً خالل سٌطرة السٌخ على كشمٌر احتلت برٌطانٌا الهند ومعها كشمٌر , فطردوا الحكام السٌخ من والٌة 
م , بؤرضها وشعبها إلى أحد اإلقطاعٌٌن الهندوس  1847/ هـ  1262كشمٌر ثم باعوها بموجب اتفاقٌة عام 

العملة الرابجة " " تانك شاهً " ملٌون  7,5بمبلػ " دوجرا " من عابلة اسمها " ؼوالب سنػ " , واسمه 
, وهو ما ٌعادل ملٌون دوالر , وكؤن قٌمة كل فرد من أفراد الشعب الكشمٌري لم تتجاوز سبع " آنذاك 

الهندوسً لوالٌة كشمٌر المسلمة وبدأت مؤساة كشمٌر تظهر " دوجرا " بدأ حكم  روبٌات , ومن هذا التارٌخ
على مسرح التارٌخ نتٌجة للسٌاسة الجابرة التً حكم بها الهندوس أهل كشمٌر , سٌاسة ضراببٌة ظالمة , 

 .وحكم ؼاشم , قاسى فٌه المسلمون أقسى أنواع الظلم واالستبداد على أٌدي الهندوس 
 

م أصدر  1947/ هـ  1367مرات ضد كشمٌر , فبعد مرور قرن على بٌع كشمٌر , وفً عام وتوالت المإا
الهند , وباكستان , وكان : البرلمان البرٌطانً قانون استقالل الهند , والقاضً بإقامة دولتٌن مستقلتٌن هما 

, ومناطق األؼلبٌة  القرار ٌنص على أن المناطق التً ٌشكل فٌها المسلمون أؼلبٌة السكان تذهب لباكستان 
الهندوسٌة تذهب للهند , وعلٌه كان ٌتعٌن على كشمٌر أن تنضم إلى باكستان نظراً للروابط العرقٌة , 

كشمٌر الهندوسً كان ٌحٌك مإامرة لضم " حاكم " والدٌنٌة والمصالح المشتركة بٌن البلدٌن ولكن مهراجا 
د الحاكم العام للهند , ونفذت المإامرة بطرٌقة كانت كشمٌر إلى الهند , وذلك بالتنسٌق مع الهند , واللور

 معدة سلفاً , 
 

:قصة النضمام   
 

حاول المهراجا مقاومة الثوار بكل الوسابل , ولكنه اضطر إلى الفرار إلى الهند أمام انتصارات الثورة , حٌث 
 1947وذلك فً أكتوبر طلب المعونة من حكومة الهند , ووقع معها اتفاقٌة تقضً بضم كشمٌر إلى الهند , 

, وأرسلت جٌشها الحتالل تلك " بصورة مإقتة " م , فسارعت الهند إلى إعالن الموافقة على االتفاقٌة 

 .الوالٌة المسلمة , أما باكستان فقد رفضت هذه الوثٌقة 
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ندي مقاومة مارست القوات الهندٌة عند دخولها كشمٌر أبشع وأفظع الجرابم, ولكنهم كانوا ٌقاومون الجٌش اله

باسلة , ولكن القوات الهندٌة تمكنت فً النهاٌة من تثبٌت حكم المهراجا , وفً ؼصون ذلك كانت المعارك 
قد امتدت إلى حدود باكستان مما اضطرها إلى دخول المعركة علماً بؤن جٌشهم لم ٌكن منظماً بعد , ولكنها 

حٌث شبت بٌنهم وبٌن الجٌش الهندي حرباً طاحنة القوٌة إلى كشمٌر " الباتان " أرسلت قوة من رجال قبابل 
تمكنت الهند خاللها من السٌطرة على الجزء األكبر من كشمٌر , وأعلنت ان ذلك الجزء أصبح جزءاً ال 
ٌتجزأ من بالدها , ثم تقدمت بشكوى إلى مجلس األمن تشكو فٌها من تدخل رجال القبابل الباكستانٌة فً 

جنة للنظر فً األمر , وبعد اجتماعات مطولة أصدرت اللجنة قرارٌن فً كشمٌر , وأرسل مجلس األمن ل
 :م ٌنصان على ثالثة مواد  1949/ هـ   1369م وعام  1948/ هـ  1368عام 

 
    إجراء استفتاء حر محاٌد تحت إشراؾ هٌبة  -3     . تجرٌد اإلمارة من السالح  -2    . وقؾ القتال  -1  
 .إمارة كشمٌر , وأمر انضمامها إلى الهند أو باكستان األمم لتقرٌر مصٌر            

 
م , ولكن المشكلة لم تحل , وذلك ألن الهند ال ترٌد التخلً عن  1949/وعلى هذا األساس توقؾ القتال فً

م إلؽاء اتفاقٌة  1956/ هـ  1376كشمٌر , وال ترٌد إجراء استفتاء حر محاٌد فٌها , بل أن نهروا أعلن فً 
وأعلن بالنٌابة عن أهل كشمٌر , انضمام الوالٌة إلى الهند على أساس سٌاسة األمر الواقع , وهً  االستفتاء ,

.السٌاسة التً ٌتبعها الصهٌونٌون فً فلسطٌن  
 

:السٌاسة الهندٌة فً كشمٌر   
 

هً سٌاسة ترمً فً مجملها إلى طمس هوٌة كشمٌر اإلسالمٌة , وذلك عن طرٌق عدة سبل ترمً كلها 
ى اإلسالم وحضارته فً كشمٌر , فبدأت الحكومة الهندٌة باتخاذ إجراءات مشددة وقاسٌة إلنهاء للقضاء عل

جهاد الشعب الكشمٌري , واستخدمت فً ذلك كل أنواع األسلحة الفتاكة , ثم قامت بوضع خطة للقضاء على 
ى المعتقدات الهندوسٌة اإلسالم والمسلمٌن هناك , تمثلت فً تبدٌل المنهج التعلٌمً بمنهج هندوسً ٌشتمل عل

, وٌتجاهل تماماً المعتقدات والمبادئ اإلسالمٌة , وكذلك تشجٌع بٌن المسلمٌن والهندوس إلٌجاد جٌل مسلم 
باالسم , هندوسً العقٌدة والفكر , وتجرٌد لؽة كشمٌر من األلفاظ العربٌة لقطع صلة المسلمٌن بتراثهم 

وطمس تارٌخ , مسلمٌن لتكون األؼلبٌة السكانٌة للهندوس وتروٌج حركة تحدٌد النسل بٌن ال, اإلسالمً 
والتضٌٌق على , وؼٌرها من األسالٌب الرامٌة إلى إضعاؾ اإلسالم فً نفوس المسلمٌن , الوالٌة اإلسالمً 

وقد نتج عن تلك السٌاسة أن اضطر بعض المسلمٌن التخاذ أسماء هندوسٌة لٌتسنى , المسلمٌن بكل الوسابل 
 . لهم كسب قوتهم

وتم االستٌالء على أحسن أراضً , وقد تفشى الجهل الدٌنً عندما عطلت المإسسات التعلٌمٌة اإلسالمٌة 
وأصبحت المعاملة الوحشٌة سمة الحكم , والضرابب التعسفٌة , وفرضت علٌهم القوانٌن الجابرة , المسلمٌن 

فهناك مثالً ضرٌبة األضحٌة . الٌةوالمسلمٌن عن الو, كل ذلك بؽرض إزالة اإلسالم  –الهندي فً الوالٌة 
وإصدار , ومنع المسلمٌن من حمل السالح ولو بترخٌص , ومنع ذبح البقر فً كشمٌر , على المسلمٌن 
فً حٌن إذا ارتد المسلم عن , بؤن الهندوسً إذا ارتد عن دٌنه فقد كل حقوقه فً المٌراث : القوانٌن القابلة 

 ....ذلك فإن الحكومة أبعدت المسلمٌن عن كل وظابؾ الدولة إضافة إلى, دٌنه تركت له كل أمالكه 
 

:الموقف الدولً من القضٌة   
 

وهناك تواطإ , ولالنتهاكات التً تمارسها الهند فً تلك الوالٌة , هناك تجاهل دولً واضح لمسؤلة كشمٌر 
وال تعلٌل لهذا ,  وٌتجاهل حق أهلها فً تقرٌر مصٌرهم, دولً واضح ٌسند المإامرة الهندوسٌة فً كشمٌر 
وإن السٌاسة الؽربٌة واألمرٌكٌة فً ظل النظام العالمً , التجاهل وذاك التواطإ إال أن الكشمٌرٌٌن مسلمون 

من ذلك أن , ولٌس بمصالحها الذاتٌة , خاصة إذا كان األمر ٌتعلق بالمسلمٌن , الجدٌد تكٌل بمكٌالٌن 
مع تزوٌدها بالقوة , ات األمم المتحدة الخاصة بكشمٌر وتجاهلها لقرار, وعدم تنفٌذها , معارضة الهند 

 . تماماً كما هو الحال مع إسرابٌل اآلن  –الكافٌة والرادعة من قبل الدول الؽربٌة 
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:م  1165اندلع الحرب فً عام   

 
هذا  وزاد من, كانت نتٌجة فشل كافة المساعً الدولٌة لحل مسؤلة كشمٌر إزدٌاد التوتر بٌن الهند وباكستان 

م بؤن كشمٌر  1965التوتر اإلعالنات الصادرة من وزٌر الداخلٌة الهندي وؼٌره من المسإلٌن فً ٌناٌر عام 
جزء ال ٌتجزأ من الهند , وعلى أثر ذلك اندلعت الحرب  واستمرت سبعة عشر ٌوماً , توقؾ القتال بعدها 

 م 1965سبتمبر عام  22بموجب قرار من مجلس األمن فً 
م الموقعة بٌن الربٌس  1972فً عام " شمال " حاولة أخرى لحل المسؤلة الكشمٌرٌة فً اتفاقٌة وقد جرت م  

الباكستانً ذو الفقار علً بوتو , وربٌسة وزراء الهند أندٌرا ؼاندي , ولكن مصٌرها كان الفشل , حٌث 
 .بقٌت المسؤلة دون حل حتى اآلن 

 
:الجهاد الكشمٌري   

 
م , بعد أن تؤكد ألهل كشمٌر أن  1947قاومون إجراءات القمع الهندٌة منذ عام استمر المسلمون فً كشمٌر ٌ

الحل السلمً لن ٌجدي شٌباً , وإن االعتماد على األمم المتحدة لن ٌعطٌهم حرٌتهم , ولذا تشكلت حركة 
 " .مإتمر الحرٌة " تحرٌر كشمٌر المتمثلة فً 

ح فً كشمٌر أوالً بسبب الوحشٌة والعنؾ التً التً تتعامل بالجهاد المسل, وكان االهتمام اإلسالمً والعالمً 
وكذلك ألن الكفاح المسلح فً الداخل كان ٌوازٌه كفاح سٌاسً , بهما القوات الهندٌة مع ذلك الجهاد 

, ومن ثم لم ٌكن ؼرٌباً أن اهتمت منظمة المإتمر اإلسالمً بالقضٌة الكشمٌرٌة , وإعالمً فً الخارج 
ولكن مواقؾ الهند , تها عدة قرارات حول وجوب حلها سلمٌاً ووفقاً للقرارات الدولٌة وأصدر وزراء خارجٌ

ذلك أن الهند كانت ترى أن أي حل لقضٌة كشمٌر تحت , المتشددة كانت دابماً العقبة أمام مثل تلك الجهود 
, تدوٌل القضٌة وأن أي جهد فً هذا االتجاه سٌإدي إلى , رعاٌة العالم اإلسالمً سٌكون لصالح باكستان 

 .وذلك ماال ترٌده الهند 
 

 المسلمون فً الدول الشٌوعٌة
 

 ( :سابقاا ) المسلمون فً التحاد السوفٌتً 
 

تكون االتحاد السوفٌتً قبل انهٌاره من خمس عشر جمهورٌة , فٌها ست جمهورٌات ٌشكل المسلمون أؼلب 
 :سكانها , وهً مناطق المسلمٌن فً هذا االتحاد , وهً 

 
 :تركستان الغربٌة  – 1
 :منطقة حوض الفولجا  – 2
 :سٌبٌرٌا  – 3
:قفقاسٌة  –بالد القفقاس  – 4  

 
 :شبه جزٌرة القرم  – 5

وهذا الوجود اإلسالمً ٌوضح حقٌقة هامة قد ٌجهلها , هذه هً مناطق المسلمٌن فً االتحاد السوفٌتً المنهار 
االتحاد السوفٌتً لٌس عنصر ؼرٌباً دخل البالد فاتحاً وهً أن العنصر اإلسالمً فً بالد , كثٌر من الناس 
, وهم ٌمتلكون أهم الثروات فً االتحاد السوفٌتً , بل المسلمون هم أهل البالد وسادتها , ثم استقر فٌها 

 . وبدونهم ٌصبح فً عداد الدول التً تعتبر من الدرجة الثالثة 
 

 :الروس وموقفهم من المسلمٌن 
تلك , اه المسلمٌن منذ عهد القٌاصرة سٌاسة قابمة على محاربة اإلسالم والمسلمٌن كانت سٌاسة روسٌا تج

 م 1917/ هـ 1336السٌاسة التً بدأها القٌصر إٌفان الرهٌب واستمرت حتى بعد قٌام الثورة الشٌوعٌة عام 
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 :وهً تتلخص فٌما ٌلً 

 
 :سٌاسة التنصٌر اإلجباري  – 1

أو التصفٌة الجسدٌة , أو الطرد , على المسلمٌن االرتداد إلى النصرانٌة  فكان, وخاصة فً روسٌا األوروبٌة 
وهدم المساجد واالستٌالء على أوقاؾ , إضافة على إؼالق مدارس القرآن , لمن سٌبدي أقل مقاومة 

 .وكانت العقٌدة اإلسالمٌة جرٌمة ٌعاقب علٌها باإلعدام ,المسلمٌن 
 
 :التهجٌر واإلبادة  – 2

وفرض , ومصادرة األوقاؾ , كطرد علماء الدٌن من المدن , المسلمٌن بمختلؾ الوسابل  بالتضٌٌق على
ثم بإحالل الروس فً أراضً , والتصفٌة الجسدٌة للقادة المسلمٌن , الضرابب الباهضة على المسلمٌن 

 .المسلمٌن 
 

 :روسٌا الشٌوعٌة وموقفها من اإلسالم 
 

فوقفوا منها موقؾ , م لم ٌنتبه المسلمون إلى أهمٌتها 1917 /هـ 1336وحٌن قامت الثورة الشٌوعٌة عام 
 وظن قلة منهم أن فٌها خالصاً لهم من الظلم القٌصري , المتفرج 

وبوعدهم منحهم السٌادة , وقد حاول رجال الثورة كسب المسلمٌن إلى جانبهم بتذكٌرهم بظلم القٌاصرة لهم 
وقعه كل من لٌنٌن وستالٌن جاء , م 1917مسلمٌن فً نوفمبرفوجهوا نداء لل, واحترام معتقداتهم , القومٌة 

 :وفٌه , فٌه دعوتهم إلى الثورة 
 

إلخ الذٌن هدم .. وشاشان , وتركستان , وقرؼٌز سٌبٌرٌا , والقرم , ٌا مسلمً روسٌا من تتار الفولجا "
, علموا أن معتقداتكم أ.. والذٌن أهٌنت معتقداتهم , وبٌوت عبادتهم , قٌاصرة روسٌا المستبدٌن مساجدهم 

, نظموا حٌاتكم القومٌة بحرٌة تامة , ومعاهدكم القومٌة والثقافٌة ستكون بعد اآلن حرة ومحترمة , وعاداتكم 
إننا نحن .. وقرآنكم وحرٌتكم فً العبادة , ثوروا من أجل دٌنكم ... فهذا حقكم , وبال معارضة من قبل أحد 

وأعلموا أن جمٌع ... عاداتكم وتقالٌدكم حرة ال ٌمكن المساس بها  وأن, نعلن احترامنا لدٌنكم ومساجدكم 
 . حقوقكم الدٌنٌة والمدنٌة مصونة بقوة الثورة 

 
ولكن حٌن استتب األمر للشٌوعٌٌن حاولوا أول األمر عن طرٌق الجالٌات الروسٌة التً كانت تعٌش فً بالد 

فاستجاب , ونهم عن مجتمع الحرٌة والرفاهٌة وأخذوا ٌخدعون المسلمٌن وٌحدث, المسلمٌن نشر الشٌوعٌة 
وحٌن رفضت الحكومات المسلمة ذلك , ثم بدأت موسكو تتدخل فً بالد المسلمٌن , لهم بعض أبناء البالد 

م أصدر لٌنٌن أمراً بالزحؾ على 1918وفً إبرٌل عام , عزمت حكومة موسكو على احتالل البالد بالقوة 
وتمكنت قواته من االستٌالء على معظم البالد وذلك لعدم تكافإ القوى , ر البالد اإلسالمٌة دون سابق إنذا

فؤزالوا عنها الصفة الدٌنٌة واستبدلوا بها جمهورٌات , بٌنها وبٌن جٌوش الحكومات اإلسالمٌة الولٌدة 
ة وبدأ الشٌوعٌون ٌمارسون سٌاسة إلؽاء كل ماله صل, اتحادٌة شعبٌة كل منها جزء من االتحاد السوفٌتً 

 .باإلسالم 
 
لذا انصرؾ السوفٌت إلى حرب اإلسالم بطرق مختلفة ومتنوعة , وأٌضاً مرنة ولبقة , ففً السنوات األولى 
للثورة كانت سٌاسة الحزب الشٌوعً تجاه المسلمٌن سٌاسة مذبذبة ومترددة , وكانت تقوم على ثالثة أسس 

:هً   
 

 إلؽاء الوقؾ اإلسالمً - 1
 عٌة ألنها تعطً المسلمٌن سلطة على حٌاتهم الٌومٌة , وتقوي كٌانهم إلؽاء المحاكم الشر - 2
 .إلؽاء المدارس اإلسالمٌة ألن التربٌة اإلسالمٌة هً أساس حٌاة المسلمٌن  - 3
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وتابع الشٌوعٌون سٌاسة القٌاصرة المعادٌة لإلسالم , فطبقوا سٌاسة فرق تسد , حٌث عمدوا إلى تجزبة 

وحدات قومٌة لؽوٌة صؽٌرة متنافسة , وقاموا بتفتٌت المسلمٌن , منعاً للوحدة المناطق اإلسالمٌة إلى 
اإلسالمٌة , كما أنهم اتبعوا سٌاسة تهجٌر المسلمٌن من مناطقهم حتى ٌصبحوا أقلٌات  فً عقر دارهم , 

ن ملٌون مسلم , وٌقال إ 24إضافة إلى أسالٌب اإلبادة حٌث أباد الشٌوعٌون خالل خمسٌن عاماً حوالً 
م بسبً جمٌع الشاشان ونفٌهم  1944/ هـ  1362ملٌوناً , فمثالً أصدر أوامره فً عام  11ستالٌن وحده قتل 

إلى سٌبٌرٌا , وألؽى جمهورٌتهم ووزع أراضٌها على جمهورٌة جورجٌا , كما نفى آالؾ المسلمٌن من 
 .منطقة القرم , والداؼستان وؼٌرها 

 
السابق للحزب الشٌوعً خروتشوؾ بنفسه على تنفٌذ مخطط ٌرمً إلى  وبعد موت ستالٌن أشرؾ األمٌن العام

تصفٌة المسلمٌن فً التركستان , عن طرٌق تهجٌرهم , ودمجهم فً المجتمعات الشٌوعٌة اإللحادٌة , كما 
فرض الشٌوعٌون سٌاسة عزل المناطق اإلسالمٌة بعضها عن بعض من ناحٌة , وكلها عن العالم اإلسالمً 

ى , فقد عاش المسلمون فترة طوٌلة تحت الستار الحدٌدي بعٌدٌن عن كل ما ٌجري فً العالم من ناحٌة أخر
اإلسالمً , األمر الذي مكن للحكومات الشٌوعٌة من االنفراد بهم , والعمل بكل الوسابل على إبعادهم عن 

 أنها لم تنجح ورؼم كل ما قامت به الشٌوعٌة من حرب ضد المسلمٌن , إال.اإلسالم , ومحوه من نفوسهم 
فً إن تذٌب المسلمٌن فً مجتمعها الجدٌد , فال تزال تركستان وأوزبكستان , وبخاري , وطشقند , 
وسمرقند مناطق إسالمٌة , وهم وإن جهل أبناءهم الكثٌر من مبادئ اإلسالم إال أنهم ما زالوا مسلمٌن فً 

 .عدادهم فً تزاٌد جوهرهم , وال زالوا متمسكٌن بهوٌتهم اإلسالمٌة , وال زالت أ
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14م  

 دخٌل اإلسالم إىل شرق أًرًبا 

 
 

الدول المستقلة " كومونولث " الجمهورٌات اإلسالمٌة فً   
 

, ( الكومنولث ) م تم تؤسٌس رابطة الدول المستقلة  1991بعد انهٌار الشٌوعٌة واالتحاد السوفٌتً عام 
فً تركستان نفسها فجؤة دوالً مستقلة , منفصلة عن السٌطرة الشٌوعٌة , وهً فوجدت المجموعات اإلسالمٌة 

 .أذربٌجان , أوزبكستان , وطاجكستان , وتركمنستان , وكازاخستان , وقرؼٌزستا: جمهورٌات 
 

وأحس المسلمون بزوال كابوس السٌطرة السوفٌتٌة القاسٌة الذي كان ٌحٌط بهم , وٌسبب لهم التخلؾ , وبدأوا 

التهم الستعادة هوٌتهم اإلسالمٌة فً وجه التحدٌات االقتصادٌة , والسٌاسٌة , وتحدٌات النظام العالمً محاو
الجدٌد , وتراكمات السٌاسات الشٌوعٌة , والمعركة أمامهم ال زالت قاسٌة , والطرٌق ما زالت طوٌلة , 

التً ستقدمها الدول اإلسالمٌة  مدى المساعدة: وستكون عودتهم إلى اإلسالم متوقفة على عدة عوامل منها 
األخرى لهم , واستعداد المتطوعٌن من الدعاة لالنتشار فً تلك الجمهورٌات لبذر بذور اإلسالم الصحٌح من 
جدٌد , بعد أن ؼٌبتها السٌاسات الشٌوعٌة , ثم مدى استعداد تلك الجمهورٌات للتفاعل مع الحكومات 

 .والشعوب اإلسالمٌة الراؼبة فً مساعدتهم 
 
: جمهورٌة أذربٌجان  – 1  

 
تقع على ساحل قزوٌن الجنوبً الؽربً , وٌحدها من الجنوب إٌران , ومن الشمال بحر قزوٌن , والداؼستان 

 .وجورجٌا , ومن الشرق بحر قزوٌن , ومن الؽرب أرمٌنٌا 
" ة تركٌة هً م , ونظام الحكم فٌها جمهوري , لؽتها لؽ 1991انفصلت عن االتحاد السوفٌتً السابق عام 

: أهمها  –, وتؤتً اللؽة الروسٌة فً الدرجة الثانٌة , وسكانها ٌعودون إلى عدة أصول " األذرٌة 
 .الٌهود فنسبتهم ضبٌلة,األذربٌجانٌون , واألوكرانٌون وجمٌعهم نصارى , 

 .ٌشكل المسلمون فً أذربٌجان نسبة مرتفعة
زاء الوسطى , وٌعتمد اقتصادها على الصناعات كصناعة مناخها معتدل , ماطر طوال العام , وبارد فً األج

األنابٌب المعدنٌة , والمضخات , والسجاد , والصناعات الخفٌفة , ومعدات استخراج البترول , وبناء السفن 
وعلى المحاصٌل الزراعٌة كالحبوب , والقطن , والخضروات , والعنب , والشاي األخضر , وفٌها عدد 

 .., والؽاز الطبٌعً والحدٌد من المعادن كالبترول 
 

:جمهورٌة طاجكستان  – 2  
 

تقع فً وسط آسٌا , وٌحدها من الشمال قٌرؼٌزٌا وأوزبكستان , ومن الجنوب أفؽانستان , ومن الشرق الصٌن 
, ومن الؽرب أوزبكستان , لؽتها الطاجكٌة , وهً قرٌبة من اللؽة الفارسٌة , وهناك من ٌتكلمون اللؽة 

 رانٌة الروسٌة واإلٌ
 

الطاجٌك , واألوزبك والتتار, والقرؼٌز  , والتركمان بنسب ضبٌلة وجمٌعهم مسلمون , وهناك :  سكانها هم
 .الروس , واألوكرانٌون, وهإالء من النصارى 

 
, وكانت نسبة المسلمٌن فً عام %( 11,5)من السكان األصلٌٌن , والنصارى %( 84,2)ٌشكل المسلمون 

, ولكنها تقلصت بفعل أسالٌب البطش الشٌوعً , والمسلمون سنة فً معظمهم %( 98)هـ حوالً  1358
 .من أصحاب المذهب الحنفً , وتوجد جماعات من الشٌعة , أكثرها من عنصر الطاجٌك 

وٌإكد الطاجٌكٌون الذٌن ٌتحدثون اللؽة الفارسٌة , أن لهم تارٌخاً .نظام الحكم فً طاجكستان جمهوري 
 ولون أن دولتهم األولى كانت هً الدولة السامانٌة , وأنه تعاقب على حكم منطقتهم وأصوالً فارسٌة , وٌق
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الؽزنوٌٌن والسالجقة , وٌقولون أن طاجكستان الحالٌة ألحقت باالمبراطورٌة الروسٌة فً أواسط القرن التاسع 

خل أوزبكستان , م , لتؽدو كٌاناً دا 1942عشر المٌالدي , وأن طاجكستان حصلت على الحكم الذاتً عام 
م لتصبح واحدة من الجمهورٌات الخمس عشرة األعضاء فً االتحاد السوفٌتً  1929ثم انفصلت عنها عام 

م , وٌدور اآلن فً الجمهورٌة صراع حول السلطة بٌن العناصر  1991, وأنها انفصلت من االتحاد عام 
, " االنبعاث " أي ( راستاخٌز ) حزب  العلمانٌة متمثلة فً الحزب الوطنً الدٌمقراطً الطاجٌكً , وبٌن

والذي ٌدعو إلى إحٌاء التراث القومً المرتبط بالثقافة الفارسٌة , وبٌن حزب النهضة اإلسالمً والذي ٌتمتع 
 بشعبٌة هابلة بٌن سكان الرٌؾ

 
:جمهورٌة أوزبكستان  – 3  

 
 , تقع فً إقلٌم تركستان فً وسط آسٌا 

أهم , الرسمٌة هً اللؽة األوزبكٌة وهً قرٌبة من اللؽة العثمانٌة ولؽة الجمهورٌة, عاصمتها طشقند 
ومجموعة صؽٌرة , % ( 3,9) والطاجٌك , % ( 4,2) والتتار , % ( 68,7) عناصرها السكان األوزبك 

 واألوكرانٌون , % ( 14,8) أما النصارى فً الجمهورٌة فهم الروس , وكل هإالء مسلمون , أخرى 
 .أقلٌة ضبٌلة من الٌهود بٌن السكان وتوجد , % ( 1,1)   

 
, % ( 12,6) والنصارى ٌشكلون حوالً , % ( 86,8) المسلمون هم أؼلبٌة سكان الجمهورٌة ونسبتهم 

 .وهناك مجموعة من الشٌعة االثنا عشرٌة , والمسلمون سنة أحناؾ % ( .. 4,6) والٌهود 
 

ألن , مهورٌات اإلسالمٌة فً االتحاد السوفٌتً السابق وتعتبر هذه الجمهورٌة بمثابة القابد الروحً لبقٌة الج
 .طشقند العاصمة كانت تحتضن مقر المجلس اإلسالمً األعلى الذي كان ٌشرؾ على شبون المسلمٌن هناك 

, مناخها صحراوي , م 1991وقد انفصلت عن االتحاد السوفٌتً فً أواخر عام , نظام الحكم فٌها جمهوري 
وصناعة الورق , تعتمد فً اقتصادها على الصناعات الخفٌفة , األمطار شتاًء  بارد قلٌل, حار صٌفاً 
وفٌها من المعادن , والخضروات والفواكه , واألرز , وعلى المحاصٌل الزراعٌة كالحبوب , والبالستٌك 

 % .74ونسبة األمٌة بٌن سكانها تصل إلى حوالً , والملح , الفحم والؽاز 
 

" :تركمانٌا " جمهورٌة تركمانستان  – 4  

 
وأوزبكستان من الشرق , وأفؽانستان وإٌران من الجنوب , تحدها كازاخستان من الشمال , تقع فً وسط آسٌا 

 .وبحر قزوٌن من الؽرب , 
 

وٌتكلم سكان الجمهورٌة اللؽة التركمانٌة واللؽة الروسٌة وهناك لؽات أخرى خاصة ( عشق آباد ) عاصمتها 
وٌشكل التركمان العنصر الربٌسً فً البالد وتصل , خل حدود الجمهورٌة ببعض العناصر القاطنة دا

 .من السكان % ( 24,2) والقازاق ,% ( 8,5) ثم األوزبك , % ( 68,4) نسبتهم إلى 
والمسلمون سنٌون % ( .. 24,2) والنصارى حوالً , % ( 79,8) المسلمون هم أؼلبٌة السكان وٌشكلون 

من الشٌعة االثنا عشرٌة تعٌش فً المناطق الجنوبٌة القرٌبة من الحدود وهناك قلة , معظمعهم أحناؾ 
 .اإلٌرانٌة واألفؽانٌة 

 
اقتصادها ٌقوم على , وصحراوي فً األجزاء الجنوبٌة , ثم معتدل فً الشمال , مناخها متباٌن قاري 

ها محاصٌل زراعٌة وب, وعلى الصناعات المعدنٌة والبالستٌك , الصناعات الثقٌلة مثل صناعة الجرارات 
وكانت تمد االتحاد , وبها ثروة حٌوانٌة , إلخ .. والفواكه , وبذور عباد الشمس , والسكر , كالقمح 

والحدٌد , ومن أهم معادنها البترول والفحم والؽاز الطبٌعً , ولذا سمٌت بسلة الخبز , السوفٌتً بالقمح 
 % . 74ونسبة األمٌة بٌن سكانها حوالً , والنحاس والملح 
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:جمهورٌة كازاخستان  – 5  

 
وأوزبكستان , تحدها روسٌا من الشمال وجزء من الصٌن وقٌزؼٌرستان , إحدى جمهورٌات وسط آسٌا 

 . وجزء من روسٌا وبحر قزوٌن من الؽرب , والصٌن من الشرق , وتركمانستان من الجنوب 
 

, وهناك الروسٌة التً فرضها الشٌوعٌون علٌهم  ولؽة البالد الرسمٌة هً القازاقٌة, ( آتا  –ألما ) عاصمتها 
واألذربٌجان بنسب , واأللؽور , واألوزبك , وهناك التتار , % ( 36) القازاق : وأهم عناصرها السكانٌة 

, % ( 6,1) واألوكرانٌون , % ( 41,9) وٌوجد بجانبهم الروس بنسبة , ضبٌلة وهم كلهم مسلمون 
وكانوا مستعمرٌن لها حتى عام , وهم ؼرباء من البالد , من النصارى  وهإالء كلهم% ( 4,6) والكورٌون 

 .م سنة إنفصال الجمهورٌة عن االتحاد السوفٌتً السابق 1991
 

ومعظم سكان الرٌؾ من المسلمٌن فً حٌن ٌسكن النصارى المدن وٌشكل النصارى معظم السكان إذ ٌبلػ 
إال أن الروس بدأوا ٌعودون إلى , % ( 41,4) لى فً حٌن أن نسبة المسلمٌن تصل إ, % ( 58) نسبتهم 

 .والمسلمون سنة أحناؾ وهناك قلة من الشٌعة االثنا عشرٌة%( 54)روسٌا حٌث تزاٌدت نسبة المسلمٌن إلى 
 
:جمهورٌة قرغٌزستان  – 6  

 
والصٌن وطاجكستان من , تحدها كازاخستان من الشمال , موقعها فً الجزء الشرقً من آسٌا الوسطى 

 .والصٌن من الشرق  وأوزبكستان وجزء من طاجكستان من الؽرب , جنوب ال
 

 .ولؽات األقلٌات األخرى , وهناك اللؽة الروسٌة , ولؽة سكانها القرؼٌزٌة التً تكتب باألحرؾ الروسٌة 
 ,والطاجٌك , والقازاق , وأقلٌات أخرى مثل األوٌفور , واألوزبك والتتار, القرؼٌز: وأهم عناصر السكان 

 .وهناك الروس واألوكرانٌون وهم نصارى , وجمٌع هإالء مسلمون 
 

وكالعادة هناك أقلٌة , ومذهبهم المذهب الحنفً , وهم من أهل السنة % ( 77,4) والمسلمون ٌشكلون ما نسبة 
 % ( .22,6) ونسبة النصارى , ضبٌلة من الشٌعة االثنا عشرٌة 

 
اقتصادها ٌقوم على , وفً وسط البالد مناخ حار جاؾ صٌفاً , ة وأمطار معظم أٌام السن, مناخ البالد بارد 

والخضار , والبطاطا , والقطن , وعلى بعض المحاصٌل الزراعٌة كالحبوب , الصناعات الخفٌفة والثقٌلة 
وهناك اآلن اتجاه رسمً وشعبً فً الجمهورٌة % . 74ونسبة األمٌة عالٌة حوالً , والعنب , والفواكه 

 . وإقامة عالقات ثقافٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة مع دول العالم اإلسالمً , سسات الدٌنٌة إلى بناء المإ
 

:المسلمون فً شرق أوروبا   

 
ذلك إن دول أوروبا , لم ٌكن حال المسلمٌن فً شرق أوربا بؤسعد أو أحسن منه فً االتحاد السوفٌتً  السابق 

, وٌوجه سٌاساتها كلها , الذي كان ٌهٌمن علٌها الشرقٌة كانت حتى حٌن خاضعة لنفوذ االتحاد السوفٌتً 
ومن ثم فإن سٌاسة تلك الدول تجاه اإلسالم هً , سواء كانت تجاه المسلمٌن أو تجاه أمور أساسٌة أخرى 

 .نفس سٌاسة االتحاد السوفٌتً السابق تجاه 
 

: انتشر اإلسالم فً بالد شرق أوروبا بوسٌلتٌن   
 

 , ا ٌتاجرون بالفراء والسلع التً كانوا ٌحصلون علٌها من البالد الشمالٌة التجار المسلمون الذٌن كانو -1
الثالث عشر المٌالدي التً أسلمت واستقرت فً / عن طرٌق القبابل التتارٌة فً القرن السابع الهجري  -2

 .شمال البحر األسود وفً أسفل حوض نهر الفولجا 
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ب مناعة القسطنطٌنٌة التً حاول المسلمون ودخولها ولكن دخول اإلسالم إلى جنوب شرق أوروبا تؤخر بسب

وفً أواخر القرن الرابع الهجري بدأ المسلمون البلؽار الذٌن سكنوا حوض نهر , منذ عام خمسٌن للهجرة 
لكن أثرهم فً تلك البالد كان  –والمجر , وألبانٌا , وٌوؼسالفٌا , الفولجا ٌهاجرون إلى جهات بلؽارٌا 

 , ضعٌفاً 
ولم ٌتعزز وجوده إال حٌنما فتح السلطان العثمانً محمد الفاتح , اإلسالم بصورة واضحة وفاعلة ولم ٌدخل 

. وأصبحت عاصمة للدولة العثمانٌة , م 1453/ هـ 857فً عام ( القسطنطٌنٌة ) عاصمة الدولة البٌزنطٌة 
حت جٌوش العثمانٌٌن لبقٌة فاجتا, ومركزاً النطالق حمالت الفتح العثمانً لبقٌة أراضً شبه جزٌرة البلقان 

فاجتاحت جٌوش العثمانٌٌن فاتحة وناشرة لإلسالم فً تلك األصقاع من جنوب , أراضً شبه جزٌرة البلقان 
/ هـ 1495كانت أخراها فً عام , مرتٌن ( فٌنا ) واستطاعت تلك الجٌوش أن تحاصر , شرقً أوروبا 

 . م 1683
 

وأصبحت بعضها دواًل , رق أوروبا مقراً لجالٌات إسالمٌة وبفضل جهود العثمانٌٌن صارت معظم أقطار ش
ووجدت جالٌات إسالمٌة كثٌرة فً ٌوؼسالفٌا , كدولة ألبانٌا التً الزال أكثر سكانها من المسلمٌن , إسالمٌة 

 .وبولنده , وتشٌكوسلوفاكٌا , والمجر , وبلؽارٌا , وفً رومانٌا , 
 

ا انهارت تماماً بعد الحرب العالمٌة األولى بدأ نفوذ اإلسالم ٌنحسر وعندم, ثم عندما ضعفت الدولة العثمانٌة 
وعندما وقعت تحت السٌطرة الشٌوعٌة شهد اإلسالم والمسلمون فٌها ما شهدوه فً االتحاد , عن تلك الجهات 

 .فكانت معاناتهم كمعاناة إخوانهم المسلمٌن العابشٌن تحت سلطان البطش الشٌوعً السوفٌتً , السوفٌتً 
 

, وتفكك جمهورٌاته انهار الحكم الشٌوعً فً كل دول أوروبا الشرقٌة , وبعد انهٌار االتحاد السوفٌتً 
كما هو , وتمزقت إلى دوٌالت صؽٌرة , وأصابت بعضها الحروب األهلٌة , وتفككت العدٌد من دولها 

 : وروبا الشرقٌة نستعرض فٌما ٌلً الوجود اإلسالمً فً بعض دول أ. الحال فً ٌوؼسالفٌا السابقة 
 

:ألبانٌا  – 1  
 

وتقع , مقاطعة 26م وتقسم إدارٌاً إلى 1912استقلت إدارٌاً عام , هً جمهورٌة اشتراكٌة فً نظام حكمها 
فً الجزء الؽربً من شبة جزٌرة البلقان بٌن ٌوؼسالفٌا والٌونان وبحر , ألبانٌا فً جنوب أوروبا 

 ( .تٌرانا ) وعاصمتها , األدرٌاتٌك 
 
الذي , وأخرٌات الثالث عشر المٌالدي من الفتح العثمانً / لها اإلسالم فً أخرٌات القرن الثامن الهجري دخ

وانتشر اإلسالم فٌها , م 1389/ هـ 792فً عام " قوصوا " أخضعها لسلطان الدولة العثمانٌة فً معركة 
إذ وصلت نسبة المسلمٌن فٌه , مة خالل فترة وجٌزة فصارت البلد األوروبً الوحٌد الذي ٌتمتع بؤؼلبٌة مسل

أما النصارى الكاثولٌك , ملٌون نسمة  2من السكان الذٌن ٌبلؽون الٌوم حوالً % ( 85) أكثر من 
والمسلمون من أهل السنة األحناؾ وتنتشر بٌن المسلمٌن الطرق % ( 14) واألرثوذكس فؤقلٌة التتعدى الـ

 .ة والرفاعٌ, والخوتٌة , الصوفٌة مثل البكتاشٌة 
 

ونالت استقاللها التام فً أواخر , تبعتها ألبانٌا , وحٌن ضعفت الدولة العثمانٌة وانفصلت عنها دول البلقان 
وحكم أنو , ثم وصل الشٌوعٌون فً أعقاب الحرب العالمٌة الثانٌة إلى السلطة , الحرب العالمٌة األولى 

وسام , الم حتى عن جارتها الشٌوعٌة ٌوؼسالفٌا خوجة البالد مدة إحدى وأربعٌن عاماً عزلها تماماً عن الع
واقتالعه , المسلمٌن العذاب كما فعل الشٌوعٌون فً االتحاد السوفٌتً والصٌن وعمل على حرب اإلسالم 

وأعدمت , معظمها مساجد , مبنٌاً دٌنٌاً  2169م أنها أؼلقت 1967وأعلنت حكومته فً عام , من جذوره 
وفً , أو التحرٌض أو حٌازة كتب دٌنٌة , ل الدٌن بتهم الدعاٌة ضد الدولة عدداً كبٌراً من األبمة ورجا

وتعمل على بث الدعاٌة اإللحادٌة , م نصت المادة الثالثة على أن الدولة ال تعترؾ بؤي دٌن 1967دستور 

 .بؽرض ؼرس النظرة المادٌة فً نفوس المواطنٌن 
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( :السابقة ) ٌوغسالفٌا  – 2  

 
, وما زالت دولها المتفككة تشهد عدم االستقرار حتى الٌوم , أعقاب االنهٌار الشٌوعً انهارت وتفككت فً 

الٌونان , بلؽارٌا , رومانٌا , المجر : وقد كانت قبل ذلك دولة بلقانٌة تتاخم حدودها جمٌع الدول البلقانٌة 
وهً أكبر , بٌا صر: وكانت مجموعة جمهورٌة اتحادٌة تتكون من ست جمهورٌات صؽٌرة هً , وألبانٌا 

, وكرواتٌا  والبوسنة والهرسك وعاصمتها سٌراجٌفو , الجمهورٌات وعاصمتها بلؽراد العاصمة االتحادٌة 
 .وسلوفٌنٌا وأخٌراً جمهورٌة الجبل األسود وعاصمتها وهً أصؽر الجمهورٌات , ومقدونٌا

 
بعد فتح صقلٌة فً القرن , نسمةملٌون 22وصل اإلسالم إلى هذه الجمهورٌة التً بلػ عدد سكانها أكثر من 

وٌشكل المسلمون حالٌاً , إال أنه ازداد بشكل كبٌر مع الفتح العثمانً , التاسع المٌالدي / الثالث الهجري 
ٌكون البشناق نصؾ , ملٌون نسمة  4,5أي أن عددهم أكثر من , من السكان فً ٌوؼسالفٌا % 24حوالً 
معظمهم فً إقلٌم كوسوفا حٌث اجتزئ هذا , ملٌون نسمة 1,5ثم ٌلٌهم األلبان وعددهم حوالً , عددهم 

ولكل , ثم األتراك وقد قل عددهم بسبب هجرتهم إلى تركٌا , اإلقلٌم من ألبانٌا فً الحرب العالمٌة األولى 
 .قومٌة من هذه القومٌات لؽتها ومدارسها اإلسالمٌة 

 
واستقل بعضها مثل الجبل , دٌدة من ٌوؼسالفٌا وعندما ضعفت الدولة العثمانٌة استولت النمسا على مناطق ع

, م 1878/ هـ 1295واضطرت الدولة العثمانٌة للتخلً عن إدارة البوسنة والهرسك سنة , األسود وصربٌا 
 . إلمبراطورٌة النمسا والمجر 

 
, ذى كثٌراً وتعرض المسلمون لمذابح وأ, " تٌتو" وبعد الحرب العالمٌة الثانٌة تسلم الشٌوعٌون الحكم بزعامة 

أن ٌقضً على جٌل " تٌتو" وكانت خطة , وألؽٌت المحاكم الشرعٌة , وهدمت معظم مساجدهم ومدارسهم 
 .ألؾ مسلم 24عند تسلٌمهم الحكم  فقد أباد الشٌوعٌون, كامل من المسلمٌن القدامى 

 
 

 
:بلغارٌا  – 3  

 
سمٌت , انها حوالً تسعة مالٌٌن نسمة وعدد سك, دولة صؽٌرة تشرؾ على البحر األسود من الناحٌة الشرقٌة

ثم دخول معظم , العاشر المٌالدي / باسم قبابل البلؽار التً أسلم كثٌر منها قبل القرن الرابع الهجري 
واستؽرق , وابنه باٌزٌد بالتدرٌج , أراضٌها فً حكم المسلمٌن حٌن فتحها السلطان العثمانً مراد األول 

وقاعدة النطالق الجٌوش , فؤصبحت جزءاً من دٌار اإلسالم , م 1396/ هـ 799-744فتحها الفترة من 
, م 1878/ هـ 1296حتى عام , وبقٌت والٌة عثمانٌة لمدة خمسة قرون , العثمانٌة إلى أواسط أوروبا 

 .حٌث انتشر اإلسالم فٌها ذلك انتشاراً كبٌراً 
 

وكونت بها , روبٌة وإثارة النعرات القومٌة بدسابس الدولة األو, وقد انفصلت بلؽارٌا عن الدولة العثمانٌة 
وهاجر إلٌها كثٌر من , بعد أن هجرها كثٌر من المسلمٌن , م 1948/ هـ 1326مملكة قابمة بذاتها سنة 

وسٌطر علٌها , فؽزاها الروس , وانضمت أللمانٌا فً الحرب العالمٌة األولى والثانٌة , النصارى 
 .فؤصبحت ضمن منظومة الدول الشٌوعٌة , الثانٌة  الشٌوعٌون منذ نهاٌة الحرب العالمٌة

 
وكان المسلمون أؼلبٌة سكانٌة فً بلؽارٌا قبل استقاللها , ولكن تعرض المسلمون لكثٌر من الظلم واالضطهاد 
بعد االستقالل , فهاجر كثٌر منهم إلى خارج بلؽارٌا , وحل محلهم البلؽار الذٌن استقدموا من البلدان 

تقلصت أعداد المسلمٌن بسبب تعرضهم للتنصٌر اإلجباري , والتشرٌد , ومحاوالت تذوٌبهم المجاورة , كما 
 .فً المجتمع النصرانً , فصودرت مدارسهم ومساجدهم 
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وبعد انهٌار الشٌوعٌة سمح للمسلمٌن البلؽار بالعودة إلى مدنهم وقراهم فً شمال وجنوب بلؽارٌا , فعاد منهم 

 كنهم وجدوا منازلهم ومتاجرهم قد هدمت , أو احتلها البلؽار اآلخرون , حوالً مابة ألؾ مسلم , ول
 

وشهد المسلمون انفراجاً نسبٌاً فؤخذوا فً إعادة بناء وتؤهٌل مساجدهم ومدارسهم اإلسالمٌة , وبدأت بعض 
فتاء , الهٌبات اإلسالمٌة تظهر للوجود , وتحاول مزاولة نشاطها فً أوساط المسلمٌن , كالهٌبة المإقتة لإل

وكجمعٌة اإلرشاد الخٌرٌة اإلسالمٌة , وؼٌرها , ولكن السلطات البلؽارٌة النصرانٌة تقؾ للمسلمٌن بالمرصاد 
, وما لم ٌتحرك العالم اإلسالمً ومنظماته للدفاع والذود عنهم , وما لم تضؽط الدول اإلسالمٌة على الحكومة 

 .معاناة المسلمٌن ستستمر , ومحنتهم لن تتوقؾ  البلؽارٌة , لتصلح من أسالٌبها ضد المسلمٌن , فإن
 

:رومانٌا  – 4  
 

ملٌون  22,5تقع فً شمال شرق البلقان , وهً أحد جمهورٌات أوروبا الشرقٌة االشتراكٌة , وسكانها حوالً 
 (( .بخارست )) نسمة , وعاصمتها 

 
الثالث عشر المٌالدي / ع الهجري دخلها اإلسالم عن طرٌق الدعاة األتراك فً النصؾ الثانً من القرن الساب

 م على ٌد داعٌة تركمانً ٌدعى 1262/ هـ  661, وقد بدأت الدعوة اإلسالمٌة فً رومانٌا حوالً عام 
على وجه التحدٌد , ثم جاءتها هجرات تركٌة زادت من انتشار اإلسالم فٌها , ثم اتسعت ( سامً سالتٌك )  

 .م  1416/ هـ  819 – 814فتحها العثمانٌون فً الفترة دابرة اإلسالم وعم مدنها وقراها ٌوم أن 
 

تعرض المسلمون بعد هزٌمة الدولة العثمانٌة فً الحروب العالمٌة األولى إلى ألوان عدٌدة من االضطهاد , 
 : فهاجر اآلالؾ منهم إلى تركٌا , فقتل عدد المسلمٌن فً رومانٌا ,ومورست بحقهم عدة امور منها

وبالرؼم من ذلك فقد حافظت بعض المناطق على  –تعلم اإلسالمً , وتضٌق علٌهم من إهمال لهم , ولل
 أسمابها وأوضاعها اإلسالمٌة مثل مدٌنة المجٌدٌة فً جنوب رومانٌا على البحر األسود 

 
:بولنده  – 5  

 
سابع ٌرجع دخول اإلسالم إلى بولنده إلى التتار الذٌن انطلقوا فً القرن ال,تعتبر من دول وسط أوروبا 

, واستقرت جماعات منهم هناك , منتصؾ القرن الثالث عشر المٌالدي نحو الؽرب إلى بولنده / الهجري 
وإرسال أبنابهم إلى مصر , وكان ملوك بولنده ٌسمحون لتلك الجماعات المسلمة باستقدام علماء اإلسالم 

وكانت هذه الجالٌة تتمتع باحترام  ,لطلب العلم والتفقه فً الدٌن فضالً عن السماح لهم بؤداء فرٌضة الحج 
 .ملوك بولنده 

 
وقد ازداد اتصال بولنده بالشرق اإلسالمً بعد امتداد نفوذ العثمانٌٌن إلى شمال البلقان خالل القرنٌن العاشر 

وأصبحت بولنده سوقاً للسلع والتحؾ , السادس عشر والسابع عشر المٌالدٌٌن / والحادي عشر الهجرٌٌن 
 .كما كان الحج وسٌلة اتصال أخرى لمسلمً بولنده بإخوانهم فً البالد اإلسالمٌة  –رانٌة التركٌة واإلٌ

وبسبب , مهددون باالنقراض لعدم وجود المدارس اإلسالمٌة , ألفاً  24 -15وٌتراوح عدد المسلمٌن حالٌاً بٌن 
ثم بسبب كثرة الزواج  ,وبسبب عدم وجود علماء ٌعلمون الناس أمور دٌنهم , عزلهم من العالم اإلسالمً 

 .  المختلط نتٌجة لضعؾ الوعً الدٌنً 
 

:المجر  – 6  
 

/ وصل اإلسالم إلى المجر عن طرٌق البلؽار الذٌن انطلقوا من حوض نهر الفولجا فً القرن الرابع الهجري 
د وتوزعوا فً شبه جزٌرة البلقان فاستقرت جماعة منهم فً بال, العشر المٌالدي نحو الجنوب الؽربً 

 .وكان بٌنهم مسلمون عملوا على نشر اإلسالم فً تلك البالد , المجر 
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واستقرت , م أقبل قلٌل من السكان على اعتناق اإلسالم 1586/ هـ 994وعندما دخل العثمانٌون المجر عام 

/ هـ 1498جماعة من المسلمٌن األتراك فً البالد بقٌت حتى خروج العثمانٌٌن من العاصمة بودابست عام 
لم ٌبق منها الٌوم إال مسجداً , م وكان فً البالد عدد من المساجد والمدارس اإلسالمٌة والمكتبات 1687
 . واحداً 

 
وتجدر اإلشارة إلى وجود عدة آالؾ من المسلمٌن الذٌن جلبهم األتراك والتتار فً مناطق أخرى فً شرق 

 .أوروبا مثل تشٌكوسلوفاكٌا وألمانٌا الشرقٌة 
 
 

م اإلسالمًوجهة العال  
 
 لقد تعرضنا بإسهاب فٌما سبق إلى المشكالت والتحدٌات الجسٌمة التً تواجه عالمنا اإلسالمً  الٌوم ,  
 .ونود أن نشٌر إلى بعض الحلول المقترحة لتلك المشكالت والتحدٌات   

 
 :مواجهة المشاكل والتحدٌات  
 

شخصٌة المسلمة حتى نعرؾ وجهتها الصحٌحة , وذلك إن البناء الجدٌد للمجتمع المسلم ال ٌكون إال بتربٌة ال
بإقامة المإسسات اإلسالمٌة التً تسهم فً هذا البناء , فتعود للمسجد رسالته , وتبنى المدارس اإلسالمٌة من 
جدٌد , وتوضع لها المناهج التعلٌمٌة والتربوٌة الصحٌحة , وٌقوى اإلعالم اإلسالمً الذي ٌسهم فً توعٌة 

 .اإلسالمٌة , وٌوجهها الوجهة اإلسالمٌة السلٌمة جماهٌر األمة 
 
وإن لم ٌكن فً مقدور األمة إصالح كل أمورها , فعلٌها أن تبدأ بما تستطٌع إصالحه وبناءه من جدٌد , فعلٌها 
أوالً تصحٌح مسارها ورفض مناهج أوربا ومفاهٌمها التً ال تتسق والمفاهٌم اإلسالمٌة , والعودة إلى 

ٌله فً حٌاتها من جدٌد , وحمل رسالته لٌكون هادٌها وقابدها فً مسٌرتها كلها , فما دامت اإلسالم , وتفع
األمة تسٌر فً ركاب الؽرب األوروبً دون وعً أو إدراك , فستبقى أوروبا صاحبة السٌادة والقٌادة 

التبعٌة بكل والتصرؾ فً أمر المسلمٌن , ولن تتخلص األمة من قٌود الذل والضعؾ إال بالتخلص من قٌود 
 .ألوانها الفكرٌة , والسٌاسٌة , واالقتصادٌة 

 
والبد أن تتجه األمة إلى التمسك بعقٌدتها اإلسالمٌة الصحٌحة , وبترابطها ووحدتها اإلسالمٌة , فذلك هو 
الطرٌق الوحٌد إلى استرداد قوتها ومجدها , وهذا هو السالح  المعنوي الذي ٌجب أن تتسلح به األمة  قبل 

لجؤ إلى التسلح بقوة السالح , واألسالٌب المادة األخرى , وعلى قادة األمة وعلمابها ودعاتها أن ت
والحرٌصٌن على مستقبلها وهوٌتها , أن ٌؽرسوا اإلسالم واإلٌمان من جدٌد فً قلوب أبنابها , وعلٌهم إٌقاد 

 ...عاطفتهم الدٌنٌة , وربطهم بتراثهم اإلسالمً
 

المحزنة التً ٌعانً منها المسلمون إنما ترجع أساساً إلى عدم تمسكهم بعقٌدتهم وكل المإامرات واألوضاع 
اإلسالمٌة الصحٌحة , وإلى ؼٌاب اإلسالم منهجاً وسٌاسة وتطبٌقاً عن حٌاتهم , وإلى تبعٌتهم للقوانٌن 

نعدام التعاون بٌن وا, والمبادئ , والنظم العلمانٌة المستوردة , ثم فوق هذا وذاك إلى فقدان الوحدة اإلسالمٌة 
وابتزاز , األمر الذي جعلها فرٌسة سهلة ألعدابها المتكالبٌن على تفرٌق كلمتها , األقطار اإلسالمٌة 
 .وإبعادها عن دٌنها اإلسالمً , مواردها وطاقاتها 

أخوة فً فالمإمنون , وتجمع شملها , كما توحد األمة اإلسالمٌة , فالعقٌدة اإلسالمٌة توحد كٌان الفرد المسلم 
وتكافلها فً كل ما ٌؤتٌها من , كالجسد الواحد بتضامنها  –كما تقرر المبادئ اإلسالمٌة  –كل زمان ومكان 

مثل المإمنٌن فً توادهم : " فالرسول الكرٌم صلوات هللا وسالمه علٌه ٌقول , أو ٌلحقها من ضرر , خٌر 
: " وقوله , " ابر الجسد بالحمى والسهر وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له س

 , " المإمن للمإمن كالبنٌان ٌشد بعضه بعضاً 
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:القتصاد اإلسالمً فً خدمة العالم اإلسالمً   

 
ذلك أنه إذا ما التزم البشر بالفكرة , ٌمكن لإلسالم أن ٌقدم حلوالً تخدم العالم اإلسالمً من الناحٌة االقتصادٌة 

فاإلسالم ٌعتبر أن صالح , فإنهم سٌجدون فٌها الحل الشافً لكل عللهم االقتصادٌة ,  االقتصادٌة اإلسالمٌة
ذلك أن هللا لم ٌكن مؽٌراً نعمة , وفساد المجتمع أٌضاً أساسه فساد النفس , المجتمع أساسه صالح النفس 

وعلٌه فقد اهتم , ً ومع ذلك فإن اإلسالم لم ٌهمل اإلصالح العمل, أنعمها على قوم حتى ٌؽٌروا ما بؤنفسهم 
فهو ٌنظر إلى الثروة كعرض من أعراض الحٌاة , وقرر لها مبادئ إسالمٌة عامة , بالنواحً االقتصادٌة 

وإنما جعله مجرد وسٌلة إن , فهو لم ٌذم المال , ووسٌلة من وسابل تٌسٌر الحٌاة على الناس , الدنٌا 
فالمال لٌس وسٌلة إلى المتعة , ر فهً فً الشر وإن استخدمت فً الش, استخدمت فً الخٌر فهً فً الخٌر 

 .وٌؤكل بعضهم بعضاً , فٌقتتلون من أجلها , وال هو ؼاٌة الناس فً الحٌاة , واللذة 
 

ولكن ٌرٌده عاماًل مكافحاً ٌستؽل , وال ٌرٌد أن ٌكون المسلم عاطاًل , واإلسالم ٌحث على الكسب والعمل 
واإلسالم ال ٌقر التجرد واالنقطاع , وٌعتبر هذا عبادة من العبادات  ,وخٌر أهله , المال لخٌره وخٌر أمته 

, بل اعتبر الساعٌن وراء الكسب من الساعٌن إلى الخٌر , كما تقول بعض الشرابع األخرى , عن الدنٌا 
 ,واعتبره قرة إلى هللا سبحانه وتعالى 

 
وآٌات القرآن الكرٌم تشٌر , والصناعة , زراعة وال, فجعلها التجارة , كما حدد اإلسالم منابع الثروة وأنواعها 

 .والثروة المابٌة والحٌوانٌة , كما تتحدث عن ثروة المعادن , إلى ذلك 
 

وتجارة , وشراء , وبٌن أحكام المعامالت من بٌع , ومقوماتها وأنواعها , وكذلك حدد اإلسالم مفهوم الملكٌة 
 , ودٌن 

 
, وٌحرم اإلسالم الربا , وعدم الؽش , والوفاء , بالتعامل باألمانة وٌوصً , واإلسالم ٌحرم الكسب الحرام 

وما , وهو سرقة األموال العامة , والسرقة والؽلول , وال ٌقر أخذ مال الؽٌر بؽٌر حق شرعً كالؽصب 
, وأخذ المال فً مقابل عمل محرم كالبؽاء والرشوة وارتكاب الجرابم لقاء أجر , ٌؤخذ بطرٌقة القمار 

 .وكل ملكٌة تكسب بطرٌق عقد باطل , المحرمة وفً مقدمتها الربا  والعقود
 

والجشع واالستؽالل , فقد حرم اإلسالم أٌضاً االحتكار , وأكل أموال الناس بالباطل , وإلى جانب تحرٌم الربا 
أٌد  كما قرر اإلرث والوصٌة لتوزٌع الثروة وعدم تجمٌعها فً, ونهى أن ٌكون المال دولة بٌن األؼنٌاء , 

 .معدودة 
 

وما فً , فإن اإلنسان خلق لعبادة هللا , ولم ٌفصل اإلسالم الحٌاة االقتصادٌة عن الحٌاة الدٌنٌة والخلقٌة 
كما أن اإلنسان حث على السعً فً طلب الرزق , األرض من ثمرات خلق لعٌن اإلنسان فً تلك العبادة 

ولقد ترك اإلسالم للدولة أن تضع خططها , سب وبٌن الحالل والحرام فً الك, وأباح الملكٌة الفردٌة 
 . االقتصادٌة فً هذه األطر اإلسالمٌة بما ٌناسب ظروفها وزمانها 

 
ولٌس هدفه اإلنتاج والربح المادي البحث الذي ٌجعل الحٌاة , فؤهداؾ االقتصاد اإلسالمً أهداؾ أخالقٌة 

وكذلك , والتعاون والتكافل , وتكافإ الفرص , ل وهو مبنً على قواعد أساسها العد, تكالباً وصراعاً وشقاًء 
فجمع بٌن حرٌة الفرد وتدخل الدولة إقرار للعدالة والتكامل , التوازن بٌن حرٌة الفرد ومصلحة المجتمع 

, مما ٌجعله متمٌزاً ومستقالً عن سابر األنظمة الرأسمالٌة والشٌوعٌة واالشتراكٌة , ومنعاً للظلم واالستؽالل 
وهو ٌقرر الكلٌات وٌترك التفاصٌل الجتهاد القابمٌن على معرفة ظروؾ , قابضها وعٌوبها ومبرأً من ن

 .والملتزمٌن بكلٌات الشرع اإلسالمً , األمة وحاجاتها 
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:األخذ الواعً بأسباب الحضارة   

 
 

تكفً الحدٌث عن أسباب تدهور المسلمٌن , وتقدم الؽربٌٌن , أمر مطروق ال نود الخوض فً تفصٌالته , و
اإلشارة إلى ما قاله وردده الكثٌرون من أن تؤخر المسلمٌن عن ركب النهضة الحدٌثة ناتج عن تخلٌهم عن 
إحدى الممٌزات األساسٌة لإلسالم وهً التوافق التام بٌن العقٌدة وبٌن ضرورات الحٌاة , ما لم ٌحدث ذلك 

ن تقوم لهم قابمة , وسٌظلون ٌتخبطون فً التوافق , وما لم ٌتمسك المسلمون وٌعودون إلى جوهر دٌنهم , فل
 . دٌاجٌر الجهل والتخلؾ 

 
 

اإلسالم دٌن ٌحض على العلم والتعلم , وهو دٌن ال ٌتعارض والعلم الحدٌث , بل ٌحث أتباعه على طلبه, 
وعلٌه ال مناص للمسلمٌن من العمل على األخذ بؤسباب الحضارة الحدٌثة , ولكن فً كثٌر من الوعً 

فهم فً ؼنى عن جوانبها الروحٌة والمعنوٌة , ولكنها بحاجة إلى تقدمها التقنً , ومنجزاتها المفٌدة والتدبر , 
, وحتى فً محاولة االستفادة من التطور التكنولوجً , فالبد من االهتمام بالقٌم اإلسالمٌة حتى تكون 

 . استفادتنا من التطور العلمً والتقنً إٌجابٌة ومفٌدًة 
 
 
ن العالم اإلسالمً لن ٌتجاوز أزمة الجوع والفقر , والتخلؾ إال باالستعانة بالتكنولوجٌا فً أضؾ إلى ذلك أ 

 –والتكنولوجٌا تحتاج إلى تهٌبه اجتماعٌة , وتعلٌمٌة  –عصر تتطور فٌه المعارؾ , وتنمو بسرعة مذهلة 
ألمٌة والجهل , ولكن ال قد تؤخذ الكثٌر من وقت دول العالم اإلسالمً التً ٌرزح معظم سكانها تحت ظالم ا

مهرب من مواجهة التحدٌات الجسام والتؽلب علٌها , واألخذ بؤسباب النهضة الحدٌثة بما ٌتوافق مع مبادئ 
الشرع اإلسالمً , والطرٌق إلى ذلك صعب وطوٌل , ولكن البد من أن نبدأ أوالً بترجمة المراجع العلمٌة 

إلى اللؽة العربٌة , والبد من إنشاء هٌبات  –نحتاج إلٌها  الكبرى فً شتى مجاالت التخصص والمٌادٌن التً
أو مإسسات لتحقٌق هذا الؽرض , وهو نقل الحضارة العالمٌة إلى اللؽة العربٌة , وعن طرٌق ترجمة تراث 

اكتسب علماء اإلسالم األوابل المهارات العلمٌة , وأنجزوا وأضافوا إلى  –اإلؼرٌقً وؼٌره  –العالم القدٌم 
وإسهاماتهم تلك حقٌقة ال تحتاج إلى بٌان , وإسهامهم فً الحضارة  –ة البشرٌة , الحضارة اإلنسانٌة المعرف

 .**     أمر ال ٌختلؾ علٌه إثنان   –األوروبٌة الحدٌثة التً قامت على ترجمة علومهم ومعارفهم 
 
 

 
 

 

 
 

 IbtiHAlinO:   دعواتكم


