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 ~Queen~        ال تنسوني من صاحل دعائكم                                                                                  

 احملاضرة األوىل

  أهموة العامل اإلدالمي ومقوماته األدادوة

 عناصر احملاضرة

 مقدمة •

 (.خرائط توضوحوة) املوقع اجلغرايف •

 .أهموة العامل اإلدالمي •

 . املوقع اإلدرتاتوجي : أواًل •

 .إطاللة العامل اإلدالمي على البحار واحملوطات •

 .العامل اإلدالمي املضائق اليت وشرف علوها •

 .املوارد الطبوعوة: ثانوًا •

 .الثروات الزراعوة •

 .أهم الغالت  الزراعوة يف العامل اإلدالمي  •

 :أىمية العالم اإلسالمي
 ما أىمية العالم اإلسالمي؟         

, المية المختلفة عبر العصور المختلفة يتمتع العالم اإلسالمي بمميزات متعددة أكسبتو أىمية كبيرة كما جعلتو موطنان للصراع بين القول الع 
  :كأشهر ىذه المميزات 

 :الموقع اإلستراتيجي: أكلن 
كيشغل , كيكوف جسران أرضيان يربط ىذه القارات الثالث , ( كأكركبا , كأفريقيا , آسيا ) يحتل العالم اإلسالمي قلب العالم القديم    

, كمن تنزانيا جنوب خط الستواء حتى  كازاكستاف في الشماؿ , رقان إلى األندلس غربان فهو يمتد من جزر الماليو ش, مساحات كاسعة فيها 
كليس العالم اإلسالمي كما يصوره الجغرافيوف األكركبيوف قطاعان صحراكيان فقيران في , كبهذا يشكل المسلموف محيطان اجتماعيان عظيم المتداد 

كخطوط , كبحاره , متحكمان في محيطاتو , ممسكان بأطرافو " صرة العالم " في  –قاؿ يقع كما ي –فهو , متخلفان في سكانو , موارده 
 .كأعظم الثركات , كأخصب األراضي , زاخران بأىم األنهار , مالحتو

  ىل يشرؼ العالم اإلسالمي على مسطحات مائية؟
 :إطاللة الوطن العربي على البحار كالمحيطات

فالبحار الهامة التي , من جهة نظر المالحة كالتجارة الدكلية , الجغرافي ىذا يشرؼ على أىم األذرع المائية فالعالم اإلسالمي بامتداده       
كالبحر األسود كبحر الصين , كبحر العرب , كالخليج العربي , كالبحر األحمر , البحر المتوسط :يشرؼ عليها العالم اإلسالمي ىي 

حيث تعيش مجموعات إسالمية كبيرة على , لمسطحات المائية العالمية الكبرل كالمحيط األطلسي كىذه األذرع المائية تتصل با, الجنوبي 
كعلى ساحل المحيط الهندم يعيش المسلموف على بلداف القطاع , أم من طنجة شمالن حتى خليج بيافران جنوبان  –سواحل أفريقية الغربية 

كما أف العالم اإلسالمي يطل على المحيط الهادم من خالؿ بعض جزر , كأثيوبيا كتنزانيا , مثل الصوماؿ , الساحلي من شرؽ أفريقيا 
  .إندكنيسيا كالفلبين 

 :المضائق التي يشرؼ عليها العالم اإلسالمي
  :إف ىذه اإلطاللة المائية جعلت العالم اإلسالمي يشرؼ على عدة منافذ بحرية عظيمة األىمية ىي

 .اتصاؿ المحيط األطلسي بالبحر المتوسط مضيق جبل طارؽ الذم يتحكم في  -1 
 .كيتحكماف في اتصاؿ البحر األسود بالبحر المتوسط , كمضيق الدردنيل كالبوسفور  -2
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 . كقناة السويس اإلستراتيجية التي تربط البحر األحمر بالبحر المتوسط  -3
 .ر العرب كخليج عدف اللذاف يتحكماف في اتصاؿ البحر األحمر ببح, كمضيق باب المندب-4
 .كيتحكماف في اتصاؿ المحيط الهندم بالخليج العربي , كمضيق ىرمز كخليج عماف -5
  .كالمحيط الهادم , كيتحكماف في اتصاؿ المحيط الهندم ببحر الصين الجنوبي , ثم ىناؾ مضيق ملقا كسنغافورة -6

كىذا يفسر لنا تكالب الدكؿ ذات , ميزاف القول العالمية كل ذلك أكسب العالم اإلسالمي أىمية إستراتيجية كعسكرية لها خطورتها في 
كمن , فيسهل عليها التحكم فيو , كرغبتها في السيطرة عليو بالعمل على إثارة المشاكل فيو حتى يبقى ممزقان , النفوذ على العالم اإلسالمي 

سلمين في كشمير كالفلبين كفي أثيوبيا كالصوماؿ كغزك جنوب السوداف كقضايا الم, تلك المشاكل زرع اليهود الصهيونيين في فلسطين 
  .كتبقيو تحت دائرة نفوذ تلك القول الستعمارية , كأرتيريا إلى آخر تلك المشاكل التي تقف عقبة في كحدة كتعاكف أجزاء العالم اإلسالمي 

 :الموارد الطبيعية: ثانيان 
  .كحيوانية كمعدنية , زراعية :  من ثركات طبيعية متنوعة يمتاز العالم اإلسالمي بأىمية اقتصادية ىائلة بما حباه اهلل

 :الثركات الزراعية

كنهر النيجر , ( زائير ) كنهر الكونغو , نهر النيل : منها , كتجرم فيو كثير من األنهار الهامة , يحوم العالم اإلسالمي أراضي زراعية كاسعة 
, كاألردف في آسيا , كالليطاني , كالعاصي , " جيحوف " كأموداريا , " سيحوف " رداريا كس, كالفنج , كالسند , كدجلة كالفرات , في أفريقيا 

  .ىذا باإلضافة إلى المياه الجوفية التي يحظى بها العالم اإلسالمي 
كالمعتدلة , فالمناخ كلتساع العالم اإلسالمي  تنوع المناخ  , حيث تسود ىذا العالم مختلف المناخات الستوائية , كالمدارية, كالموسمية ,

الستوائي الحار الماطر طواؿ العاـ , ذك الغابات الكثيفة يسود في الماليو, كأكثر الجزر اإلندكنيسية كجنوب السوداف , أما المناخ 
ناخ القارم الموسمي الحار الماطر صيفا فيسود مناطق بنغالديش , كاليمن , كعماف , كنيجيريا , كساحل غينيا , كىضبة الحبشة كىناؾ الم

الصحراكم الحار الذم يسود الصحراء األفريقية الكبرل , كشبة جزيرة العرب , كجنوب إيراف , كجنوب باكستاف كصحراء ثار في : بقسميو 
مناخ البحر ) كما أف المناخ الدافئ المعتدؿ .. الهند, أما المناخ الصحراكم البارد  ففي ىضبة إيراف , كىضبة األناضوؿ , كتركستاف 

 ., فيسود على شواطئ البحر المتوسط الجنوبية , كالشرقية , كالشمالية ( المتوسط 
 :يأتي  كمن أىم الغالت  الزراعية في العالم اإلسالمي ما

  .كإندكنيسيا , كمصر , كباكستاف , كبنغالديش , كيتوافر في ماليزيا : األرز -1
  .كبلداف المغرب العربي , كالمملكة العربية السعودية , كالعراؽ , كمصر , كالشاـ ,  كباكستاف, كتركيا , كأفغانستاف , في إيراف : القمح -2
كشماؿ أفريقيا , كالحمضيات في تركيا , كالموز في الصوماؿ كأفريقيا الغربية , كتتوافر في إقليم البحر المتوسط : الخضركات كالفواكو -3
  .طق الصحراكية كالتمر في المنا, كبالد الشاـ كبخاصة في فلسطين , 
كقصير التيلة في , كإيراف , كأفغانستاف , كباكستاف, كمتوسط التيلة في تركيا , كيتوافر طويل التيلة منو في السوداف كمصر : القطن -4

, أذربيجاف كفي , في تركستاف , كما أف القطن يزرع في الجمهوريات اإلسالمية في اإلتحاد السوفيتي السابق , كباكستاف , المغرب العربي 
  .كتنتج ىذه المنطقة كحدىا أكثر من إنتاج دكؿ العالم اإلسالمي مجتمعة , كداغستاف غربي بحر قزكين 

  .من اإلنتاج العالمي للقطن % 44كيصل إنتاج العالم اإلسالمي إلى حوالي 
  .السوداف كنيجيريا كالفوؿ السوداني في , كإندكنيسيا , كمنها السمسم في السوداف كمصر : الحبوب الزيتية -5
  .كالسوداف كمصر , إندكنيسيا , بنغالدش , في باكستاف : قصب السكر -6
كما تنتجو كل من إندكنيسيا كالماليو , من إنتاج المطاط العالمي% 72كتنتج نيجيريا كحدىا , من غابات اإلقليم المدارم : المطاط -7

**. 
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 المحاضرة الثانية
  ..…اتو األساسيةأىمية العالم اإلسالمي كمقوم

  عناصر المحاضرة

 مقدمة 
 الثركات الحيوانية . 
 الثركة المائية . 
 الثركة المعدنية. 
 معادف أخرل . 
 األىمية اإلستراتيجية للعالم اإلسالمي . 
  أىمية العالم اإلسالمي البشرية: ثالثان. 
  مفهـو األمة اإلسالمية. 

 :مقدمو
 :درسنا المحاضرة السابقة

 .الميأىمية العالم اإلس •
 . الموقع اإلستراتيجي : أكلن  •
 .إطاللة العالم اإلسالمي على البحار كالمحيطات •
 .المضائق التي يشرؼ عليها العالم اإلسالمي •
 .الموارد الطبيعية: ثانيان  •
 .الثركات الزراعية •
  .أىم الغالت  الزراعية في العالم اإلسالمي  •

 :الثركات الحيوانية
كتلك المراعي كاألعشاب , مثل حشائش السافانا كغيرىا , المي أدل إلى كجود المراعي الطبيعية الواسعة إف تنوع مناخ العالم اإلس     

  .كبقر , كخيل , كإبل , كضأف , من ماعز , ىيأت لنشأت ثركة حيوانية متنوعة داخل قطاعات العالم اإلسالمي المختلفة 
 :الثركة المائية

كبحار داخلية , كبحيرات , كاحتوائو على أنهار كبيرة , على البحار كالمحيطات كالمنافذ المائية  إف إطاللة العالم اإلسالمي           
ىيأ األسباب لتوفر ثركات مائية كبيرة , مثل األسماؾ , كاألسفنج , كاللؤلؤ, فهناؾ األسماؾ في اندكنيسيا ,كباكستاف , , ( كبحر قزكين)

كىناؾ أيضا األسفنج الذم بالقرب من سواحل البحر المتوسط الجنوبية , .. ة السعودية , كالمغربكتركيا,كماليزيا , كمصر, كالمملكة العربي
كسواحل البحر األحمر,أما اللؤلؤ ذك الشهرة الواسعة فيكثر في مياه الخليج العربي , كبعض مناطق البحر األحمر , كيجد اللؤلؤ اآلف 

  .منافسة شديدة من اللؤلؤ الصناعي
 :يةالثركة المعدن

  :تحتوم أرضي العالم اإلسالمي على معادف تعتبر ثركات طبيعية ىامة , كموارد مستغلو, كبعضها غير مستغل , كمن أىمها       
من % 57كتحتل دكؿ العالم اإلسالمي مركزا متفوقا في مجاؿ إنتاجو كاحتياطية الذم يقدر بأكثر من حوالي  :البتركؿ كالغاز الطبيعي      

 من احتياطي الغاز الطبيعي , كينتج العالم اإلسالمي اليـو نحو ثلث اإلنتاج العالمي من النفط , % 53عالم البتركلي , كأكثر من احتياطي ال
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  :, كأىم المناطق اإلسالمية إلنتاجو ىيكيساىم بأكثر من نصف النفط المعركض في األسواؽ العالمية 
  .عماف, كاإلمارات العربية المتحدة, لسعودية , الكويت , العراؽ ,إيراف , قطر, البحرينالمملكة العربية ا: منطقة الخليج العربي _ 1
 . كىي ماليزيا , إندكنيسيا , سلطنة بركنام: منطقة جنوب شرؽ آسيا _ 2
 . كتستغلو ركسيا_ منطقة قفقاسيا بين بحر قزكين كالبحر األسود_ 3
  .ليبيا كالجزائر: منطقة شماؿ أفريقيا _ 4
  .رب أفريقيا , نيجيريا , كالكاميركف, كتوجوغ_ 5
  .كىناؾ بعض البتركؿ في مصر , كالسوداف , كاليمن_ 6

السعودية الكويت ركسيا المكسيك إيراف العراؽ  اإلمارات العربية : كالدكؿ العشرة األكائل في العالم في احتياطي البتركؿ حسب ترتيبها ىي 
, كليبيا كيالحظ أف من بين ىذه الدكؿ العشرة ىناؾ ست دكؿ إسالمية , كىذه دللة على ما يتمتع بو  فنزكيال, الوليات المتحدة, المتحدة

  .العالم اإلسالمي من أىمية بوجود ىذه المادة في أراضية
القتصادم , سواء   كأىمية البتركؿ كمصدر من أىم مصادر الطاقة ل تحتاج إلى كثير بياف , فبدكنها ل يمكن قياـ أم نوع من أنواع النشاط

كاف زراعيا أك صناعيا أك تجاريا , كبدكف الطاقة تتوقف كسائل النقل كالمواصالت في العالم , كالبتركؿ مادة خاـ لكثير من الصناعات 
سالمي ينتج الكيماكية كالبتركلية كىو فوؽ ىذا كذاؾ يشكل المورد المالي األساسي لمعظم الدكؿ المنتجة لو , ككما قدمنا فإف العالم اإل

 .نحو ثلث اإلنتاج العالمي النفطي 

 :معادف أخرل

, كيوجد الفوسفات في المملكة العربية السعودية , كفي العالم اإلسالمي ثركات معدنية أخرل كالفوسفات الذم تصنع منو األسمدة الزراعية 
  .من إنتاج الفوسفات في العالم % 21مي حوالي كينتج العالم اإلسال, كسوريا , كمصر , كالجزائر , كالسنغاؿ , كاألردف , كتونس 

كأكثر , كألبانيا , كالسوداف , كباكستاف , كتركيا , كالسبائك الحديدية يوجد في إيراف , كىناؾ الكرـك الذم يستعمل في صناعة الصلب 
, ثم إيراف كباكستاف , كتليها ألبانيا , سالمي من جملة إنتاج العالم اإل% 41األقطار اإلسالمية إنتاجان للكرـك ىي تركيا كالتي تنتج حوالي 

  .من إنتاجو العالمي % 19كيبلغ إنتاج العالم اإلسالمي من الكرـك حوالي 

  .كتونس , كموريتانيا , كغينيا , كمصر, كباكستاف , كالجزائر , كالمغرب , كإيراف , كتركيا , أما الحديد فموجود في ماليزيا 

فيبلغ أكثر من نصف اإلنتاج ( كنيجيريا  , كتركيا , كالمغرب العربي , كإيراف , كإندكنيسيا , من ماليزيا ) ن القصدير كإنتاج العالم اإلسالمي م
  .العالمي 

كتساعد على رفع , كعلى ىذه الثركات المعدنية يقـو العديد من الصناعات المهمة التي تسهم في بناء كنمو اقتصاد البالد اإلسالمية 
كبخاصة في البلداف المنتجة , خاصة كأف رؤكس األمواؿ متوفرة في العالم اإلسالمي , كالنهوض بمستويات المعيشة , فراد مستول دخل األ

كنيجيريا , كمصر , كباكستاف , كبنغالديش , ككذلك تتوفر األيدم العاملة كبخاصة في البلداف المكتظة بالسكاف مثل إندكنيسيا , للبتركؿ 
  .كغيرىا 
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 :اإلستراتيجية للعالم اإلسالمي األىمية 
نتيجة لما يتمتع بو من خصائص , كالتي تفوؽ أىمية غيره من المناطق , من خالؿ ما سبق يتضح لنا األىمية اإلستراتيجية للعالم اإلسالمي 

  :ىي باختصار
, أمريكا الشمالية كالجنوبية ) الم الجديد كتوسطو بين ذلك العالم كالع( كأكركبا , كأفريقيا , آسيا ) موقعو في قلب العالم القديم  -1

  ( .كأستراليا 
  .إشرافو على البحار كالمحيطات العالمية الهامة  -2
  .كصفاء أجوائو معظم أياـ السنة مما جعلو مركزان مهمان للمواصالت العالمية , ككذلك الموانئ البحرية , توافر مواد الوقود  -3
  .و الزراعية توافر كتنوع محاصيلو كمنتجات -4
أضف إلى ذلك ازدياد أىمية ىذا العالم بشق قناة , توافر المعادف المتنوعة كالضركرية كمواد خاـ لكافة الصناعات الخفيفة كالثقيلة  -5

  .كقلصت المسافات إلى حد بعيد , السويس التي سهلت اتصاؿ الشرؽ بالغرب بحران 
 :أىمية العالم اإلسالمي البشرية: ثالثان 

كىي أمة فريدة من حيث ماىيتها كمن حيث , أك األمة اإلسالمية , العالم اإلسالمي مجملهم كمعظمهم مسلموف يكونوف أمة اإلسالـ  سكاف
  :كمتشعبة ل مثيل لها كىي قائمة على أسس راسخة أىم مظاىرىا, كمتشابهة , فوحدتها ثابتة كمظاىرىا كثيرة , كترابطها ككحدتها , مقوماتها 

فالتوحيد , كشهادة أف ل إلو إل اهلل كأف محمدا رسوؿ اهلل ىي أصل كحدة المسلمين على كافة اختالفاتهم العرقية , : العقيدة كحدة  -1
 .   كاللغوية , كالسياسية كغيرىا 

ة تتجلى في الممارسة فالهدؼ األسمى بالنسبة لألمة اإلسالمية ىو عبادة اهلل الخالق القهار , ككحدانية ىذه العباد: كحدة العبادة  -2
كالسلوؾ , فوحدة القبلة في الصالة مظهر لو كقعة في األمة اإلسالمية , ككذلك صـو شهر رمضاف  في السنة ككذلك الحج في شهر معلـو 

, كبلباس كاحد كمناسك كاحدة , كقفتهم في عرفة في يـو كاحد   ., كيـو معلـو
كالشريعة ىي قانوف المسلمين _  سالـ ىو القرآف الكريم كالسنة النبوية المطهرة كذلك أف مصدر التشريع في اإل: كحدة التشريع  -3

  .األكحد 
كتتجلي في األفراح كاألتراح , كفي آداب المسلمين في السالـ , كفي عونهم للمحتاج كإغاثتهم : كحدة السلوؾ في العادات كالتقاليد _ 4

  " .كتعاكنوا على البر ك التقول " منطلقين من مبدأ  للمصابين من المسلمين كغيرىم في الكوارث كالنوازؿ
ىي لغة مشتركة بين جميع المسلمين , فتعلمها كاجب من أجل معرفة قواعد اإلسالـ _ لغة القرآف الكريم _ فاللغة : كحدة اللغة _  5

  .كأداء عباداتو 
فالتاريخ اإلسالمي إلى جانب كحدة .. تاريخ األمة اإلسالمية  فتاريخ المسلم أيا كاف موقعو ىو: كحدة التاريخ ككحدة اآلماؿ كالهدؼ _ 6

  .التطلع أمرين رابطاف بين أفراد أمة اإلسالـ 
 :مفهـو األمة اإلسالمية

  :كفي ضوء ما سبق يعرؼ البعض األمة اإلسالمية بأنها 
وامل مشتركة مثل العرؽ كالدين, كاللغة , مجموعة من الناس يعيشوف على رقعة جغرافية كاحدة , كمتشابهة التضاريس,تجمع بينهم ع"

كالتاريخ , كالثقافة ,ك العادات كاألخالؽ كالمصالح المشتركة كاألماني السياسية الواحدة , كبمعنى آخر فإنها كحدة اجتماعية متماسكة 
ما على األمة اإلسالمية , لكوف تلك األمة كالواقع إف مثل ىذا التعريف ل ينطبق تما " .لديها النسجاـ كالرغبة العامة في الحياة المشتركة 
 عامال مشتركا , لكوف اإلسالـ لكل األجناس , كعليو يمكن تعريف األمة( الجنس ) ل تعيش على رقعة جغرافية كاحدة , كليس العرؽ 
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 ربان , كبمحمد صلى اهلل عليو كسلم قطاع كبير من البشرية آمن باهلل "اإلسالمية , كالتي تعتبر أكثر شمول من مفهـو العالم اإلسالمي بأنها 
  " .رسول , كاتبع ما أنزؿ عليو كما جاء بو 

كىو يرعى مصالح , فاإلسالـ لكل الناس , أك بالد معينة , فدعوتو دعوة عالمية ل تقتصر على أمة دكف أمة , كىي أمة باقية ما بقى اإلسالـ 
عددىم عن المليار نسمة يعيشوف على أرض العالم اإلسالمي التي تصل مساحتها إلى كالمسلموف الذين يزيد .. أىلو كغيرىم من أىل الذمة 

 ات مسلمة في كسط مجتمعات أخرل كيضاؼ إلى أكلئك المسلمين ما يقرب من ربع عددىم يعيشوف كأقلي, ما يقرب من ربع مساحة العالم 
 المحاضرة الثالثة

 أىمية العالم اإلسالمي كمقوماتو األساسية
  وب العالم اإلسالميدكؿ كشع

 عناصر المحاضرة
 مقدمة •
 . مفهـو العالم اإلسالمي  •
 فقهيان  –العالم اإلسالمي   •
 .الدكؿ اإلسالمية على الصعيد اآلسيوم •
 .الدكؿ اإلسالمية على الصعيد اإلفريقي  •
 .حاضر العالم اإلسالمي  •
 . السكاف كعوامل اللقاء بين المسلمين  •
 .النتماء العرقي كالعقائدم •
 امل الوحدة اإلسالمية عو  •

 :مفهـو العالم اإلسالمي
كتعدد ساللتها , كتباين ثقافاتها , كمناطقها , نعني بالعالم اإلسالمي الشعوب كالدكؿ ذات العقيدة اإلسالمية على اختالؼ بيئاتها 

  .إسالمية كيندرج تحت مفهـو العالم اإلسالمي أيضان األقليات المسلمة التي تعيش في دكؿ غير .  البشرية 
, من مجموع السكاف % 54كأف يزيد عدد المسلمين فيها عن , كالدكؿ اإلسالمية ىي الدكؿ التي يغلب على سكانها اإلسالـ كعقيدة  

, كيتفاكت عدد الدكؿ اإلسالمية من كقت آلخر تبعان للظركؼ فمثالن بعد تفكك التحاد السوفيتي زاد عدد الدكؿ اإلسالمية خمس دكؿ 
  .بعد تفكك يوغسالفيا التحادية , أيضان ظهور جمهورية البوسنة كالهرسك في أكربا كمن ذلك 

 :فقهيان  –العالم اإلسالمي   
 :ذلك أف فقهاء المسلمين كانوا قد قسموا العالم إلى قسمين , ىو دار اإلسالـ  –فقهيان  –كالعالم اإلسالمي 

 .كإف كاف جل أىلها من غير المسلمين , كتقاـ فيها حدكده , ا شريعة اإلسالـ فدار اإلسالـ ىي األرض التي تسودى, دار اإلسالـ  -1
كلما كانت شريعة اإلسالـ ل .. كدار الحرب ىي األرض التي تسود فيها شرائع غير شريعة اإلسالـ كإف كاف جل أىلها من المسلمين -2

  .إلسالمي في معناه الجغرافي استعماؿ مصطلح العالم ا إلىفإننا مضطركف , تطبق إل في ديار قليلة 
مليوف   31كيرجح البعض تلك المساحة بحوالي , من مساحة اليابسة في العالم % 25كتشغل أرض العالم اإلسالمي مساحة تزيد عن 

ل كيلو متران من أدرياف الغربية في إندكنيسيا على الرأس األخضر مقاب( 17444) كتمتد من الشرؽ إلى الغرب بطوؿ حوالي .  2كم
أم من تركستاف الغربية كجنوب األكراؿ , كم (  7444) كما تمتد من الشماؿ إلى الجنوب حوالي , السنغاؿ في المحيط األطلسي 

شمالن إلى موزمبيق جنوبان فهو على ذلك مفهـو جغرافي يشمل الدكؿ التي تسكنها أكثرية مسلمة أك كانت تخضع للمسلمين سابقان أك  
كعدد سكانها بما فيهم , كمساحة كل بلد , كالقائمة الموجودة الملحق توضح أسماء بلداف العالم اإلسالمي ,  كانت ذات أغلبية مسلمة

  .كنسبة المسلمين حسب أحدث التقديرات , غير المسلمين 
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 :الدكؿ اإلسالمية على الصعيد اآلسيوم
 : الدكؿ اإلسالمية على الصعيد اآلسيوم تتمثل في 

. إندكنيسيا ( 7. )اليمن ( 6. )اإلمارات العربية المتحدة ( 5. )البحرين ( 4. )قطر ( 3. )الكويت ( 2. )لسعودية المملكة العربية ا( 1)
باكستاف ( 16. )أفغانستاف ( 15. )تركيا ( 14. )إيراف ( 13. )األردف ( 12. )فلسطين( 11. )لبناف ( 14. )سوريا ( 9. )العراؽ ( 8)

 . سلطنة عماف ( 24. )بركنام ( 19. )ماليزيا ( 18)بنجالدش  ( 17. )
 :الدكؿ اإلسالمية على الصعيد اإلفريقي

  :كالدكؿ اإلسالمية على الصعيد اإلفريقي تتمثل في 
. غامبيا ( 14. )الجزائر ( 9. )غينيا (8. )تونس ( 7. )مالي ( 6. )ليبيا ( 5. )النيجر ( 4. )السوداف ( 3. )تشاد ( 2. )مصر ( 1)
جزر ( 18. )الكاميركف ( 17. )الجابوف ( 16. )الصوماؿ ( 15. )جيبوتي ( 14. )موريتانيا ( 13. )السنغاؿ ( 12). المغرب ( 11)

. ساحل العاج ( 25. )فولتا العليا ( 24. )أكغندا ( 23. )سيراليوف ( 22. )غينيا بياد ( 21. )نيجيريا ( 24. )توغو ( 19. )القمر 
 . ة الصحراء جمهوري( 27. )أفريقيا الوسطى ( 26)

 . كفي العالم الجديد , كإلى جانب ىذه الدكؿ في آسيا كأفريقيا ىناؾ األقليات المسلمة في أكركبا كفي آسيا كأفريقيا 
 :حاضر العالم اإلسالمي:

كتتابعت , ة كقد تكاثرت عليو األعداء من داخلو كخارج, كيقف أماـ تحديات كأحداث عظيمة , يمر العالم اإلسالمي اليـو بظركؼ عصيبة 
كنحن إذ , كمن ل يهتم بأمر المسلمين فليس منهم , كبأمرىا , كل يمكن للمسلم المخلص حيالها إل أف يهتم بأمتو , النكبات كالمآسي 

ا فإنم, كإلى بعض قضاياه المعاصرة , كالجتماعي , كالقتصادم , كإلى كاقعة السياسي , نتعرض إلى أحواؿ العالم اإلسالمي الحاضرة 
, ككيفية تذليلها , كبالتحديات التي تواجو المجتمعات اإلسالمية المعاصرة , كبقضايا , نرمي إلى تعريف المسلم بعالمو اإلسالمي الكبير 

كمعرفة أماكن الضعف كالتغلب , للعمل على المحافظة عليها , كعلى مواطن قوة عالمو اإلسالمي , كالتعرؼ على إخوانو في أقطار األرض 
 .  عليها

ثم جاءىا , التتار  المغوؿ ككلقد مرت األمة المسلمة في أحقاب تاريخها المختلفة بظركؼ عصيبة تفوؽ ظركفها الحاضرة حين أغار عليها 
ككانت تتغلب عليها دائمان , كقد تجاكزت األمة كل ذلك , الغربي بعد ذلك  الستعماركتكالب عليها , في حمالتهم المعركفة  الصليبيوف

 .كتتحصن بعقيدتها كدينها , ود إلى أصالتها كىويتها حين تع
كالدكؿ اإلسالمية , بها أىم التجمعات اإلسالمية  ك, دكلة ( 12)منها  اآلسيويةتشكل الدكؿ العربية  , دكلة ( 65)كعدد الدكؿ اإلسالمية 

سواء كانت منضمة , دكؿ اإلسالمية المعركفة لدينا كفي الواقع أف مفهـو العالم اإلسالمي أكثر اتساعان من مجموع ال, دكلة ( 53)األخرل 
فمثالن ىناؾ دكؿ لم تشترؾ بعد , أك اليوغسالفي , أك على طريق النضماـ بعد تفكك التحاد السوفيتي , إلى منظمة المؤتمر اإلسالمي 
, كازاخستاف , قرغيزستاف , طاجيكستاف ,  تركمانستاف, أزبكستاف , ألبانيا , أذربيجاف , كمنها أرتيريا , في منظمة المؤتمر اإلسالمي 

 . كالبوسنة كالهرسك 
, من المسلمين في العالم % 32كتقدر نسبة تلك األقليات المسلمة بحوالي , كما أف ىناؾ أقليات إسالمية في أماكن متعددة من العالم 

 الصين كالتحاد السوفيتي السابق موف في الهند ك كغالبيتهم يعيشوف في قارة آسيا حيث يوجد المسل, مليوف مسلم  244أم ما يزيد عن 
 :السكاف كعوامل اللقاء بين المسلمين 

  :كىذا يعود لألسباب اآلتية , كاألعداد الموجودة لدينا أعداد تقريبية , من الصعب إعطاء أرقاـ دقيقة عن عدد سكاف  العالم اإلسالمي 
  .نتماء الديني غياب اإلحصاءات السكانية الدقيقة التي تشمل ال -1
 ( أحيانا) عدـ إفصاح الدكؿ عن نتائج التعدادات السكانية خاصة انتماءات السكاف الدينية , لكوف ذلك يمس التوازنات السياسية بها -2
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ؾ مثل عدـ توافر الوعي اإلحصائي لدل السكاف , فكثيرا ما يتهرب الناس من قيد أنفسهم في بيئات التعدد خوفا من ىذا األمر أك ذا -3
 . خوفهم من التجنيد , أك من الضرائب , أك غير ذلك من األسباب , كىذه كلها تؤثر على مصداقية التعداد

عدـ توافر اإلمكانيات الالزمة للقياـ بالتعداد السكاني , كما ىو الحاؿ في بعض الدكؿ اإلسالمية , التي تعتمد في تعدادىا على  -4
 . التقديرات

دات أساس العينة , كقد يتم استبعاد المسلمين من العينة, كخاصة إذا كانت الدكلة تريد أخفاء أعداد المسلمين اعتماد بعض التعدا -5
 .  ـ1974الحقيقية , كما حصل في أثيوبيا عاـ 

ف المجوعات كجود المشكالت العرقية كالدينية في عدد من البالد اإلسالمية , مما تؤثر على نتيجة التعداد كقيمتو الفعلية , إذ أ -6
ـ عندما 1932ـ , كفي لبناف عاـ 1963الدينية كالعرقية تضخم حجمها في التعداد , كىذا ما حصل فعال في نيجيريا بعد الستقالؿ عاـ 

 .  أجرم التعداد السكاني الذم على أساسو سيحدد توزيع الوظائف الدستورية كغيرىا
  .اب عديدة , كما أف عملية  التحوؿ إلى اإلسالـ عملية مستمرةعدـ توافر إحصاءات دقيقة لألقليات المسلمة ألسب -7

كلذا أصبح من العسير التوصل إلى تعداد دقيق لسكاف العالم اإلسالمي, كما أننا نجد أف نسبة السكاف المسلمين في مختلف دكؿ     
ادىم , في حين أف بعض المصادر اإلسالمية تضخم في العالم تتفاكت تفاكتا كبيرا تبعا لنوعية المصادر , فالمصادر األجنبية تقلل من أعد

,في حين قدراتها المصادر اإلسالمية %( 14)أعدادىم , فعلى سبيل المثاؿ قدرت المصادر األجنبية أف نسبة المسلمين في الغابوف 
  .لمخاطر, كعليو فالعتماد على اإلحصاءات الرسمية كالتقديرات السكانية عملية ل تخلو من بعض ا%( 44)بػػػ

كرغم ىذه المصاعب فيمكن القوؿ أف عدد المسلمين في العالم اليـو يزيد على ألف كمائتي مليوف نسمة , أم أنهم يزيدكف عن       
من مجموع المسلمين في العالم , كأفريقيا % 74يتركزكف في آسيا كأفريقيا , ففي آسيا يوجد حوالي  من سكاف العالم , ك% 25
من إجمالي عدد المسلمين , كجل المسلمين % 16,2, كعدد المسلمين في الدكؿ العربية يمثلوف نحو% 4قارات ,كفي بقية ال% 26

, كىم بهذا العدد طاقة بشرية ىائلة , لو فطنت لذاتها , كأحسن % 6, بينما يبلغ الشيعة % 93من أىل السنة كيؤلفوف حوالي 
  .الستفادة منها

 :النتماء العرقي كالعقائدم
الرغم من أف المسلمين ينتموف إلى عدد من المجوعات العرقية كالقومية , كالمجوعة العربية , كالمجوعة اإليرانية , كالمجموعة  على

األفغانية مثال, إل أف العالم اإلسالمي الذم يعيشوف فيو يشكل كحدة متماسكة , ككتال متقاربة يمكن أف تتحقق فيها عوامل الوحدة 
  :قياـ الوحدة الكبرل ,كأشهر ىذه المجوعات ىياإلسالمية بداية ل

من مجوع % 16,2مليوف نسمة , أم بنسبو ( 741)مجوعة الدكؿ العربية أك الكتلة العربية , كيبلغ عدد المسلمين فيها حوالي _ 1
 .   سكاف العالم اإلسالمي

من المسلمين في % 22ها حوالي مئتي مليوف نسمة , أم بنسبة الكتلة اإليرانية , األفغانية , الباكستانية الكشميرية البنغالية , كسكان_2
 . العالم 

مليوف نسمة , أم بنسبة  321الكتلة اإلندكنيسية الماليزية , كتضم دكلتي إندكنيسيا , كاتحاد ماليزيا , كالمسلموف فيها حوالي _ 3
 . من مجموع سكاف العالم اإلسالمي% 13,5

مليوف نسمة , أم بنسبة  178النطاؽ الصحراكم , كدكؿ شرؽ أفريقيا , كالمسلموف فيها حوالي الكتلة األفريقية , كتشمل دكؿ _ 4
 . من مسلمي العالم% 19,6

أذربيجاف ,داغستاف , شاشاف , :الكتلة التركية القوقازية , كتشمل تركيا , كالجمهوريات كالوليات في مرتفعات القوقاز , كىي _ 5
  .من مسلمي العالم% 12مليوف نسمة , أم بنسبة  114األكديجا , كالمسلموف فيها حوالي  أنجوشيا , أكستينا , قرنشام ,
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  :الكتلة التركستانية , كتسكنها العناصر المغولية التركية , كىي مقسمة إلى _ 6
  .مليوف مسلم 18األقاليم التابعة للصين , كعدد المسلمين فيها حوالي _  أ

أكزبكستاف , طاجكستاف , تركمانيا ,قزقستاف , قرغيزيا , نتاريا , : , كىي ( السابق)تحاد السوفيتي الجمهوريات اإلسالمية في ال_ ب
  .مليوف مسلم  39الجوفاش , كعدد المسلمين فيها حوالي 

  .   من مجوع السكاف المسلمين في العالم % 6,5مليوف مسلم , أم حوالي  57كالمسلموف في ىذه الكتلة التركستانية حوالي 
 :عوامل الوحدة اإلسالمية

يفصل بين المسلمين اليـو الحدكد السياسية , كالفرقة الجتماعية كالقتصادية , بسبب الستعمار الذم أصاب العديد من دكؿ العالم 
  :تؤلف بينهم , كتربط بين أقطارىم , كمن أىمها _ إلى حد كبير _ اإلسالمي , كمع ذلك فهناؾ عوامل كثيرة ل تزاؿ 

فقد جعل اإلسالـ من المسلمين أمة كاحدة من دكف الناس , كتجتمع على كتاب اهلل العزيز, كسنة رسولو الكريم : الدين اإلسالمي _1
صلى اهلل عليو كآؿ كسلم , كعلى ثوابت عقدية ل تتغير كل تتبدؿ , ككانت ىي أساس المجتمع اإلسالمي الذم ضم شعوبا كأمما مختلفة , 

  .اإلسالمية , كأقامت كحدتها على أساس عقيدتها اإلسالمية الواحدةانصهرت في بوتقة 
 :اللغة العربية لغة القرآف _ 2

كذلك تجمع بين المسلمين لغة كاحدة , ىي العربية , لغة القرآف الكريم , فهي لغة اإلسالـ التي تدعوىم إلى حبها , كتعلمها رغبة في 
هلل عز كجل , كسنة نبيهم صلى اهلل عليو كآؿ كسلم , فكانت لغة العلم كالثقافية كالتأليف فهم شرائع دينهم الحنيف الواردة في كتاب ا

  .تعلمها ككتب بها علماء المسلمين , كما كانت لغة الحديث ك التعامل , كبذلك صارت العربية لغة المسلمين في شتى أقطارىم 
إلى ذلك مشاعر كأىداؼ كاحدة , إذ أنهم تعرضوا جميعا ألكضاع كيجمع بين المسلمين باإلضافة :التاريخ اإلسالمي المشترؾ _ 3

  .متشابهة , كتحديات تكاد تكوف كاحدة , فهم يشتركوف في كثير من اآلماؿ كاآللـ 
 أما ماليين المسلمين الذين يعيشوف أقليات خارج حدكد العالم اإلسالمي فيعانوف من مشاكل عدة , كلكنهم ظلوا دائما يشعركف         

بانتمائهم إلى أمة اإلسالـ كبهويتهم اإلسالمية , كأنهم جزء ل يتجزأ من الكياف اإلسالمي , كتلوح في األفق اآلف تباشير تضامن بعض 
الدكؿ كالمنظمات اإلسالمية معهم , حيث بدأت تهتم بأمورىم , كتعقد المؤتمرات كالندكات لمناقشة , كمحاكلة إيجاد الحلوؿ لمشاكلهم 

الجهود جهود منظمة المؤتمر اإلسالمي , كرابطة العالم اإلسالمي , كالندكات العالمية للشباب اإلسالمي , كجهود بعض  , كمن تلك
  **.الجامعات كالمؤسسات األكاديمية 
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 المحاضرة الرابعة
  ضعف العالم اإلسالمي

 عناصر المحاضرة
 مقدمة •
 .ضعف العالم اإلسالمي  •
 .سالمي عوامل ضعف العالم اإل •
 ( .التترم ) الغزك المغولي  -1
 .موقف اليهود من اإلسالـ  -2
 .الحركة الصهيونية  -3
 الحركب الصليبية -4

 
 ضعف العالم اإلسالمي

أثناء مسيرتو , كلكنو بقى كاستمر كانتشر ,  –داخلية كخارجية  –كثيران من  التحديات من أكؿ ظهوره , كتعرض لكثير منها  كاجو اإلسالـ
ومنا ىذا , فاإلسالـ في الوقت الحاضر جبهة عريضة زاحفة , كما استطاعت األزمات كالمصاعب أف تقضي عليو , كإنما كظل ينتشر حتى ي

تغلب عليها كلها رغم ما أصابو كأصاب أىلو من جراح , كاستمر الحاؿ كذلك إلى أف دخل الوىن كالزيغ إلى قلوب المسلمين , فتغيرت 
إلسالـ كأىلو من مواقع القيادة كالريادة إلى موضع التبعية كالهواف  , ككاف كراء ذلك كلو عوامل أحوالهم كأصابهم الضعف , كانتقل ا

  .داخلية كخارجية , أثرت على نقل العالم اإلسالمي من ماضيو التليد إلى حاضره األليم 
 :عوامل ضعف العالم اإلسالمي 

مر األمة اإلسالمية , حوؿ تحديد األسباب التي أدت إلى تأخر المسلمين ىناؾ خالؼ كجدؿ بين المفكرين المسلمين , كالمهتمين بأ    
سبب تأخر  المسلمين إلى ابتعادىم عن تعاليم دينهم الصحيحة , أصحاب الدعوات كالحركات اإلصالحية السلفية كضعفهم , فقد رد 

, فتبددت طاقتهم المادية كالفكرية , كتمكن منهم  كشيوع البدع كالضاللت بينهم , ثم إلى تشتتهم إلى فرؽ تصارع كتنازع بعضها بعضان 
أف الرجوع باإلسالـ إلى ماضيو التليد لن يكوف إل بالرجوع إلى صفاء اإلسالـ األكؿ , ( الحلوؿ) كيرل أصحاب ىذا الرأم... عدكىم 

 .جوىر الدين الصحيح  كذلك لن يكوف إل بتنقية الدين من البدع كالشوائب التي ألمت بو , كباعدت بين المسلمين كبين
, فقد أشار جماؿ الدين األفغاني , كالشيخ محمد عبده أف سبب تأخر التجاىات الحديثة في التجديد اإلسالمي أما عن أصحاب 

المسلمين يرجع إلى عزكفهم عن األخذ بالمفيد من أساليب الحضارة الغربية , كبالذات بالجانب التقني منها مع النهي كالبعد في نفس 
 .لوقت عن التقليد األعمى للغرب كحضارتو , خاصة في جوانبها الفكرية كالثقافية ا

ممن يزعموف أنهم  من مسلمين  كنصارل بعض العلمانيين أما الرأم اآلخر الذم ل يمثل كجهة النظر اإلسالمية الصحيحة فهو ما قاؿ بو 
ـ مواكبة اإلسالـ لركح العصر , كغير ذلك من الترىات كاألباطيل العرب أف سبب تأخر المسلمين راجع إلى التعصب الديني , كإلى عد

  .التي ل يرضاىا مسلم غيور على دينو 
كالمسلمين فُيرجع تأخر المسلمين إلى أسباب عدة , مثل الحادبين على مصلحة اإلسالـ أما األمير شكيب أرسالف , الذم يمثل رأم  

مبادئ اإلسالـ , كالتخلق بأخالقو السمحة , ثم كذلك ضياع اإلسالـ بين الجامدين من الجهل كالعلم الناقص , كعدـ الفهم الصحيح ل
لدكلة اإلسالـ , كبعضها النقساـ السياسي يعددكف أسبابان أخرل بعضها سياسي , مثل  آخركفكىناؾ ... علمائو , كالجاحدين عليو 

  ., مثل غياب حرية الفكر , كتعميم المعرفة أخالقي تربوم 
ذه العوامل التي عددىا أكلئك الباحثوف ىي في الواقع عوامل داخلية , كلعل معظمها ينحصر في ضعف التمسك بالعقيدة اإلسالمية ككل ى

, األمر الذم أفقد المسلمين عنصر من عناصر كحدتهم كريادتهم , كجعلهم يجهلوف ثوابت عقيدتهم اإلسالمية , التي بها ساد المسلموف 



13 
 

 ~Queen~        ال تنسوني من صاحل دعائكم                                                                                  

المسلموف اليـو عن الحكم بما أنزؿ اهلل , كطبقوا الشرائع المدنية الوضعية بدلن عن شرعهم اإلسالمي , فساد  األكلوف , فتخلى بعض
الضطراب , كفسدت الحياة , فوقعت المجتمعات اإلسالمية في مشارؽ األرض كمغاربها تحت سيطرة أعداء اإلسالـ , الذين عملوا على 

اطلة كالهدامة بينهم , فتصدع البنياف اإلسالمي , كتفرؽ المسلموف طوائف كنحالن متفرقة متنافرة زيادة تشتت المسلمين كبث األفكار الب
  .متحاربة 

 ( :التترم ) الغزك المغولي  -1
كما أدل إليو من تفكك الخالفة اإلسالمية , خاصة كأف تلك الخالفة كانت قد شهدت انقسامان سياسيان حادان , فقد شهد القرف الرابع 

الخليفة العباسي في بغداد , كالخليفة الفاطمي في مصر , كالخليفة : ظهور ثالثة خلفاء في العالم اإلسالمي , العاشر الميالدم /رم الهج
األموم في األندلس , فكاف أف تصدعت الوحدة اإلسالمية , فضعف العالم اإلسالمي في مواجهة أعدائو , كمن أكلئك المغوؿ 

 ..كالصليبين
اؿ الخالفة العباسية من الضعف بمكاف بحيث استطاع ىولكو الوصوؿ إلى بغداد عاصمة دار اإلسالـ , فأحدث فيها ككانت أحو .. 

الخراب كالدمار , منهيان بذلك الخالفة العباسي في بغداد , ثم تقدـ نحو الشاـ , فأحدث فيها ما فعلو في العراؽ , فسقطت لو دمشق في 
أفرنجية حبان في التشفي كالنتقاـ من المسلمين , فنظموا مواكب عامة , كحملوا  صرانية أرمنية , كىػ , كاشتركت معو فرؽ ن 657عاـ 

ف الصلباف , كأخذكا يذموف اإلسالـ كأىلو , كأجبركا المسلمين على أف يقفوا احترامان لمواكبهم , كبلغ بهم الحد أف شربوا الخمر في رمضا
, كىكذا ُذؿ اإلسالـ كأىلو على أيدم المغوؿ كحلفائهم النصارل حتى قيض اهلل للمسلمين , كرشوه على ثياب المسلمين في الطرقات 

المماليك في مصر الذين استطاعوا الوقوؼ أماـ ىذا الخطر , كردكا المغوؿ على أعقابهم , فهزموا جحافلهم في معركة عين جالوت عاـ 
  .عالم اإلسالمي كفي إنهاكو ـ , بعد أف كاف المغوؿ قد أسهموا في ضعف ال 1264/ ىػ  658

 :موقف اليهود من اإلسالـ -2
و فهناؾ عوامل تعود في أصلها إلى اليهود كموقفهم العدائي من اإلسالـ منذ ظهوره كحتى يومنا ىذا , كعدائهم لإلسالـ كنبيو صلى اهلل علي

كالتاريخ , فهناؾ مؤامراتهم ضد الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو  كآلو كسلم في المدينة , بل في الجزيرة العربية كلها , أمر تزخر بو كتب السيرة
كسلم , كمحاكلتهم كقف الدعوة اإلسالمية , ببث الفرقة كالخالؼ بين المسلمين من جهة , كبينو كبين أىل المدينة من جهة أخرل , ثم 

سالـ كأىلو استمر حتى عصرنا ىذا , كتمثل في بل إف عداءىم لإل.. نقضهم للعهود المبرمة معهم , كالصد عن اإلسالـ بشتى الوسائل 
, ككذلك في الحركة الصهيونية , كما قامت بو من استالب ألراضي ( كما يرل البعض ) موقفهم كدكرىم في إسقاط الخالفة العثمانية 

  .حركات اإلسالمية في تلك البالد فلسطين , كتشريد أىلها , ثم ماتقـو بو من اعتداءات على الدكؿ العربية كاإلسالمية المجاكرة , كعلى ال
 :الحركة الصهيونية -3

كعلى . كتشكلت ىذه الحركة التي تهدؼ إلى تجميع يهود العالم في كياف صهيوني في فلسطين استنادان على مزاعم دينية كتاريخية باطلة 
تحديان رئيسيان لإلسالـ كالمسلمين , ل يقل عن  تشكل. استالب األراضي العربية إلقامة دكلتها الكبرل التي تمتد من الفرات إلى النيل 

  .التحدم الصليبي الذم كاجهو المسلموف , كل يزالوا يواجهونو حتى اليـو 
كتعاكنها معهم بغرض تمزيق كحدة العرب كالمسلمين , كالحيلولة دكف كحدة . كيتمثل الخطر الصهيوني في ارتباط الصهيونية بالستعمار 

ككذلك محاكلة إتماـ الغزك الثقافي للعالم اإلسالمي بتدمير كل قيمو كأنظمتو كأخالقو , .. لفصل بين قارتي آسيا كأفريقيا العالم اإلسالمي با
كللتنفيذ ما جاء  في . كإحالؿ أسلوب اإللحاد كاإلباحية كالتسلط , ثم بثها للفكر الماسوني المرتبط بها , كذلك في محاكلة لتدمير الدين

من إقامة دكلة إسرائيل الكبرل , كفرض الهيمنة اليهودية  كالماسونية من أشد األخطار التي يواجهها العالم اإلسالمي اليـو ,  التوراة المحرفة
  .إذ أنها تعمل في الخفاء , كتبث سمومها بين أبناء المسلمين بأساليب ماكرة ملتوية قد ل يدركها الكثير من شباب المسلمين المثقف 
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 :ليبيةالحركب الص -4
كىي إحدل مظاىر عداء الغرب الصليبي لإلسالـ كأىلو , كلعلها التحدم األكبر كالذم كاجهو العالم اإلسالمي في القركف الوسطى , 

كالذم استغل ظركؼ النقساـ التي كاف يمر بها , فحاكلت زرع كياف صليبي غريب في قلب ذلك العالم , فكانت أكؿ تجربة لالستعمار 
في األراضي اإلسالمية المقدسة , فانتزعت بعض أراضيو كأقامت فيو ممالكها كإماراتها الصليبية , كأدخلت ذلك الجزء من  الغربي الحديث

عالم اإلسالـ في دكامة حركب كصراع استنفذ جهوده , كموارده القتصادية كالبشرية , مما أدل إلى النهيار الذم تعرض لو في أكاخر 
 .القركف الوسطى 

في حقيقتها كسيلة لستعمار الشرؽ اإلسالمي كالقضاء على اإلسالـ تحت ( ـ  1254سنة  –ـ  1499سنة ) حركب الصليبية ككانت ال
شعار الدين , كقد سبقها  تمزؽ الوجود اإلسالمي في األندلس , كتفرؽ حكامو , كرجحاف كافة الحكاـ النصارل عليهم , كبدأت حركب 

تقل شراسة عن الحمالت الصليبية التي ستتوجو إلى األراضي المقدسة في فلسطين , كبدأت عمليات  اإلسالـ كأىلو في حركب صليبية ل
كتم عزؿ األندلس عن قاعدتو في المغرب .. تفتيت المسلمين ماديان كمعنويان بصورة بطيئة , مع تجردىم بصورة مستمرة من مصادر قوتهم 

/ ىػ  897دل قركف عديدة , إلى أف سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين عاـ اإلسالمي , كلكنو بالرغم من ذلك بقي يقاـك على م
ـ بيد فرديناند كإيزابيال , فاغتصبت أرض األندلس اإلسالمية كأزيل الوجود اإلسالمي منها تمامان كبشتى السبل , كقد عانى  1492

 المسلموف فيها معاناة قاسية , 
ليو جموع الصليبيين , فاستولوا على عاصمة األتراؾ السالجقة المسلمين في نيقية سنة كما عانى إخوانهم في المشرؽ عندما تدفقت ع

ـ ككونوا في بالد الشاـ , كآسيا الصغرل , إمارة الرىا , إمارة إنطاكية كإمارة طرابلس , كمملكة بيت المقدس الالتينية  1497/ ىػ  491
لحقد على اإلسالـ كالمسلمين , فاتسم الغزك بركح التعصب , كالنتقاـ , فقد ـ , كضرب الصليبيوف آنذاؾ مثالُ ل 1498/ ىػ  492عاـ 

سفكوا دماء المسلمين في الرىا , كإنطاكية , كطرابلس , كبيت المقدس , كمن ذلك سفك دماء حوالي سبعين ألف مسلم أك يزيد في 
(( المعرة )) ذلك في مدف المسلمين التي اجتاحوىا , ففي ساحة المسجد األقصى من العلماء , كالطالب كالعباد , كالزىاد, كعملوا مثل 

  .قتلوا جميع من كاف  فيها من المسلمين الالجئين إلى الجوامع , فأىلكوا ما يزيد عن مائة ألف إنساف في أكثر الركايات 
المادية في منطقة الشاـ كمصر , كىكذا استطاعت الحركب الصليبية التي استمرت قرنين في المشرؽ , استنزاؼ جميع القول البشرية , ك 

فضعفت أكضاع المسلمين القتصادية , كتناقصت الثركة , باإلضافة إلى الخراب كالدمار الذم حل بالمسلمين كبخاصة في الشاـ , كمصر 
ن ذلك , كآسيا الصغرل , كتونس , كاألندلس , كما أف تلك الحركب كانت مقدمة لالستعمار األكركبي الحديث , كلكل ما نتج ع

 **نالستعمار من آثار سلبية في كل أنحاء العالم اإلسالمي ثقافيان , كسياسيان , كاقتصاديان , كاجتماعيا 
 

 المحاضرة الخامسة
  عوامل ضعف العالم اإلسالمي

 عناصر المحاضرة
 ....مقدمة •
 . الستعمار األكركبي -5  •
 .حركتي الستشراؽ كالتنصير -6 •
 . ن خارج العالم اإلسالميدعوات اإللحاد اآلتية م -7  •
 : نتائج ضعف العالم اإلسالمي   •

 .إلغاء الخالفة العثمانية كانحالؿ الوحدة اإلسالمية : ثانيان  
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 :الستعمار األكركبي -5
فقد بدأت حركة التوسع األكركبي أكؿ ما بدأت كنتيجة لحركة الكشوؼ الجغرافية التي بدأت في القرف الخامس عشر الميالدم , 

لتي كانت ترمي إلى تطويق العالم اإلسالمي اقتصاديان كعسكريان بهدؼ إضعافو كالسيطرة على تجارة الشرؽ التي كاف المسلموف ىم كا
إلى أيدم البرتغاليين كغيرىم من األكركبيوف حرمانان للتجار  –عن ىذا الطريق الجديد  –القائموف بأمرىا , كتحويل تلك التجارة 

من ريعها كفوائدىا القتصادية , بل إننا نذىب أبعد من ذلك , فنقوؿ  –كمصر مثالن   –كؿ اإلسالمية المستفيدة المسلمين منها , كللد
إف الركح الصليبية الرامية إلى ضرب المسلمين ضربة أخيرة , كالقضاء على اإلسالـ  قضاء مبرمان كانت بادية ككاضحة في حركة 

ؿ مدفوعين بتلك الحركب الصليبية , حيث إنهم اعتبركا أنفسهم مكلفين بالثأر للحمالت الكشوؼ الجغرافية , فقد كاف قادة البرتغا
 ,الصليبية الفاشلة

انتزاع تجارة التوابل كالبهارات من أيدم المسلمين , كتطويق العالم اإلسالمي استراتيجيان كاقتصاديان كخطوة : فكاف ىدفهم مزدكجان 
 حل اإلسالـ فيو , كقد تمكنوا بالفعل من تحويل طريق التجارة عن بالد الشاـ كالبحرأكلى نحو إضعافو , كإحالؿ النصرانية م

األطلسي كالهندم كالهادم , فأدل ذلك إلى إضعاؼ تجارة المسلمين , كصناعتهم , كزراعتهم : المتوسط , إلى المحيطات الكبرل 
إلى فرض الهيمنة األكركبية عليهم , كالتي أدت في نهاية  , كأخيران إلى ضعفهم القتصادم كالعسكرم كالسياسي , األمر الذم مهد

  .األمر إلى مرحلة الستعمار األكركبي الحديث على معظم بلداف العالم اإلسالمي 
كقد اتخذ ىذا الستعمار الحديث أشكالن عدة منها الحتالؿ العسكرم , كالهيمنة القتصادية عن طريق الشركات , كالقركض         
إلخ , كاتخذ كذلك شكل الحماية , كالنتداب كالوصاية , كلعل أىم أنواع ىذا الستعمار الحديث كالمعاصر كأدكمها , .. كار كالحت

  .كأكثرىا خطران , فهو الستعمار الفكرم الذم ل يزاؿ العالم اإلسالمي يعاني من كيالتو 
كسواحل الخليج , كشبو القارة الهندية , ماليزيا  بريطانياثالن استعمرت فم, كقد تنافست الدكؿ األكربية في استعمار العالم اإلسالمي 

كبعض البلداف األفريقية التي تضم , كشرقي األردف كفلسطين , ثم العراؽ ,كالسوداف, كمصر , كجنوب الجزيرة العربية , العربي 
العديد من بلداف العالم فرنسا كاستعمرت , الخ . ..كأكغندة , كدكؿ أخرل مثل غانا , كتنزانيا , أكثريات إسالمية مثل نيجيريا 

 إيطالياكاستعمرت , كغيرىا , كالسنغاؿ , كمالي , كموريتانيا كتشاد , ثم سوريا كلبناف , كتونس , كالجزائر , اإلسالمي مثل المغرب 
 .كإقليم مورك اإلسالمي في الفلبين, بية كالصحراء المغر , الريف المراكشي  أسبانياكاستعمرت ... كجزءان من الصوماؿ كأرتيريا , ليبيا 
كبالد , كشبة جزيرة القـر , كاألراضي اإلسالمية في آراؿ , على تركستاف الغربية  ركسيافاستعمرت إندكنيسيا كسيطرت  ىولندهكأما 

ستعمار األكركبي كىكذا كقعت معظم العالم اإلسالمي تحت سيطرة ال, كامتد نفوذىا حتى شمالي إيراف , ( القوقاز ) القفقاس 
كما لو دكران , ككاف لهذه السيطرة نتائج مدمرة أثرىا باؽ معنا حتى اآلف , كالثقافية , القتصادية , كالسياسية , العسكرية , اإلمبريالي 

 .أسياسيان كفاعالن في إضعاؼ اإلسالـ كالمسلمين
 :حركتي الستشراؽ كالتنصير -6

كسيأتي ) أكساط المسلمين , بهدؼ طمس ىويتهم , كإحداث أزمة ثقة بالنفس في أكساطهم كما تقوماف بو من ىدـ فكرم ثقافي في 
  ( .الحديث لحقان عن كال الحركتين 

 :دعوات اإللحاد اآلتية من خارج العالم اإلسالمي -7
, ككلها ترمي إلى ىدـ العقيدة  كالشيوعية مثالن , كالتي تبث سمومها بين أفراد األمة اإلسالمية , كالقاديانية , كالبهائية كغيرىما

  .اإلسالمية , كمن ثم إلى فك عرل كحدة المسلمين , بغرض إضعافهم , كتمهيد السبيل لسيطرة المستعمرين عليهم 
 :نتائج ضعف العالم اإلسالمي 

  :لقد تكالبت كل ىذه العوامل على تنوعها في إضعاؼ العالم اإلسالمي, كاتخذ ىذا الضعف عدة مظاىر , منها 
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  :البتعاد عن تطبيق الشريعة اإلسالمية : أكلن 
بضعف العالم اإلسالمي تخلى المسلموف عن دكرىم الريادم في قيادة البشرية , كتخلوا عن كاجباتهم كتبعاتهم اإلسالمية , كقعدكا 

ماضيهم كإرثهم اإلسالمي , كشملهم عن إعماؿ العقل , ففترت فيهم ركح الجتهاد , كركنوا إلى التبعية كالتقليد , كانقطعت صلتهم ب
الجمود , كقلت فيهم ركح التجديد كاإلبداع , بل دار علماؤىم حوؿ ذلك الماضي , كعكفوا على نصوص الماضين , كعلى كتبهم 

ح اإلبداع يعجبوف بها , كل يتعلموف منها , كيقفوف عاجزين أمامها , ينزلونها أحيانان منزلة العصمة كالقداسة , فماتت في األمة رك 
  .كالبتكار , كمواكبة العصر , كمواجهة تحدياتو 

الثامن عشر الميالدم / كعندما بدأ العالم اإلسالمي يفيق من غفوتو , كينفض عنو غبار الجمود منذ أكاخر القرف الثاني عشر الهجرم 
لحركة السنوسية في ليبيا , كالحركة المهدية , نتيجة للحركات السلفية اإلصالحية , كحركة الشيخ محمد بن عبد الوىاب في نجد , كا

في ذلك الوقت كاف الستعمار الغربي قد  –في السوداف , كالحركات السلفية في الهند , كحركة عثماف داف فوديو في غرب أفريقيا 
الحياة من جديد في بدأ يمد سيطرتو على عالم اإلسالـ , مستعينان بحركات التنصير , فاشتد التحدم, كلم شعث المسلمين , كبث 

  .أكساطهم , كإعادة الثقة إلى نفوسهم , ككاف نجاحها محدكدان في مناطق محدكدة 
كقد بدأ الستعمار حربو ضد اإلسالـ كالمسلمين بإبعادىم عن تراثهم الفكرم اإلسالمي , فبدأ بالشريعة اإلسالمية , فأبعدىا عن كافة 

فكريان ليصرؼ المسلمين عنها , كقد عمل فعالن على إلغائها تدريجيان , كاستبدالها بالقوانين  مناحي الحياة الفعلية , كأخذ يشوه معالمها
الوضعية , باستثناء قانوف األحواؿ الشخصية , فعل ذلك في الهند عندما تمت لو السيطرة على تلك البالد , كألغاىا في السوداف 

اآلسيوية منها  –, ككذلك فعلوا في كل مستعمراتهم اإلسالمية ـ  1899/  1317حينما قضى على الثورة المهدية في  عاـ 
كاألفريقية كلم يقف الحاؿ عند ىذا الحد بل امتد تآمر الستعمار الغربي إلى طمس معالم الحكم اإلسالمي في الدكلة العثمانية , 

خلها نابليوف غازيا كمستعمران في عاـ كامتدت حركة استبداؿ الشريعة اإلسالمية بقوانين كضعية أخرل إلى مصر , كذلك منذ أف د
على عهد محمد علي كأبنائو , كاكتملت حلقات التآمر على  –كما أسموىا   –ـ , كاستمرت حركة التبديل كالتحديث  1798

 ككذلك كاف حاؿ بالد الشماؿ األفريقي تحت حكم الستعمار الفرنسي , ففي,  ـ 1882الشريعة عندما احتل البريطانيوف مصر عاـ 
ـ , كلم يكن الحاؿ في المغرب كالجزائر بأسعد  1924/ ـ  1333تونس طبق القانوف الوضعي المقتبس من القوانين الفرنسية عاـ 

منو في تونس , حيث بدأت فرنسا في تعطيل أحكاـ الشريعة في كال البلدين , كإحالؿ األعراؼ البربرية , كالقبلية محل القوانين 
لة للقضاء على الكياف المغربي , كالهوية اإلسالمية في المغرب كالجزائر , كربما أخرج القبائل البربرية من الشريعة اإلسالمية , كوسي

  .اإلسالـ , ألف الفرنسيين كانوا موقنين أف التخلي عن التحاكم لغير الشريعة اإلسالمية ىو في الواقع تخل نهائي عن اإلسالـ 

ي معظم البالد اإلسالمية التي كقعت فريسة للهيمنة الستعمارية , كزج العمل بها في زاكية كىكذا أبطل العمل بالشريعة اإلسالمية ف
ضيقة ىي زاكية األحواؿ الشخصية , كالتي يحاكؿ العلمانيوف كالمتغربوف من أبناء األمة اإلسالمية إبطاؿ العمل بها , كقد نجحوا في 

  .ذلك في بعض البلداف اإلسالمية 
 :خالفة العثمانية كانحالؿ الوحدة اإلسالمية إلغاء ال: ثانيان 

ظلت الدكلة العثمانية ىي القوة الحارسة للعالم اإلسالمي لفترة أربعة قركف كاملة , فقد حفظت للشماؿ األفريقي إسالمو عندما كقفت 
كما أف السالطين .. لس ضد أطماع الصليبين األسباف , الذين حاكلوا استعماره بعد أف قضوا على الدكلة اإلسالمية في األند

العثمانيين جعلوا من البحر األحمر بحر إسالميان , كحرموا على السفن النصرانية المالحة فيو , كذلك إلطاللتو على األماكن اإلسالمية 
غاليوف صد الخطر البرتغالي عن ذلك البحر , عندما بدأ البرت –مع الدكلة المملوكية  –المقدسة في الحجاز , كما أنهم حاكلوا 

التي كانت في أيدم التجار ( تجارة التوابل إلخ  ) يبسطوف نفوذىم على بعض سواحلو , في محاكلتهم الهيمنة على تجارة الشرؽ 
  .المسلمين , 
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كلقد كاف لجهود الدكلة العثمانية تلك كغيرىا من الجهود الفضل األكبر في حفظ قلب العالم اإلسالمي من الزحف الستعمارم 
ي األكركبي لمدة ثالث قركف , ظلت خاللها دعوة اإلسالـ تواصل انتشارىا في أنحاء العالم كبخاصة في جنوب آسيا , كجزر الصليب

كيجب أف ل ننسى ىنا مواقف كجهود السلطاف عبد الحميد الثاني من المطامع الصهيونية في ... الهند الشرقية , كالشرؽ األقصى 
العثمانية تعاني من ضائقة .الهجرة إلى فلسطين رغمان عن إغراءاتهم المالية لو في كقت كانت الدكلة فلسطين , كرفضو السماح لليهود ب

  اقتصادية خانقة
العرب , كالعلمانيين , السائرين في ركاب المفاىيم الغربية , من  –كمهما قيل عن الدكلة العثمانية من جانب بعض الكتاب القوميين 

الشعوب بالقسر كالقوة , ككبتت الحريات إلى غير ذلك من المساكئ التي يعددىا أكلئك المنساقوف أنها دكلة استعمارية أخضعت 
كراء كتاب الغرب , إل أف الثابت تاريخيان اآلف ىو أف تلك الدكلة العثمانية ذادت عن حمى اإلسالـ كأسست خدمات جليلة لو 

ي كنفها تحقق لجزء كبير من العالم اإلسالمي كحدة إسالمية لم يشهدىا في كللمسلمين على امتداد تاريخها , كتكفي اإلشارة إلى أنو ف
عصوره الحديثة , فقد ظلت المنطقة من العراؽ شرقان إلى مراكش غربان تنعم بالوحدة , كالهدكء كالستقرار , كظل المسلموف أعزاء في 

  .سبوف لها ألف حسابديارىم تلك , كظلت الخالفة العثمانية قوة يهابها أعداء اإلسالـ , كيح
كلقد حاكلت أكركبا إيقاؼ الخطر العثماني , ككضع حد للفتوحات العثمانية بعقد تحالفات بين بعض دكلها , بل كمحاربة العثمانيين 

مرات عديدة , إذ كانت أكركبا تخشى أف تتكرر أحداث التاريخ فيعود للمسلمين مجدىم كعزىم في ظل الخالفة العثمانية التي 
  .فيها كحدتهم , فظلت تعمل من أجل القضاء على الخالفة بسبل دبلوماسية أحيانان , كحربية أحيانان أخرل تجسدت

إلى  –إلى جانب عوامل اقتصادية كسياسية داخلية كخارجية  –كقد أدل ىذا الصراع المستمر بين الدكلة العثمانية كأعدائها األكركبيوف 
, كالتي كانت تعني ببساطة طرد العثمانيين من " بالمسألة الشرقية " أدل إلى ظهور ما عرؼ  ضعفها , كبداية تدىورىا , األمر الذم

كلياتهم األكركبية , كخطوة أكلى في عملية تحجيم الخطر اإلسالمي , كالقضاء قضاء مبرمان على الخالفة العثمانية , كالتي ما فتئت 
كالذم كانت تسعى " برجل أكركبا المريض " جعلت منها ما أسمتو في النهاية دكؿ أكركبا تتكالب عليهما , كتعمل على إضعافها حتى 

  .جاىدة إلى قتلو , كالستيالء على أراضيو كلها 
كيمكن القوؿ بأف الفترة التي أعقبت السلطاف عبد الحميد كتولي التحاديين للحكم ىي الفترة التي تمكن فيها الستعمار كرجاؿ 

على العمل التدريجي لتصفية الدكلة العثمانية , فقاـ التحاديوف بإتباع سياسات قومية طورانية باعدت ( ديين التحا) الحكم العثماني 
بينهم كبين عناصر الولء من المسلمين , من عرب كألباف كغيرىم , كحلت عرل الوحدة اإلسالمية التي كانت تجمع شتى رعايا الدكلة 

جعلوه رمزان أشبو بأسير في أيديهم , ككذلك مكنوا للقول األكركبية الطامعة في دكلتهم , , كما أنهم قاموا بإضعاؼ الخليفة , ف
  .كانساقوا كراء مخططاتها الرامية إلى إزالة الخالفة العثمانية مصدر كحدة المسلمين كقوتهم , كمصدر خوؼ أكركبا كقلقها 

ـ قياـ الجمهورية في تركيا ,  1923/  1341التركية في عاـ ككاف بداية التآمر على الخالفة يـو أف أعلنت الجمعية الوطنية 
كانتخبت مصطفى كماؿ أكؿ رئيس لها , ففصلت بذلك بين السياسة كبين الخالفة , كجعلتها رمزان دينيان ل غير , األمر الذم مكن 

ىػ , مقدمان بذلك أعظم ىدية  1342/ ـ  1924مارس  2بمساندة بعض القيادات التركية العلمانية نهائيا ن في  –مصطفى كماؿ 
للغرب األكركبي النصراني , كقد أثار ذلك اإللغاء موجة من الستياء الشديد عمت العالم اإلسالمي كلو , في الهند , كمصر كغيرىما , 

  .كقد جرت بعض المحاكلت إلحياء الخالفة من جديد , كلكن األحواؿ لم تكن مالئمة إلحيائها 
ـ  1923/ ىػ  1344اؿ عندما ألغى الخالفة كاف ينفذ مخططان غربيان مرسومان لو , نصت عليو اتفاقية لوزاف كيبدكا  أف مصطفى كم
 :  شركطان للصلح معركفة بشركط لوزاف األربع كىيالتي فرضت على تركيا 

  .قطع كل صلة لتركيا باإلسالـ  -1
  .إلغاء الخالفة اإلسالمية  -2
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البالد , كمصادرة أمالكو , كإخراج أنصار الخالفة من المسلمين المتحمسين لها , كالتعهد بإخماد  إخراج الخليفة العثماني من  -3
  .كل حركة موالية للخالفة 

  .اتخاذ دستور مدني بدلن من دستور تركيا القديم القائم على الشريعة اإلسالمية  -4
اـ منو , كنفذ بنودىا تنفيذان حرفيان كبكل إخالص , فعمل من بعد كقد قبل مصطفى كماؿ ىذه الشركط , ليس مجبران كإنما عن اعتقاد ت

عن العالم اإلسالمي , كعن ماضيها اإلسالمي , بل إنو حارب اإلسالـ ذاتو في  –بإصالحو المزعـو  –إلغاء الخالفة على إبعاد تركيا 
ب كقتل رجالو , كألغى كزارة المحاكم الشرعية , تركيا كحارب المسلمين الحادبين على دينهم ىناؾ , فألغى التعليم الديني , كحار 

كغير المناىج التعليمية إلى مناىج مناىضة للدين , كباختصار قاـ بعمل كل ما يجعل تركيا بلدان علمانيان محضاَ , بعد أف كانت مقران 
يزاؿ العالم اإلسالمي يعاني من آثارىا  ككيانان للخالفة اإلسالمية , فكانت تلك إحدل الضربات القاسية التي كجهت لإلسالـ , كالتي ل

.  
تنفذ مخططها الرامي إلى محو اإلسالـ من تركيا كخطوة أكلى نحو إلحاقها ( غير اسمو لكماؿ أتاتورؾ ) كظلت حكومة مصطفى كماؿ 

 .دكلة تابعة لو , سائرة في ركابو –بالغرب األكركبي 
عدد المساجد كعدد الوعاظ فيها , كحتى خطبة الجمعة حدد لها كتمادل بعد ذلك مصطفى كماؿ في حربو لإلسالـ , فحدد 

موضوعاتها , كأف تتعرض بالمدح كاإلطناب لسياسات الحكومة الزراعية كالقتصادية كغيرىا , ثم ألغى الشريعة اإلسالمية كأحل محلها 
الرسمية غيرىا من يـو الجمعة إلى يـو األحد , القانوف المدني الوضعي , كاستبدؿ التقويم الهجرم بالتقويم الميالدم , كحتى العطلة 

كتدخل في زم الناس كلباسهم , فأمر بلبس القبعة تشبهان باألكركبيين , بدلن عن زم الرأس العثماني , كمضى ليستبدؿ أحرؼ اللغة 
المي , إلى الحد الذم ألغى فيو العثمانية العربية باألحرؼ الالتينية , محاكلن في كل ذلك قطع صلة تركيا بماضيها , كبتراثها اإلس

 ,**الحجاب اإلسالمي , كىكذا كانت بداية انقطاع تركيا عن عالمها اإلسالمي , كاتجاىها نحو أكركبا , كنحو علمانية مطلقة 
 

 المحاضرة السادسة
  .ضعف العالم اإلسالمي...

 عناصر المحاضرة
 مقدمة •
 .أثر غيبة الخالفة   •
 .عالم اإلسالميكسائل الستعمار في إضعاؼ ال  •
 .المخطط السياسي كالقتصادم  •
  .العلمانية  - 1 •

 :أثر غيبة الخالفة 
  :كاف لغياب الخالفة أثر بالغ في كاقع األمة السياسي كيمكن حصره فيما يلي 

  .غياب دكلة اإلسالـ الكبرل : أكلن 
الفتوحات ) , كتحمل دينهم إلى أراض جديدة  غياب الدكلة التي كانت تظل المسلمين كتجمع شملهم , كتدفع عنهم : ثانيان 

  (.اإلسالمية
غياب الدكلة التي كانت ترىب عدك اهلل كعدكىم , إذ أف القول العالمية كانت تحسب لها ألف حساب , حتى بعد ضعفها : ثالثان 

  .كتهورىا 
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تحطيمها , كذلك كاضح من تصريح أحد قادتهم غياب الدكلة التي عرؼ اليهود كتأكدكا أنو ل سبيل لهم إلى فلسطين إل ب: رابعان 
  " .في طريقها إلى فلسطين (اسطنبوؿ ) إف األفعى اليهودية لبد أف تمر باألستانة : " حين قاؿ 

, كأماـ إشاعة التقاليد كالثقافة الغربية بغرض تحطيم اإلسالـ " التغريب " انفتح الباب أماـ حركة  –ككما أسلفنا  –أضف إلى ذلك أنو 
قيمو , كالتمكين لالستعمار في شتى صوره , كبدأت الحركات اإلسالمية اإلصالحية داخل العالم اإلسالمي تتعرض لضغوط ك 

كتحديات جديدة ل قبل لها بمواجهتها , كلها ترمي إلى إضعافها , كالفت في عضدىا , ثم القضاء عليها كلية , ذلك أف الغرب 
دكلة اإلسالـ , بل كاف يخطط دائمان كبكل السبل لمحاربة كل خطوة قد تؤدم على ذلك , الصليبي ما كاف يسمح مرة أخرل بقياـ 

سواء كانت تلك الخطوة في صورة دعوات إلى تضامن إسالمي , أك إلى جامعة إسالمية , أك حتى إلى دعوة تدعو إلى تطبيق جدم 
  .للشريعة اإلسالمية , كقياـ دكلة إسالمية 

رب الصليبي األمة اإلسالمية بالتحدم الكبير , فنشط الستشراؽ , كالتنصير , كبدأت المحاكلت الجادة كبسقوط الخالفة كاجو الغ
الحركات كالدعوات الرامية إلى التشكيك في مقدرة ذلك الدين على التكيف مع  بدأت إلبعاد المسلمين عن دينهم , كعن قيمو , ك

ة كالتي كانت تهدؼ أساسان إلى ىز ثقة المسلمين في أنفسهم , كفي دينهم , كفي ظركؼ الحياة العصرية , كغيرىا من الدعوات الباطل
ىويتهم الحضارية اإلسالمية حتى تسهل السيطرة عليهم فكريان , كسياسيان , كاقتصاديان , فيتمكن الستعمار من الهيمنة على بالدىم , 

 –حتى على التفكير  –أقنانان , كعبيدان لو , ل يجرؤكف .. ل قوة لهم ل حوؿ ك  –ضعيفان ممزقان  –كاستالب خيراتها , كإبقائهم شتاتان 
  .من النفكاؾ من قبضتو 

كبانهيار الخالفة كالتي ىي من أعظم كاجبات الدين , انحل أمر الجماعة اإلسالمية , كأصابتها الخطوب كالمصائب , فقد عاش 
أكا فيها حاميان لعقيدتهم , كرمزان لوحدتهم , كظل الخليفة في نظر المسلموف في ظل الخالفة ثالثة عشر قرنان كنصف قرف , كر 

فة المسلمين قائمان برعاية شئونهم , كمسئولن عن الدفاع عن ثغورىم , كحاميان ألحكاـ الدين , كمنفذان لشرائعو , كلذلك جاء إلغاء الخال
فجعة في حياة المسلمين , منها غياب الدكلة التي حمتهم العثمانية حدثان زلزؿ القلوب , كىز كجداف المسلمين , ككاف لو آثار م

  .كربطت برباط اإلسالـ بين الترؾ كالعرب , ليقفوا في كجو مطامع الصهيونية التي كانت تخطط لحتالؿ األرض المقدسة فلسطين 
الغربي , كقطع كل صلة لها بماضيها إلحاؽ تركيا رسميان بدكؿ المعسكر األكركبي  –كما أسلفنا   –كمن آثار سقوط الخالفة العثمانية 

  .التاريخي , كبعالمها اإلسالمي 
كمنها قياـ دكيالت مدنية جديدة ذات دساتير كضعية كعلمانية في شتى أنحاء العالم اإلسالمي , تقـو على أساس قومي , كتسعى إلى 

  .تنظيم ركابطها مع جاراتها على أساس قومي متخلية تمامان عن رابطها  اإلسالمي 
كمنها تسلط المستعمرين المتربصين على ما تبقى من أمالؾ الخالفة العثمانية , كاقتسامها فيما بينهم , فاحتل الفرنسيوف سوريا كلبناف 

, ككما احتل البريطانيوف العراؽ كفلسطين كاألردف , ىذا في عالم العرب , ناىيك عن السيطرة الستعمارية على أجزاء كاسعة أخرل 
  .إلسالـ  من عالم ا

ككانت ثمرة مرة لسقوطو الخالفة العثمانية ىي مأساة  –كلعل المأساة التي عانى منها العالم اإلسالمي , كل يزاؿ يعاني منها حتى اآلف 
الص فلسطين كالتي لم تستطع الصهيونية العالمية استالبها إل بعد التآمر على السلطاف العثماني , كالعمل على إسقاط الخالفة , كالخ

من الرابطة اإلسالمية , فانفك عقد األمة اإلسالمية ,ككقعت فريسة للغزك الستعمارم السياسي كالعسكرم كالقتصادم كالفكرم , 
كالذم كاف يخشى اتحاد المسلمين من جديد , تحت راية الخالفة , أك رايات التضامن اإلسالمي , أك رايات الصحوة اإلسالمية التي  

اإلسالـ من جديد في حياة األمة اإلسالمية , كمن ثم عمد الستعمار على إبقاء المسلمين كحدات متفككة  كانت تنادم بإعادة
  .متنازعة , ل يجمعها رابط , كل تجمعها ىوية إسالمية مشتركة 
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, مآربها في تقسيمها " لحلفاء دكؿ ا" كلول ىزيمة الدكلة العثمانية في الحرب العالمية األكلى , لما تحقق للدكؿ األكركبية المتحالفة  
األمالؾ العثمانية في أكركبا كأسيا فيما بينها , ثم فرض ىيمنتها الستعمارية عليها , كمن بعد ذلك استعمار بالد أخرل من بلداف 

اإلسالـ كأىلو العالم اإلسالمي , ككاف ذلك الستعمار ىو الطامة الكبرل التي نزلت ببالد المسلمين , فقد كاف ىمو األكؿ ىو حرب 
, في دينهم , كفكرىم , كىويتهم , بغرض القضاء على اإلسالـ قضاءان تامان , فهو في نظر المستعمرين العدك األكؿ الذم لو عاد من 
جديد , فاستعاد قوتو كحيويتو , فلن تقـو لالستعمار على إقصائو عن الساحة إقصاءن تامان , كأف يجتهد في إضعاؼ المسلمين بشتى 

فيبث بينهم األفكار الهدامة , كالدعوات التي تدعى اإلسالـ كىي في الواقع تعمل على ىدمو من الداخل , كينشر بينهم  –ائل الوس
التشكيك في اإلسالـ كفكره , في محاكلة  –فكره العلماني , فيحاكؿ أنصاره كأعوانو من المستشرقين كالمنصرين كالمتغربين 

قيسقطوف فريسة كغنيمة سهلة للسيطرة .. وس المسلمين , فتهتز ثقتهم في دينهم , كفي ذاتيتهم إلضعاؼ العقيدة اإلسالمية في نف
  .الستعمارية 

 كسائل الستعمار في إضعاؼ العالم اإلسالمي
خدمة عاشت غالبية الدكؿ اإلسالمية فترات متفاكتة في القصر كالطوؿ تحت ىيمنة الستعمار الغربي الذم استغل ثركاتها , كسخرىا ل

قد  –مرحلة الستعمار التقليدم  –مصالحة القتصادية كالسياسة , بل ربطها اقتصاديان باقتصاده , كعلى الرغم من أف ىذه المرحلة 
انتهت , إل أف العالم اإلسالمي يعيش اليـو مرحلة الستعمار الحديث , كىو استعمار أخطر كأدىى من الستعمار األكؿ , ألنو يريد 

  : كنتناكؿ في ىذا الفصل أبرز تلك الوسائلة كىوية األمة اإلسالمية بكافة الوسائل كالسبل , تحطيم عقيد
 :المخطط السياسي كالقتصادم 

كيرمي إلى السيطرة على الشعوب اإلسالمية عن طريق الهيمنة السياسية كالقتصادية المباشرة كغير المباشرة , فالستعمار الحديث 
على اقتصاد الدكؿ اإلسالمية, بإبقائها الحديث فقيرة , معتمدة عليو دائما , فيسهل استعبادىا ,  –عن بعد – مثالن يريد فرض سيطرتو

كىو يرمي أيضا إلى تعزيز سيطرتو عن طريق إيقاع الفتنة كالشقاؽ بين دكؿ العالم اإلسالمي , باصطناع عمالء لو من المسلمين لتنفيذ 
كىذا ىو  –كأخيرا ,ة , كبإحداث الفتنة كالبلبلة في صفوؼ المسلمين , كعلى العادات كالتقاليد أغراضو , مثل زرع التمرد على السلط

بربط دار اإلسالـ اقتصاديا بالدكؿ الستعمارية عن طريق التكتالت القتصادية , كاحتكار الماؿ , كإدخاؿ البالد في نطاؽ  –األىم 
 . ادية المشركطة للبالد لتبقي مكبلة دائما تحت سيطرتو عملة البلد المستعمر , ثم بتقديم المعونات القتص

, كذلك أنهم سلموا " بالستقالؿ المميز "أما سياسيان فقد أعطى المستعمركف للبالد التي استعمركىا بعد أف خرجوا منها ما سمي 
غريبة عن كسطها اإلسالمي , كبعيدة الحكم لفئات تعلمت في مدارس إرساليتو , كتشربت حضارتو كمبادئها الغربية المادية , فنشأت 

عن إرثها الحضارم اإلسالمي , علمانيين في أفكارىم , غربيين في توجهاتهم , محاربين لعقيدة أمتهم اإلسالمية بشتى السبل ,كعندما 
البالد تعاني آثار الغزك سلم المستعمركف أكلئك مراكز القيادة كالتوجيو , لم تتغير الحاؿ كثيران بعد ىذا الستقالؿ المزيف , بل ظلت 

بعيدان عن ىدم دينها كشريعتها  –في معظم األقطار اإلسالمية  –الفكرم , كالتسلط السياسي كالقتصادم , كتتخبط في مسيرتها 
  .السمحة 

الد , كنتيجة للمشاكل ككقع الصراع في كثير من البلداف اإلسالمية نتيجة التبعية السياسية , كالمحاكر المتنافرة التي ترتبط بها ىذه الب
التي زرعها المستعمركف في كل بلد من البالد التي سيطركا عليها , فهناؾ مشاكل الحدكد المصطنعة كالتي صارت مشاكل مزمنة بين 

ؽ كإيراف األقطار اإلسالمية المتجاكرة , كحالت بين التعاكف فيما بين تلك األقطار , كاألمثلة لذلك كثيرة , الصوماؿ مع جيرانو , العرا
  ., سوريا كتركيا , الهند كباكستاف , بنغالديش كالهند , ككشمير , اليمن كعماف كغيرىا من األمثلة 

كما كاف لهذه األقطار أف تكتوم بنار الصراع العالمي لحساب غيرىا من الدكؿ الكبرل التي تتسابق إلى الثركات كالمصالح في العالم 
العالم مسلوب اإلدارة , مستنزؼ الموارد موزع الولءات , بعيدان عن عقيدتو الصحيحة , كمثلو  اإلسالمي , كتعمل على أف يبقى ىذا
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القويمة التي ترسم لو طريق الخالص من كل ألواف التبعية , كتدفعو نحو بناء األمة القوية التي تحمي استقاللها كثركاتها من كل طامع 
  .أثيم 

ي , كمزقوا أكصالو , فقد شجعوا األحزاب القومية , كالطائفية كاإللحادية التي عملت على ككما اقتسم المستعمركف العالم اإلسالم
تمزيق البالد بتناحرىا ككلئها لألجنبي خدمة لمصالحة , كما أبعدكا مفهـو الجهاد كحاربوه بكل الوسائل , كجاءت الوليات المتحدة 

تعمارية السابقة , كلكن عن بعد , كبذكاء , كبأساليب حديثة , كالدعوة إلى األمريكية لترث الستعمار , فمارست كل الممارسات الس
, كإلى بسط سلطاف المؤسسات المالية التي ترعاىا كتهيمن عليها , كالبنك الدكلي , ككمؤسسة النقد العالمية , كما " العولمة " 

كما كانت الدكؿ الستعمارية القديمة تدرؾ أف   –يد المستعمر الخفي الجد –شاكلها من مؤسسات عالمية أمريكية , ككانت أمريكا 
الخطر األعظم عليها كعلى مخططاتها ىي الوحدة اإلسالمية , كمن ثم كاف ىمها األكؿ أف تعمل لمنع تلك الوحدة , أك التضامن 

حكم , كالقتصاد اإلسالمي , كتشجيع كل ما يساعد على ذلك المنع ففرزت ما من شأنو ترسيخ التبعية السياسية في مجاؿ ال
 .كالفكر

 :الغزك الثقافي  –المخطط الفكرم 
يرتكز ىذا المخطط على نشر األفكار التالية بين المسلمين في محاكلة لزرع الشك في دينهم اإلسالمي , ثم في النهاية التخلي عنو  

  :كنظاـ متكامل للحياة , كىذه األفكار ىي 
  .الفكر العلماني  -1
  .حركة التنصير  -2
  .حركة الستشراؽ  -3
  .كالفكرة القومية , كالشتراكية , كالشيوعية , كما شابو ذلك من أفكار   –بث الفكر السياسي الغربي  -4

كىدؼ الستعمار الغربي من كراء كل ىذه المخططات سياسية كانت أـ اقتصادية , أك فكرية , ىو تأكيد قبضتو , كىيمنتو على أرض 
م كقلوبهم , كمحاكلة إضعاؼ دينهم , كفكرىم اإلسالمي , كتشكيكهم فيو , حتى يبقى العالم اإلسالمي المسلمين , كعلى عقوله

خلوان من أم توجيو أك فكر أصيل , كليبقى الباب مفتوحان أماـ الفكر الغربي العلماني , فيتسنى للمستعمرين السيطرة على ذلك العالم 
  .كعلى أىلو 

ك الفكرم , كالذم يعتمد الوسائل غير العسكرية , كغير المباشرة إلزالة مظاىر الحياة اإلسالمية , كىذا األسلوب ىو ما عرؼ بالغز 
ثم حرب  –الفكرة , كالحيلة , كالرأم , كالنظريات , كالشبهات : كسالح ىذا الغزك ىو ... كصرؼ المسلمين عن التمسك بدينهم 

  .شاملة ممتدة إلى شعب حياة المسلمين كلها 
الستعمار أف ىزيمة المسلمين لن تكوف بالسالح , كلكن تكوف بحربهم في عقيدتهم  التي ىي مكمن القوة فيهم ,  كقد أدرؾ

كبإحداث فراغ فكرم بين أبناء األمة اإلسالمية , كباقتالع األمة ذاتها من جذكرىا الحضارية , كذلك عن طريق إظهار تهافت , كعدـ 
كىذا األسلوب ىو ما يعرؼ اليـو بالغزك الثقافي ,  –طلبات عصر الذرة , كغزك الفضاء جدكل كل ما تملكو من مقومات أماـ مت

كالغزك الفكرم , كىو أكثر خطران من الغزك العسكرم , إذ أنو ل يعتمد على استخداـ القوة , كالمواجهة المسلحة , كلكنو يلجأ إلى 
لخطر , إذ أنها غزك للعقوؿ كالقلوب , يعمل في ىدكء تاـ , غالبان عن أساليب أخرل ماكرة , كخادعة كناعمة , كلكنها شديد األثر كا

طريق بعض أبناء األمة ممن تربوا في معاىدة , كجامعاتو الستعمارية , فأصبحوا خدامان لفكره , كأداة طيعة في يده يوجهها ضد أعدائو 
ء األمة الواحدة , كفوضى فكرية يستطيع من خاللها زرع بذكر من دعاة الفكر اإلسالمي األصيل , محدثان بذلك صراعان داخليان بين أبنا

أفكاره الهدامة الرامية إلى صرؼ المسلمين عن التمسك بعقيدتهم , بل كالقضاء على ذاتيتهم اإلسالمية المتميزة , كالتي يرل في 
  .تمسك المسلمين بها خطران داىمان عليو 
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يهدفوف إلى ضرب اإلسالـ من الداخل عن طريق إضعاؼ فاعليتو كعزلو عن  –أتباعهم من مستعمرين ك  –فالقائموف على الغزك الثقافي 
فهم يريدكف تحييد اإلسالـ , بتشويو عقائده كمثلو , كيريدكف كذلك إظهار اتباعو في أبشع صور التخلف  –التأثير في حياة المسلمين 

  : سوؽ من أبرزىا ما يلي, نكقد تعددت أساليب ذلك الغزك الثقافي  –, كالهمجية , كالتطرؼ 
 

 :العلمانية  -1
كليس ىذا بصحيح , فال  –, كأنها منسوبة إلى العلم " العلم " ؟ قد يظن البعض أنها كلمة مشتقة من " علمانية " ماذا تعني كلمة 

بية على األخص , كالعلمانية إلى البالد اإلسالمية كالعر  –موطن نشأتها  –صلة للعلمانية بالعلم , كىي كلمة نقلت من الغرب األكركبي 
العلمانية ىي النظرية التي تقوؿ إف األخالؽ كالتعليم يجب : ىي الترجمة للكلمة اإلنجليزية , كالتي يشرحها القاموس اإلنجليزم بقولو 

ة تهدؼ إلى صرؼ الناس إنها حركة اجتماعي" : العلمانية " أل يكونا مبنيين على أسس دينية , أما دائرة المعارؼ البريطانية فتقوؿ عن 
عن الىتماـ باآلخرة إلى الىتماـ بالدنيا كحدىا , كذلك ألنو كاف لدل الناس في العصور األكركبية الوسطى رغبة شديدة في العزكؼ 

ر خالؿ لمقاكمة ىذا التجاه , كظلت تلك الدعوة تتطور باستمرا" العلمانية " عن الدنيا , كالتأمل في اآلخرة , فجاءت الدعوة إلى 
التاريخ األكركبي الحديث باعتبارىا حركة مضادة للدين , كمضادة للنصرانية , كقد جعلت دائرة المعارؼ البريطانية في حديثها عن 

  .اإللحاد الفلسفة العلمانية نوعان من اإللحاد , سمتو اإللحاد العلمي 
 –ة اجتماعية ذات فلسفة معينة ىدفها إبعاد الدين عن الحياة كلها , كىي حرك" الالدينية " كالعلمانية تعني في لغة الغربيين كعرفهم 

, كالشائع بين الناس أنها تعني فصل الدين عن الدكلة , كىذا خطأ , فهي  -الحياة الجتماعية , كاألخالقية , كالتعليمية , كالسياسية 
ذم ل يطبق الدين في السياسة , كل في شئوف الحياة كافة تعني إبعاد الدين عن الحياة كلها , كالعلماني ىو الشخص ال –كما رأينا   –
.  

ابتداء من  –أك قبل ذلك بقليل  –الثالث عشر الهجرم / كقد كاف ظهور العلمانية في أكركبا في بداية القرف التاسع عشر الميالدم 
إذان نبتت خارج العالم اإلسالمي , كتسربت "  فالعلمانية" كالخركج على سلطاف الكنيسة , كرجاؿ الدين النصراني , " الهرطقة " ظهور 

إليو من خالؿ مناىج التعليم , كمن خالؿ المبعوثين الذاىبين من بلداف العالم اإلسالمي إلى معاىد أكركبا لتلقي العلم فيها , ككذلك 
  .من خالؿ ضاللت المستشرقين , كتضليل سبل اإلعالـ الغربي

لعلماني بين أبناء المسلمين عن طريق فرض نظامو التربوم الغريب عن المعتقدات كالقيم كقد حرص الستعمار على نشر الفكر ا
اإلسالمية , ككذلك عن طريق حصر التعليم الديني كعزلو عن التعليم العاـ , كعن محاصرة كتمييع المناىج اإلسالمية باسم التطوير 

تعلمين تجهل تراثها اإلسالمي , فتتنكر لشخصيتها كذاتيتها كالتحديث , كىو إذ يفعل ذلك إنما يرمي إلى خلق أجياؿ من الم
اإلسالمية , كترل أف الحضارة األكركبية , كالعلم األكركبي ىو أساس الرقي كالتطور , كأف كل شيء دكف ذلك عتيق , قديم كل يساير 

كالتي كانت قد برزت  –الفئات المتعلمة  التحضر كالتطور , كىكذا استطاع الستعمار ببثو لمثل ىذا الفكر العلماني أف يبعد بعض
عن دينها , كعن مثلها كقيمها كحضارتها اإلسالمية , كقد أصبح ىؤلء غرباء عن أمتهم اإلسالمية ,  –إلى مواقع الصدارة في بلدانها 

  . **فتبنوا دعوات فكرية ىدامة كموالية للغرب سنذكرىا في المحاضرة القادمة
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 المحاضرة السابعة
  ائل الستعمار في إضعاؼ العالم اإلسالميكس

 عناصر المحاضرة
 مقدمة •
 أشكاؿ العلمانية  •
 .التشبث بالحضارة الغربية -أ •
 .بث الدعوات كالنزعات القومية كاإلقليمية كالقبلية -ب  •
 محاربة اللغة العربية  –قطع صلة المسلمين بالقرآف الكريم  -جػ   •
 .توجيو التعليم كجهة إسالمية  –د  •
 .طمس ىوية األمة الفكرية  - ىػ •
 .بث الدعوات الدينية الهدامة كتشجيعها  -ك •
 السيد أحمد خاف: أكلن  •

 
 :أشكاؿ العلمانية

  :التشبث بالحضارة الغربية  -أ
يادية كاإلعجاب بها , كاألخذ بها دكف كعي , كقد تبنى ىذا التجاه جماعة من الكتاب كاألدباء المسلمين من الذين تولوا المراكز الق

بعد زكاؿ الخالفة العثمانية , كاألمثلة على ذلك كثيرة , لعل من أكضحها كتابات طو حسين كالتي يبدم فيها إعجابو الشديد بالحضارة 
" مستقبل الثقافة في مصر "الغربية , كيدعو إلى األخذ بتلك الحضارة , كالسير في ركابها إف أريد لألمة أف تتقدـ كتتطور , ككتابو 

كىناؾ كتابات سالمة موسى , كقاسم أمين كغيرىما مما تتبنى كتدعو إلى آراء شبيهة بآراء طو حسين .. مثل ىذه اآلراء مليء ب
  .المتحيزة إلى الحضارة الغربية , بل كالمفتونة بها , كالداعية باألخذ بأسبابها كلها 

البعثات إلى الدكؿ األكركبية من أبناء المسلمين الراغبين في  كزاد من تأثير ىذا التجاه الموالي للغرب النصراني , كلحضارتو تقاطر
استكماؿ تعليمهم , فقد عاد كثير منهم كقد تطبعوا بطباع الغرب , كتأثركا بفلسفتو كفكره , كانساقوا كراء التيار الغربي , فأصبحوا 

راء التيار بال فهم كل كعي , كاتخذىم الستعمار بذلك رصيدان في حساب أعداء اإلسالـ , بالسلوؾ , كالتربية كالفكر , كانساقوا ك 
" أداة طيعة في يده , يستغلها إلحداث النقالب الجذرم في حياة المسلمين , كإلحداث الفجوة كالفرقة بين جمهور األمة , كقيادتها 

 المنقطعة عنها كعن تراثها اإلسالمي" العلمانية 
 :كالقبلية بث الدعوات كالنزعات القومية كاإلقليمية  -ب

ككلها دعوات أراد بها الستعمار محاربة اإلسالـ , كتجاىل ماضي األمة اإلسالمي , ذلك أف اإلسالـ حارب مثل ىذه الدعوات كأقاـ 
أمتو على قواعد كأسس إسالمية معلومة , كالمستعمركف يريدكف من نشرىم لتلك النزعات الضيقة أف يجعلوا المسلم يفكر في كطنو 

, كأف يربطو بالماضي التاريخي الغامض البعيد , السابق على الماضي اإلسالمي , كالذم يجد فيو المسلم أسس قوتو قبل عقيدتو 
كمجده , كدعائم نهضتو , فالستعمار ل يريد للمسلمين ذلك , كإنما يريد إبعادىم عن ذلك الماضي , بالدعوة إلى إحياء الحضارات 

الفرعونية "كمن ثم أراد الغرب تلفيق دعوة كىمية لكل قطر إسالمي , فمصر أرادكا لها .. المية القديمة , حتى تحل محل األخوة اإلس
كقد أطلت ىذه الدعوة برأسها .. التي تقـو على إحياء ما قبل اإلسالـ من لغة كأدب كتراث كفرعوني , كالعتزاز بتاريخ مصر القديم " 

لبعثة علمية للتنقيب عن آثار الفراعنة , كتعميق مثل ىذه الدعوة يقود إلى ـ كاستصحابو  1798منذ غزك نابليوف لمصر في عاـ 
كالتمسك بالعصبية الفرعونية التي  –أك حتى العربية  –, كمعارضة كل دعوة ترمي إؿ تقرير الوحدة اإلسالمية " النطواء على الذات "

  .لركماف سواء بسواء  يرل أنصارىا أف المسلمين العرب غزاة دخالء على مصر , كاليوناف , كا
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" في إيراف , كسوغوا لها ضركرة إحياء التراث الفارسي القديم , كالتمسك كالعتزاز بو , كعمدكا إلى إثارة " الفارسية " كما بعثوا 
كىكذا,  –لمغرب في ا" البربرية " في فلسطين , ك " الكنعانية " في العراؽ , ك " البابلية" ك " اآلشورية " في لبناف , ك " الفينيقية 

كالهدؼ من كراء إثارة ىذه النعرات اإلقليمية الضيقة ىو سلخ أجزاء العالم اإلسالمي بعضها عن بعض , كعزلها عن بعضها , كالتفريق 
بينها , كالحيلولة دكف كحدتها , كالعمل على إرغاـ كل جزء منها على التخلي عن تاريخو كماضيو اإلسالمي , كعن لغتو العربية , 

 صلو عن جسم األمة تمهيدان لالنقضاض عليو كاستعبادهكف
 :محاربة اللغة العربية  –قطع صلة المسلمين بالقرآف الكريم  -جػ 

بها تمت صياغة التراث اإلسالمي عبر السنين , كقد  إف ىدؼ المستعمرين ىو محاربة اللغة العربية , لكونها لغة القرآف الكريم , ك
بها كتب المسلموف على اختالؼ لغاتهم كأجناسهم كديارىم , كىي عنصر  مي , فحلت أينما حل , كصاحبت انتشار الدين اإلسال

كحدة بين المسلمين , كلذا كاف من الطبيعي أف يحاربها المستعمركف , كأف يقفوا في طريق انتشارىا , بالتمكين للغاتهم من انجليزية , 
  :منها  –من التوسع بين مسلمي العالم , كاتبعوا في ذلك عدة أساليب  بحيث ل تتمكن اللغة العربية –كفرنسية كىولندية 

نقل كثير من لغات المسلمين التي كانت تكتب باألحرؼ العربية , من ذلك الحرؼ إلى الحرؼ الالتيني , فقد نقل مصطفى  : أكلن 
رؼ الالتينية , كحدث نفس الشيء بالنسبة للغة ـ أحرؼ اللغة العثمانية العربية إلى األح 1926كماؿ أتاتورؾ في مؤتمر باكو عاـ 

 . اإلندكنيسية , كلغة الهوسا في نيجيريا , كاللغة السواحلية في بلداف شرؽ أفريقيا 
تشجيع اللغات المحلية كاللهجات في معظم البالد اإلسالمية غير العربية لتصبح ىي اللغات القومية , مثل بعض اللغات : ثانيان 

  ., كالبنغالية في شبو القارة الهندية , كغيرىا (الهندية القديمة) في القارة األفريقية , كمثل السنسكريتية  المحلية كاللهجات
توسيع نطاؽ لغة المستعمر , كجعلها اللغة الرسمية , كما فعل في الهند اإلسالمية , كبنغالديش , كباكستاف , كفي بلداف غرب : ثالثان 

لعل ىذا األمر أكضح ما يكوف في المستعمرات الفرنسية , ككذلك في المستعمرات البريطانية , فال زاؿ ك ..أفريقيا , ككسطها كشرقها 
  .خاصة اللغة الفرنسية .. أىلها من مسلمين كغيرىم حتى اآلف يتحدثوف كيتخاطبوف بلغة مستعمريهم القدامى ,

المستحيل عملوا على التقليل من شأنها , فقالوا إنها ل تلبي  كعندما كجد الغربيوف أف القضاء على اللغة العربية في حكم: رابعان 
كمن ثم عمدكا إلى الدعوة لستخداـ اللغة العامية لغةن للتأليف كالكتابة , كما فعلوا في .. حاجات العصر , كأنها استنفدت أغراضها 

التعليمية تجاىلت اللغة العربية , كلم تهتم بها , كل الجزائر , كمصر , كبالد الشاـ , كالعراؽ , كتونس , كالمغرب , كما أف السياسة 
كالغرض من محاربة اللغة العربية بهذه الصورة كبكل تلك القوة ,  –بمعلميها بالقدرة الذم أكلتو لغاتها كمعلميها من اىتماـ كتشجيع 

كبعدـ السماح للعربية من النتشار بين ىو زرع الفرقة بين المسلمين من عرب كغيرىم , بتفريقهم في اللغة , كالدين كالثقافة , 
, كىو الذم يعطيهم الثقة في أنفسهم , كيعزز من صمودىم .. المسلمين كما بين تراثهم الماضي , ألنو ىو الذم يربطهم كيوحد بينهم 

  .أماـ مخططات الستعمار كتحدياتو 
 :توجيو التعليم كجهة إسالمية  –د 

الغربية , كإحاللها محل مناىج التعليم اإلسالمية التي كجدىا الستعمار في مستعمراتو اإلسالمية كذلك عن اقتباس األنظمة كالمناىج 
ككذلك توجيو التعليم لتخريج .. , كالهدؼ من كل ذلك ىو إضعاؼ العالم اإلسالمي , بتذكيب ىويتو اإلسالمية في الهوية الستعمارية 

ن سيطرتو الستعمارية في بلداف المسلمين التي استعمركىا , كأخذ يحارب اإلسالـ طائفة من المتعلمين يخدموف مصالحو , كيعززكف م
كمن ثم ما فتئ المستعمركف يحاكلوف القضاء على ثقافة اإلسالـ كإرثو , بالطعن فيهما , كأثارت الشكوؾ كالشبهات حولهما , ... فيها 

ىج التعليم كالتي ُأخرج من برامجها الدين , كتاريخ اإلسالـ , كذلك عن طريق إحالؿ الفكر العلماني محل الفكر اإلسالمي في منا
  .كإرثو الثقافي كاللغوم , في محاكلة لطمس ىوية األمة , كلقطع صلتها بتراثها كماضيها اإلسالمي 
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المادية كل عجب أف خلت مناىج الجامعات أيضان من علـو اإلسالـ , كامتألت بمفردات المناىج الالدينية , كعلـو الفلسفات 
كاإللحادية , كالنظريات الغربية الرافضة للدين كعلومو , ككذلك التركيز كالىتماـ بالتراث كالحضارات الوثنية , كالحضارات السابقة 

حدث ذلك في مصر , كفي تركيا , كإندكنيسيا , كغيرىا , كالغرض من كراء كل ذلك ىو محاكلة القضاء على العوامل  –لإلسالـ 
لم اإلسالمي , كل غرك إذان أف أصبحت برامج التعليم علمانية في كل مراحلو , كتعدل األمر المناىج إلى أسلوب التربية , الجامعة للعا

عن طريق )) كفلسفة السلوؾ , فطبق الختالط بين الذكور كاإلناث في معظم جامعات العالم اإلسالمي , كأُدخل في ركع الطالب 
  ...الغربية ىي خالصة الحضارات , كأف األمم ل تتقدـ إل باحتذائها , كاألخذ بها أف الحضارة (( المناىج كغيرىا 

 :طمس ىوية األمة الفكرية  -ىػ 
باعتبارىا أكثر انتشاران , كأبعد تأثيران , فجاءت الصحف " الصحافة " كاف من أخطر الوسائل العصرية التي اعتمد عليها أعداء اإلسالـ 

في أكساط المسلمين قيمان غربية نصرانية جديدة , تحفل بضركب األفكار المخربة  كأحاديث الجنس الفاضحة المحلية كاألجنبية تبث 
, كالصور العارية , كالقصص الرخيصة , كالبحوث كالمقالت التي تتناكؿ كثيران من مقدسات المسلمين بالنقد كالتجريح , كتتوغل على 

  .المبادئ اإلسالمية 
" كاألصل الحيواني لإلنساف , بل إف بعضهم مثل " الداركنية " ن كغير مسلمين تتحدث عن اإللحاد , كعن فظهرت مؤلفات مسلمي

, كخطورة " اإلسالـ كأصوؿ الحكم : " علي عبد الرزاؽ طرح قضية العلمانية ألكؿ مرة في صميم الفكر اإلسالمي في كتابو " الشيخ 
الفكر التاريخي اإلسالمي لتبرير العلمانية ضمن إطار اإليماف الديني , كليس من منطلق ىذا الكتاب أنو حاكؿ الستناد كألكؿ مرة على 

  .العلمانية الخالصة المنافية للدين 
ـ , الذم  حاكؿ فيو إبداء الشك في الركايات الجاىلية ,  1926/ ىػ  1345كما أصدر طو حسين كتابو في الشعر الجاىلي عاـ 

ركايات كالنصوص الدينية بما في ذلك آيات القرآف الكريم , كفي ىذا تكمن خطورة ىذا الكتاب , كتعدل ذلك إلى محاكلة نقد ال
كليس في مجرد تشكيكو بمصادر الشعر الجاىلي , كىكذا استمرت أفكار الغرب المنحرفة  تظهر في كتابات بعض األدباء العرب 

لي كغيرىم من الكتاب تحت أقنعة البحث العلمي كالموضوعية كأمين الخو , كلطفي السيد كمنصور فهمي, من أمثاؿ إسماعيل مظهر
 . العلمية 

ككاف من نتيجة شيوع مثل ىذه اآلراء في الفكر كاألدب كالصحافة التمهيد لنتشار األفكار المادية , كلسيما الشيوعية , كتغذيتها 
ب المتعلم في العالم اإلسالمي فريسة للشكوؾ , حتى أصبح الشبا –سواء كاف ذلك دينا أك غيره  –بركح الشك العاـ في كل شيء 

فانضم كثير منهم  إلى المنظمات اليسارية , أك القومية كغيرىا من األحزاب الالدينية ,كأطلت األفكار المنحرفة في حرية تامة , فدخل 
مين المتعلم باسم العلم , كحرية الفكر القومي , كالوطني , كالعلماني , كالمادم , كالشتراكي , كالوجودم إلى صفوؼ شباب المسل

البحث , كاإلصالح كالثورة على كل قديم , ككاف كل ذلك على حساب الرابطة اإلسالمية , فمبدأ القومية مثال يستهدؼ بث العنصرية 
ى إعالء شأف كالتي تستهدؼ بدكرىا خلق الصدع , كنشر الفرقة بين المسلمين من العرب , كالفرس , كالترؾ , كالهنود , كما تهدؼ إل

الماسونية , كالدعوات التوفيقية الداعية إلى  التاريخ كالولء القومي , كالقضاء على الذاتية اإلسالمية , ككذلك الحاؿ مع الشيوعية , ك
  .التوفيق بين األدياف , كبخاصة بين اإلسالـ كالنصرانية 

  :كىكذا كاف ىدؼ المستعمرين ينحصر في اآلتي 
كالعتماد عليو لتنفيذ , كالتفاىم معو , ليسهل عليهم التصاؿ بهم , ناء المسلمين يتبنى الثقافة الغربية إنشاء جيل من أب -1

  .مخططاتهم كلها علمانية كغيرىا 
  .كمن الرغبة بالتمسك باإلسالـ كالدفاع عنو , كمن الثقافة اإلسالمية , أف تخلو األجياؿ المقبلة من اإلسالـ  -2
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كبمعنى آخر إبعاد المسلمين عن دينهم  –أم تغيير عقيدتها كثقافتها كأخالقها  –مركف إلى تغيير قيم األمة كمثلها كمن ثم عمد المستع
, التنصيرية  كىي حركة بدأىا المستعمركف كمؤسساتهم الستشراقية ك, " التغريب " باسم المدنية كالتقدـ كالتطور كىو ما عرؼ بحركة 

, من تالميذ المستشرقين كمن الطالب المبتعثين إلى الخارج , " المتغربين " من المسلمين  ثم حمل مشعلها من بعدىم جماعة
في إحداث تغيير جذرم في , ( حركة التغريب ) كتتمثل خطة ىذه الحركة , كيساندىم في تنفيذ ىذا المخطط بعض حكاـ المسلمين 

كمن مظاىر , مستخدمة في ذلك كسائل اإلعالـ المختلفة , العصر كمسايرة ركح , كالتقاليد كاألخالؽ تحت قناع التطور , العادات 
كمن نتائجها التبعية , كمحاكاتهم في القشور المظهرية لحضارتهم , كالتطبع بطباع أىل الغرب , الحركة الواضحة اتخاذ الزم األكربي 

كتخريب عقوؿ , لعيش غرباء في المحيط اإلسالمي كا... كلمبادئو كتراثو , كالتنكر لإلسالـ , كالقتصادية , كالفكرية , السياسية 
 .المسلمين حتى يتسنى لالستعمار السيطرة الكاملة على العالم اإلسالمي كعلى أىلو

 :بث الدعوات الدينية الهدامة كتشجيعها  -ك
, كىذه الوسيلة  كىذه إحدل كسائل الستعمار في تنفيذ مخططو الفكرم الرامي إلى إضعاؼ المسلمين , كتشكيكهم في إسالمهم

إلى جانب ما قاـ بو المتنصركف كالمستشرقين من تشويو كإضعاؼ لإلسالـ في نفوس المسلمين , ىما كسيلتاف مكملتاف لبعضها بعضان 
  ., فالصلة بينهما كثيقة , كىدفها كاحد ,كىو حرب اإلسالـ 

ي مذاىب إسالمية ىدامة , تخدـ أىدافو , بغرض تركيز كقد عمد الستعمار إلى إيجاد طبقة من أبناء المسلمين كتشجيعهم على تبن
سلطتو ككليتو على المسلمين , كبعبارة أخرل عدـ تحدم المستعمر في مباشرة سلطتو على المسلمين , أك معارضة إدخاؿ مخططاتو 

لديني الهداـ , ىو السير سيد الفكرية , كنشرىا بينهم , كلعل من أبرز المسلمين الذين تبناىم المستعمر , كشجعهم على بث فكرىم ا
 , ك" القاديانية " كيمثل ىذا التجاه المعادم لإلسالـ , الدعوة .ة باطلة باسم اإلصالح كالتقدمية أحمد خاف , الذم تبنى دعو 

من الستعمار  ككلها دعوات باطلة قامت بتشجيع" البهائية " ك " البابية " األحمدية في الهند أيضان , كىناؾ دعوات أخرل مماثلة مثل 
اؼ البريطاني , غرضها معاداة  اإلسالـ تحت شعار اإلصالح , خدمةن لالستعمار , كذلك عن طريق تنفيذ مخططو الرامي إلى أضع

  :كفيما يلي نتناكؿ أبرز مالمح تلك الدعوات الباطلة المسلمين بحربهم في عقيدتهم ,
 :السيد أحمد خاف : أكلن 

الهند حاربوا اإلسالـ ىناؾ بشتى الوسائل , كمنها تبنيهم , كتشجيعهم ألحمد خاف , الذم بدأ أكؿ ما بدأ عندما استولى اإلنجليز على 
القائل إنو ل كجود في ىذا الكوف إل للطبيعة , كأنو ليس للكوف إلو " الطبيعيين الدىريين " بالمناداة بأفكار غربية , مثل قولو بمذىب 

كقد استطاع أحمد خاف أف يغرم بضاللتو ىذه بعضان من أبناء  .يعيين ل يعتقدكف باإللو الواحد حكيم , كأف كل األنبياء كانوا طب
األغنياء الطائشين , كالسائرين في ركاب الستعمار , كالمعجبين بفكره كحضارتو , كلم يكن غريبان أف للحكاـ البريطانيين غرضان من 

" إلفساد نفوس المسلمين , فساندكه , كشجعوه , كساعدكه على بناء مدرسة في  كراء مشربو كضاللو ىذا , إذ رأكا فيو خير كسيلة
  .لتكوف مصيدة ألبناء المسلمين فيدخلوىا , كفيها يتربوف على أفكار أحمد خاف الضالة " المحمديين " سموىا مدرسة " عليكرة 

فيو ما أراد أف يحرؼ , كقاؿ فيو بآرائو الفاسدة ,  كمضى ىذا الرجل إلى أبعد من ذلك , حيث كتب تفسيران للقرآف الكريم , حرؼ 
كما أنو جهز بالدعوة لخلع األدياف , بدعول أف أكركبا لم تنهض إل بعد أف رفضت الدين , كتخلت عنو كيتضح من كل ما ذكرنا أف 

اصر طريقان يوفق فيو بين إسالمو دعوتو دعوة إلحادية رغم إدعائو أنو يدافع عن اإلسالـ كالمسلمين , كأنو يريد أف يجد للمسلم المع
كىو كذلك يدعو إلى التعاكف بين المسلمين كالغربيين فيما ... كبين تقبلو للحياة العصرية التي قامت على أثر نهضة العلم الطبيعي 

, كفيها " الماسونية " سم ا, ككانت من قبل تعرؼ ب" لعالمية با" كىي دعوة تشبو الفكرة المسماة اليـو  –" إنسانية األدياف " أسماه 
تربوم , فهو صحفي , كمؤلف  –ككاف للسيد أحمد خاف نفوذ سياسي .كالقوميات , كاألدياف كالمذاىب  تنتقي الفوارؽ بين األكطاف ,

 ".القاديانية " , كمدرس , كقد أثرت حركتو ىذه فيما بعد في ظهور فرقة ضالة أخرل ىي 
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 المحاضرة الثامنة
 بث الدعوات الدينية الهدامة كتشجيعها

 :القاديانية : ثانيان 
إحدل مدف مقاطعة " قادياف " ـ في مدينة  1839, الذم كلد حوالي سنة " ميرزا غالـ أحمد القادياني " ىي دعوة منسوبة إلى 

الحهم , فوالده كاف من أخلص بنجاب بالهند في بيت من البيوتات التي اشتهرت بخدمة سياسة اإلنجليز الستعمارية كتحقيق مص
  :أصدقاء الحتالؿ اإلنجليزم الذم فرض سيطرتو تلك األياـ على شبو القارة الهندية كيقوؿ الميرزا غالـ أحمد نفسو 

  " .لم تبخل عائلتي كلم تضن , كلن تبخل كلن تضن بدماء أبنائها في خدمة مصالح الحكومة اإلنجليزية أبدان " 
  .موضع ثقة الحكومة البريطانية , كقد خدموىا في الهند كخارج الهند . ميرزا غالـ أحمد كمن ثم كانت حركة ال

ـ كأحد الدعاة إلى اإلسالـ كالمناظرين لخصومو من غير المسلمين , كفي ديسمبر  1884كقد ظهر الميرزا غالـ أحمد في سنة 
, كيظهر " كمأموران من اهلل " , " مجدد العصر " ذاؾ أنو ـ نادل في المسلمين كدعاىم إلى مبايعتو , ككاف يدعي حين 1888سنة 

ـ أعلن أف المسيح قد مات , كادعى أنو ىو المسيح الموعود , كالمهدم المنتظر ,  1891للناس مماثلتو للمسيح , كفي سنة 
ئية , أك نبوة غير كاملة ـ بدأ بعض الخواص من اتباعو يلقبونو بالنبي صراحة , ككاف ىو يقوؿ إف نبوتو نبوة جز  1944كفي سنة 

ـ أعلن الميرزا بوجو سافر أنو النبي كالرسوؿ , كلم يكن لدعواه تلك صورة  1941كذلك حتى ل يثير الناس عليو , كفي سنة  –
كاحدة بعينها , كلكنها اختلفت باختالؼ الظركؼ كاألحواؿ , فهو يقوؿ في أحياف أنو نبي غير حامل للشريعة , ثم يمضي ىذا 

كما يدعي   –فيقوؿ إف النبوة ختمت بو , كأنو ىو المسيح الموعود , بل كإف الوحي ينزؿ عليو , ذلك أف باب الوحي  المدعي
لم يغلق إلى اآلباد بعد محمد صلى اهلل عليو كسلم , كما داـ ىو نبي كالوحي ينزؿ عليو , فإف لو  –( ميرزا احمد ) ىذا الضاؿ 

 على حد قولو –فر غارؽ في الكفر كأف كل من ل يؤمن بما قالو الميرزا أحمد فهو كا –قاديانية ىي األمة ال –أمة يبلغها كالـ اهلل 
كىكذا حاكؿ القاديانيوف أف يجعلوا نحلتهم دينان لو نبيو , كمركزه كأصحابو , كخلفاؤه كمقدساتو , كتاريخو , كيقطعوف صلة أتباع 

كعلى " عليو السالـ " كعلى زعيمهم " رضي اهلل عنهم " لقوف على رجالهم القاديانية عن تراث اإلسالـ كمنابعو , حتى أنهم يط
قادياف " , كيركف عنو األحاديث بإسناد كإسناد الصحاح , كقد أضفى ىذا المتنبي الميرزا أحمد على بلده " أـ المؤمنين " عائلتو 

  :باعو مركز القداسة , كساكاىا بالمدينة المنورة , فانظر مثالن إلى قوؿ أحد أت" 
إف الذم يزكر قبة المسيح الموعود البيضاء في القادياف لو نصيب من البركات التي تختص بقبة النبي الخضراء في المدينة , " 

  .”فما أشقى الرجل الذم يحـر نفسو من ىذه البركات خالؿ الحج األكبر إلى قادياف 
نزؿ من اآليات القرآنية في شأف بلد اهلل الحراـ ,, كالمسجد ما " قادياف " كقد تقدـ القاديانيوف خطوة أخرل كطبقوا على 

أف ىذه اآلية تنعت المسجد الذم { كمن دخلو كاف آمنان } : األقصى المبارؾ , يقوؿ الميرزا غالـ أحمد في تأكيل قولو تعالى 
بده ليالن من المسجد الحراـ إلى سبحاف الذم أسرل بع} : أسسو في قادياف , كيقوؿ إف المراد بالمسجد األقصى في قولو تعالى 

  .ىو مسجد قادياف { المسجد األقصى الذم باركنا حولو 
لقد قاـك علماء اإلسالـ كقادة الفكر في الهند كغيرىا من ديار اإلسالـ ىذه الفتنة القاديانية , فحاربوىا بأقالمهم كعلمهم , 

ككذلك بارؾ اإلنجليز ىذه النحلة , كشجعوىا, بل ىم الذين  –ف كاعتبركىا نحلة خارجة عن دائرة اإلسالـ , المتنبى في قاديا
غرسوىا كرعوىا , ألنها دعوة تبث بذكر الشقاؽ في صفوؼ المسلمين , كألنها أداة طيعة لتحقيق أغراضهم الستعمارية , كبرغم 

لتصريحات المسلمين كأصركا على اعتبار أف المسلمين ظلوا يعلنوف بأف القاديانيين مارقين عن اإلسالـ , فإف اإلنجليز لم يكترثوا 
القاديانية طائفة من الطوائف اإلسالمية , كقد أخذ الستعمار اإلنجليزم بيدىا كشجعها حتى استفحل أمرىا كتبوأت المناصب 

  .الرئيسية في اإلدارة المدينة كفي الجيش 
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ـ , كقد استغلت النحلة ىذا السند  1944سنة  كقد سجلت اإلدارة البريطانية في الهند نحلة القاديانية كمذىب رسمي في
البريطاني , فتمادت في نشر ضاللتها , كادعاءاتها الباطلة إلى الحد الذم حدثت بينهم كبين عامة المسلمين اشتباكات 

الغريب في كمنازعات في جميع المجالت , كرفعوا أمرىا إلى المحاكم , كالتي قضت بأف القاديانيين قـو مرتدكف عن اإلسالـ , ك 
األمر أنو لما قامت دكلة باكستاف بعد جالء اإلنجليز عن شبو القارة الهندية , ظلت ىذه الدكلة تبسط على القاديانيين جناح 

كفي كجو ىذا .. عطفها كحمايتها , تقطعهم األراضي الواسعة , كتسند إليهم نصيبان كافران من المناصب الحساسة في دكائرىا 
ـ كطالبوا الحكومة بأف تجعل القاديانين أقلية غير مسلمة على  1953المسلمين في مدينة كراتشي عاـ السند اجتمع زعماء 

غرار األقليات غبر المسلمة األخرل , كلكن الحكومة استمرت في حمايتها لهم , بل إف كزير خارجيتها ظفر اهلل خاف كاف من 
كقد حاكلت الحكومة قمع حركة علماء المسلمين  –كالمفوضيات القاديانين المتحمسين لدعواىم , فمكن لهم في السفارات 

المعارضين للحركة , فأعلنت الحكم العرفي , كزجت بقادتهم في السجوف , كاستشهد مئات المسلمين المعارضين للحركة 
الذم (( قاديانية المسألة ال)) برصاص جنود الحكومة , ككاف من ضحايا ىذا القمع األستاذ أبو األعلى المودكدم مؤلف كتاب 

حكم عليو باإلعداـ أكلن , ثم استبدؿ الحكم بالسجن أربعة عشر عامان مع األشغاؿ الشاقة , كلم تكن جريمتو إل أنو عارض 
 القاديانية , كألف رسالتو المذكورة التي كضح فيها أباطيل القاديانية

كعدد .. في البلداف األفريقية , كفي البالد األكركبية , كفي إيراف كالدعوة القاديانية لها كمراكز في شتى أقطار األرض , كل سيما 
أسسوه في  –حسب تصريحاتهم إحدل كثالثين مركزان , كمن أغرب ما يكوف أف لهم مركزان في إسرائيل   –مراكزىم في العالم 

ينعموف بحماية إسرائيل لهم , كتجدر حيفا في ظل الحماية البريطانية , كمن حيفا يرسلوف دعاتهم للبلداف العربية , كىم اآلف 
اإلشارة إلى أنهم يقيموف في إسرائيل على الجواز البريطاني , ألف باكستاف ل تعترؼ بالكياف اإلسرائيلي في فلسطين , كموالتهم 

العربية كلجنة إلسرائيل , ثم لإلنجليز دليل قاطع بأنهم غير مسلمين , كل بد للحكومات العربية كاإلسالمية كبخاصة الجامعة 
مقاطعة إسرائيل من التنبو لخطر القاديانيين كخطر نشاطهم الدعوم , خاصة كأف دعاتهم الضالين عندما يشرعوف في بث 

ضاللتهم في أكساط المسلمين ل يظهركف إل في مظهر دعاة اإلسالـ , كدعاة البحث كالتجديد إليقاع المسلمين السذج في 
  .مصيدتهم 

أف عيسى عليو السالـ بعد موتو , ىاجر إلى كشمير في الهند لينشر : ية مع اإلسالـ في جملة مسائل , منها كتختلف القاديان
  .عامان كأف قبره لم يزؿ موجودان ىناؾ  124تعاليم اإلنجيل في البالد , كأنو توفي بعد أف بلغ من العمر 

يو في الجهاد مخالف للرأم اإلسالمي , فالجهاد في رأيو كسيلة كما أف رأ" ... نبي " , فهو " المهدم " كأيضان في إدعائو أنو 
  .سلمية لإلقناع , فهو يبطل فرضية الجهاد كيحاكؿ التغريب بين اإلسالـ كالنصرانية لدرجة تكاد تدمج أحدىما في اآلخر 

جليزية التي تحاكؿ قتل ركح المقاكمة كالخالصة أف القاديانية ثورة على النبوة المحمدية كاإلسالـ , كىي أيضان كليدة السياسة اإلن
اإلسالمية لمخططاتها الستعمارية , كتفريق شمل المسلمين في الهند كغيرىا من المستعمرات البريطانية , كلذا حمى اإلنجليز 

  . ميرزا غالـ أحمد , كمكنوه من نشر دعوتو الرامية إلى تأسيس ديانة جديدة , كأمة قاديانية بدلن عن اإلسالـ كأمتو
 :األحمدية : ثالثا

كالفرقة  –أك جماعات لىور  –األكلى القاديانية أك األحمدية كالثانية الالىورية : انشقت القاديانية بعد نشأتها بقليل إلى فرقتين 
كأف أصحابو األكلى تعتقد أف الميرزا غالـ أحمد نبي مرسل من اهلل تعالى , كأنة المسيح الموعود , كأنة أفضل من كثير األنبياء , 

كالتي نشأت فيها الحركة " قادياف " نسبة إلى مدينة " قاديانيين " ىم صحابة كرجاؿ البعثة الثانية ,كالمسلموف يسمونهم 
نسبة إلى مؤسس الحركة غالـ أحمد المتنبي الكذاب , كذلك تضليالن للناس , " أحمديين " كترعرعت , كىم يسموف أنفسهم 

  .كذران للرماد في العيوف 
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فيتزعهما رجالف ىما خواجة كماؿ الدين , كمولم محمد علي , كىم يركف أف الميرزا غالـ أحمد " اللهوريين " أما الفرقة الثانية 
مصلح كمجدد, كالمسيح الموعود , كلهذه الفرقة نشاط كبير في الخارج في آسيا كأكربا, ككل من الفرقتين تسمى نفسها 

 . بين ىاتين الفرقتين , فكالىما فرقتاف ضالتاف خارجتاف عن ملة اإلسالـ باألحمدية ,كالمسلموف ليفرقوف 
 :البابية : رابعان 

ـ في إيراف في كقت كانت تعصف الضطرابات السياسية , كالفوضى الفكرية الدينية , كفي 1844ظهرت الفرقة البابية في عاـ 
" ليعلن أنو  –بالميرزا علي  –قد عرؼ فيما بعد ك  -ـ1844ىذا الجو المضطرب ظهر اسم علي محمد الشيرازم في عاـ 

الموصل إلى صاحب الزماف ,اإلماـ المنتظر الذم ينتظره الشيعة اإلثني عشرية , كأنة يريد إصالح ما فسد من أمر " الباب 
دعاء إلى الزعم بأنو نبي اإلسالـ كالقرآف , ثم ما لبث أف تحوؿ اإلدعاء كالزعم إلى أنو ىو بعينة اإلماـ المنتظر , ثم تجاكز ىذا اإل

كلقد بعثني اهلل بمثل ما قد بعث بو محمدان رسوؿ : كقاؿ " كأف اهلل قد أكحى إلي إف كنتم تحبوف اهلل فاتبعوني " مرسل ,حيث قاؿ 
  " .البياف " كلم يقف ىذا المدعي عند ىذا الحد بل زعم أف اإللو حل فيو ,في كتابو  –" اهلل من قبل 

أنها ناسخة للشريعة اإلسالمية , كأف الباب ىو خاتم النبيين بعد محمد صلى اهلل عليو " البابية " ة المسماة بػ كخالصة ىذه الدعو 
فيو مضموف دعوتو , كالذم ل يصح على األتباع إل " البياف " كسلم , كأنو أنزؿ عليو كتاب أفضل من القرآف الكريم كاسمو 

كما أف الباب ألغى الصلوات الخمس , كصالة الجمعة   –تابة ىذا كافر يستحق القتل قراءتو دكف سواه , كأف كل من ل يؤمن بك
  ., كصالة الجماعة إل صالة الجنازة , كقاؿ إف القبلة ىي البيت الذم كلد فيو بشيراز, كقاؿ إنو أفضل األنبياء قاطبة 

ف البشر , كيمكن أف يأتي مثلهم كثيركف , كمن ثم كالبابيوف يركف أف األنبياء ليسوا إل مصلحين اجتماعين جاءكا إلصالح شئو 
أنو نبي في حين ينفي عن األنبياء صفة " الباب " أنكركا أف محمدان صلى اهلل عليو كسلم ىو خاتم األنبياء , كالغريب ىنا أف يدعي 

" , كقبض حاكم شيراز على كقد ىاجم علماء المسلمين ىذه الدعوة اإللحادية , كاعتبركىا دعوةن خارجة عن اإلسالـ . النبوة 
 ق1265فقبض عليو كأعدـ في عاـ , كأمر بتعليقو من ساقيو كضربو حتى أعلن توبتو , كلكنو ما لبث أف عاد إلى كفره , " الباب 
 :البهائية : خامسان 

 –أك بهاء اهلل " هاء بالب" قاـ باألمر من بعده أحد أتباعو كىو الميرزا حسين علي المازندراني , الملقب " الباب " بعد إعداـ 
لم يكن إل داعيان " الباب " أنو الموعود الحقيقي , كالمسيح المنتظر , كأف " البهاء " كأخوه المسمى صبح األزؿ , كادعى 

كمبشرا بو , فمثلو معو كمثل يوحنا المعمداني مع المسيح عليو السالـ , كبدأن ينشر تعاليمو في طهراف , كلكنو تورط في محاكلة 
تياؿ شاه إيراف لإلفراج عنو , فاستجابت الحكومة اإليرانية فنفتو إلى العراؽ , حيث تولتو مجموعة من اليهود لتخطط لو لغ

منهجو , فوجهو اليهود كجهة تتصل بالماسونية حيث الدعوة إلى كحدة األدياف بالخركج على أصولها في دين جديد , كىي دعوة 
  .عاليمو , بنسخها في دين عالمي جديد تستهدؼ عالمية الدين اإلسالمي , كت

إلى عكا (( البهاء )) كقد تنبهت السلطات العثمانية إلى خطر البهائيين كالبابيين فنفتهم إلى األستانة , ثم إلى أدرنة , كأخيران نفي 
كأف لكل منهما   إلى قبرص , حيث ادعى كل منهما أنو رسوؿ مستقل , كليس خليفة للباب ,(( صبح األزؿ )) , كنفي شقيقو 

, كدخل (( ألواح )) , كألخيو كتابو المسمى (( األقدس )) كتاب خاص بو ناسخ للشرائع السابقة , فللبهاء كتابو المسمى 
خاللو من إبادة جماعة أخيو , حيث صفا لو المكاف , فادعى النبوة , ثم (( البهاء )) اإلخواف في صراع مرير بينهما , تمكن 

أك بهاء اهلل أم كجو اهلل األبهى , حيث سانده اليهود كما قلنا , كقد أسقط البهائيوف فريضة  –لقب نفسو البهاء ادعى األلوىية , ك 
الجهاد , كأيدكا الدعوة الصهيونية , كاغتصابها لفلسطين , كأيدكا الربا بإيعاز من اليهود , كقد اتضحت صلة ىذه الحركة 

 تو الحكومة البريطانية جنسية إنجليزية , كأنعمت عليو بالوساـ اإلمبراطورم ,بالستعمار البريطاني كباليهود عندما منح
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كىذه المنح ل تقدـ إل لمن قدـ خدمات جليلة لإلمبراطورية البريطانية على حساب اإلسالـ كالمسلمين , كقد (( السير))كبلقب 
 اتخذ البهاء بعد ذلك من عكا مقران لو

  :اإلسالـ , إذ فيها  كالدعوة البهائية مخطط كامل لهدـ
  .تأكيل القرآف الكريم على غير مفهومها كمدلولها اللغوم كالشرعي -1
قولهم إف الشريعة اإلسالمية ل تصلح لهذا الزماف , كفي ىذا إقرار بالقوانين الوضعية الستعمارية , كبفصل الدين عن كافة  -2

  .شئوف الحياة 
عت صيحتهم ىذه ضد مقاكمة أىل فلسطين للمخطط الصهيوني الرامي إلى استالب معارضة الجهاد كمقاكمتو , كقد ارتف -3

  .أراضيهم , كما أنهم كظفوا ىذه الدعوة ضد دعوة السلطاف عبد الحميد الثاني للجهاد أثناء الحرب العالمية األكلى 
  .سالـ  كلألدياف جميعان , ىو دين البهائية ثم ادعاء نبوة جديدة , كدين جديد ناسخ لإل –اللغة العربية  –محاربة لغة الكريم  -4
إبطاؿ الشريعة اإلسالمية كأحكامها , كبالذات في شأف المرأة , فهم دعاة لالختالط المطلق بين الذكور كاإلناث , كإلى  -5

  .مساكاة المرأة بالرجل مساكاة مطلقة 
ألراضي العربية , ثم أيضان دعول الصهيونية العالمية دعوة السالـ العالمي التي تخدـ إسرائيل كاحتاللها لفلسطين , كا -6

  .بالسيطرة على العالم 
  .كالبهائية , كمتابعة اليهود في منهجهم , كالستمداد من التراث اليهودم  –التلمودية  –الترابط بين اليهودية  -7
مهدم المنتظر , كأنو المسيح , كأف جميع األنبياء ادعاء البهاء لإللوىية , ذلك أنو أدعى أكلن خالفة الباب , ثم أدعى أنو ال -8

الذم يتجلى في طلعتو " كمنظر اهلل " ك, " مظهر اهلل " ك –" بهاء اهلل " كأنو , ثم أعلن في نهاية المطاؼ أنو إلو كرب , بشرت بو 
  .جماؿ الذات اإللهية 

د محمد صلى اهلل عليو كسلم ليس لو سند في منطق دعول البهائين بعدـ انقطاع الوحي كالرسالة , ألف انقطاع الوحي بع -9
  .الواقع كما يزعموف , كيقولوف أف الرسل شخص كاحد , كرسم كاحد , كذات كاحدة , كحقيقة كاحدة

  .إيمانهم بتناسخ األركاح , كينكركف الثواب كالعقاب كما قاؿ بو اإلسالـ , كما ينكركف اليـو اآلخر  -14
كفد  –كاألفكار الباطلة ىي القضاء على اإلسالـ , كالعمل على فرقة أىلو حمايةن لالستعمار الغربي  كالغرض من كل ىذه الدعاكل

  .**أفتى علماء المسلمين بكفر البهائين كخركجهم عن اإلسالـ
 المحاضرة التاسعة

 :أساليب إضعاؼ العالم اإلسالمي....
 :الستشراؽ  -2

ائفة من الباحثين بدراسة علـو الشرؽ كحضارتو , كأديانو , كلغاتو كثقافتو , كأسهم ىو اشتغاؿ ط –كما يعرفو أىلو   –الستشراؽ 
بين  –القديم كالحديث  –تياره في صناعة التصورات الغربية عن العالم اإلسالمي كالعربي , كعبر عن خلفية الصراع الحضارم 

و كتاريخو تحت ستار ما يسمى بالبحث العلمي مثالن , الغرب كالشرؽ , بالمستشرقين عندما درسوا اإلسالـ , مبادئو , كحضارات
لم يلتـز معظمهم بموضوعية البحث العلمي , فلم يحرصوا على إظهار الحقيقة بل عمدكا إلى تشويهها بباعث من التعصب 

ذكره إلى راجع في ج –كما يراه الكثيركف   –البغيض, كالحقد على اإلسالـ كأىلو ,كالرغبة في طمس معالمو , كىذا التعصب 
الحركب الصليبية كنزعتها العدائية لإلسالـ , كمن ثم يمكن كصف الستشراؽ بأنو أسلوب جديد كغريب للسيطرة على الشرؽ , 

  .كإلى الهيمنة الفكرية , كالسيطرة على مقدرات المنطقة سياسيان كاقتصاديان 
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كتعددت اآلراء في تحديد فتراتها التاريخية , بيد أف  – أسبابها كدكافعها –تبانيت كجهات نظر المفكرين في ظاىرة الستشراؽ 
معظم المهتمين باألمر أعادكا منطلقاتها الرئيسية إلى نزعة التعصب الديني , كسمة الستعالء السياسي عند الغرب , كأرجعها 

س الهجرم , كانتشرت الساد/ بعضهم إلى دكافع شخصية , حين ازدىرت العلـو اإلسالمية في القرف الثاني عشر الميالدم 
المراكز العلمية في العالم اإلسالمي , كإلى حوافز ثقافية ممن أغوتهم فكرة الطالع على ثقافة الغير , كالتعرؼ على حياتهم 

لكن ىؤلء المستشرقين لم يكونوا على درجة كاحدة من اإلخالص للعلم كالمعرفة في  –الجتماعية , كالدينية كالحضارية 
أف تنصف  –على قلة عددىا  –نوعة , فهناؾ طائفة منهم أخلصت , ككانت موضوعية في أبحاثها , كاستطاعت أبحاثهم المت

الذم أسلم  –اإلسالـ كتاريخو , كحضارتو من الفتراءات كالمغالطات المردكدة , كلعل من أىم أكلئك المستشرؽ ليوبولد فايس 
  .كىناؾ آخركف  –م أيضان إبراىيم خليل أحمد كتسمى باسم محمد أسد , كالمستشرؽ المبشر كالذم أسل

فقد تعمدت الدس كالتشويش , كتقصت سلبيات المجتمعات اإلسالمية ,  –كىي األكثرية  –أما الطائفة الثانية من المستشرقين 
واطن القوة , فضخمتها محاكلةن أف تجعل من التفاصيل قضايا عامة , ملحقةن أخطاء بعض المسلمين بالدين نفسو , بغية إضعاؼ م

كاغتناـ أماكن الضعف , كلم يترؾ ىؤلء منفذان يؤمن ىدفهم , كمصلحة دكلهم السياسية إل استفادكا منو , سواء عن طريق 
كىم في كل ذلك ل  –التأليف كالنشر , أك عن طريق الجمعيات العلمية , كالمدارس , كالجامعات , كإقامة المؤتمرات كالندكات 

  .د دراسات تاريخية كدينية تشوه اإلسالـ إيجا: يريدكف سول 
من كتابات المستشرقين األدبية , كالتاريخية , كالسياسية كالدينية , تدين حركة الستشراؽ  –إف معظم المعطيات التي بين أيدينا 

بل للوصوؿ إلى غايتها كأىدافها المشبوىة , كتربطها بعجلة السياسة الغربية التي لم تتردد يومان عن استخداـ كل الوسائل كالس
  :كيمكن تلخيص أىداؼ حركة الستشراؽ في أمرين الستعمارية , 

  .التبعية للغرب , كالستسالـ لقيمو المادية الحديثة  :األكؿ 
بث ركح التخاذؿ الديني بين المسلمين , بالتشكيك في دينهم , كتاريخهم كإرثهم الحضارم , كذلك بالتركيز علة  :الثاني 
ض كالسلبيات في ىذه الجوانب , كبتأكيل النصوص الدينية , كشرحها شركحا ن منافية للتعاليم اإلسالمية , مما يقوم فكرة النواق

  .العقلية اإلسالمية (( تغريب )) الشكل , كيضعف الرابطة الدينية , كيؤدم إلى 
التراث اإلسالمي , كالدس على اإلسالـ  إف نظرةن سريعة إلى أعماؿ معظم المستشرقين تكشف بوضوح مدل محاكلتهم تشويو

بمختلف األساليب , كنشر األباطيل حولو , مثل القوؿ ببشرية القرآف , كالدعاء بأنو من صنع محمد صلى اهلل عليو كسلم , 
اليم تلك األدياف كدعواىم بأف اإلسالـ اقتباس من األدياف السابقة , اليهودية كالنصرانية , كأف النبي صلى اهلل عليو كسلم تأثر بتع

مضربة , كما أنهم صوركا القرآف على أنو دين العنف كالدماء  –على حد قولهم  –, كحرؼ في نصوصها , كجعل القرآف 
لالنتقاص من مكانة الجهاد , كشككوا في قدرة اإلسالـ كاللغة العربية في مسايرة التطور , كقالوا إف الفقو اإلسالمي مأخوذ من 

  .كموقف اإلسالـ منها , كغير ذلك من اإلدعاءات كاألباطيل  –, كأثاركا ما يسمى بقضية تحرير المرأة القانوف الركماني 
كما أف الستشراؽ ناؿ من المناىج التعليمية , كالثقافية , كالفكر في العالم اإلسالمي خاصة على يد تالميذ المستشرقين , 

يعرؼ حضارتو إل بصورة شائنة بسبب تلك المناىج التعليمية , كبسبب ما كالغرض من ذلك خلق جيل ل يعرؼ دينو جيدان , كل 
بثو المستشرقوف من أباطيل حوؿ ثقافة اإلسالـ كفكره , ككل ىذه العوامل تضعف من فكر األمة , كمن ثقتها بنفسها كبعقيدتها , 

  .فيسهل على المستعمر استعبادىا 
صليبية ذا صبغة سياسية كدينية , كأف بعض رجالو اىتموا بدراسة بالد الشرؽ ككما يالحظ أف الستشراؽ أصبح بعد الحركب ال

كعلومو , تحت دكافع سياسية مشوىة , حيث ظهر أف معظم كتابات المستشرقين في الدكؿ المستعمرة ذات أىداؼ مشبوىة 
بها بعضهم , فقد بلغ ما ألفوه في قرف كأحكاـ مسبقة , لم تلتـز باألمانة العلمية , كلكن ىناؾ بعض األعماؿ الجليلة التي قاـ 
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كنصف القرف منذ أكائل التاسع عشر الميالدم حتى منتصف العشرين ستين ألف كتاب فيو الغث كفيو الثمين , كفيو المتحامل , 
في كفيو الموضعي , كقد لحظ بعض الدارسين لحركة الستشراؽ أف األلماف من أكثر المستشرقين دقة في التأليف , كموضعية 

استقصاء الحقائق التاريخية , كربما يعود ذلك إلى اف ألمانيا كانت أقل الدكؿ األكركبية استعمارية , كقد تجلى ىذا اإلخالص في 
ىػ مؤسس الدراسات  1774 – 1716سنة(( جوىاف جاكوب رايسكو )) البحث كالمعرفة من خالؿ األعماؿ التي قاـ بها 

  ,دراسة كخدمة اللغة العربية كآدابها , كىناؾ آخركف أمثالو  العربية في ألمانيا كالذم تفانى في
كلعل الدكر المطلوب حاليان من رجاؿ الستشراؽ , بعد أف أصبحت عملية التعارؼ بين الشرؽ كالغرب ممكنة كسهلة , ىو أف 

كالنفتاح بإخالص كموضوعية  يقوموا على دراسة العلـو الجتماعية كاإلنسانية , كاألخذ بمنجزات العصر الحديث كمكتشفاتو ,
  .على منجزات الشرؽ اإلسالمي كحضارتو اإلسالمية العريقة 

 :حركة التنصير كالبعثات التنصيرية  -2
التنصير ىو عملية التحوؿ إلى النصرانية سواء من اإلسالـ أك غيره من الديانات السماكية كاليهودية , أك التقليدية كالوثنية كغيرىا 

ائلو المتعددة من مدارس , كمعاىد , كجامعات , كمستشفيات , كمالجئ , كصحافة , كأفالـ , كإذاعة , كدكر , كللتنصير كس
  .نشر, كندكات كمؤتمرات , كغيرىما من األساليب كالتكتيكات المدركسة كالمجربة 

بسبب العتقاد , كمن خوفهما منو , كدكافع حركة التنصير نابعة من العداء الذم يشعر بو الغرب كالكنيسة النصرانية لإلسالـ 
كفي سبيل سيطرة أكركبا على , الراسخ بأف الدين اإلسالمي ىو العقبة الحقيقية القائمة في طريق تقدـ حركة التنصير في العالم 

يقوؿ ففي جانب الدعاكل الدينية , فالعداكة بين اإلسالـ كبين الغرب مزيج من عدة دعاكم دينية كسياسية , الشرؽ اإلسالمي 
كيقوؿ  –" إف الهدؼ من التبشير ىو تحويل المسلمين عن التمسك بدينهم "  –" زكيمر " أحد دعامات حركة التنصير المدعو 

كل أف , ما داـ ىذا القرآف موجودان فلن تستطيع أكركبا السيطرة على الشرؽ " غالدستوف أحد رؤساء كزراء بريطانيا السابقين 
إف الدين اإلسالمي ىو العقبة القائمة في طريق تقدـ التبشير بالنصرانية :   " كيقوؿ متنصر آخر  –" تكوف ىي نفسها في أماف 

  " .في أفريقيا 
فإف المتنصرين في نظر الستعمار ىم عيونو الذين يقوموف بتمهيد السبيل لو باستعمار األمم , أما من جانب الدعاكل السياسية 

كيعملوف على إظهار المستعمرين , كثقافاتهم , كآدابهم , معلومات عن المسلمين كعقائدىم  فيمدكنو بما يحتاجو من, اإلسالمية 
  .في غير مظهرىم الحقيقي حتى ل يتحد المسلموف في مقاكمتهم لو 

ربى بين كإلى تقطيع أكاصر الق, كإبعادىم عن دينهم كقيمهم كربطهم بأكركبا , فالتنصير إذان يهدؼ إلى تغريب أبناء الشرؽ المسلم 
  .الشعوب اإلسالمية 

من ذلك كسائلو , كالذم لشك فيو أف حركة التنصير خطر داىم على اإلسالـ كالمسلمين ألنو تتستر كراءه مظاىر براقة خداعة 
 –كإنما الوصوؿ بالنصرانية إلى الشعوب األخرل , فالغاية منها ليست خيران , كىي ليست كذلك , كالتي تبدك ككأنها أعماؿ خير 

كالمخيمات , كاألندية , كالجمعيات الجتماعية , كاألندية , كإنشاء المستشفيات كالمصحات كالمالجئ  –المسلمة كغيرىا 
  .بغرض نشر دينهم النصراني , كاإلعالـ كغيرىا من الوسائل 

 :كمن أىم كسائل التنصير 
 . إدخاؿ المسلمين إلى الديانة النصرانية  -أ

  .كجامعات في أنحاء العالم اإلسالمي , ككليات , كمعاىد , كمدارس , من رياض لألطفاؿ , مية فتح المؤسسات التعلي -ب
, كبخاصة في إندكنيسيا , تحطيم الحواجز بين المسلمين كالكفار تحت ستار المساعدات اإلنسانية الطبية كالغذائية  -ج

 .كبعض البلداف األفريقية, كبنغالديش 
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  ( .الحجاب ) كمحاربة اللباس الشرعي , أة المسلمة التركيز على إفساد المر  -د
كالثابت اآلف أنو لكثير من المؤسسات التنصيرية , كرصد الحركات اإلسالمية , كالتجسس عليو , مراقبة العالم اإلسالمي  -ىػ

  .صالت مباشرة بدكائر الستخبارات في بالدىا 
كتقديم الخدمات , بإحداث المؤسسات , كالعمل الجتماعي , تعليمي السيطرة على العالم اإلسالمي عن طريق التغيير ال -ك

  .ككذلك عن طريق المشركعات القتصادية كالعمرانية , المختلفة تحت ستار اإلنسانية 
 كمنو سندرؾ حجم التآمر, ككنموذج لستهداؼ المتنصرين للعالم اإلسالمي نورد مثالن كحدان ىو استهدافهم إلندكنيسيا المسلمة 

فالغارة التنصيرية على ىذا البلد , كما يستوجبو ذلك على األمة اإلسالمية من يقظة كحذر , الذم تتعرض لو بلداف المسلمين 
لقد كضعوا خطة عملهم ضد إندكنيسيا في مؤتمرىم الذم , كفي سباؽ مع الزمن لتحقيق أىدافها , نشطة على الحد البعيد 

 كالتي بها " جاكا " حيث قرركا أنو يجب النتهاء من تنصير جزيرة , ـ 1967سية في عاـ اإلندكني( مالنج ) عقدكه في مدينة 
 كلو عنى ذلك شراء المسلمين بالماؿ في ذلك البلد الفقير , بكل السبل كالوسائل , مليوف نسمة خالؿ ستين عامان  65حوالي 

 : كىي , ا كلدينا إحصائية توضح مدل الخطر الذم يهدد المسلمين في إندكنيسي –
  :كالتي توضح أنو يوجد في إندكنيسيا ( ـ لمجلس كنائس إندكنيسيا لطائفة البركتستانت 1994إحصائية لعاـ ) 
  .كنيسة بركتستانتية   15819 -
  .قسيس بركتستانتي  6997 -
  .متفرغ ( مبشر ) متنصر  24243 -

  :توضح ـ للكنيسة الكاثوليكية في إندكنيسيا كالتي 1994إحصائية لعاـ 
 . كنيسة كاثوليكية في إندكنيسيا   14524 -
  .قسيس كاثوليكي  8734 -

 .متفرغ ( مبشر ) متنصر  14116 -        
كالطائرات العمودية لمساعدة المتنصرين على النتقاؿ , ليس ىذا فحسب بل إف مؤسسات التنصير تملك عددان كبيران من السفن 

, كما أف المتنصركف يمتلكوف عددان كبيران من دكر النشر   –جزيرة التي تتكوف منها إندكنيسيا  كالثالثة آلؼ, بين المدف كالقرل 
ىذا باإلضافة إلى , كطباعة اإلنجيل كتوزيعو مجانان , كالقصص المصورة , كالمطابع الحديثة التي تقـو بطباعة كتب األطفاؿ 

كإذاعات , عماؿ اإلرساليات كلهم كسائل إعالمهم من صحف كشبكة اتصالت لسلكية حديثة لتنسيق أ, المكتبات العامة 
كتكفي اإلشارة أف , كالمستشفيات الكبرل كالمتنقلة , كالجامعات , كلهم عشرات المعاىد , محلية في شتى أنحاء البالد 

  .عيادة متنقلة  45ك, صيدلية  345, مستوصف للولدة  129, مستشفى  184مؤسسة تنصيرية كاحدة تقـو على 
من الكنيسة ) كما أف مجلس الكنائس العالمي كالفاتيكاف يسهموف بطريقة مباشرة في أعماؿ التنمية في إندكنيسيا تحت شعار 

للمساىمة في أعماؿ التنمية كمدخل جديد للوصوؿ إلى قطاعات من " ىيئة مجلس الكنائس " حيث أنشأكا , (إلى المجتمع 
كىناؾ العديد من المنظمات األمريكية غير الحكومية العاملة في مجاؿ , ؽ التقليدية السكاف ل يستطيعوف الوصوؿ إليها بالطر 

كمنظمة األغذية ,  WHO, مثل منظمة الصحة العالمية , التنصير كالتي تحصل على دعم من بعض ككالت األمم المتحدة 
كاإلسالمية تسهم في ميزانيات منظمات األمم علمان بأف الدكؿ العربية , كاليونسيف إلخ , كمنظمة اليونسكو ,  FAOالعالمية 

 :  كمن تلك المنظمات المستفيدة من دعم األمم المتحدة ىي, المتحدة تلك 
  .مجلس اإلرساليات الطبية الكاثوليكية كالذم يعمل من خالؿ الطب كالصحة كالعامة  -أ

  .خدمات اإلغاثة الكاثوليكية  -ب
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 . صندكؽ األطفاؿ المسيحي  -ج
  .كاألطفاؿ اللقطاء إلخ , كتعمل في مجاؿ رعاية األيتاـ , ة الرحمة الدكلية جمعي -د
  .المنظمة الكاثوليكية  -ىػ

  .كىذه مجرد أمثلة لبعض المنظمات التنصيرية المدعومة دكليان كالتي تعمل في جد كمثابرة في إندكنيسيا 
كدكر العجزة كمراكز , كمالجئ األيتاـ , د كالمستشفيات كالمعاى, كإلى جانب ىذه المنظمات فإف ىناؾ العديد من المدارس 

  .الدكلة التي كانت تستعمر إندكنيسيا  –الشباب التي تتبناىا كترعاىا منظمات كمؤسسات تنصيرية في ىولندا 
سد ىذه  كلبد للحكومات كالمنظمات اإلسالمية من, كيبقى الفقر منفذان أساسيان يتسلل منو المتنصركف إلى صفوؼ المسلمين 

فهي تعمل عبر كسائل .. أماـ مخططاتها الشريرة  –بطرؽ علمية مدركسة  –كالوقوؼ , كالتنبيو لخطر حركة التنصير , الثغرة 
 .ماكرة خادعة 

 :الميراث الستعمارم -4
كأمتو , في اإلسالـ كالناس كلهم سواسية , اىتم الستعمار بتشجيع النزعات القومية كالعنصرية برغم أف اإلسالـ دين لكل البشر 

فقد حاربها اإلسالـ جميعان حينما , أك قومية , أك قبلية , كليس في اإلسالـ عصبية , كرابطها كاحد , دينها كاحد , أمة كاحدة 
كلما كاف الستعمار يدرؾ ىذه ..  }إنما المؤمنوف أخوة  {:فقاؿ سبحانو كتعالى في سورة الحجرات , جعل المسلم أخا المسلم 

الفرعونية " فمثالن أراد أف يبعث في مصر فكرة , فقد عمل على إزالتها من نفوسهم , كيعلم أىميتها بالنسبة للمسلمين , قة الحقي
كسوغ لها , في إيراف " الفارسية " كما بعث , كالعتزاز بو  –تراث ما قبل اإلسالـ  –التي تقـو على إحياء التراث العمراني " 

الفينيقية " ككذلك أثار الستعمار دعول , العتزاز بتاريخ الفرس القديم , مة السابقة لحضارة اإلسالـ كللحضارات الفارسية القدي
كلكن أىل المغرب قاكموىا , في المغرب " البربرية " ك , في العراؽ " اآلشورية " في بالد الشاـ لنفس األسباب كاألىداؼ ثم " 
ة ىو سلخ أجزاء العالم اإلسالمي بعضها عن بعض تمهيدان لستعمارىا كالسيطرة كالغرض من كل ىذه الدعوات اإلقليمية الضيق, 

  .عليها 
مثل فكرة العركبة التي أراد لها أف تكوف رابطة قومية , كلما لم تنتصر ىذه الدعوات الضيقة لجأ الستعمار إلى نشر أفكار جديدة 

بعد أف كاف اإلسالـ يجمع بين , كحاكؿ التفريق بينهما  –عربية كالتركية ال –ثم أشعل النار بين القوميتين , للعرب مناقضة لإلسالـ 
  .األمتين على مدل العصور اإلسالمية المختلفة 

ل كما , كنظركا إلى قضاياه بما ينسجم كنظرتهم القومية , كفي ظل القومية العربية انسلخ القوميوف عن جسم العالم اإلسالمي 
كىي في , سميت قضية فلسطين بالقضية العربية كأف ل عالقة للدكؿ اإلسالمية غير العربية بها  فمثالن , يمليو عليهم إسالمهم 
  .الواقع قضية إسالمية 

ىو اعتبار الدين  –كغيرىا , أك اشتراكية , أك كطنية , كالغرض من إثارة كل ىذه األفكار العنصرية الضيقة سواء كانت قومية 
  ,عنصران ل أىمية لو 

كتركيا , كمشكلة األكراد في العراؽ , أكضح األمثلة على تشجيع الستعمار للنعرات العنصرية مشكلة جنوب السوداف  كلعل من
  :كسوريا كىو ما سنتناكلو بشيء من التوضيح فيما يلي 

 :مشكلة جنوب السوداف  -أ
الذم سعى بكل السبل إلى تعمق الفوارؽ , كىي من صنع ذلك الستعمار , ىي مشكلة كرثها السوداف من الستعمار البريطاني 

كثقافيان كدينيان , فعزؿ الجنوب إداريان  –كالدينية كالثقافية بين شماؿ السوداف كجنوبو بهدؼ فصل الجنوب عن الشماؿ , العرقية 
ونهم كأف العرب في الشماؿ يستغل, كأدخل في ركح الجنوبيين أنهم مستعمركف من سكاف الشماؿ المسلمين , عن الشماؿ 
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كمن أجل تعميق ىذه األفكار , كأف أىل الجنوب عرقيان مختلفين عن أىل الشماؿ , كيغمطونهم حقوقهم السياسية كالقتصادية 
, كبالمقابل حارب اإلسالـ ىناؾ , فمنحها كل ما تحتاجو من عوف كسند , كغيرىا أطلق لإلرساليات التنصيرية يدىا في الجنوب 

كقد أدت , كسن القوانين لمنع اختالط أىل الشماؿ بأىل الجنوب خوفان من أف ينتشر اإلسالـ بينهم , كمنع انتشاره بكافة السبل 
 –كليست الحرب الدائرة في جنوب السوداف اآلف , سياسة العزؿ السياسي كالحضارم ىذه إلى المواجهة بين الشماؿ كالجنوب 

كإنما ىي نتيجة , نصرانية كما تصورىا أجهزة الغرب اإلعالمية الستعمارية حربان بين اإلسالـ كال –كالتي تستنزؼ موارد البالد كلها 
, كالمؤسسات الكنسية في أرض الجنوب , كالثقافية كالسياسية التي زرعها الستعمار البريطاني , لتفاعالت الخالفات الحضارية 

 , تخرجوا في مدارس الجنوب  كىي أيضان نتيجة األباطيل التي مأل بها الستعمار عقوؿ بعض الجنوبيين ممن
 :المشكلة الكردية  -ب

ثم فرؽ  –كأمة إيرانية , كىي أيضان من صنع الستعمار يـو أف خطط الحدكد السياسية التي تفصل بين أمة تركية كأمة عربية 
, لضياع كالتشتت كعمق إحساسهم با, فمزؽ ىويتهم , كألحق كل مجموعة منهم بوطن من أكطاف ىذه األمة اإلسالمية ,األكراد 

, أك جنوب شرؽ تركيا , كبعضها اآلخر في شرؽ , بعضها في شماؿ العراؽ , فمواطنهم متعددة ككاقعة في أرض كعرة التضاريس 
كمن ثم تولد لألكراد شعور بأنهم حبيسوا ىذا الوطن المحدد تحيط بهم األمة العربية كاألمة , كبعضها الثالث في غرب إيراف 

  –كأنهم سالليان مختلفين عن ىذه األمم , مة التركية من كل جانب كاأل, اإليرانية 
 :المشكالت الحدكدية  -ج

فقد , كىذه من أقسى المشكالت التي كرثتها الستعمار للحكومات الوطنية التي خلفتو في حكم كثير من بلداف العالم اإلسالمي 
ثم قسم مناطق النفوذ , كإيطالية إلخ , كفرنسية , بريطانية , ق نفوذ قسم الستعمار البالد اإلسالمية التي سيطر عليها إلى مناط

حيث قسمها إلى أربع كحدات , تلك إلى مناطق كحدات متعددة كقد بدل ذلك كاضحان في سياسة الستعمار الفرنسي في سوريا 
فية مصطنعة دكف مراعاة لخطورة كسياسة الستعمار في كل ذلك ىي ترسيم حدكد جغرا, سوريا كلبناف : ثم إلى كحدتين ىما , 

كخلق بؤر صراع بين كل , كىد الستعمار دائمان ىو تمزيق العالم اإلسالمي جغرافيان كسكانيان , تمزيق العناصر البشرية الواحدة 
لدكؿ فمثالن عمد إلى خلق ما يعرؼ بالمناطق المحايدة بين بعض ا, دكلة كجارتها كبخاصة في المناطق ذات الثراء القتصادم 

فهناؾ اآلف صراع بين المغرب كالجزائر على بقعة من ,األمر الذم أثار صراعات حدكدية بين تلك الدكؿ , الخليجية كغيرىا 
, ثم اقتطع الستعمار لواء اإلسكندركنة السورم كألحقو بتركيا , ثم كانت قضية الصحراء المغربية , األرض ذات ثراء معدني 

بعضها مع , كبين بعض دكؿ الخليج , كقضية كشمير بين الهند كباكستاف , د بين إيراف كالعراؽ كىناؾ قضية شط العرب كالحدك 
  .كالتي كصل بعضها إلى محكمة العدؿ الدكلية بالىام , بعض 

 :سيطرة ثقافة المستعمر  -د
تغليب ثقافتو كلغتو , تحت سيطرتو من اإلستراتيجيات التي اعتمد عليها الستعمار في تركيز ىيمنتو على الدكؿ اإلسالمية الواقعة 

لتقـو بأعباء الحكم من بعده  –تعملوا في معاىده كعلى يديو  –كخلق طبقة من متعلمي ذلك البلد , على ثقافة كلغة تلك الدكؿ 
ب على حسا( المستعمر ) كبخاصة األقليات النصرانية التي ستقـو برعاية مصالحو , كىذا ما عرؼ بتهيئة األقليات للحكم , 

كاف , فمثالن تتحكم األقليات النصرانية الحاكمة في عدد من البالد األفريقية ذات الكثافة المسلمة , مصالح أممها اإلسالمية 
من نسبة % 14فقد حكمت تلك البالد فئة تقل نسبتها عن  –كحتى عهد قريب  –على سبيل المثاؿ  –ذلك في تشاد 

كأثيوبيا كتنزانيا مثالن فالحكم لألقلية النصرانية التي تتحكم في , أما في أرتيريا , ف كقد تغير ىذا الوضع اآل -السكاف المسلمين 
كلعل السبب في ذلك أف الستعمار قد عمل في تلك البالد كغيرىا على جعل األكثرية المسلمة , رقاب الكثرة المسلمة ىناؾ 

 , ز القيادية في الدكلة كالفقر كالتأخر بحيث ل تستطيع تولي المراك, في حالة من الجهل 



36 
 

 ~Queen~        ال تنسوني من صاحل دعائكم                                                                                  

 :إسقاط الخالفة اإلسالمية في الدكؿ العثمانية  -ىػ 
لكونها نواة , إلى إسقاط الخالفة العثمانية  –كما رأينا في موضع سابق  –عمد المستعمركف بعوف من الصهيونيين كالعلمانيين 

كقد تعرضنا سالفان لكيفية إسقاط , لمسلمين كلهم كالقائمة على أمور ا, كلكونها أساس الحكم في اإلسالـ , اتحاد المسلمين 
  .**كاآلثار السلبية التي ترتبت على إسقاطها , الخالفة 

 
 المحاضرة العاشرة

 اتجاه مقاكمة الستعمار الغربي في القرف 
 ( التاسع عشر الميالدم ) الثالث عشر الهجرم 

 :الصحوات اإلسالمية 
فهو يطلق مثالن على الحركات اإلسالمية التي ظهرت في بعض بلداف العالم : اني عدة مع" الصحوات اإلسالمية " لمصطلح 

, التي قامت بهدؼ محاربة ما ساد تلك البالد من ( التاسع عشر الميالدم ) اإلسالمي , خاصة في القرف الثالث عشر الهجرم 
الدين إلى مكانتو األكلى التي عاشها زمن  سلوؾ كممارسات تتنافى مع جوىر الدين اإلسالمي الحنيف , كذلك عن طريق إعادة

الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو كسلم , كزمن خلفائو الراشدين رضواف اهلل عليهم جميعان , أم الرجوع إلى دين السلف األكؿ 
ذلك كلقد كانت إحدل تلك الحركات دعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب السلفية في نجد , كك .الخالي من البدع كالضاللت 

الصحوات اإلسالمية " الدعوة السنوسية التي اتخذت من برقة بليبيا منطلقان لها , كالثورة المهدية في السوداف , كيشمل مصطلح 
التي تزعم الدعوة إليها جماؿ الدين األفغاني , كساعده في " الجامعة اإلسالمية" إلى جانب ىذه الحركات الثالث , فكرة " 

" المنار" مصلح اإلسالمي محمد عبده , كحمل لواءىا من بعد ذلك الشيخ رشيد رضا , صاحب مجلة نشرىا صديقو كتلميذه ال
ليشمل الحركات التحررية " الصحوات اإلسالمية " كاتسع مدلوؿ مصطلح  .اإلسالمية , كأنصاره ممن ساركا على دربو السلفي 

لسيطرة الستعمارية المعادية لإلسالـ كأىلو , كما أصبح ىذا التي شهدتها بعض بلداف العالم اإلسالمي , الرامية للتخلص من ا
المدلوؿ يطلق على بعض المشركعات الوحدكية اإلسالمية كالعربية التي تعمل على جمع شمل المسلمين , كتعزيز تضامنهم , مثل 

  .قتصادية , كإعالمية منظمة المؤتمر اإلسالمي , كرابطة العالم اإلسالمي , كما تفرع عنهما من مؤسسات ثقافية , كا
حيث كانت أفكار شيخ اإلسالـ  –الرابع عشر الميالدم / كىناؾ من يرد بدايات ىذه الصحوة إلى أكائل القرف الثامن الهجرم

ابن تيمية الذم عاش كعايش دمار التتار في العالم اإلسالمي , فدعا الى الرجوع إلى إسالـ السلف الصالح الخالي من البدع 
  .كإلى فتح باب الجتهاد , كترؾ طريق الفالسفة كالمتكلمين ألنها لتتفق مع الركح السلفية كالشوائب ,

 :الحركة السلفية في نجد  -1
نشأ الشيخ محمد بن عبد الوىاب التميمي في نجد حيث انتشر المذىب الحنبلي بعد موت اإلماـ أحمد بن حنبل في عاـ 

قرية باليمامة غرب مدينة " العيينة " ـ في أسرة علمية ميسورة الحاؿ ك 1743/  ىػ 1115سنة " العيينة " ىػ في بلدة  241
الرياض , تتلمذ على أبيو , كحفظ القرآف الكريم عندما بلغ العاشرة من عمره , كأحاط في حلقة أبيو بكتب السلف , كبخاصة 

ن شخصيتو, ثم أثر الرحالت التي قاـ بها في طلب بمؤلفات ابن تيمية, كقد تأثربها ,ككاف لشخصية ابن تيمية أثر كاضح في تكوي
العلم , فقد زار الحجاز حاجان كشهد ىناؾ مظاىر كثيرة للشرؾ من تعظيم للقبور , كاستغاثة بالموتى , كما أنو تأثر بما شاىده في 

ة إسالمية متجلية في المسجد الحراـ من حلقات طالب العلم حوؿ مشايخ يدرسوف مختلف العلـو النافعة , كبما لحظو من كحد
مشاعر الحج , ككانت ىذه النطباعات حافزان لو لمواصلة تعليمو , ثم زار المدينة المنورة كرجع إلى بلده العيينة , كلكنو سرعاف 
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ما رجع مرةن أخرل إلى الحجاز لتلقي العلم على علمائو , كىناؾ أدرؾ حاجة األمة بعامة , كحالة نجد كالحجاز بخاصة لإلصالح 
  ثم عاد إلى نجد , كارتحل مرة أخرل إلى البصرة طلبان للعلم , فدرس فيها الفقو كالحديث على عدد من علمائها , ,

كفي البصرة رأل الشيخ محمد كثيران من األمور التي كانت مخالفة للحق  , فاستنكر كل ذلك في مجالسو , مما أثار عليو بعض 
التوحيد الذم ىو حق " كضع كتابو " حريمالء " حساء , ثم إلى حريمالء , كفيو أم العامة , فأخرج من البصرة, كتوجو إلى األ

حيث ناصره أميرىا عثماف بن حمد بن " العيينة " إلى بلدة " حريمالء " كأعلن دعوتو , فحاكلوا قتلو , فهجر " المولى على العبيد 
مساندة السلطة لو , كفي العيينة بدأ تطبيق مبادئ دعوتو , فقاـ عبداهلل بن معمر , فجاىر بدعوتو , كازداد أتباعو , كظهر أمره ل

ىو كأتباعو بقطع األشجار التي يتوسل بها الجهاؿ , كىدـ القبة المبنية على قبر في الجبلية كاف الناس يظنوف أنو قبر زيد بن 
  ......الخطاب رضي اهلل عنهم

, كىناؾ كاف إئتالفو مع أميرىا محمد بن سعود , كتعاىدىما على نشر كبعد إخراج الشيخ محمد من العيينة , ذىب إلى الدرعية 
  .الدعوة , كتطبيق مبادئها , فكاف قياـ الدكلة السعودية األكلى على منهاج ىذه الدعوة السلفية 

وقوؼ في كدعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب ل تنادم بمذىب جديد , كإنما تنادم بإحياء الدين , كالدفاع عن السنة , كال
 ..كجو الخارجين عليها , كالشيخ يجتهد برأيو

  :كقد أقاـ دعوتو على المبادئ التالية .. 
  .العودة باإلسالـ إلى صفائو األكؿ , كذلك بالرجوع إلى الكتاب كالسنة في معالجة أمور الحياة  -1
إلو إل اهلل كحده , كالخالص من كل ما يتنافى مع الدعوة إلى التوحيد , كتحرير الذات اإلنسانية من الستعباد للبشر , فال  -2

  .التوحيد ككمالو , مثل التبرؾ باألكلياء , كالتمسح بالمشايخ , كالتقرب إلى اهلل بزيارة قبور الصالحين 
  .إنكار تأكيل القرآف , كالىتماـ بظاىر النص  -3
  .فتح باب الجهاد , كتحرير الفكر اإلنساني من مذلة التقليد  -4
الدعوة الصادقة لإلسالـ بالجهاد في سبيل اهلل , آمران بالمعركؼ أك ائتماران بو , كنهيان عن المنكر , أك انتهاءن بو , كمن ثم فقد  -5

  .تعاىد الشيخ محمد بن عبد الوىاب مع األمير محمد بن مسعود على الحرب , كخاض معاركها 
  ..عبد الوىاب إفراد اهلل سبحانو بالعبادة , كمحاربة الشرؾ بجميع أنواعو  كمن ثم فإف أىم ما تهدؼ إليو دعوة الشيخ محمد بن

  : , ككاف ألثرىا أسباب , منهاكقد كاف لهذه الدعوة آثار كاضحة في عدد من بلداف العالم اإلسالمي 
اجهها العالم اإلسالمي  بعيدة عن التحديات الخطيرة التي ك  –أف الدعوة قامت كترعرعت كقويت في أكاسط الجزيرة العربية  -1

  .كلو من خالؿ النفوذ الستعمارم الزاحف 
كأنها استهدفت كل المسلمين القادمين من مختلف أنحاء  –مهد اإلسالـ  –كما أف الدعوة انبعثت في الجزيرة العربية   -2

  .العالم اإلسالمي قاصدين بيت اهلل الحراـ 
اء عليها , فأكغر صدر الدكلة العثمانية عليها , كأكىمها أف فيها خطران عليها على كأدىا كالقض –من ثم  –كقد حرص الستعمار 

كعلى نفوذىا , فأكعزت الدكلة بدكرىا إلى محمد علي باشا في مصر بإسقاطها , فجرد عليها الجيوش , كاستطاع القضاء على 
لدعوة أف توسع مداىا , كتاثر بها دعاة سلفيوف دكلتها في الدرعية , كلكنو لم يستطع القضاء على الدعوة كفكرىا , فاستطاعت ا

آخركف في الهند , كالعراؽ , كالشاـ , كمصر , كالمغرب , فكاف من تالميذىا األلوسي الكبير في بغداد , كجماؿ الدين القاسمي 
دف فوديو في في الشاـ , كخير الدين التونسي في تونس , كأحمد بن عرفاف الشهيد , كصديق حسن خاف في الهند , كعثماف 

  .أفريقيا , كغيرىم , كانبعثت منها حركات كدعوات أخرل , كالسنوسية في الشماؿ األفريقي , كالحركة المهدية في السوداف 
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 : ليبياالحركة السنوسية في  -
ية إلى جوىرىا تأثر السنوسي بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوىاب إباف كجوده بمكة , ككانت غايتو ىي العودة بالعقيدة اإلسالم 

إلعدادىم , كلبث الدعوة , ل سيما في  أمر ضركرم" الزاكية " األصيل , كذلك عن طريق نشر الدعاة , الذين كاف يرل أف إنشاء 
  .البيئة الصحراكية , خاصة كاف السنوسية كانت قد اتخذت من الصحراء الليبية ميدانان لنشاطها 

بادئ التي نادل بها الشيخ محمد بن عبد الوىاب , كالعودة باإلسالـ إلى نقائو األكؿ , كتتفق السنوسية في مبادءىا مع كافة الم
 ...كالتركيز على الكتاب كالسنة , كفتح باب اإلجتهاد , كتنقية الدين مما علق بو من ضاللت كبدع

سالـ بين القبائل الوثنية ىناؾ عن كقد استطاعت الدعوة السنوسية أف تنتشر في شماؿ أفريقيا , كأجزاء من غربها , كأف تنشر اإل
كالسنوسية امتدادان للدعوة السلفية كإف اختلفت في كسائل نشر مبادئها , كقد  –طريق دعاتها كزكاياىا المنبثة في كل مكاف 

ـ  1911/ىػ  1329م طرابلس الغرب في عاـ تحولت السنوسية كليةن إلى مقاكمة عسكرية مسلحة عندما دخلت إيطاليا إلى إقلي
إصالح المجتمع البدكم الليبي , حيث أكجدت في الصحراء مجتمعان : كاستطاعت السنوسية أف تحقق عدة نجاحات منها  .

متحدان كمتعاكنان , كما أنها أكجدت سلطة دينية تولت اإلشراؼ على الفرد كالجماعة في تلك األصقاع الصحراكية , كنشرت العلم 
  ...يق زكاياه المتعددة كالمعرفة الدينية في الصحراء عن طر 

 الحركة المهدية في السوداف -3
جنوب مدينة " لبب " الذم كلد في جزيرة ( ـ  1885 – 1844) قامت ىذه الحركة على يد مؤسسها محمد أحمد المهدم 

سوداف طلبان القرية , ثم تجوؿ في أنحاء ال" خلوة " كقد حفظ القرآف في صغره في " األشراؼ " دنقلة , ألسرة قيل إنها من 
للعلم , كتعددت اتصالتو برجاؿ الدين السودانيين , كاصحاب الطرؽ الصوفية , ككاف لترحالو ىذا دخولو في إحدل الطرؽ 
الصوفية ثم خركجو منها , أكبر األثر في الدعاية لو , كرجل عابد زاىد , يتأفف عن أكل الحراـ , كقد ساعدتو ىذه السمعة 

جديدة تأتمر بأمره , كتنفذ إرشاداتو , كما أف تجوالو ذاؾ مكنو من الطالع على أحواؿ المسلمين الطيبة على تكوين جماعة 
السيئة في شتى أنحاء السوداف ,إضافة إلى ذلك فقد اطلع محمد أحمد المهدم في رحالتو تلك على أحواؿ البالد السياسية 

  ..سوداف الدينية كالدنيوية السيئة , األمر الذم جعلو يفكر في كيفية إصالح أحواؿ أىل ال
 –كقد اشتهر محمد أحمد بالزىد , كالورع كالتقشف , األمر الذم دعاه إلى النتقاؿ , كالعيش في جزيرة نائية على النيل األبيض 

مسلمين بغرض الختالء كالتعبد , كربما لجمع األتباع حولو استعدادان لبدء حركة تعمل على إصالح أحواؿ ال" أبا " ىي الجزيرة 
  ..–الدينية كالدنيوية  –في السوداف 

  :ككانت تعاليمو تتلخص فيما يلي 
  .العودة باإلسالـ إلى ما كاف عليو في أيامو األكلى , بالعتماد على الكتاب كالسنة  – 1
  .التوحيد بين المذاىب السنية األربعة , كالنفراد بمذىب اجتهادم خاص  -2
  : في أمور ىياهلل حصر الطريق الموصل إلى  -3
 . امتثاؿ أكامر اهلل كنواىيو  -جػ . صالة الجماعة  -أ

  .اإلكثار من كلمة التوحيد  –د . الجهاد في سبيل اهلل  –ب 
  .تالكة األكراد  –ك . تالكة القرآف  -ىػ 
السحر , ككتابة الحجب , كشرب  تحريم زيارة قبور األكلياء , كتحريم الرقص كالغناء , كمنع البكاء , كراء الميت , كإبطاؿ -4

  .الدخاف كالخمر 
  .البساطة في الملبس , كالمأكل , كحفالت الزكاج  -5
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أم النظاـ العثماني , كقد   –القضاء على الفساد السياسي في السوداف , كبقية األقطار اإلسالمية , كاإلحاطة بالنظاـ القائم  -6
  .أكبر األثر في القضاء على الحركة المهدية كاف لهذا الموقف المعادم للدكلة العثمانية 

كحكم محمد علي كأبنائو للسوداف , كاستولى على   –المصرم  –كقد نجح المهدم في تحرير السوداف من الحكم التركي 
ـ , كظلت الدكلة المهدية قائمة على حكم السوداف حتى قضت عليها حملة مصرية يقودىا  1885العاصمة الخرطـو في عاـ 

ـ , كالذم استطاع بسط الحكم الثنائي في السوداف في أعقاب ىزيمتو للحركة  1899في عاـ " كتشنر " ؿ بريطاني ىو جنرا
المصرم للسوداف , كالذم كاف في كاقع األمر حكمان إنجليزيان محضان  –المهدية , كذلك ىو الحكم المسمى بالحكم النجليزم 

  .ـ  1882ت الحتالؿ البريطاني منذ القضاء على ثورة عرابي في سنة للسوداف , لكوف مصر ذاتها كاقعة حينئذ تح
 :دكر األزىر كالقركيين كالزيتونة: ثانيان 

كاف لهذه المؤسسات التعليمية الدينية دكر في مجاؿ الصحوات اإلسالمية , كىو دكران كثيران ما أغلفو كأىملو الكتاب كالباحثوف , 
  :يلي لذا سنلقي الضوء على الدكر فيما 

 :الجامع األزىر  -1
ىػ بمدينة القاىرة , سندان كحاميان للدين  359من أقدـ الجامعات اإلسالمية التي عرفها العالم , فقد ظل منذ إنشائو في عاـ 

اإلسالمي , كلتراثو الفكرم كلو , حتى في أحلك الظركؼ كأصعبها عندما تعرضت مصر كاألمة اإلسالمية للغزكات التتارية , 
صليبية الستعمارية التي ىددت كياف األمة اإلسالمية , كما أنو ظل منارة علم كىداية يستضاء بو في كل مكاف من العالم كال

  ...اإلسالمي 
كاألزىر اآلف مؤسسة تعليمية حديثة شملها التطور فأصبحت فيو كليات للطب , كالهندسة , كبقية العلـو العصرية , كلكنو ما زاؿ 

  .لدين اإلسالمي , القائم على تراثو , كتعاليمو , كالعامل على تطويرىا , كتحديثها , كنشرىا بين المسلمين الحصن األمين ل
 :جامع القركيين  -2

يقع في مدينة فاس بالمغرب األقصى , كيرجع إليو الفضل في استمرار الوجود اإلسالمي في تلك الديار , كفي حفظ اللغة العربية 
ـ , كظل يؤدم دكره كمصدر  859/ ىػ  245ية كنشرىا في سائر أطراؼ أفريقيا الغربية , كقد أنشئ عاـ , كالتعاليم اإلسالم

إشعاع إسالمي دكف انقطاع , كلم يتعرض إلى ما تعرض إليو األزىر , أك جامع الزيتونة , كىو من أغنى المساجد اإلسالمية من 
  ..حيث فسحة أراضيو , ككثرة عقاراتو 

ابن العربي , كابن بطوطة , كاف خلدكف , كغيرىم ممن أثركا  –من أمثاؿ  –بعض من تلقوا العلم في القركيين  كقد لمعت أسماء
تراث األمة اإلسالمي الثقافي , كإليو كانت تلك السفارات من المشرؽ , كمن األندلس كتونس كغيرىا , كسفارة صالح الدين 

نهلوف من فيض علمهم , كقد كاف لعلمائو مشاركتهم في أحداث بالدىم األيوبي إلى المغرب , يحضركف مجالس علمائو , كي
لفتول أصدرىا علماء  –ضمن عوامل أخرل  –السياسية كالعسكرية , فمثالن كانت استجابة المرابطين لنجدة األندلس نتيجة 

  ..جامع القركيين 
 :جامع الزيتونة  -3

ـ , ككاف لو الفضل األكؿ في إنشاء جامع كجامعة القركيين بفاس ,  732/ ىػ  114أنشئ ىذا الجامع في فترة مبكرة في عاـ 
كلم يلبث جامع الزيتونة أف تعثر في مسيرتو في القرف الخامس  .ككانت ككأنها فرع لو –حيث أمدىا بالعلماء , كالمناىج كالكتب 

امع القركيين من الزدىار , كرغمان عن , كأصبح أثران بعد عين ,األمر الذم مكن ج" بني ىالؿ " الهجرم على أثر تغلب عرب 
  .نهضة جامعة الزيتونة من جديد أل أنو عانى ثانية في القرف العاشر من تدخل األسباف 
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كجامع الزيتونة أحد المؤسسات التعليمية اإلسالمية في الشماؿ األفريقي , كقد اقترف اسمو في مجاؿ تعليم العلـو الدينية بجامع 
  .كجامع القركيين بفاس في المغرب األقصى , كبالجامع األزىر في القاىرة  القيركاف في تونس ,

ـ على يد حساف بن النعماف كالي أفريقية في عهد  699/ ىػ  84كالواقع أف بداية تأسيس مسجد الزيتونة كاف في حوالي عاـ 
ـ عندما كاف كاليان على المغرب , كربما سمي  732/ ىػ  114الدكلة األموية , كقد أعاد بناءه من جديد عبيد اهلل الحبحاب عاـ 

المعركؼ , " الحلقات " ليكوف منارة إسالمية  يستضيئ  بنوررىا كعلمها المسلموف , ككانت الدراسة فيو على نظاـ " الزيتونة " 
, كقد نظمت  حيث يتحلق الطالب حوؿ العلماء يتلقوف عنهم المعارؼ اإلسالمية , مثل الفقو , كعلـو القرآف كاللغة إلخ 

ـ , فأصبح الحصوؿ على شهادة اجتياز امتحاف معين ىي الشرط األساس ألف يصبح  1891/ ىػ  1349الدراسة فيو عاـ 
  " .التطويع " العالم مدرسان فيو , كأصبح الطالب المتخرج منو يمنح شهادة تسمى بشهادة 

كليهما استطاع أف يقـو بدكر فاعل في التصدم للفكر الشيعي   كلجامع الزيتونة دكر مماثل لدكر الجامع األزىر في مصر كذلك أف
, كاف يعيد لمذىب أىل السنة كالجماعة مكانتو الحاسمة الفاصلة في العالم اإلسالمي سواء في المشرؽ أك المغرب , ففي عهد 

ي ,كاستمر األمر كذلك الفاطميين حاكلت ىذه الدكلة نشر مذىب الشيعة اإلسماعيلي بين أىل المغرب , كمحو المذىب السن
ـ  1449/ ىػ  441حتى عهد حاكم تونس المعز بن باديس رابع ملوؾ الدكلة الصنهاجية , الذم نبذ المذىب الشيعي في عاـ 

, كبايع الخليفة العباسي , كأعاد تونس إلى مذىب أىل السنة كالجماعة , كقد كاف لجامع الزيتونة دكر رائد في تأصيل ىذا 
لى علماؤه مكافحة العقائد المخالفة لو , حتى عم مذىب اإلماـ مالك بن أنس الديار التونسية , كىكذا فقد  المذىب , فقد تو 

مساجد كالحصوف حمت العقيدة , كدافعت عنها , كحفظتها في " القركيين " ككما كاف " األزىر " كما كاف " الزيتونة " كاف 
  .ةأكقات األزمات كالخطوب التي ألمت باألمة اإلسالمي
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 المحاضرة الحادية عشرة
  ..الصحوة اإلسالمية

  في العصر الحديث
تحاكؿ األمة اإلسالمية حاليان تجاكز المحن الكثيرة , كالمصاعب التي اعترضت سبيلها رغمان عما أحيك حولها من مكائد 

صة كأنها ل تزاؿ متمسكة بدينها , مكمن قوتها , كمؤامرات عديدة , كما تحاكؿ أف تتلمس مواطن القوة لتنطلق من جديد , خا
كسر بقائها كالذم مكنها من الصمود أماـ التحديات الماضية التي كاجهتها , كسيمكنها من الصمود , كيعيينها على النهوض 

  .كالمواجهة من جديد بإذف اهلل 
كثيرة كشرسة استهدفت القضاء على اإلسالـ ,   العشرين ميالدم , محاكلت كمؤامرات/ كلقد شهد القرف الرابع عشر الهجرم 

 .كالهيمنة على المسلمين , كنهب خيرات العالم اإلسالمي , كالعبث بمقدراتو كقيمو
 :كمن تلك المؤامرات على سبيل المثاؿ ل الحصر 

  .األزمات الطائفية كالسياسية التي تعرضت لها لبناف في تاريخو الحديث كالمعاصر  -1
  .اقية اإليرانية التي استنزفت موارد كإمكانات البلدين الهائلة , كدكنما طائل أك ىدؼ الحرب العر  -2
الحرب الخليجية الثانية كالتي جاءت نتيجة لحتالؿ بلد مسلم لبلد مسلم آخر , كذلك أمر لم يسبق إليو من قبل , كل زلنا  -3

  .نعيش كنعايش نتائجها المأسوية على المنطقة العربية بأسرىا 
  .الهجمة التنصيرية على بلداف أفريقيا كآسيا كبخاصة المسلمة منها  -4
قضية جنوب السوداف التي زرعها الستعمار اإلنجليزم كالتي أكلت األخضر كاليابس في السوداف , كاستنزفت موارده  -5

  .هائلة المادية كالبشرية , ككقفت عقبة في سبيل تطوره كنموه , رغمان عن إمكانية الزراعية ال
  .قضايا األقليات المسلمة المختلفة , ككلها حلقات في التآمر على اإلسالـ كالعالم اإلسالمي -6

/ كرغم ىذه الحلقات المتتابعة من التآمر كالكيد لإلسالـ كالمسلمين , فقد شهد الثلث األخير من القرف الرابع عشر الهجرم 
عان إلى اهلل , بعد أف أصاب العالم اإلسالمي اليأس كالقنوط , كأصابتو خيبة األمل العشرين الميالدم صحوة إسالمية مباركة , كرجو 

في تجارب الفكر األكركبي الفاشلة , من ديمقراطية , كاشتراكية , كتقدمية , كقومية ككطنية , كما إلى ذلك من تلك الشعارات 
لمبادئ كاألسس اإلسالمية السياسية كالجتماعية كالقتصادية الخالبة , كالمبادئ الغربية الوصفية التي حاكؿ الغرب زرعها مكاف ا

, فأخذ بعضهم يعود إلى اهلل , كلقد تمثلت ىذه الصحوة في الدعوة ألف يعيش المسلموف إسالمهم في جوىرة كقيمو الخالدة , 
 كأف ينطلقوا منو لمعالجة شئوف عصرىم , 

العشرين ميالدم , مظاىر صحوة جديدة تهدؼ إلى الرجوع إلى /  كنتيجة لذلك برزت مع نهاية القرف الرابع عشر الهجرم
اإلسالـ ,كمن مظاىرىا تخرج شبابان ملتزمان كمتمسكان بعقيدتو اإلسالمية رغم دراستو , مناىج التعليم في المدارس , كالمعاىد 

المعلمين , كالمهندسين كمن طالب كالجامعات  التي أنشأىا دعاة التغريب , كقد بدأ ذلك في أكساط المثقفين من األطباء , ك 
الجامعات , ثم بدأ الىتماـ بجامعات التراث اإلسالمي , فعال شأف الجامعات اإلسالمية , كأقبل عليها الطالب من جديد , كبعد 

الطالب  أف كانوا عازفين عنها في الماضي , كبدأت تنافس , بل تفوقت في أحياف على الجامعات العلمانية كأصبحت مناران يرتاده
, كالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة , كجامعة اإلماـ  جامعات كثيرة , منها جامع األزىرمن شتى أنحاء العالم اإلسالمي كأمثلة ال

 محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض , كجامعة أـ القرل , 
كبدايات عودة الثقة بالنفس المسلمة من جديد , كلعل كل ذلك يشير إلى بركز ظاىرة جديدة , كىي العتزاز بالفكر اإلسالمي , 

إذ بدأ المفكركف المسلموف ينتقلوف مثالن من دكر الدفاع عن دينهم كقيمهم , كعن رد الشبهات إلى رد الشبهات إلى دكر 
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ما ىي في ثقة كالستحياء إلى مرحلة عرض الفكر اإلسالمي , كالمبادئ اإلسالمية ك" النظرة العتذارية " التحدم , كمن مرحلة 
كاعتزاز , كأصبح الكتاب كالباحثوف المسلموف يعرضوف حقائق اإلسالـ كنظاـ شامل في حد ذاتو , ل حاجة لو في المقارنة بأم 

نظاـ آخر , خاصة عندما اتضحت لهم مثالب النظم الوضعية السياسية كالقتصادية كالجتماعية , كفشلها التاـ في حل مشاكلهم 
  .ت التي تواجههم كمواجهة التحديا

كبدأ المسلموف يعوف مشاكلهم المتمثلة في قضايا التخلف , كالجهل كالمرض , كبدأكا يعقدكف المؤتمرات كالندكات لمناقشتها , 
الستعمار , كالصهيونية , كالرأسمالية كالشيوعية , كغيرىا : كإيجاد الحلوؿ لها , كأخذت الرؤل تتضح أمامهم , فعرفوا خصومهم 

نظريات الغربية الوضعية كالعلمانية , كبدأكا يدركوف كيتنبهوف لما يحاؾ ضدىم , من مؤامرات , كيعلموف جاىدين للوقوؼ من ال
  .أمامها 

مظاىر للصحوة اإلسالمية , كلاللتزاـ باإلسالـ , كمحاكلة إعادتو من جديد إلى شتى مناحي الحياة ليقـو  –كغيرىا  –ككل ىذه 
  :كفيما يلي أبرز مظاىر تلك الصحوة المعاصرة بإيجاز تى تتجو الحياة كجهة إسالمية من حياتها , بدكره كامالن فيها , ح

 :منظمة المؤتمر اإلسالمي  -1
أدرؾ بعض قادة اإلسالمية أف ضعفها يكمن في فرقتها كتشتتها , كأف قوة األمة لن تكوف اإل عن طريق كحدتها كتضامنها , 

نيف , خاصة كأنو قد جربت كل المذاىب كالنظريات السياسية األكركبية , كلم تجد فيها نفعان كل كعودتها إلى مبادئ دينها الح
حالن لمشاكلها , بل على العكس , فقد زادت من مصاعبها , ككاجتها بمصاعب كتحديات جديدة , كمن ثم فقد قامت دعوات 

مين , كبضركرة العودة إلى اإلسالـ من جديد , ليكوف كحركات شعبية قوية في العالم اإلسالمي تنادم بضركرة تضامن المسل
منهاجان كنظامان يحكم كافة شئوف المسلمين الحياتية , كليكوف أساسان لوحدة  األمة اإلسالمية , خاصة كأف المسلمين قد جربوا 

قتصادية دكنما نجاح , فقد شتى أشكاؿ الوحدة القائمة على غير أسس إسالمية , مثل أشكاؿ التكتالت اإلقليمية , كالقومية كال
" الحلف المركزم " حاكلت بعض الدكؿ المسلمة مثل تركيا , كإيراف كباكستاف تحقيق شئء من الوحدة بينها عندما انضمت إلى 

, ثم حاكلت دكؿ كثيرة أخرل نفس الشيء " الجامعة العربية " كحاكلت الدكؿ العربية أف توحد صفوفها عندما انضمت إلى  –
أك إلى غيرىا من المنظمات الرامية إلى الوحدة , كلكن دكف أف تحقق األمة  –" حركة عدـ النحياز " ضمت إلى عندما ان

اإلسالمية ىدؼ الوحدة , ككاف عليها أف تتجو إلى سبيل آخر , ىو سبيل العتماد على الذات , كأف تحاكؿ إيجاد التضامن 
كقادتها إلى الدعوة إلى إنشاء منظمات إسالمية ىدفها تحقيق كحدة كتضامن  بجهود ذاتية داخلية , األمر الذم دعا بعض دكلها

  .المسلمين بالتدريج كبالسبل المتاحة لدكؿ العالم اإلسالمي , فقامت منظمة المؤتمر اإلسالمي 
ة , كالمخلصين من ككاف قياـ ىذه المنظمة تتويجان لجهود رسمية كشعبية في العالم اإلسالمي , لعبت المملكة العربية السعودي

  .أبناء األمة دكران بارزان في إنجاحها 
ـ , كمؤتمر كراتشي  1931/ ىػ  1354مثل مؤتمر بيت المقدس اإلسالمي في سنة : كبدأت ىذه الجهود بعقد عدة مؤتمرات 

الم ـ , ككاف ىدفها كلها محاكلة معالجة مشكالت الع 1964ـ , كاجتماع مقديشو في عاـ  1951ك  1949في سنة 
تجمع " اإلسالمي السياسية , كالثقافية , كالجتماعية كالقتصادية , كتعززت مثل ىذه الدعوات كتطورت إلى الدعوة إلقامة 

  .كانت المملكة العربية السعودية من أكؿ الداعين لو في الستينات من القرف الميالدم الفائت " إسالمي دكلي 
دكؿ العربية كاإلسالمية , كالدكؿ الكبرل مثل التحاد السوفيتي آنذاؾ , ألسباب كقد كاجهت ىذه الدعوة معارضة من بعض ال

أيديولوجية كسياسية مختلفة , حيث كانت تتوزع أىواء قادة الدكؿ اإلسالمية كالعربية , فالستينات كانت فترة ازدىار الفكر 
ت كالدعوات الرامية إلى إيجاد نوع من الوحدة بين الشتراكي كالثورم في المنطقة اإلسالمية , كرغم كل ذلك استمرت المحاكل

, حيث قويت ( إسرائيل ) ـ التي خسر فيها العرب معركتهم ضد دكلة الكياف الصهيوني  1967المسلمين حتى كقوع نكبة يونيو 
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ل المملكة ثم تبلورت الفكرة في دعوة الملك فيصل عاى –عربان كغير عرب  –فكرة التجمع اإلسالمي بين قادة المسلمين 
ـ , الذم جاء كرد فعل على الجريمة الصهيونية  1969/ ىػ  1389العربية السعودية  لجتماع القمة اإلسالمية بالرباط في عاـ 

  .كأكؿ تجمع إسالمي رسمي   –في إحراؽ المسجد األقصى , كفي ذلك المؤتمر تقرر إنشاء منظمة العالم اإلسالمي 
 
ـ ,  1972/ ىػ  1393ي المؤتمر الثالث لوزراء خارجية الدكؿ اإلسالمية المنعقد في جدة عاـ كقد تم إقرار ميثاؽ المنظمة ف"

الذم اشتركت فيو ثالثوف دكلة إسالمية , كقد تزايد عدد أعضاء المنظمة حتى شارؼ على ما يربو على الخمسين دكلة , كتهتم 
أك أقليات مسلمة , كتقرر المنظمة في ميثاقها أف اإلسالـ ىو  المنظمة بالمسلمين في جميع أنحاء العالم , سواء كانوا أغلبيات

العامل األقول في تقارب كتفاىم كتضامن الشعوب اإلسالمية , بل إف العقيدة اإلسالمية عامل من العوامل المهمة لتحقيق التقدـ 
 " .كالرفاىية بين أبناء البشر 

 :أىداؼ المنظمة 
  :يق األىداؼ التالية تسعى منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى تحق

  .تعزيز التضامن اإلسالمي بين الدكؿ األعضاء  -1
دعم التعاكف بين الدكؿ األعضاء في المجالت القتصادية , كالجتماعية , كالثقافية , كالعلمية , كفي المجالت الحيوية  -2

  .األخرل , كالتشاكر بين األعضاء في المنظمات الدكلية 
 . لتفرقة العنصرية , كالقضاء على الستعمار في جميع أشكالو العمل على محو ا -3
  .اتخاذ التدابير الالزمة لدعم السالـ كاألمن الدكليين القائمين على العدؿ  -4
تنسيق العمل من أجل العمل على سالمة األماكن المقدسة كتحريرىا , كدعم كفاح الشعب الفلسطيني , كمساعدتو على  -5

  .كتحرير أرضيو استرجاع حقوقو , 
  .دعم كفاح جميع الشعوب اإلسالمية في سبيل المحافظة على  كرامتها كاستقاللها , كحقوقها الوطنية -6 

  .إيجاد المناخ الصحيح لتعزيز التعاكف كالتفاىم بين الدكؿ األعضاء كالدكؿ األخرل  -7
اإلسالمي للوقوؼ أماـ المخططات الستعمارية , كلم الدعوة إلى التضامن _ يرحمو اهلل _ كقد تبنى الملك فيصل آؿ سعود 

شعت المسلمين , كمجابهة الغزك الفكرم بجميع أشكالو , كقاـ من أجل ذلك بعدة جولت في معظم البالد اإلسالمية , كما 
الطالب في أرسلت المملكة العربية السعودية عدة بعثات ألفريقيا من أجل مساعدة المسلمين ىناؾ , كاستقبلت المئات من 

  :جامعاتها , ككاف نتيجة ىذا المجهود 
تبهت الدكؿ األفريقية للخطر الصهيوني بعد اتصالت الملك فيصل بها , فقطعت معظمها عالقتها السياسية مع الكياف _ 1

 . الصهيوني , كانقلب العديد منها إلى تأييد الحق اإلسالمي في فلسطين كغيرىا
مية ليسد الفراغ في مساعد الدكؿ اإلسالمية النامية , كليقدـ المساعدات لها على أسس خالية أنشيء البنك اإلسالمي للتن -2

  .من المعامالت الربوية
منظمة الدكؿ )إلسالمية أنشئت األمانة العامة للدكؿ اإلسالمية بجدة بعد انعقاد عدة دكرات لملوؾ كرؤساء الدكؿ ا -3

 مية , أسفر الثالث منها على تأسيس مجمع الفقو اإلسالمي في مكة , كعقدت عدة مؤتمرات قمة إسال( اإلسالمية
أنشىء المجلس األعلى للمساجد , كبدأ العمل في التنسيق بين مؤسسات الدعوة في العالم اإلسالمي , كرعاية المساجد ,  -4

 .   إعداد الدعاة 
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ني الظلم كالضطهاد , كأنشئ معهد شئوف األقليات تبني القضايا اإلسالمية , كمد يد العوف لألقليات المسلمة التي تعا -5
 .ألقليات المسلمة كدراسة مشاكلها, لخدمة ا( كلكنو انتقل فيما بعد إلى لندف ) المسلمة التابع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة 

ة اإلسالمية بالمدينة كأنشئت إذاعة نداء اإلسالـ في مكة المكرمة لخدمة قضايا األقليات المسلمة أيضان , كأصبحت الجامع
  .المنورة تجمعان كبيران ألبناء المسلمين , كمكانان إلعداد الدعاة 

 : كافقت منظمة العالم اإلسالمي في مؤتمرات لحقة على إقامة ما يلي  -6
  .اتحاد المصارؼ اإلسالمية -. صندكؽ القدس -. صندكؽ التضامن اإلسالمي -
 ككالة األبناء اإلسالمية الدكلية -. البنك اإلسالمي للتنمية -. اعة كتبادؿ السلع الغرفة اإلسالمية للتجارة , كالصن-
  .المنظمة اإلسالمية للتربية كالعلـو كالتكنولوجيا كالتنمية في جدة -. منظمة إذاعات الدكؿ اإلسالمية -
  .المركز اإلسالمي للتنمية التجارية في طنجة -. اللجنة الدكلية للتراث اإلسالمي -
 .المركز اإلسالمي للتدريب التقني كالبحوث في داكا بالسنغاؿ -. المركز العلمي للتربية كالتعليم اإلسالمي في مكة المكرمة -
 .مركز األبحاث للتاريخ كالفنوف كالثقافة اإلسالمية في استانبوؿ -. اللجنة اإلسالمية الدكلية للقانوف -
  

المساكاة بين األعضاء , كاحتراـ سيادة : تحكم العالقات بين الدكؿ األعضاء في اآلتي كما كضعت المنظمة المبادئ العامة التي 
  .أراضي كل عضو , كالمتناع عن استخداـ القوة أك التهديد بها ضد كحدة كسالمة كل عضو , كحل الخالفات بالطرؽ السليمة 

مؤتمر ملوؾ كرؤساء الحكومات , كينعقد مرة كل ثالث  :كما اشتمل ميثاؽ المنظمة على ىيئات المؤتمر اإلسالمي , كتتكوف من 
سنوات , كمؤتمر كزراء الخارجية , كيجتمع كل سنة أك عند الحاجة في أم بلد من البلداف األعضاء , كأخيران األمانة العامة 

  .للمؤتمر , كالمؤسسات التابعة لها , كمقرىا جدة بالمملكة العربية السعودية 
  .عدة مؤسسات منتشرة بين جدة كالرياض , كدكا , ككراتشي , كاستانبوؿ كغيرىا  –نا كما أسلف  –كللمنظمة 

 :رابطة العالم اإلسالمي  -2
كىي منظمة إسالمية عالمية , كشعبية , تمثل كافة الشعوب اإلسالمية في أنحاء العالم , كقد انبثقت عن المؤتمر اإلسالمي العاـ 

ـ , كمقرىا مكة المكرمة , كالرابطة معترؼ بها 1962مايو / ىػ  1382ذم الحجة عاـ  14األكؿ الذم عقد بمكة المكرمة في 
كفي " اليونسكو " دكليان باعتبارىا عضوان في منظمة األمم المتحدة , ضمن المنظمات غير الحكومة , كما أنها عضو في منظمة 

  .صندكؽ الطفل العالمي بهيئة األمم المتحدة 
ىو الذم يرسم سياستها , كيحدد أىدافها , كيتكوف المجلس من ست كخمسين عضوان من العلماء "  مجلس تأسيسي" كللرابطة 

كالمفكرين المسلمين , كيجوز زيادة ىذا العدد , كذلك بترشيح من األمين العاـ , كموافقة المجلس التأسيسي , كالسلطة 
ىو  –إلى جانب مسئولياتو التنفيذية  –مة أيضان , كاألمين العاـ , كمقرىا مكة المكر " أمانتها العامة " كفي الرابطة . التنفيذية 

كىو كذلك حلقة التصاؿ المباشر بين الرابطة كمختلف الجهات .. المسئوؿ عن التنظيم كالتكوين اإلدارم كالمالي للرابطة 
اؿ إلى المجلس التأسيسي الذم كالهيئات العالمية , كىو المسئوؿ عن متابعة أعماؿ الرابطة , كرفع التقارير عن تلك األعم

  .يجتمع مرة كاحدة في موسم الحج من كل عاـ , كقد يجتمع أكثر من مرة في العاـ للحالت الستثنائية 
إدارة المؤتمرات كالمجلس التأسيسي , كإدارة الثقافة اإلسالمية , إدارة الصحافة كالنشر , إدارة : كللرابطة عدة إدارات مثل 

  ., كغيرىا  األقليات المسلمة
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 :أىداؼ الرابطة 
  .تبليغ دعوة اإلسالـ كشرح مبادئو كدحض الشبهات عنو  -1
  .التصدم للتيارات , كاألفكار الهدامة -2
  .الدفاع عن القضايا اإلسالمية بما يحق مصالح المسلمين  -3
  .ي في كافة أنحاء العالم دعم الجمعيات اإلسالمية التي تعمل على خدمة المسلمين , كنشر الدين اإلسالم -4
  .تقديم الخدمات للمسلمين في جميع دكؿ العالم  -5

  :كلكي تتمكن الرابطة من تحقيق أىدافها تلك , فإنها تستخدـ العديد من الوسائل  , مثل 
  .العمل على تحكيم الشريعة اإلسالمية في البالد اإلسالمية  -1
  .للعمل على نشر الدين اإلسالمي  –يان ماديان كمعنو  –تشجيع الدعاة المسلمين  -2
  دعم المنظمات كالمؤسسات اإلسالمية التي لها صلة بالرابطة -3
  .العمل على تنقية كسائل اإلعالـ اإلسالمي مما قد يلحق بها من تأثيرات كأفكار غريبة عن ركح اإلسالـ  -4
 اإلسالمية في أنحاء العالم اإلسالمي ,  نشر التعليم اإلسالمي بالمساىمة في إنشاء المدارس كالمعاىد -5
  .دراسة مشاكل األقليات المسلمة , كالتعرؼ على مطالبهم , كمد يد المساعدة لهم  -6
في مجاؿ التوعية اإلسالمية , كذلك عن طريق المحاضرات  –إلى أبعد مدل ممكن  –الستفادة من مناسك الحج  -7

  .في موسم الحج  كالندكات اإلسالمية التي تقيمها الرابطة
  .العمل على نشر لغة القرآف الكريم بين الشعوب المسلمة حتى تكوف لغة التفاىم بين الجميع  -8
تشجيع التأليف اإلسالمي , كالعتناء بالكتب التي تشرح حقائق اإلسالـ الناصعة , كتشجيع المؤسسات الصحفية  , كدكر  -9

  .النشر التي تخدـ الدعوة اإلسالمية 
 :طة الرابطة أنش

للرابطة مكاتب فرعية في مختلف دكؿ العالم , كىي معترؼ بها رسميان من قبل سلطات تلك الدكؿ , بل إف العديد منها يتمتع 
  .ىػ  1445مكتبان حتى عاـ  25كقد بلغ عدد مكاتب الرابطة في جميع أنحاء العالم  –بالمتيازات كالحصانات الدبلوماسية 

ىيئة " في تقديم المساعدات المالية كالعينية لالجئين المتضريين من الكوارث , كقد أنشأت لهذا الغرض كللرابطة نشاط مقدر 
  .كمقرىا مكة المكرمة , كلها عدة مراكز في عدد من البلداف األفريقية كاآلسيوية" اإلغاثة اإلسالمية 

طبعة خاصة , تقـو بطباعة الكتب كالنشرات في ىذا كما أف للرابطة دكراَ في نشر الفكر كالوعي الديني , أنشأت من أجلو م
المجاؿ ,كقد اىتمت الرابطة بترجمة معاني القرآف الكريم بمختلف اللغات , كأنشأت لذلك إدارة الشؤف كأبحاث القرآف الكريم 

  ., كترجمت معانيو 
المي األسبوعية , ككتاب دعوة الحق الشهرم , عربية كإنجليزية , باإلضاقة إلى جريدة أخبار العالم اإلس: كتصدر الرابطة مجلتين 

  .كتقـو الرابطة بتشجيع عدد من الصحف اإلسالمية في مختلف أنحاء العالم 
 3:المؤسسات الثقافية كالتعليمية اإلسالمية  -
 (:إيسيسكو ) المنظمة اإلسالمية للتربية كالثقافة  -أ

دة الدكؿ اإلسالمية , كىي منظمة متخصصة تعمل في ميادين العلـو كالثقافة أنشأتها منظمة المؤتمر اإلسالمي تنفيذان لتوجيهات قا
  :, كلها شخصيتها القانونية العتبارية المستقلة , كلها أجهزتها الخاصة بها كىي 

  .كيضم كزراء الثقافة كالعلـو في دكؿ منظمة المؤتمر اإلسالمي  –كىو ىيئتها العليا  –المؤتمر العاـ  -1
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  :العامة , كعلى رأسها مدير عاـ منتخب من المؤتمر العاـ , كمن أىم أىدافها  اإلدارة -2
حماية الهوية اإلسالمية كتقويتها كبخاصة في أكساط األقليات المسلمة , كالدفاع عن اإلسالـ كعرضو بالطريقة الصحيحة , 

كابط األخوة بين األعضاء كالىتماـ بتعليم اللغة كالعمل على محو األمية بين المسلمين , كتطوير المدارس القرآنية , كتوثيق ر 
  .العربية لغير الناطقين بها بهدؼ تعلم الدين 

 :المركز العالمي للتعليم اإلسالمي  –ب 
 .بمكة المكرمة 1977م عقد في عاـ أنشئ ىذا المركز بموجب توصية صدرت عن المؤتمر العالمي األكؿ للتعليم اإلسالمي الذ

  :مركز كمن أىداؼ ىذا ال
  .كضع الكتب كالمناىج الدراسية على أسس من التعاليم اإلسالمية بما يحقق غرس القيم السليمة في نفوس الناشئة  -1
  .ترسيخ القيم اإلسالمية كتدعيمها بين الناس عن طريق مناىج التعليم ذات السمة اإلسالمية  -2
 . اىيم إسالمية في شتى فركع المعرفة تغيير المفاىيم العلمانية المعادية للدين كإحالؿ مف -3
  .العمل على تحقيق توصيات ما يعقد من مؤتمرات للتعليم اإلسالمي  -4

 :التحاد العالمي للمدارس العربية اإلسالمية الدكلية  -جػ 
رجو , كقد أنشئ ىو مؤسسة عالمية للتربية كالثقافة اإلسالمية ىدفها نشر الثقافة اإلسالمية في داخل العالم اإلسالمي كخا

 26- 22ىػ الموافق  1396ربيع األكؿ  26 – 22بموجب قرار مؤتمره التأسيسي الذم عقد في الرياض في الفترة مابين 
ـ , كمدينة الرياض ىي مقر أمانتو العامة , كلها مكاتب في كل من جدة , القاىرة , الخرطـو , لندف , نيويورؾ ,  1976مارس 

لمؤسسات التعليمية التي تعمل على نشر اللغة العربية كالثقافة اإلسالمية على المستول المحلي كيتكوف التحاد من عدد ا
كالمستول العالمي , كيشترط فيها أف تكوف مؤسسات خاصة من حيث اإلدارة كالتوجيو , كأف يكوف تالميذىا من المسلمين , 

عل المبادئ اإلسالمية أساس التربية كالثقافة فيها , كأف تهيئ كأف تعلم اللغة العربية كمادة أساسية في منهجها , ككذلك أف تج
  .للتالميذ بيئة إسالمية من حيث العقيدة كالخلق 

  :كتتمثل أىداؼ التحاد في 
 .نشر اللغة العربية , كرفع مستول تعليمها في أنحاء العالم باعتبارىا لغة القرآف الكريم  -1
  :الحاجة إلى التعاكف القتصادم -2
عاني العالم اإلسالمي اليـو من الفقر , كيعيش سكانو حالة محزنة من الحرماف كالتخلف القتصادم , رغمان عن الثركات ي

 كاإلمكانات القتصادية الهائلة التي يتمتع بها , فأرضو كاسعة تربو على أربعين مليوف كيلومتر مربع , كثركاتو الزراعية , كالحيوانية
ة كبيرة , كطاقتو البشرية ضخمة ,كىو زاخر باأليدم العاملة الكافية للتنمية القتصادية , كفوؽ ىذا كلو , كالسمكية , كالمعدني

كمع ىذا .. إف ىو تمسك بها  –ىناؾ عقيدتو اإلسالمية التي توجهو التوجيو الصحيح إلى حسن الستفادة من نعم اهلل تعالى 
, كالذم يهيئ السبيل للمؤسسات " اء المرض , كالجهل كالتخلف في مستنقع الفقر الذم يجر كر " فالمسلموف يعيشوف 

  .التنصيرية التي انتشرت في بالد المسلمين لمحاكلة ىدـ عقيدة األمة , كتنصير أبنائها 
كىناؾ تباشير خير يشهدىا العالم العربي اليـو , كلعلها تكوف المثاؿ الذم يحتذل , أك النواة لوحدة اقتصادية أكبر , تلك 

ـ , كالذم يمشي بخطوات ثابتة  1981/ ىػ  1441تباشير ىي قياـ مجلس التعاكف لدكؿ الخليج العربي الذم تأسس عاـ ال
  .على طريق التعاكف كالتكامل القتصادم ,  كنرجوا اف يكوف خطوة أكلى تسير على ىديها بقية دكؿ العالم اإلسالمي 

قتصادم لدكؿ العالم اإلسالمي , المتمثل في جهود منظمة المؤتمر اإلسالمي كنحن نشهد اليـو بدايات حادة لترميم البناء ال
البنك اإلسالمي " ـ  1974/ ىػ  1394التي أعارت التعاكف القتصادم بين الدكؿ األعضاء أىمية كبيرة , فمثالن أنشئ في عاـ 
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سب قدراتها القتصادية , كقد قامت الذم تسهم فيو الدكؿ األعضاء , كل ح" صندكؽ التضامن اإلسالمي " ك " للتنمية 
المملكة العربية بمجهود رائد في ىذا المجاؿ , كتبرعت بما يساكم ثلث رأس ماؿ البنك , فأسهمت بمبلغ ألف مليوف دكلر , 

كدعت الدكؿ القادرة من أعضاء المؤتمر اإلسالمي بتخصيص مبلغ ل يقل عن ثالثة آلؼ مليوف دكلر أمريكي لتمويل 
  .التنمية في الدكؿ اإلسالمية  مشركعات

 المحاضرة الثانية عشرة
  قضايا إسالمية معاصرة

 :األقليات المسلمة 
كيقصد باألقلية المسلمة ؟ مجموعة من المسلمين تعيش تحت سلطاف دكلة غير مسلمة في كسط أغلبية غير مسلمة , أم أنها 

ثقافة الغالبة , كمن ثم ل يحظى فيو اإلسالـ بمؤثرات إيجابية تساعد تعيش في مجتمع ل يكوف فيو اإلسالـ الدين السائد , أك ال
كإبعادىم عن مثلهم الدينية , " علمنتهم " على ازدىار مثلو كمبادئو , كقد يعاني المسلموف في حالت كثيرة من جهود ترمي إلى 

 .كإدماجهم في ثقافة المجتمع الغالبة
لمعيار العددم فقط , كإنما من حيث كجودىا الفاعل في األجهزة السياسية كالمدنية كتعريف األقلية المسلمة ل يكوف من حيث ا

أيضان , كقد يشكل المسلموف في دكلة ما أغلبية عددية , كلكن ليس لهم نفوذ سياسي كاقتصادم فاعل , أك دكر مؤثر في صناعة 
دؽ المعايير في تحديد ما يطلق عليو دكلة إسالمية , كىناؾ من الكتاب من يرل أف المعيار العددم ىو من أ,القرارات المصيرية 

من %  54كما يطلق عليو أقلية مسلمة في دكلة غير إسالمية , إذ يرل أكلئك أف الدكلة التي يزيد عدد المسلمين فيها عن 
نية , كالعقبة في ىذا السكاف ىي دكلة إسالمية , كإذا قل المسلموف عن تلك النسبة المئوية كاف المسلموف أقلية في الدكلة المع

التعريف ىو انعداـ اإلحصاءات السكانية التي يمكن العتماد عليها , ككذلك غياب النتماءات الدينية للسكاف في اإلحصاءات 
إف كجدت , كسواء أخذنا بهذا التعريف أك ذاؾ لألقلية المسلمة , فإف تلك األقلية تبقى جماعة مسلمة تعيش في مجتمع كبيئة 

 مية , غير إسال
كالتقديرات العامة قد تقترب أك تبتعد عن الحقيقة , فمثالن ىناؾ بعض التقديرات المتحفظة التي تقوؿ إف كاحدان من بين كل ثالثة 

  .مسلمين في العالم اليـو ىو من ضمن أفراد الجاليات اإلسالمية المنتشره في أنحاء العالم 
أربعة أشخاص في العالم سيكوف مسلمان , ككذلك سيكوف من بين كل اثني  ـ فإف كاحدا من كل 2444كضمن احصائيات العاـ  

  .عشر شخصان في العالم فرد ينتمي لالقليات المسلمة 
( أم ذات أغلبيات مسلمة ) كىناؾ اآلف تواجد إسالمي في نحو تسعين دكلة من دكؿ العالم , بينهما أربعة كأربعين دكلة إسالمية 

مليوف  251مليوف مسلم , منهم  892يات مسلمة , فالمسلموف في قارة آسيا مثالن يقدركف بحوالي دكلة أقل(  46), كالبقية 
مليوف " ستة كستوف "  66مسلم يعيشوف كجماعات كأقليات مسلمة , كما أف عدد األقليات المسلمة في أكركبا يقدر بحوالي 

صل عدد المسلمين في القارة األمريكية , كفي استراليا مليوف نسمة , كك  732نسمة , من مجموع سكاف أكركبا البالغ عددىم 
 مليوف مسلم ,  13إؿ حوالي 

مليوف مسلم من  316كتقوؿ ىذه اإلحصائية الصادرة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي أف عدد المسلمين في أفريقيا يقدر بحوالي 
  .قارة أفريقيا يعيشوف كأقليات مسلمة مليوف مسلم في 44مليوف نسمة , كأف  652مجموع سكاف القارة البالغ عددىم 

مليوف نسمة كأف  374كىناؾ تقديرات أخرل تجعل عدد األقليات المسلمة العائشة خارج حدكد العالم اإلسالمي حوالي 
  .األغلبية منهم تعيش في قارة آسيا 
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قليات المسلمة في الصين كالهند , كيختلف توزيع المسلمين في القارة الواحدة من دكلة إلى أخرل , ففي آسيا تعيش معظم األ
كإف كانت بعض المنظمات اإلسالمية ترل أنهم أكثر من ذلك بكثير ,, كتقوؿ ) مليوف مسلم  144ففي الصين يعيش حوالي 

مليوف مسلم كلكن المسلمين أنفسهم يعتقدكف أف عددىم  94اإلحصائيات الهندية الرسمية أف عدد المسلمين في الهند حوالي 
  ..مليوف مسلم  154حوالي 

 :األقليات المسلمة في أكركبا  -1
كلبد من دراسة األقليات المسلمة في أكركبا في إطار العالقات التاريخية بين اإلسالـ كالمسيحية عبر العصور , منذ الوجود 

في البلداف اإلسالمية , كنتج عن   اإلسالمي في إسبانيا , ثم العالقات العثمانية األكركبية , ثم مرحلة الوجود الستعمارم األكركبي
المواجهة بين اإلسالمة كأكركبا , كالتي بلغت ذركتها أياـ الحركب الصليبية كالمرحلة الستعمارية , كتتجلى " كل ذلك ظاىرة 

" ه اآلف في الدعوات األصولية الحالية في عالم اإلسالـ , كالتي تخشاىا أكركبا كتظنها دعوات موجهة ضدىا , كتولد عن ىذ
سوء فهم لزاؿ يحكم العالقة بين األكثرية األكركبية كاألقليات المسلمة التي تعيش في كسطها , كدراسة الوضع " المواجهة 

األكربي أك البيئة التي تعيش فيها تلك األقليات المسلمة سيمكننا من فهم أعمق للظركؼ الحياتية كالمعيشية , لتلك األقليات , 
إذ أف مثل تلك الدراسة ستضع قضية األقليات تلك في محتواىا .. كربما إيجاد السبل الصحيحة لحلها  كللمشاكل التي تواجههم

الصحيح , فمحاكلة فهمنا مثالن للعلمانية السائدة في أكركبا , كنظرتها للدين , ككذلك فهمنا لسلوؾ المسلمين في تلك 
حجاب النساء ) ينهم , في المأكل , كالمشرب , كالملبس المجتمعات األكركبية , الذين يحاكلوف العيش حسب مقتضيات د

, كممارسة عباداتهم مثل الصالة في أكقات العمل كالدراسة , كىي كلها ممارسات جعلت األكركبيوف ينظركف إليها بشيء ( مثالن 
  ..من الستغراب 

مية , ثم شعورىم بأنهم غرباء عن المجتمع أىمها خطر فقداف ىويتهم اإلسال: كالمسلموف في أكركبا يعانوف من مشاكل عديدة 
األكركبي , غرباء في العقيدة , كفي التقاليد كاللغة , كحتى في الشكل كالعرؽ , كشعورىم بأف المجتمع األكركبي يعاملهم كينظر 

التعليم ,  إليهم كغرباء أيضان , كيمارس ضدىم بعض التحزبات , في العمل , كفي السكن , كفي الخدمات الجتماعية , كفي
كاللغة كالمواطنة , كىم يركف في تلك التحزبات كالحواجز عقبات رئيسة تقف في طريق ممارستهم لحياة طبيعية في المجتمعات 
األكركبية كالتي تدعي حماية الحقوؽ اإلنسانية , كمن ثم فالمسلموف يشعركف بأنهم يعيشوف على أطراؼ ذلك المجتمع , كفي 

" , ككنتيجة للمعاملة التي تلقاىا تلك األقليات المسلمة في أكركبا على يد األغلبية , فإف شعورىا بأنها عزلة دينية كفكرية عنو 
, كلعل ىناؾ أسبابان أخرل لهذا الشعور , " عقدة األقلية " مغلوبة على أمرىا يتزايد باستمرار , كىو ما يطلق عليو البعض " أقلية 
كطاف , كعدـ تقبل النساء للعادات كالمثل السائدة في المجتمع األكركبي , كحواجز البحث عن الجذكر , كالحنين لأل: مثل 
  ..اللغة 

 :األقليات المسلمة في أفريقيا  -2
يشكل المسلموف في أفريقيا ثقال ضخما ل يمكن تجاىلو رغم ما بو من ضعف فهناؾ خمس عشرة دكلة إفريقية جنوب الصحراء 

اإلسالـ جبهة زاحفة بقوة في القارة األفريقية , كلذلك ل غرك إذا احتداـ الصراع بين ك % 74تفوؽ نسبة المسلمين فيها 
النصرانية كاإلسالـ لتحويل قبلة القارة كدينها كحضارتها , كقد عمل النصارل كفقا لمخطط تصبح بموجبة أفريقيا قارة نصرانية في 

ارل , بل حدث عكس ما أرادكا , إذ أف يزداد انتشارا في ـ , كىا قد جاء ىذا العاـ كلم يحدث ما خطط لو النص2444عاـ 
القارة السمراء , كرغم ذلك فهناؾ أقليات مسلمة في أفريقيا تعاني من مشاكل كمصاعب معينة , كنحن إذ نعرؼ األقلية المسلمة 

ل تتمتع  –ض البلداف رغم ثقلها العددم في بع –ل نعرفها من حيث المعيار العددم كإنما من حيث إنها جماعات مستضعفة 
بوجود في السلطة السياسية , كالخدمة المدينة , كليس لها نفوذ اقتصادم فاعل , أك دكر مؤثر في صياغة القرارات المصيرية , 
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فهم قابعوف تحت سيطرة حكومات أقلية نصرانية , تتحكم في مصائرىم , كتعمل في معظم األحياف على إبقائهما في حالة من 
  .نحطاط , كمن ثم فإنو تلك األقليات المسلمة في أفريقيا تواجو العديد من المشاكل كالتحديات التخلف كال

 :قضية فلسطين 
ـ كاف نتيجة جهود كبيرة قامت بها الحركة الصهيونية السياسية ,  1948مايو  15قياـ دكلة الصهاينة في فلسطين المسلمة في 

 . ـ  1948م على أرض فلسطين قبيل نهاية الحرب العالمية األكلى كحتى عاـ بمؤازرة كدعم الستعمار البريطاني الذم جث
  :الصهيونية كفلسطين  -1

بدأ التحضير لغتصاب فلسطين على أيدم الصهيونيين خمسين عامان قبل إعالف دكلة الكياف الصهيوني في فلسطين في مايو عاـ 
ـ , كحضره  1897بسويسرا في مايو عاـ " باؿ " انعقد في مدينة  ـ , كذلك عندما أقر المؤتمر الصهيوني األكؿ الذم 1948

  .أكثر من مائتي يهودم الجاليات اليهودية في سبعة عشر دكلة , مبدأ إنشاء كطن قومي للشعب اليهودم يحميو القانوف العاـ 
أكؿ من حوؿ آماؿ العودة لدل ( مانية باللغة األل" ) الدكلة اليهودية " كيعتبر ثيودكر ىرتزؿ , كىو يهودم مجرم , كمولف كتاب 

من مجرد أمل كحلم ديني , إلى ىدؼ سياسي ينبغي الوصوؿ إليو بشتى الوسائل كالسبل ,  –فلسطين  –اليهود إلى أرض الميعاد 
  .كقد أيد ىذه الفكرة يهود قوميوف آخركف 

تين أك في فلسطين تدعمو كتسنده بريطانيا ػ إدراكان كقد قاؿ ىرتزؿ في كتابو المذكور بضركرة إنشاء كطن قومي لليهود في األرجن
منو أف الحركة الصهيونية لن تبلغ أىدافها إل بدعم من إحدل القول األكركبية الفاعلة , كذلك كاضح في البرنامج الصهيوني 

  : يتلخص في النقاط اآلتيةكالذم " باؿ " الذم كصفو مؤتمر 
  .كعلى نطاؽ كاسع  استيطاف يهودم لفلسطين  بشكل منظم , -1
  .تأمين حق شرعي لالستيطاف معترؼ بو دكليان  -2
  .إنشاء منظمة دائمة لتوحيد جهود اليهود من أجل خدمة القضية الصهيونية  -3
  .اتخاذ الخطوات التحضيرية للحصوؿ على الضمانات الحكومية الالزمة لتحقيق أىداؼ الصهيونية  -4
  .اليهودم  تغذية الشعور كالوعي القومي -5

أف الصهيونية حركة عنصرية ذات طبيعة استعمارية تهدؼ إلى اقتالع يهود العالم من مجتمعاتهم " باؿ " كيتضح من برنامج مؤتمر 
التي يعيشوف فيها عبر ىجرات متصلة لخلق دكلة قومية يهودية في فلسطين , كمعنى ذلك أف الصهيونية قررت عامدة تحويل 

المجتمعات الغربية إلى مهاجرين إلى فلسطين , ثم مستوطنين فمحتلين ألراضي السكاف المحليين بعد اليهود المضطهدين في 
  ..طردىم منها 

لنيل سندىما , كعندما " عبد الحميد الثاني " إلى القيصر األلماني ثم إلى السلطاف العثماني " ىرتزؿ " كلم يكن غريبان أف يتجو 
ة نحو انجلترا حيث كانت الحركة الصهيونية تلقى التشجيع كالمؤازرة من بعض كبار الساسة فشل في ذلك كجو جهوده الدبلوماسي

الوعد " بلفور " ـ , حينما أصدر كزير خارجية بريطانيا  1917نوفمبر  2تلك في " ىرتزؿ " البريطانيين , كقد توجت جهود 
كزير  –, كالوعد عبارة عن رسالة بعث فيها آرثر بالفور الشهير القاضي بمساندة بريطانيا إلقامة كطن يهودم قومي في فلسطين 

 إلى اللورد ركتشيلد الثرم الصهيوني المعركؼ ,  –الخارجية الذم عمل بحماس لصالح الصهيوينة 
في أرض فلسطين كما يدعي الصهيونيوف , ففلسطين منذ السنة الخامسة عشرة  –تاريخيان  –كغني عن الذكر أنو ل حق لليهود 

ة أرض إسالمية , كىي قبل ذلك التاريخ أرض عربية , كظلت كذلك على مدل خمسة آلؼ عاـ , كالواقع أف الوجود الهجري
  :ككاف ذلك على فترتين اليهودم في فلسطين لم يتجاكز المائة كاألربعين سنة , 
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 75قبل الميالد كحتى سنة  142نتي قبل الميالد , كالفترة الثانية بين س 927قبل الميالد كحتى عاـ  1444بين عاـ :  األكلى
  .قبل الميالد , ككاضح أنهما فترتاف قصيرتاف , كعلى مدل زمني متباعد 

  :أما األسباب التي دعت إلى نجاح اليهود لستالب الوطن اإلسالمي في فلسطين فهي عدة , من أىمها 
  :التخطيط الصهيوني كالصبر على المخطط  –أ 

ن في فلسطين , كىو استيطانها , عن طريق تنمية الهجرة , كعن طريق شراء األرض , كالبحث عن أشرنا إلى ىدؼ الصهيونيي
الحماية الدكلية , كاستغاللها لمصلحتهم , فهذا ىو ىدفهم كمخططهم كالذم صبركا في سبيل الوصوؿ إليو , رغم األحداث 

م لقوه من ألمانيا النازية كغيرىا من دكؿ أكركبا , كمثل الجسيمة التي تواجو اليهود في شتى بقاع العالم , مثل الضطهاد الذ
المقاكمة العربية التي كاف يلقاىا مشركعهم كنشاطهم الستيطاني , كالتي لقيها مشركعهم الصهيوني من قبل الدكلة العثمانية 

 . .رافضان لهجرة اليهود إلى فلسطين  –حتى ساعة خلعو من الحكم  –كسلطانها عبد الحميد , كالذم 
  :غياب التخطيط لدم األمة اإلسالمية  –ب 

محاكلتهم الوقوؼ أماـ كفي مقابل التخطيط للحكم من قبل الحركة الصهيونية , كاف قادة األمة اإلسالمية يفتقدكف التخطيط في 
المطامع الصهيونية في فلسطين , ككانت مواقفهم ل تخرج عن كونها ردكد أفعاؿ لبعض ما كاف يقـو بو الصهيونيوف من عمل 

منظم بغرض الهيمنة على أراضي فلسطين , كطرد أىلها منها , ثم إقامة دكلتهم فيها , كرغم توافر اإلخالص لدل بعض قادة األمة 
 ة كالكثير من أفرادىا , إل أف أفعالهم لم تتعد الستنكار , كالشجب , كالتظاىر , كغير ذلك من مظاىر الرفض , اإلسالمي

 :إبعاد اإلسالـ عن المعركة  - جػ
كاف كاضحان للصهيونيين كحلفائهم الستعماريين أف اإلسالـ ىو الخطر األكؿ لو أدخل معترؾ القضية الفلسطينية , كذلك بما 

عليو من دعوة للجهاد  ,كاعتباره فرض عين إذا ما غزيت ديار اإلسالـ , كبما يدعو إليو من تخطيط , كإعداد معنوم  ,  ينطوم
, كغير (  64: أألنفاؿ ) { عدك اهلل كعدككم  كأعدكا لهم ما استطعتم من قوة كمن رباط الخيل ترىبوف بو} كإعداد عسكرم , 

لمحاربة أعداء اهلل , كبخاصة اليهود كالذين كانوا كما زالوا أشد الناس عداكة لإلسالـ ذلك من األكامر الربانية التي تدعو 
  .كالمسلمين 

 :إقصاء الشعب الفلسطيني عن المعركة  –د 
الفلسطيني , كتصميمو الذكد عن أرضو كمقدساتو , قرر بسالة الشعب  عندما أدرؾ الستعمار البريطاني , ككذلك الصهيونيوف

تلك الجيوش ,  ضغفإقصاء عن المعركة , كإدخاؿ العرب كالجيوش العربية إلى أطراؼ تلك المعركة مع علمهم كإدراكهم لمدل 
الفلسطيني ,  كمدل تخاذلها ككاف ذلك عندما قامت سبعة جيوش عربية لتخوض المعركة ضد الصهيونيين , كبالنيابة عن الشعب

ككانت النتيجة التي خطط الستعمار الغربي سلفان أف ىزمت تلك الجيوش , كسلمت أراضي فلسطين جزءان جزءان  إلى دكلة 
تلك , كاف الشعب الفلسطيني قد تم إقصاؤه حربيان عن المعركة ,  ـ 1948إسرائيل المزعومة , كعندما انتهت حرب فلسطين 

دكلة عربية : ها , فتحولت قضية فلسطين  أماـ ىيئة األمم المتحدة إلى نزاع بين دكؿ ذات سيادة كبعد ذلك إقصاؤه سياسيان عن
أضف إلى ذلك عمليات التصفية كاإلبادة التي تعرضت كتتعرض لها القيادات الفلسطينية , خاصة .. مع دكلة الكياف الصهيوني 

ح التي تعرضت لها تلك العناصر الفلسطينية الوطنية في أيلوؿ المقاتلة منها , عل أيدم بعض الحكاـ العرب , فهناؾ المذاب
  ..األسود في األردف , كفي تل الزعتر
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 : ـ 1939 – 1918/ ىػ  1358 – 1337 –البريطاني لتهويد فلسطين  –مرحلة العمل الصهيوني  – 2
أدؽ المراحل القضية الفلسطينية , إذ تمكنت بريطانيا خاللها من فرض انتدابها على فلسطين , كفيها تعتبر ىذه المرحلة من 

كقعت البالد العربية في الشاـ كالعراؽ تحت قبضة الستعمار البريطاني كالفرنسي , كتمكنت الصهيونية كالعلمانيوف من أبناء 
 نت دكؿ الحلفاء في مؤتمر السالـ كعد بلفور , األتراؾ من إسقاط الخالفة العثمانية كإلغائها , كتب

  :ككاف ذلك عن عدة طرؽ .. كتمكن  اإلنجليز من النفراد بفلسطين يؤسسوف لقياـ دكلة صهيونية فيها 
  :تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين  –أ 

سطين تلك الهجرة , ففتحت لها تزايدت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تحت النتداب , كشجعت السلطات البريطانية في فل
خمسان كخمسين ألفان , تزايد حتى  ـ 1919/ ىػ  1339الباب على مصراعيها , فبعد أف كاف عدد اليهود في فلسطين عاـ 

ألفان , كرأل أىل فلسطين سيوؿ المهاجرين اليهود الغرباء تغزك بالدىم دكف  654حوالي  ـ 1948/ ىػ  1368كصل في عاـ 
  .فها , ككاف اليهودم يمنح الجنسية الفلسطينية قبل أف يطأ أرض فلسطين أف يستطيعوا كق

  :انتقاؿ ملكية األراضي إلى المهاجرين اليهود  –ب 
عملت الحكومة البريطانية على تشجيع انتقاؿ ملكية األراضي لليهود , بحيث سنت القوانين كالتشريعات التي تجعل الزراع 

, بحيث يتخلوف عن أراضيهم للوكالة اليهودية , كالمنظمات الصهيونية األخرل التي عمدت إلى الفلسطينيين في حالة من الفقر 
شراء تلك األراضي الزراعية , مع العمل على طرد المزارعين الفلسطينيين منها , كإحالؿ المستوطنات اليهودية مكانهم , كما أف 

ن أمالكان للدكلة ليقيموا عليها مستعمراتهم , فرفعت بذلك نسبة الحكومة منحت اليهود أراضي كاسعة مما كاف أياـ العثمانيي
 % .  4, بينما كانت النسبة في القدس ل تتعدل %  14إلى  ـ 1948الملكية اليهودية لألراضي في عاـ 

  :اعتراؼ بريطانيا بالوكالة اليهودية  - جػ
بالوكالة اليهودية كرئيسها حاييم كايزماف تشرؼ على أمور اليهود السياسية , كالتعليمية , كالقتصادية كالعسكرية اعترفت بريطانيا 

, فكانت دكلة داخل دكلة , في الوقت الذم حرمت فيو العرب أم إشراؼ عل أمورىم , كما عملت بريطانيا على تهويد 
ين , أك إنجليز يهود , أك إنجلترا معركفين بتعاطفهم كمساندتهم للصهيونية , اإلدارات الحكومية بجعلها في أيدم اليهود صهيوني

ـ ليشرؼ بنفسو على تهويد  1924/ ىػ  1339المندكب السامي البريطاني في فلسطين في عاـ  –من أمثاؿ ىربرت صموئيل 
ن قانوف الهجرة األكؿ الذم فلسطين , فازدادت الهجرة , حيث دخل اليهود المهاجركف فلسطين عن عدة طرؽ مستفيدين م

 أصدرتو الحكومة البريطانية لينظم عملية دخولهم رسميان لفلسطين , األمر الذم أدل إلى زيادة أعدادىم بعد أف كانوا أقلية , 
ـ كقامت حكومة النتداب بتوفير الحماية القتصادية لليهود , كذلك بتقديم المساعدات المالية الالزمة للتنمية , فخفضت رسو 

المواد الخاـ التي تحتاجها الصناعة اليهودية من الخارج , كما منحتهم امتيازات أخرل مثل السماح بتسليحهم , كتجفيف بحيرة 
,  ـ 1926, كالحصوؿ على امتياز من الحكومة البريطانية لمدة سبعين عامان , لستغالؿ مياه نهر األردف كاليرموؾ عاـ  الحولة

فلسطين لتسهيل عملية تحويل مجرل نهر األردف , إضافة إلى كل ذلك مكنتهم حكومة النتداب من كعدلت الحدكد الشمالية ل
اإلدارات الحكومية في فلسطين , فمثالن اعترفت باللغة العبرية لغة رسمية إلى جانب العربية كاإلنجليزية , كمنحت اليهود حق 

  .ين في أيدم الموظفين اإلنجليز كاليهود اإلشراؼ عل شئونهم التعليمية , بينما ظلت شئوف الفلسطيني
  :موقف أىل فلسطين  – 3

أدرؾ أىل فلسطين من الوىلة األكلى أبعاد خطر تصريح بلفور الرامي إلى إقامة دكلة يهودية في بالدىم , فعارضوه بشدة , كما 
كما صورتها المنشورات   –فلسطين عارضوا انتداب بريطانيا على فلسطين , كتضمين كعد بلفور صك ذلك النتداب آراء عرب 

 : التي كانت تصدرىا جمعياتهم مثل الجمعية اإلسالمية المسيحية تتلخص في 
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  .جزء ل يتجزأ من سوريا  –سوريا الجنوبية  –فلسطين  ككحدة سوريا  -1
 الرفض بالسماح بأف تتحوؿ فلسطين إلى كطن قومي لليهود ,  -2
, كاليهود القادمين من الخارج , كاعتبار اليهود الفلسطينيين مواطنين يتمتعوف بالحقوؽ  التفريق بين اليهود الفلسطينيين -3

  .بقية سكاف فلسطين  بهاكالواجبات التي يتمتع 
ككاف كاضحان لإلدارة البريطانية العسكرية في فلسطين آنذاؾ أف عداء السكاف الفلسطينيين للصهيونية عداء ذك جذكر عميقة , 

تحوؿ إلى عداء للبريطانيين , كأف فرض البرنامج الصهيوني بالقوة عليهم سيؤدم إلى انفجار خطير , كأف كأنو آخذ في ال
الفالحين كانوا  أكثر استعدادان من سائر فئات المجتمع للثورة كالتضحية , كذلك لألضرار التي لحقت بهم برامج كمطامح 

  ..المستعمرات اليهودية , كما عارضوا برنامج القركض الزراعية للفالحين الصهيونية , فقد قاطع اليهود اليد العربية العاملة في
كىكذا دخل الكفاح ضد الصهيونية كالستعمار مرحلة جديدة , فعقدت مؤتمرات فلسطينية , كاف أحدىا المؤتمر الفلسطيني 

ية كالجمعيات األخرل من ـ كالذم حضره ممثلوف عن الجمعيات اإلسالمية المسيح 1924الثالث في حيفا في ديسمبر 
مختلف أنحاء فلسطين , كأشار البياف الصادر عن ذلك المؤتمر إلى عدـ شرعية اإلدارة البريطانية ألنها تمارس سلطاتها دكف 
مجلس تمثيلي , كاعترض األعضاء على اعتراؼ الحكومة بالمنظمة الصهيونية ىيئة رسمية , كباللغة العبرية لغة رسمية ككذلك 

يقـو على ثالثة العلم الصهيوني , كقبوؿ المهاجرين الصهيونيين , كأعلنوا عن ميثاؽ كطني للحركة العربية في فلسطين استخداـ 
  :مبادئ 

  .شجب السياسة الصهيونية التي تنطوم على إقامة كطن قومي لليهود , كالمبنية عل تصريح بلفور  -1
  .رفض مبدأ الهجرة اليهودية  -2
  .تمثيلية كطنية إقامة حكومة  -3

كفي ظل الهجرة الصهيونية المتزايدة إلى فلسطين بسبب الضطهاد النازم لليهود في أكركبا , كتجاىل اإلدارة البريطانية للمطالب 
دعوات للجهاد ضد الحكومة الحامية الحقيقية للصهيونية في فلسطين , كدعوة الفلسطينية كانحيازىا التاـ للصهيونية , ظهرت 
ـ إلى ثورة مسلحة ضد البريطانيين كالصهيونيين كبديل  1935/ ىػ  1354الشيخ عز الدين القساـ , التي تطورت في عاـ 

من تدعيم حركتو استشهد قرب حنين  "القساـ " كحيد للحيلولة دكف إقامة كطن قومي لليهود في فلسطين , كلكن قبل أف يتمكن 
أثر صداـ عرضي كقع بين جماعتو كقوات من الجيش كالبوليس , كاستشهد معو اثناف من أتباعو , كأسر خمسة آخركف كاختفى 
الباقوف في الجباؿ كسرعاف ما أصبحت ذكرل حركتو رمزان للتضحية كالفداء , كغدت كل محاكلة إلقامة تقارب بين الفلسطينيين 

 سلطات الحكومية مكتوبان عليها بالفشل ,كال
 :ـ 1939 – ـ 1936/ ىػ  1358 -ىػ  1355: الثورة الفلسطينية الكبرل  –أ 

ـ كذلك نتيجة لعتراض الصهيونية على إنشاء المجلس التشريعي  1953كاف التوتر بين العرب كاليهود يزداد حدة طواؿ عاـ 
ك بسبب استمرار الهجرة اليهودية , كبيع األراضي على نطاؽ كاسع , كمن ثم فقد أدل الذم اقترحتو اإلدارة البريطانية , ككذل

ـ قتل رجل يهودم , كأصيب يهوديان بجركح  1936حادث بسيط إلى اندلع الثورة , كىو إنو في الخامس عشر من أبريل عاـ 
كرد اليهود بقتل عربيين , كبهجمات على العرب  خطيرة في الطريق بين نابلس كطولكـر , كأتهم العرب بأنهم كراء ىذا الحادث ,

تل أبيب , كأصيب عدد من كال الجانبين بجركح , كتطور  –كتفاقم الموقف , ككقع صداـ بين العرب كاليهود عند حدكد يافا 
اب حتى على أف يستمر اإلضر  –األمر أكثر عندما أعلنت بعض الجمعيات العربية في نابلس اإلضراب العاـ في البالد كلها 

تستجيب الحكومة للمطالب العربية , كذلك ىو اإلضراب الذم استمر ستة أشهر , ثم تحوؿ إلى حركة مسلحة شملت كل أنحاء 
  .فلسطين , كاشترؾ فيها مجاىدكف من مختلف البالد العربية كاإلسالمية 
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ثورة , فلجأت إؿ مناشدة الزعماء العرب كقد عجزت بريطانيا بقواتها العسكرية , ككسائلها القمعية عن القضاء على ىذه ال
بالتدخل , كبالفعل تدخل الملوؾ كالحكاـ العرب , كأكقف أىل فلسطين الثورة , كأنهوا اإلضراب , بعد أف كعدىم أكلئك 

  .الزعماء باف بريطانيا ستحل قضيتهم حالن عادلن 
تي أرسلت إلى فلسطين لتحرم أسباب الثورة عدـ شرعية كعد كأكد القادة الفلسطينيوف أماـ لجنة التحقيق الملكية البريطانية ال

بلفور , ككذلك النتداب البريطاني على فلسطين , كطالبوا بإلغاء النتداب كبإقامة حكم كطني مستقل , كقالت اللجنة الملكية 
هة كخوفهم من إقامة كطن ـ تعود إلى رغبة العرب في الظفر بالستقالؿ الوطني من ج 1936في تقريرىا أف أسباب ثورة عاـ 

  قومي يهودم في بالدىم من جهة أخرل
ككانت الحرب العالمية الثانية على األبواب , كبدأت بريطانيا بالخطر الصهيوني , كأرادت التخلص من المشكلة , فأصدرت  

تحديد الهجرة اليهودية ػ كتحديد انتقاؿ ـ عدلت فيو مشركع التقسيم , كحاكلت فيو  1939/ ىػ  1358كتابها األبيض عاـ 
األراضي إلى اليهود , ثم منح البالد الستقالؿ بعد عشرة سنوات كعارض الفلسطينيوف الكتاب األبيض , بوصفو ل يحقق 

ين مطالب العرب التي تتخلص في أف نظفر فلسطين باستقاللها ضمن اتحاد فيدرالي عربي  , كتبقى عربية لألبد كعارض الصهيوني
بغارات " األرغوف " ك "  شتيرف " كذلك الكتاب األبيض , كتعاىدكا على مقاكمتو بالعنف كاإلرىاب , فقامت عصاباتهم مثل 

على الثكنات العسكرية البريطانية , كالمستودعات كالمطارات كأخذت تنسف دكر الحكومات كالمرافق العامة , كقتلت عددان من 
كما قامت كسائل إعالمهم خارج .. كزير الدكلة البريطانية في القاىرة " موين " كاغتالت اللورد الضباط كالجنود البريطانيين , 

  فلسطين بحملة دعائية ضد
كاضطهاد النازية لليهود , كغيرىا من األمور التي حاكلوا عن طريقتها  " سامية  الال" الكتاب األبيض مستغلة في ذلك سالح 

 .آمالهم القومية في فلسطين كسب الرأم العالمي , كتعاطفو مع
كىي قوة عسكرية تابعة للوكالة اليهودية , كألفوا "  الهجاناه" كاىتمت الصهيونية أثناء ذلك بالتنجيد كالتدريب العسكرم فكونوا 

ات المنظمات السرية اإلرىابية من أجل إقامة دكلة إسرائيل الكبرل الممتدة من الفرات إلى النيل , كقد اتحدت ىذه العصاب
كفي مقابل ىذه الستعدادات العسكرية لم يكن للفلسطينيين أم منظمات .. جيش الدفاع اإلسرائيلي  ـ 1947لتكوف في عاـ 

عسكرية مسلحة , أك حتى جماعات مسلحة , كبدأ الفارؽ العسكرم بين اليهود كالعرب في فلسطين كاضحان , كىو فارؽ استمر 
  .رائيل في تجاىلها للحقوؽ الفلسطينية , بل كلجيرانها العرب اآلخرين كتزايد حتى يومنا ىذا كعليو تعتمد إس

 :الجهود الصهيونية إلقامة الدكلة  –ب 
الحركة الصهيونية في مسعاىا إلقامة دكلة صهيونية في فلسطين , " ركزفلت " كلم يكن غربيان إذف أف يساند الرئيس األمريكي 

محاكلن إقناعو  ـ 1945المملكة العربية السعودية في البحيرات المرة في عاـ  فاجتمع بالملك عبد العزيز آؿ سعود عاىل
بالموافقة على تلك الدكلة الصهيونية , كلكن الملك المسلم رفض ذلك رفضاَ تامان ألف موقفو كاف دائمان إلى جانب الحق العربي 

حركة الصهيونية كإلى خطرىا على فلسطين كعلى في فلسطين كإلى جانب رفض الهجرة اليهودية , فقد كاف مدركان لمطامع ال
بل إنو كاف دائمان يحاكؿ كبكل السبل إثناء بريطانيا عن مساندتها للصهيونية , ككاف يمثل بموقفو ىذا موقف  .. البالد العربية أيضان 

 .ض اإلسالـ بعد الحجازالمسلم الرافض لتأسيس الكياف الصهيوني على أقدس بقعة من أر ..مسلم غيور على دينو كمقدساتو  كل
في تأييد الصهيونية , كممارسة الضغط على بريطانيا من أجل إعالف الدكلة " ركزفلت " الذم خلف " تركماف " كاندفع الرئيس 

حتى يتحقق لليهود الغلبة العددية , كقد خضعت الحكومة البريطانية لتلك اليهودية , كزيادة الهجرة اليهودية إلى فلسطين 
بالسماح لمائة ألف يهودم بالدخوؿ  ـ 1946أمريكية في عاـ  –لجنة تحقيق بريطانية  الضغوط كأظهرت ذلك فيما أكصت بو

  ....إلى فلسطين 



54 
 

 ~Queen~        ال تنسوني من صاحل دعائكم                                                                                  

 :قياـ إسرائيل  - 4
بريطانيا لحظات بعد إعالنها ,  بها, كاعترفت  ـ 1948مايو  15سرائيل في قياـ دكلة إ بانسحاب بريطانيا , أعلن بن جوريوف

فكانت أكؿ دكلتين إسالميتين  –تركيا , كإيراف الشاه  بهاكأعقبها التحاد السوفيتي , ثم كل دكؿ أكركبا الغربية , كما اعترفت 
  .تعترفاف بدكلة الكياف الصهيوني 

 1967 –ـ  1948/ ىػ  1387ىػ إلى عاـ  1368الصهيونية التي امتدت من عاـ  ثم تلت من بعد ذلك مرحلة تثبيت الدكلة
ـ , ككانت أكلى أحداث تلك الفترة دخوؿ الجيوش العربية أرض فلسطين , من األردف , كسوريا , كلبناف , كالعراؽ , كمصر , 

كلكن الضغط الدكلي أجبرىا على قبوؿ  كالمملكة العربية السعودية , كقد لقت تلك الجيوش بعض النجاح في الطور األكؿ ,
الهدنة , التي استغلها اليهود في تسليح جيشهم في حين طبق حظر على تسليح الدكؿ العربية , كعندما استؤنف القتاؿ أصيبت 

ـ  1949مع كل من مصر , كلبناف , كاألردف كسوريا عاـ " ركدس " الجيوش العربية بانتكاسات كىزائم متتالية , ثم كانت ىدنة 
ـ  1954من األراضي التي خصصت لليهود بموجب قرار التقسيم , كفي مارس %  77, كالتي سيطرت إسرائيل بموجبها على 

الوليات المتحدة , بريطانيا , كفرنسا التصريح الثالثي بضماف حدكد إسرائيل , كالمحافظة : أصدرت الدكؿ الستعمارية الثالث 
  محتمل يتهددىاعلى كيانها الصهيوني من أم خطر 

 : ـ 1988 – 1967/ ىػ  1449 – 1387مرحلة التوسع اليهودم 
فتح خليج العقبة أماـ المالحة : كقد كسبت فيو  ـ 1956/ ىػ  1376اشتركت إسرائيل في العدكاف الثالثي على مصر عاـ 

  .اإلسرائيلية , كالتصاؿ بأفريقيا , كىو أمر ىاـ جدان إلسرائيل 
بتحويل مياه نهر األردف إلى النقب , لستيعاب مهاجرين جدد ىناؾ , كليصبح النقب قاعدة انطالؽ لليهود ثم قامت إسرائيل 

  .الصهيونيين صوب شبو الجزيرة العربية , ككادم النيل 
ة حرب األياـ الستة , كنتائجها ماثلة أماـ أعيننا اآلف , احتالؿ القدس الشرقي , كالضف – ـ 1967ثم جاءت حرب أكتوبر 

  .الغربية كىضبة الجولف , شبو جزيرة سينا , كمحاكلت الصهيونية إزالة المسجد األقصى , كبناء الهيكل المزعـو مكانو 
  ألمريكي العاجل كالهائل إلسرائيلكعبور الجيش المصرم خط بارليف كالسند ا – ـ 1973/ ىػ  1393ثم كانت حرب رمضاف 

, كما نتج عنها , من توقيع اتفاؽ السالـ بين مصر كدكلة الكياف الصهيوني  ـ 1978مبر سبت –دافيد  ثم جاءت اتفاقيات كامب
  .ذلك السالـ , كتداعيات األحداث التي نشهدىا كنعيشها اليـو  تلى, كتمزؽ الوحدة العربية الذم 

, كفلسطين غير  أف الشعب الفلسطيني اليـو موزع لجئ , يعيش أبناؤه مرارة اللجو: النتيجة المرة , كىي كتبقى في النهاية 
  –, فهي  بهاموجودة على الخريطة السياسية , كمكانها دكلة الكياف الصهيوني التي أدخلت في ركع العرب أنو لبد من العتراؼ 

ب من استرجاع فلسطين , فالدكلة الصهيونية قوية ل يمكن قهرىا , كأنو ل بد من أمر كاقع كأنو ل قبل للعر  –كما يدعي قادتها 
  .السالـ معها , شاء العرب أـ أبوا 
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 المحاضرة الثالثة عشرة
  المسلموف في آسيا كأكربا

 :المسلموف في الفلبين 
الجزر منتشرة في مياه المحيط الهادم في أقص شرقي آسيا بين الجزر اإلندكنيسية كالجزر اليابانية , بعضها الفلبين مجموعة من 

في المنطقة الشمالية , كأغلب سكانها "  لوزكف" معركؼ , كبعضها صغير مجهوؿ ل يكاد يعرفو إل ساكنوه , كأكبر ىذه الجزر 
في المنطقة الجنوبية , كيتركز فيها المسلموف "  مندناك" كتليها في المساحة جزيرة , " مانيال " نصارل ككثنيوف , كفيها العاصمة 

  " .مورك اإلسالمية " , كيطلق عليها اليـو اسم "  صولو"  ك"  بالكانش" باإلضافة إلى جزر 
 11وف مسلم , أم بنسبة ملي(  6,5) أما السكاف فيبلغ عددىم حوالي ستين مليونان تقريبان , كعدد المسلمين بينهم يصل إلى 

, كىذه ىي تقديرات الحكومة الرسمية في مانيال , التي قد تتعمد تقليل أعداد المسلمين , كيتكلم السكاف اللغة المحلية % 
ات باإلضافة إلى اإلسبانية كاإلنجليزية اللتين دخلتا البالد أثناء الستعمار اإلسباني كاألمريكي , كيتكلم المسلموف لغتين من اللغ

, "  مندناك" , كىي الغالبة في جزيرة "  مراتاك" , كىي قريبة من اإلندكنيسية , كلغة "  ثاصو" لغة : السائدة في البالد كىما 
  .كتضم ألفاظان عربية كثيرة , كتكتب بالحرؼ العربي 

كيتألف السكاف من عنصرين ,يوف , كالبوذ%  11كبالنسبة لمعتقدات السكاف الدينية في الفلبين , فهناؾ النصارل, كالمسلموف 
  :أساسيين ىما 

, كىم األقزاـ اآلسيويوف , لونهم أسود كقامتهم قصيرة , "  النجريتو" العنصر القديم كىم سكاف البالد القدماء , كمنهم  – 1
 .. كىم جماعات بدائية تعيش في الغابات , كالمناطق المنعزلة , كل دين لهم 

قدموا إلى البالد عل موجتين , حملت الثانية منها اإلسالـ , كتوزعت في البالد على موجتين , كقد  , كالذين الموركعنصر  – 2
  .إذ شبهوىم بمسلمي المغرب كاألندلس  الموركاسم  اإلسبافأطلق عليهم 

دكنيسيا , كالماليو , كقد كصل اإلسالـ إلى تلك البقاع عن طريق الدعاة كالتجار الذين كصلوا من جزيرة العرب , كمن الهند , كإن
إلى الجزر الجنوبية منذ القرف الثامن الهجرم , كما أف حل القرف التاسع الهجرم حتى تأسست عدة  كقد جاءىا اإلسالـ كل سيما

عاـ "  مندناك" ىػ , كإمارة الشريف محمد بن علي في  854عاـ "  صولو" إمارات إسالمية , أىمها إمارة الشريف أبي بكر في 
  .التي تشمل اليـو عاصمة البالد " مانيال " , ثم إمارة  ىػ 946

زىاء قرف كامل , ككاد " عذراء ماليزيا " كازدىرت الحياة اإلسالمية في تلك البالد التي أطلق عليها العرب المسلموف اسم 
در آنذاؾ بخمسة ماليين اإلسالـ يعم البالد كيقضي على الوثنية التي كانت قائمة في تلك الجزر , ككاف عدد المسلمين يق

من عدد السكاف %  12من تعداد السكاف , كلكن نسبتهم اليـو ىبطت إلى %  55كنصف , أم أنهم كانوا يمثلوف نسبة 
الياباني كاألمريكي , كأخيران مع الستعمار , ثم مع الستعماريين  اإلسبافمن إبادة عن طريق الحركب مع  بسبب ما تعرضوا ؿ

الفلبيني النصراني الذم ما فتئ يحارب اإلسالـ كالمسلمين , إذ تولى النصارل المتعصبوف حكم الفلبين بعد أف نالت استقاللها 
مسلمين بشتى األساليب كاألمريكيين في التنصير , كمحاكلة إفساد المجتمع المسلم , كإبادة ال اإلسبافمن أمريكا , كتابعوا مهمة 
ىي الدكلة الوحيدة ذات األغلبية النصرانية في " الفلبين " المخلوع الذم كاف يفتخر بأف " ماركوس " البشعة , كخاصة في عهد 

 . آسيا 
 :الغزك الصليبي كجهاد المسلمين 

,  ـ 1521/ ىػ  927لجزر في عاـ اإلسباني إلى تلك ا" ماجالف " تعرضت الفلبين إلى الغزك اإلسباني , كذلك عندما كصل 
كقتلوه , كنجا بعض جماعتو , كرجعوا إلى "  ماكتاف" كحاكؿ فرض سيطرتو كنشر عقيدتو , فتصدل لو المسلموف في جزيرة 
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إسبانيا , كسير ملك إسبانيا بعد ذلك جيشان تمكن من الستيالء على المناطق الشمالية كالوسطى , كعجز عن السيطرة على 
يطاردكف  اإلسبافلشمالية كالوسطى , كعجز عن السيطرة على المناطق الجنوبية , حيث يكثر المسلموف , كأخذ المناطق ا

/ ىػ  1318المسلمين كيحاكلوف نشر عقيدتهم في المناطق التي سيطركا عليها , كاستمرت الحرب بينهم كبين الفريقين حتى عاـ 
كاستمرت في سياستها الرامية إلى تنصير السكاف عن .. استعمار الفلبين  , حيث خلفت الوليات المتحدة إسبانيا في ـ 1944

طريق اإلكراه , فقاـك المسلموف ىذه السياسة كاستمر القتاؿ حوالي أربعة عقود استشهد فيها اآللؼ من المجاىدين , كلكن 
بالكوليرا , كالجدرم , كالطاعوف ,  وصول كارخبيل مندناكالغزاة شنوا على المسلمين حرب الجراثيم فمات األلوؼ في جزيرة 

ألف , حسب التقارير الغربية نفسها , فتكونت لهم دكلة تحت اإلدارة األمريكية كازدىرت  244كبلغ ضحايا األكبئة أكثر من 
  .المدارس , كىدأت األحواؿ 

لموف الغزاة الجدد , كقاـك معهم احتل اليابانيوف المناطق اإلسالمية من الفلبين , كقاـك المس ـ 1943/ ىػ  1362كفي عاـ 
, حيث سلمت أمريكا زماـ األمور إلى حكومة نصرانية عل  ـ 1945/ ىػ  1366سكاف البالد حتى حصلوا على الستقالؿ عاـ 

رأسها نصراني , كضم الجنوب اإلسالمي إلى ىذه الحكومة , كمرة أخرل كاف على المسلمين الجهاد , كىكذا ظل المسلموف 
ة قركف يحملوف السالح دفاعان عن عقيدتهم ككرامتهم , ضد األسباف , ثم ضد األمريكيين كاليابانيين , كاآلف ضد كلمدة أربع

  .الفلبين النصرانية المعادية لإلسالـ كالمسلمين 
أف رجاؿ  كلكن محنة اإلسالـ في جزر الفلبين بدأت بعد استقالؿ البالد , كقياـ حكومة كطنية على رأسها رئيس كاثوليكي , إذ

  :الكنيسة اىتموا بإثارة الحكومة ضد المسلمين , حيث مارست سياسية البطش كاإلرىاب ضدىم منتهجة عدة أساليب منها 
  .تشجيع النصارل على الستيطاف في المناطق اإلسالمية  – 1
  .عمليات التنصير المنظمة بين المسلمين كخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية الفقيرة تبني الحكومة  – 2
  .العمل على دفع المسلمين لترؾ أراضيهم الزراعي – 3
  .عدـ فتح المدارس اإلسالمية , أك أم مؤسسات تعليمية أخرل حتى يبقى المسلموف جهالء كأميين  – 4
بغرض احتالؿ أراضيهم , كذلك بتأسيس منظمات إرىابية يقـو عليها بعض المتعصبين من النصارل , مثل إرىاب المسلمين  – 5

 ـ 1971/ ىػ  1391اإلرىابية كالتي تجد الدعم المادم من إسرائيل كمن اليهود , حيث أخذت منذ عاـ "  أيالجس" منظمة 
  .عمائهم ليقبلوا تنصير السكاف تقتل المسلمين , كتحرؽ دكرىم , كمساجدىم كمدارسهم , كتهدد ز 

 :حركة النضاؿ 
كبالمقابل اشتد كعي المسلمين , كشعورىم بالنتماء إلى األمة اإلسالمية الكبيرة , كنتيجة تعرضهم للقهر , كالعتداء كالتنصير 

ىداية " , كجمعية  ـ 1315في مانيال في عاـ " جمعية المسلمين الفلبينية " عددان من الجمعيات اإلسالمية , مثل  أنشأكا
, كغيرىا كغيرىا , كأخيران اضطر المسلموف إلى إعالف ثورتهم " النهضة اإلسالمية "  ك, " مؤتمر اإلسالـ " ك, " اإلسالـ 

على أثر إعالف  ـ 1972/ ىػ  1392في جنوب الفلبين , ككاف ذلك في عاـ " مورك " اإلسالمية الحديثة في منطقتهم المعركفة 
األحكاـ العرفية في البالد , كإصدارىا األكامر إلى الجيش بشن الحمالت العسكرية على المناطق اإلسالمية " كوس مار " حكومة 

, " مناطق المسلمين " , كجمع أسلحة المسلمين , فتدفق الجيش الذم بلغ تعداده حوالي ربع مليوف جندم إلى الجنوب 
اؽ لألحياء , كانتهاؾ األعراض كالحرمات , كلكن المسلمين صمدكا في كارتكب النصارل أفظع الجرائم من قتل جماعي , كإحر 

, التي كانت تعمل عل إقامة  ميسوارلبرئاسة نور " مورك الوطنية  بنجاساجبهة تحرير " كجو تلك الفظائع تحت قيادة جبهتهم 
" لجنة تحرير مورك "باسم   ـ 1962دكلة إسالمية مستقلة عن باقي الجزر الفلبينية , ككانت نواتها األكلى قد تكونت عاـ 

  .كضمت مجموعة من الطالب الذين كانوا يدرسوف في الجامعات كالمعاىد اإلسالمية في الشرؽ األكسط 
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القضية تعرض على كتوالت المعارؾ بين الجانبين , كتفاىمت , كازداد تعرض المسلمين للقتل كاإلبادة إلى الحد الذم جعل 
في جدة , كقد كشف الملك فيصل للمؤتمر ما  ـ 1972/ ىػ 1392مؤتمر كزراء خارجية الدكؿ اإلسالمية األكؿ في عاـ 

يتعرض لو المسلموف في الفلبين من إرىاب كقمع كتقتيل , األمر الذم جعل المؤتمر يرسل لجنة رباعية لتقصي الحقائق , كبعد 
رئيس جمهورية الفلبين على لساف كزير دفاعو الذم حضر مؤتمر طرابلس الحكم الذاتي " ماركوس " مفاكضات كاتصالت كافق 

  .في ثالثة عشر كلية , كقد جرل التصديق على ىذا التفاقية من قبل اللجنة الرباعية التي شكلها المؤتمر اإلسالمي 
, كذلك عندما بدأت عناصر حكومية متعصبة تتعاكف مع كقد تطور صراع المجاىدين مع الحكومة , كدخل طوران جديدان خطيران 

بعض الخبراء الصهيونيين كالقول الستعمارية من أجل القضاء على الحركة اإلسالمية في الفلبين , فقاـ بعض الزعماء الصهيونيين 
" ياف الصهيوني آنذاؾ بزيارات متعددة للفلبين لمساعدة الحكومة في حربها ضد المسلمين , بل  أف كزيرة خارجية دكلة الك

قامت بزيارة الفلبين كتعهدت في تلك الزيارة بتقديم المعونات المادية لإلسالـ كالمسلمين تتدخل في قضية " مائير  غولدا
  .مسلمي الفلبين , كالذين مازالوا يقدموف الشهداء كالضحايا من أجل تحقيق مطالبهم العادلة 

مرة للقضاء على المسلمين إلى انتشار الفقر كالجهل كالمرض بين المسلمين , كإلى كقد أدت تلك العمليات اإلرىابية المست
, كرغم ذلك فال زاؿ الجهاد اإلسالمي مستمران , فالمجاىدكف  تأخرىم , مما جعلهم فريسة لحمالت التنصير كالشيويعية

كؿ مثل المملكة العربي السعودية كغيرىا يسيطركف على جميع المناطق اإلسالمية , ما عدا بعض المدف , كلقد سارعت بعض الد
, كالمؤسسات اإلسالمية كرابطة العالم اإلسالمي , كمنظمة المؤتمر اإلسالمي , ككاألزىر الشريف إلى تقديم المساعدات 
مية التعليمية لمسلمي الفلبين , فهناؾ اآلف عدة مدارس كمعاىد إسالمية , مثل مركز الملك فيصل للدراسات العربية كاإلسال

مسجد , كىذا دليل آخر على  2544, كما أف عدد المساجد في الفلبين يقدر بحوالي "  مندناك" الموجودة ضمن جامعة  
  .كجود اإلسالمي ىناؾ 

 :قضية كشمير
  :األرض كالسكاف 

الصين من  بهاكتحيط , (  في الطرؼ الغربي من جباؿ الهماليا) تقع كلية كشمير في الطرؼ الشمالي من شبو القارة الهندية 
, باكستاف : فهي متاخمة لخمس دكؿ ىي , كالهند من الجنوب , كباكستاف من الغرب كالشماؿ, الناحيتين الشرقية كالشمالية 

بينما تصل حدكدىا مع الهند , كالهند كتمتد حدكدىا مع باكستاف إلى أكثر من سبعمائة كيلومتر , كالصين, كركسيا , كأفغانستاف 
كما أنها بالد كثيرة , كىي ذات مناخ بارد لدرجة أف الثلوج تغمر بعض أماكنها شهوران طويلة من السنة , الثمائة كيلومتر فقط إلى ث

  .ككثيران ما توصف بأنها جنة اهلل في األرض, كبالد كشمير من أجمل البالد العربية ,, األنهار
أما اليـو فهي , ككشمير كمنطقة الحدكد ,  ثالثة أقساـ ىي جامو كقد كانت كشمير مقسمة في زمن الحتالؿ البريطاني إلى

أما القسم الثاني فهو كشمير , كىو القسم الذم أعلن استقاللو كانضمامو إلى باكستاف , كشمير الحرة : قسمين فقط ىما 
 .المحتلة الذم استولت عليو الهند كاستعمرتو , كىو القسم األكبر

من المسلمين , كالباقي من %  85مليوف نسمة منهم ما يقرب من  12حوالي  –بشقيها  –كيبلغ عدد السكاف في كشمير 
الهندكس , كالسيخ كالبوذيين , كيبلغ عدد سكاف الجزء التي تحتلو الهند حوالي عشرة ماليين نسمة , كالجزء الحر التابع 

كالمسلموف في كشمير سنة أحناؼ , كبينهم .. ب لباكستاف نصف مليوف نسمة , كىناؾ أكثر من مليوف لجئ , كربع مليوف مغتر 
  .أقلية شيعية 

كإلى جانب طبيعتها الخالبة , كأنهارىا الكثيرة , كمراعيها الخصبة , كثركتها الحيوانية الكبيرة , تتمتع كشمير بموقع استراتيجي 
  .متميز , لكونها أحد األبواب التي تصل بين الهند كالصين كما جاكرىا من أرض التبت 
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 :كشمير كاإلسالـ 
أىل كشمير مسلموف منذ سبعة قركف , ففي عهد الخليفة األموم ىشاـ بن عبد الملك مد المسلموف نفوذىم , كنشركا اإلسالـ 

) زاد اإلسالـ انتشاران في عهد الخليفة العباسي المعتصم باهلل في إقليم كشمير , كأتم فتحها كالي الخليفة العباسي المنصور , ثم 
أكائل القرف الرابع عشر الميالدم استطاع أحد الدعاة إقناع حاكم كشمير / كفي القرف الثامن الهجرم ( ىػ  227 -ىػ  218

بداية / ف الثالث عشر الهجرم باعتناؽ اإلسالـ , فكاف أكؿ حاكم مسلم لكشمير , كاستمر العهد اإلسالمي في كشمير حتى القر 
دخل المسلموف في حرب  ـ 1819القرف التاسع عشر الميالدم عندما بدأ نجم المسلمين في الهند في األفوؿ , ففي عاـ 

/ ىػ  1263طاحنة مع طائفة السيخ استولى على أثرىا السيخ على كلية كشمير , كاستمرت سيطرة السيخ عليها حتى عاـ 
ب السيخ أياـ حكمهم للمسلمين في كشمير أنواعان من الظلم , كالستبداد كالوحشية تتحدث عنها كتب , كقد ارتك ـ 1846

  .التاريخ في كثير من التفصيل المحزف 
 :السياؽ التاريخي كالسياسي لقضية كشمير 

كلية كشمير ثم باعوىا في خالؿ سيطرة السيخ على كشمير احتلت بريطانيا الهند كمعها كشمير , فطردكا الحكاـ السيخ من 
من عائلة "  سنغ غولب" , بأرضها كشعبها إلى أحد اإلقطاعيين الهندكس , كاسمو  ـ 1847/ ىػ  1262بموجب اتفاقية عاـ 

مليوف دكلر , ككأف قيمة كل فرد , كىو ما يعادؿ " العملة الرائجة آنذاؾ " " تانك شاىي " مليوف  7,5بمبلغ "  دكجرا" اسمها 
الهندكسي لولية كشمير المسلمة "  دكجرا" من أفراد الشعب الكشميرم لم تتجاكز سبع ركبيات , كمن ىذا التاريخ بدأ حكم 
الهندكس أىل كشمير , سياسة ضرائبية  بهاكبدأت مأساة كشمير تظهر على مسرح التاريخ نتيجة للسياسة الجائرة التي حكم 

  ., كحكم غاشم , قاسى فيو المسلموف أقسى أنواع الظلم كالستبداد على أيدم الهندكس  ظالمة
أصدر البرلماف البريطاني  ـ 1947/ ىػ  1367كتوالت المؤامرات ضد كشمير , فبعد مركر قرف على بيع كشمير , كفي عاـ 

على أف المناطق التي يشكل  ينصباكستاف , ككاف القرار الهند , ك : قانوف استقالؿ الهند , كالقاضي بإقامة دكلتين مستقلتين ىما 
فيها المسلموف أغلبية السكاف تذىب لباكستاف  , كمناطق األغلبية الهندكسية تذىب للهند , كعليو كاف يتعين على كشمير أف 

كشمير الهندكسي  " حاكم "  مهراجاتنضم إلى باكستاف نظران للركابط العرقية , كالدينية كالمصالح المشتركة بين البلدين كلكن 
كاف يحيك مؤامرة لضم كشمير إلى الهند , كذلك بالتنسيق مع الهند , كاللورد الحاكم العاـ للهند , كنفذت المؤامرة بطريقة  

 كانت معدة سلفان , 
 :قصة النضماـ 
ارات الثورة , حيث طلب المعونة من مقاكمة الثوار بكل الوسائل , كلكنو اضطر إلى الفرار إلى الهند أماـ انتص حاكؿ المهراجا

, فسارعت الهند إلى إعالف  ـ 1947حكومة الهند , ككقع معها اتفاقية تقضي بضم كشمير إلى الهند , كذلك في أكتوبر 
  ., كأرسلت جيشها لحتالؿ تلك الولية المسلمة , أما باكستاف فقد رفضت ىذه الوثيقة " بصورة مؤقتة " الموافقة على التفاقية 

مارست القوات الهندية عند دخولها كشمير أبشع كأفظع الجرائم, كلكنهم كانوا يقاكموف الجيش الهندم مقاكمة باسلة , كلكن 
, كفي غصوف ذلك كانت المعارؾ قد امتدت إلى حدكد باكستاف  القوات الهندية تمكنت في النهاية من تثبيت حكم المهراجا

القوية إلى  " الباتاف " بأف جيشهم لم يكن منظمان بعد , كلكنها أرسلت قوة من رجاؿ قبائل  مما اضطرىا إلى دخوؿ المعركة علمان 
كشمير حيث شبت بينهم كبين الجيش الهندم حربان طاحنة تمكنت الهند خاللها من السيطرة على الجزء األكبر من كشمير , 

كول إلى مجلس األمن تشكو فيها من تدخل رجاؿ ذلك الجزء أصبح جزءان ل يتجزأ من بالدىا , ثم تقدمت بش افكأعلنت 
القبائل الباكستانية في كشمير , كأرسل مجلس األمن لجنة للنظر في األمر , كبعد اجتماعات مطولة أصدرت اللجنة قرارين في 

  :على ثالثة مواد  ينصاف ـ 1949/ ىػ   1369كعاـ  ـ 1948/ ىػ  1368عاـ 
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إجراء استفتاء حر محايد تحت إشراؼ ىيئة األمم لتقرير مصير إمارة   –3. ة من السالح تجريد اإلمار  – 2. كقف القتاؿ  – 1
 كشمير , كأمر انضمامها إلى الهند أك باكستاف 

, كلكن المشكلة لم تحل , كذلك ألف الهند ل تريد التخلي عن كشمير , كل  ـ 1949/كعلى ىذا األساس توقف القتاؿ في
إلغاء اتفاقية الستفتاء , كأعلن بالنيابة عن  ـ 1956/ ىػ  1376د فيها , بل أف نهركا أعلن في تريد إجراء استفتاء حر محاي

  .في فلسطين الصهيونيوفأىل كشمير , انضماـ الولية إلى الهند على أساس سياسة األمر الواقع , كىي السياسة التي يتبعها 
 :السياسة الهندية في كشمير 

مجملها إلى طمس ىوية كشمير اإلسالمية , كذلك عن طريق عدة سبل ترمي كلها للقضاء على اإلسالـ ىي سياسة ترمي في 
كحضارتو في كشمير , فبدأت الحكومة الهندية باتخاذ إجراءات مشددة كقاسية إلنهاء جهاد الشعب الكشميرم , كاستخدمت 

اإلسالـ كالمسلمين ىناؾ , تمثلت في تبديل المنهج  في ذلك كل أنواع األسلحة الفتاكة , ثم قامت بوضع خطة للقضاء على
التعليمي بمنهج ىندكسي يشتمل على المعتقدات الهندكسية , كيتجاىل تمامان المعتقدات كالمبادئ اإلسالمية , ككذلك تشجيع 

اظ العربية لقطع بين المسلمين كالهندكس إليجاد جيل مسلم بالسم , ىندكسي العقيدة كالفكر , كتجريد لغة كشمير من األلف
كطمس تاريخ , كتركيج حركة تحديد النسل بين المسلمين لتكوف األغلبية السكانية للهندكس , صلة المسلمين بتراثهم اإلسالمي 

كالتضييق على المسلمين بكل , كغيرىا من األساليب الرامية إلى إضعاؼ اإلسالـ في نفوس المسلمين , الولية اإلسالمي 
  .عن تلك السياسة أف اضطر بعض المسلمين لتخاذ أسماء ىندكسية ليتسنى لهم كسب قوتهم  كقد نتج, الوسائل 

كفرضت , كتم الستيالء على أحسن أراضي المسلمين , كقد تفشى الجهل الديني عندما عطلت المؤسسات التعليمية اإلسالمية 
كل ذلك بغرض   –حشية سمة الحكم الهندم في الولية كأصبحت المعاملة الو , كالضرائب التعسفية , عليهم القوانين الجائرة 

كمنع , كمنع ذبح البقر في كشمير , فهناؾ مثالن ضريبة األضحية على المسلمين . كالمسلمين عن الولية, إزالة اإلسالـ 
حقوقو في بأف الهندكسي إذا ارتد عن دينو فقد كل : كإصدار القوانين القائلة , المسلمين من حمل السالح كلو بترخيص 

إضافة إلى ذلك فإف الحكومة أبعدت المسلمين عن كل , في حين إذا ارتد المسلم عن دينو تركت لو كل أمالكو , الميراث 
  ....كظائف الدكلة

 :الموقف الدكلي من القضية 
ؤ دكلي كاضح يسند كىناؾ تواط, كلالنتهاكات التي تمارسها الهند في تلك الولية , ىناؾ تجاىل دكلي كاضح لمسألة كشمير 

كل تعليل لهذا التجاىل كذاؾ التواطؤ إل أف , كيتجاىل حق أىلها في تقرير مصيرىم , المؤامرة الهندكسية في كشمير 
خاصة إذا كاف األمر , كإف السياسة الغربية كاألمريكية في ظل النظاـ العالمي الجديد تكيل بمكيالين , الكشميريين مسلموف 

كتجاىلها لقرارات األمم المتحدة , كعدـ تنفيذىا , من ذلك أف معارضة الهند , كليس بمصالحها الذاتية  ,يتعلق بالمسلمين 
 . تمامان كما ىو الحاؿ مع إسرائيل اآلف  –مع تزكيدىا بالقوة الكافية كالرادعة من قبل الدكؿ الغربية , الخاصة بكشمير 

 : ـ 1965اندلع الحرب في عاـ 
كزاد من ىذا التوتر اإلعالنات , التوتر بين الهند كباكستاف  كانت نتيجة فشل كافة المساعي الدكلية لحل مسألة كشمير إزدياد

بأف كشمير جزء ل يتجزأ من الهند , كعلى أثر  ـ 1965في يناير عاـ  المسؤلينالصادرة من كزير الداخلية الهندم كغيره من 
سبتمبر عاـ  22بعة عشر يومان , توقف القتاؿ بعدىا بموجب قرار من مجلس األمن في ذلك اندلعت الحرب  كاستمرت س

  ـ 1965
الموقعة بين الرئيس الباكستاني ذك  ـ 1972في عاـ " شمال " كقد جرت محاكلة أخرل لحل المسألة الكشميرية في اتفاقية   

  .غاندم , كلكن مصيرىا كاف الفشل , حيث بقيت المسألة دكف حل حتى اآلف  أنديرا, كرئيسة كزراء الهند  بوتوعلي  الفقار
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 :الجهاد الكشميرم 
, بعد أف تأكد ألىل كشمير أف الحل السلمي  ـ 1947استمر المسلموف في كشمير يقاكموف إجراءات القمع الهندية منذ عاـ 

مؤتمر " المتحدة لن يعطيهم حريتهم , كلذا تشكلت حركة تحرير كشمير المتمثلة في لن يجدم شيئان , كإف العتماد على األمم 
  " .الحرية 

القوات  بالجهاد المسلح في كشمير أكلن بسبب الوحشية كالعنف التي التي تتعامل بهما, ككاف الىتماـ اإلسالمي كالعالمي 
كمن ثم لم , ل كاف يوازيو كفاح سياسي كإعالمي في الخارج ككذلك ألف الكفاح المسلح في الداخ, الهندية مع ذلك الجهاد 

كأصدر كزراء خارجيتها عدة قرارات حوؿ كجوب حلها , يكن غريبان أف اىتمت منظمة المؤتمر اإلسالمي بالقضية الكشميرية 
ذلك أف الهند كانت , جهود كلكن مواقف الهند المتشددة كانت دائمان العقبة أماـ مثل تلك ال, سلميان ككفقان للقرارات الدكلية 

كأف أم جهد في ىذا التجاه سيؤدم إلى , ترل أف أم حل لقضية كشمير تحت رعاية العالم اإلسالمي سيكوف لصالح باكستاف 
  .كذلك مال تريده الهند , تدكيل القضية 

 :المسلموف في الدكؿ الشيوعية
  ( :سابقان ) المسلموف في التحاد السوفيتي 

د السوفيتي قبل انهياره من خمس عشر جمهورية , فيها ست جمهوريات يشكل المسلموف أغلب سكانها , كىي تكوف التحا
  :مناطق المسلمين في ىذا التحاد , كىي 

  منطقة حوض الفولجا  – 2  تركستاف الغربية  – 1
 قفقاسية – القفقاسبالد  – 4           سيبيريا  – 3
 : القـرشبو جزيرة  – 5

, كىذا الوجود اإلسالمي يوضح حقيقة ىامة قد يجهلها كثير من الناس , ىذه ىي مناطق المسلمين في التحاد السوفيتي المنهار 
بل المسلموف ىم أىل , كىي أف العنصر اإلسالمي في بالد التحاد السوفيتي ليس عنصر غريبان دخل البالد فاتحان ثم استقر فيها 

 التي تعتبر من الدرجة الثالثة  كبدكنهم يصبح في عداد الدكؿ, لكوف أىم الثركات في التحاد السوفيتي كىم يمت, البالد كسادتها 
  :الركس كموقفهم من المسلمين 

تلك السياسة التي بدأىا , كانت سياسة ركسيا تجاه المسلمين منذ عهد القياصرة سياسة قائمة على محاربة اإلسالـ كالمسلمين 
  :ـ كىي تتلخص فيما يلي 1917/ ىػ 1336رىيب كاستمرت حتى بعد قياـ الثورة الشيوعية عاـ ال القيصر إيفاف

  :سياسة التنصير اإلجبارم  – 1
الجسدية لمن سيبدم أقل أك التصفية , أك الطرد , فكاف على المسلمين الرتداد إلى النصرانية , كخاصة في ركسيا األكركبية 

ككانت العقيدة اإلسالمية جريمة ,كىدـ المساجد كالستيالء على أكقاؼ المسلمين , إضافة على إغالؽ مدارس القرآف , مقاكمة 
  .يعاقب عليها باإلعداـ 

  :التهجير كاإلبادة  – 2
على  كفرض الضرائب الباىضة, رة األكقاؼ كمصاد, كطرد علماء الدين من المدف , بالتضييق على المسلمين بمختلف الوسائل 

  .ثم بإحالؿ الركس في أراضي المسلمين , كالتصفية الجسدية للقادة المسلمين , المسلمين 
 :ركسيا الشيوعية كموقفها من اإلسالـ 

كظن قلة , المتفرج فوقفوا منها موقف , ـ لم ينتبو المسلموف إلى أىميتها 1917/ ىػ 1336كحين قامت الثورة الشيوعية عاـ 
 منهم أف فيها خالصان لهم من الظلم القيصرم 
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كاحتراـ , كبوعدىم منحهم السيادة القومية , كقد حاكؿ رجاؿ الثورة كسب المسلمين إلى جانبهم بتذكيرىم بظلم القياصرة لهم 
  :كفيو , دعوتهم إلى الثورة  كقعو كل من لينين كستالين جاء فيو, ـ 1917فوجهوا نداء للمسلمين في نوفمبر, معتقداتهم 

إلخ الذين ىدـ قياصرة ركسيا المستبدين .. كشاشاف , كتركستاف , سيبيريا  كقرغيز,  كالقـر,  الفولجا تتاريا مسلمي ركسيا من "
ية كمعاىدكم القومية كالثقاف, كعاداتكم , أعلموا أف معتقداتكم .. كالذين أىينت معتقداتهم , كبيوت عبادتهم , مساجدىم 

ثوركا من أجل ... فهذا حقكم , كبال معارضة من قبل أحد , نظموا حياتكم القومية بحرية تامة , ستكوف بعد اآلف حرة كمحترمة 
كأف عاداتكم كتقاليدكم حرة ل يمكن , إننا نحن نعلن احترامنا لدينكم كمساجدكم .. كقرآنكم كحريتكم في العبادة , دينكم 

 . جميع حقوقكم الدينية كالمدنية مصونة بقوة الثورة  كأعلموا أف... المساس بها 
كلكن حين استتب األمر للشيوعيين حاكلوا أكؿ األمر عن طريق الجاليات الركسية التي كانت تعيش في بالد المسلمين نشر 

ثم بدأت , بالد فاستجاب لهم بعض أبناء ال, كأخذكا يخدعوف المسلمين كيحدثونهم عن مجتمع الحرية كالرفاىية , الشيوعية 
, كحين رفضت الحكومات المسلمة ذلك عزمت حكومة موسكو على احتالؿ البالد بالقوة , موسكو تتدخل في بالد المسلمين 

كتمكنت قواتو من الستيالء على , ـ أصدر لينين أمران بالزحف على البالد اإلسالمية دكف سابق إنذار 1918كفي إبريل عاـ 
فأزالوا عنها الصفة الدينية كاستبدلوا بها , كافؤ القول بينها كبين جيوش الحكومات اإلسالمية الوليدة معظم البالد كذلك لعدـ ت

  .كبدأ الشيوعيوف يمارسوف سياسة إلغاء كل مالو صلة باإلسالـ , جمهوريات اتحادية شعبية كل منها جزء من التحاد السوفيتي 
فة كمتنوعة , كأيضان مرنة كلبقة , ففي السنوات األكلى للثورة كانت سياسة لذا انصرؼ السوفيت إلى حرب اإلسالـ بطرؽ مختل

  :الحزب الشيوعي تجاه المسلمين سياسة مذبذبة كمترددة , ككانت تقـو على ثالثة أسس ىي 
  إلغاء الوقف اإلسالمي – 1
 الشرعية ألنها تعطي المسلمين سلطة على حياتهم اليومية , كتقوم كيانهم إلغاء المحاكم  – 2
  .إلغاء المدارس اإلسالمية ألف التربية اإلسالمية ىي أساس حياة المسلمين  – 3

ى كتابع الشيوعيوف سياسة القياصرة المعادية لإلسالـ , فطبقوا سياسة فرؽ تسد , حيث عمدكا إلى تجزئة المناطق اإلسالمية إل
كحدات قومية لغوية صغيرة متنافسة , كقاموا بتفتيت المسلمين , منعان للوحدة اإلسالمية , كما أنهم اتبعوا سياسة تهجير 

المسلمين من مناطقهم حتى يصبحوا أقليات  في عقر دارىم , إضافة إلى أساليب اإلبادة حيث أباد الشيوعيوف خالؿ خمسين 
 ـ 1944/ ىػ  1362مليونان , فمثالن أصدر أكامره في عاـ  11إف ستالين كحده قتل  مليوف مسلم , كيقاؿ 24عامان حوالي 
كنفيهم إلى سيبيريا , كألغى جمهوريتهم ككزع أراضيها على جمهورية جورجيا , كما نفى آلؼ المسلمين من  الشاشافبسبي جميع 

  .كغيرىا  كالداغستاف,  القـرمنطقة 
بنفسو على تنفيذ مخطط يرمي إلى تصفية المسلمين  اـ السابق للحزب الشيوعي خركتشوؼكبعد موت ستالين أشرؼ األمين الع

, عن طريق تهجيرىم , كدمجهم في المجتمعات الشيوعية اإللحادية , كما فرض الشيوعيوف سياسة عزؿ المناطق  التركستاففي 
خرل , فقد عاش المسلموف فترة طويلة تحت اإلسالمية بعضها عن بعض من ناحية , ككلها عن العالم اإلسالمي من ناحية أ

الستار الحديدم بعيدين عن كل ما يجرم في العالم اإلسالمي , األمر الذم مكن للحكومات الشيوعية من النفراد بهم , كالعمل 
إل أنها الشيوعية من حرب ضد المسلمين ,  بوكرغم كل ما قامت .بكل الوسائل على إبعادىم عن اإلسالـ , كمحوه من نفوسهم 

مناطق  كسمرقند,  كطشقندلم تنجح في إف تذيب المسلمين في مجتمعها الجديد , فال تزاؿ تركستاف كأكزبكستاف , كبخارم , 
إسالمية , كىم كإف جهل أبناءىم الكثير من مبادئ اإلسالـ إل أنهم ما زالوا مسلمين في جوىرىم , كل زالوا متمسكين بهويتهم 

  **أعدادىم في تزايد  اإلسالمية , كل زالت
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 المحاضرة الرابعة عشرة
  :دخوؿ اإلسالـ إلى شرؽ أكركبا 

 الدكؿ المستقلة"  كومونولث" الجمهوريات اإلسالمية في 
, فوجدت المجموعات ( الكومنولث ) المستقلة تم تأسيس رابطة الدكؿ  ـ 1991بعد انهيار الشيوعية كالتحاد السوفيتي عاـ 

أذربيجاف , أكزبكستاف , : اإلسالمية في تركستاف نفسها فجأة دكلن مستقلة , منفصلة عن السيطرة الشيوعية , كىي جمهوريات 
  ., كقرغيزستا, ككازاخستاف ,  كتركمنستاف,  كطاجكستاف

محاكلتهم  ية الذم كاف يحيط بهم , كيسبب لهم التخلف , كبدأكاكأحس المسلموف بزكاؿ كابوس السيطرة السوفيتية القاس
لستعادة ىويتهم اإلسالمية في كجو التحديات القتصادية , كالسياسية , كتحديات النظاـ العالمي الجديد , كتراكمات 

إلى اإلسالـ متوقفة على عدة  السياسات الشيوعية , كالمعركة أمامهم ل زالت قاسية , كالطريق ما زالت طويلة , كستكوف عودتهم
مدل المساعدة التي ستقدمها الدكؿ اإلسالمية األخرل لهم , كاستعداد المتطوعين من الدعاة لالنتشار في تلك : عوامل منها 

الجمهوريات لبذر بذكر اإلسالـ الصحيح من جديد , بعد أف غيبتها السياسات الشيوعية , ثم مدل استعداد تلك الجمهوريات 
  .عل مع الحكومات كالشعوب اإلسالمية الراغبة في مساعدتهم للتفا

 :جمهورية أذربيجاف  – 1
كجورجيا , كمن  تقع على ساحل قزكين الجنوبي الغربي , كيحدىا من الجنوب إيراف , كمن الشماؿ بحر قزكين , كالداغستاف

  .الشرؽ بحر قزكين , كمن الغرب أرمينيا 
, كتأتي "  األذرية" , كنظاـ الحكم فيها جمهورم , لغتها لغة تركية ىي  ـ 1991السوفيتي السابق عاـ انفصلت عن التحاد 

األذربيجانيوف , كاألككرانيوف كجميعهم نصارل , : أىمها  –اللغة الركسية في الدرجة الثانية , كسكانها يعودكف إلى عدة أصوؿ 
  .اليهود فنسبتهم ضئيلة,

  .يجاف نسبة مرتفعةيشكل المسلموف في أذرب
مناخها معتدؿ , ماطر طواؿ العاـ , كبارد في األجزاء الوسطى , كيعتمد اقتصادىا على الصناعات كصناعة األنابيب المعدنية , 

كالمضخات , كالسجاد , كالصناعات الخفيفة , كمعدات استخراج البتركؿ , كبناء السفن كعلى المحاصيل الزراعية كالحبوب , 
  ..لخضركات , كالعنب , كالشام األخضر , كفيها عدد من المعادف كالبتركؿ , كالغاز الطبيعي كالحديد كالقطن , كا

 : طاجكستافجمهورية  – 2
كأكزبكستاف , كمن الجنوب أفغانستاف , كمن الشرؽ الصين , كمن الغرب  تقع في كسط آسيا , كيحدىا من الشماؿ قيرغيزيا

 ىي قريبة من اللغة الفارسية , كىناؾ من يتكلموف اللغة الركسية كاإليرانية , ك  الطاجكيةأكزبكستاف , لغتها 
بنسب ضئيلة كجميعهم مسلموف , كىناؾ الركس ,  كالتركماف,   كالقرغيزكالتتار,  كاألكزبك,  الطاجيك: سكانها ىم 

  .كاألككرانيوف, كىؤلء من النصارل 
ىػ  1358, ككانت نسبة المسلمين في عاـ %( 11,5)لنصارل من السكاف األصليين , كا%( 84,2)يشكل المسلموف 

, كلكنها تقلصت بفعل أساليب البطش الشيوعي , كالمسلموف سنة في معظمهم من أصحاب المذىب الحنفي %( 98)حوالي 
  . , كتوجد جماعات من الشيعة , أكثرىا من عنصر الطاجيك

لذين يتحدثوف اللغة الفارسية , أف لهم تاريخان كأصولن فارسية , ا الطاجيكيوفكيؤكد .جمهورم  نظاـ الحكم في طاجكستاف
كالسالجقة , كيقولوف أف  الغزنويين, كأنو تعاقب على حكم منطقتهم  السامانيةكيقولوف أف دكلتهم األكلى كانت ىي الدكلة 

حصلت على الحكم  طاجكستافالقرف التاسع عشر الميالدم , كأف الركسية في أكاسط  بالمبراطوريةالحالية ألحقت  طاجكستاف
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لتصبح كاحدة من الجمهوريات الخمس  ـ 1929, لتغدك كيانان داخل أكزبكستاف , ثم انفصلت عنها عاـ  ـ 1942الذاتي عاـ 
رية صراع حوؿ السلطة , كيدكر اآلف في الجمهو  ـ 1991عشرة األعضاء في التحاد السوفيتي , كأنها انفصلت من التحاد عاـ 

دعو ي, كالذم "النبعاث " أم (  راستاخيز) , كبين حزب  الطاجيكيبين العناصر العلمانية متمثلة في الحزب الوطني الديمقراطي 
  إلى إحياء التراث القومي المرتبط بالثقافة الفارسية , كبين حزب النهضة اإلسالمي كالذم يتمتع بشعبية ىائلة بين سكاف الريف

 :جمهورية أكزبكستاف  – 3
 , تقع في إقليم تركستاف في كسط آسيا 

)  األكزبكأىم عناصرىا السكاف , كىي قريبة من اللغة العثمانية األكزبكيةكلغة الجمهورية الرسمية ىي اللغة ,  عاصمتها طشقند
أما النصارل في , ء مسلموف ككل ىؤل, كمجموعة صغيرة أخرل , % ( 3,9)  كالطاجيك, % ( 4,2) كالتتار , % ( 68,7

  .كتوجد أقلية ضئيلة من اليهود بين السكاف , % ( 1,1) كاألككرانيوف , % ( 14,8) الجمهورية فهم الركس 
( %4,6) كاليهود , % ( 12,6) كالنصارل يشكلوف حوالي , % ( 86,8) المسلموف ىم أغلبية سكاف الجمهورية كنسبتهم 

  .عشرية  كىناؾ مجموعة من الشيعة الثنا, كالمسلموف سنة أحناؼ .. 
العاصمة   ألف طشقند, كتعتبر ىذه الجمهورية بمثابة القائد الركحي لبقية الجمهوريات اإلسالمية في التحاد السوفيتي السابق 

كقد , نظاـ الحكم فيها جمهورم  .ىناؾ  كانت تحتضن مقر المجلس اإلسالمي األعلى الذم كاف يشرؼ على شئوف المسلمين
تعتمد في , بارد قليل األمطار شتاءن , حار صيفان , مناخها صحراكم , ـ 1991انفصلت عن التحاد السوفيتي في أكاخر عاـ 

كالخضركات , كاألرز , كعلى المحاصيل الزراعية كالحبوب , كصناعة الورؽ كالبالستيك , اقتصادىا على الصناعات الخفيفة 
  % .74كنسبة األمية بين سكانها تصل إلى حوالي , كالملح , كفيها من المعادف الفحم كالغاز , كالفواكو 

 " :تركمانيا "  تركمانستافجمهورية  – 4
كبحر قزكين من , كأكزبكستاف من الشرؽ , كأفغانستاف كإيراف من الجنوب , ؿ تحدىا كازاخستاف من الشما, تقع في كسط آسيا 

  .الغرب 
كيتكلم سكاف الجمهورية اللغة التركمانية كاللغة الركسية كىناؾ لغات أخرل خاصة ببعض العناصر القاطنة ( عشق آباد ) عاصمتها 

% 8,5)  األكزبكثم , % ( 68,4) د كتصل نسبتهم إلى العنصر الرئيسي في البال كيشكل التركماف, داخل حدكد الجمهورية 
  .من السكاف % ( 24,2)  كالقازاؽ,( 

 كالمسلموف سنيوف معظمعهم% ( .. 24,2) كالنصارل حوالي , % ( 79,8) المسلموف ىم أغلبية السكاف كيشكلوف 
  .المناطق الجنوبية القريبة من الحدكد اإليرانية كاألفغانية عشرية تعيش في  الثناكىناؾ قلة من الشيعة , أحناؼ 

اقتصادىا يقـو على الصناعات الثقيلة مثل , كصحراكم في األجزاء الجنوبية , ثم معتدؿ في الشماؿ , مناخها متباين قارم 
, كبذكر عباد الشمس , ر كالسك, محاصيل زراعية كالقمح  كبها, كعلى الصناعات المعدنية كالبالستيك ,  صناعة الجرارات

كمن أىم معادنها البتركؿ , كلذا سميت بسلة الخبز , ككانت تمد التحاد السوفيتي بالقمح , ثركة حيوانية  كبها,  إلخ.. كالفواكو 
 % . 74كنسبة األمية بين سكانها حوالي , كالحديد كالنحاس كالملح , كالفحم كالغاز الطبيعي 

 :جمهورية كازاخستاف  – 5
من الجنوب  كتركمانستافكأكزبكستاف ,  تحدىا ركسيا من الشماؿ كجزء من الصين كقيزغيرستاف, حدل جمهوريات كسط آسيا إ

 . كجزء من ركسيا كبحر قزكين من الغرب , كالصين من الشرؽ , 
كأىم عناصرىا , عليهم  كىناؾ الركسية التي فرضها الشيوعيوف القازاقيةكلغة البالد الرسمية ىي , (  آتا –ألما ) عاصمتها 
كيوجد , بنسب ضئيلة كىم كلهم مسلموف  كاألذربيجاف,  كاأللغور,  كاألكزبك, كىناؾ التتار , % ( 36)  القازاؽ: السكانية 
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كىم , كىؤلء كلهم من النصارل % ( 4,6) كالكوريوف , % ( 6,1) كاألككرانيوف , % ( 41,9) بجانبهم الركس بنسبة 
  .الجمهورية عن التحاد السوفيتي السابق  إنفصاؿـ سنة 1991ككانوا مستعمرين لها حتى عاـ , غرباء من البالد 

% ( 58) كمعظم سكاف الريف من المسلمين في حين يسكن النصارل المدف كيشكل النصارل معظم السكاف إذ يبلغ نسبتهم 
يعودكف إلى ركسيا حيث تزايدت نسبة المسلمين  إل أف الركس بدأكا, % ( 41,4) في حين أف نسبة المسلمين تصل إلى  ,

  .عشرية  الثناكالمسلموف سنة أحناؼ كىناؾ قلة من الشيعة %( 54)إلى 
 : قرغيزستافجمهورية  – 6

كالصين من , من الجنوب  كالصين كطاجكستاف, الشماؿ تحدىا كازاخستاف من , موقعها في الجزء الشرقي من آسيا الوسطى 
  .من الغرب  طاجكستافالشرؽ  كأكزبكستاف كجزء من 

  .كلغات األقليات األخرل , كىناؾ اللغة الركسية , التي تكتب باألحرؼ الركسية  القرغيزيةكلغة سكانها , 
كجميع ىؤلء مسلموف ,  كالطاجيك,  كالقازاؽ,  األكيفورأخرل مثل كأقليات , كالتتار كاألكزبك, القرغيز: كأىم عناصر السكاف 

  .كىناؾ الركس كاألككرانيوف كىم نصارل , 
ككالعادة ىناؾ أقلية ضئيلة من , كمذىبهم المذىب الحنفي , كىم من أىل السنة % ( 77,4) كالمسلموف يشكلوف ما نسبة 

  % ( .22,6) كنسبة النصارل , عشرية  الشيعة الثنا
اقتصادىا يقـو على الصناعات الخفيفة , كفي كسط البالد مناخ حار جاؼ صيفان , كأمطار معظم أياـ السنة , مناخ البالد بارد 

كنسبة األمية عالية , كالعنب , كالخضار كالفواكو ,  كالبطاطا, كالقطن , كعلى بعض المحاصيل الزراعية كالحبوب , كالثقيلة 
كإقامة عالقات ثقافية كاقتصادية , جاه رسمي كشعبي في الجمهورية إلى بناء المؤسسات الدينية كىناؾ اآلف ات% . 74حوالي 

 . كسياسية مع دكؿ العالم اإلسالمي 
 :المسلموف في شرؽ أكركبا 

نت ذلك إف دكؿ أكركبا الشرقية كا, لم يكن حاؿ المسلمين في شرؽ أكربا بأسعد أك أحسن منو في التحاد السوفيتي  السابق 
سواء كانت تجاه المسلمين أك تجاه , كيوجو سياساتها كلها , حتى حين خاضعة لنفوذ التحاد السوفيتي الذم كاف يهيمن عليها 

  .كمن ثم فإف سياسة تلك الدكؿ تجاه اإلسالـ ىي نفس سياسة التحاد السوفيتي السابق تجاه , أمور أساسية أخرل 
 :سيلتين انتشر اإلسالـ في بالد شرؽ أكركبا بو 

 , التجار المسلموف الذين كانوا يتاجركف بالفراء كالسلع التي كانوا يحصلوف عليها من البالد الشمالية  -1
الثالث عشر الميالدم التي أسلمت كاستقرت في شماؿ البحر األسود / في القرف السابع الهجرم  التتاريةعن طريق القبائل  -2

  . الفولجاكفي أسفل حوض نهر 
كلكن دخوؿ اإلسالـ إلى جنوب شرؽ أكركبا تأخر بسبب مناعة القسطنطينية التي حاكؿ المسلموف كدخولها منذ عاـ خمسين 

, يهاجركف إلى جهات بلغاريا  كفي أكاخر القرف الرابع الهجرم بدأ المسلموف البلغار الذين سكنوا حوض نهر الفولجا, للهجرة 
 , كن أثرىم في تلك البالد كاف ضعيفان ل –كالمجر , كألبانيا , كيوغسالفيا 

كجوده إل حينما فتح السلطاف العثماني محمد الفاتح عاصمة الدكلة  كلم يتعزز, كلم يدخل اإلسالـ بصورة كاضحة كفاعلة 
كمركزان لنطالؽ حمالت الفتح . كأصبحت عاصمة للدكلة العثمانية , ـ 1453/ ىػ 857في عاـ ( القسطنطينية ) البيزنطية 

فاجتاحت جيوش , فاجتاحت جيوش العثمانيين لبقية أراضي شبو جزيرة البلقاف , العثماني لبقية أراضي شبو جزيرة البلقاف 
مرتين ( فينا ) كاستطاعت تلك الجيوش أف تحاصر , العثمانيين فاتحة كناشرة لإلسالـ في تلك األصقاع من جنوب شرقي أكركبا 

 . ـ 1683/ ىػ 1495كانت أخراىا في عاـ , 
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كدكلة ألبانيا , كأصبحت بعضها دكلن إسالمية , كبفضل جهود العثمانيين صارت معظم أقطار شرؽ أكركبا مقران لجاليات إسالمية 
, كالمجر , كبلغاريا , كفي ركمانيا , ككجدت جاليات إسالمية كثيرة في يوغسالفيا , التي لزاؿ أكثر سكانها من المسلمين 

  . ندهكبول, كتشيكوسلوفاكيا 
, كعندما انهارت تمامان بعد الحرب العالمية األكلى بدأ نفوذ اإلسالـ ينحسر عن تلك الجهات , ثم عندما ضعفت الدكلة العثمانية 

فكانت معاناتهم كمعاناة , كعندما كقعت تحت السيطرة الشيوعية شهد اإلسالـ كالمسلموف فيها ما شهدكه في التحاد السوفيتي 
  .العائشين تحت سلطاف البطش الشيوعي السوفيتي  إخوانهم المسلمين

كتفككت العديد من , كتفكك جمهورياتو انهار الحكم الشيوعي في كل دكؿ أكركبا الشرقية , كبعد انهيار التحاد السوفيتي 
نستعرض فيما  .كما ىو الحاؿ في يوغسالفيا السابقة , كتمزقت إلى دكيالت صغيرة , كأصابت بعضها الحركب األىلية , دكلها 

 :  يلي الوجود اإلسالمي في بعض دكؿ أكركبا الشرقية
 :ألبانيا  – 1

كتقع ألبانيا في جنوب , مقاطعة 26ـ كتقسم إداريان إلى 1912استقلت إداريان عاـ , ىي جمهورية اشتراكية في نظاـ حكمها 
  ( .تيرانا ) كعاصمتها ,  كبحر األدرياتيك في الجزء الغربي من شبة جزيرة البلقاف بين يوغسالفيا كاليوناف, أكركبا 

الذم أخضعها لسلطاف , كأخريات الثالث عشر الميالدم من الفتح العثماني / دخلها اإلسالـ في أخريات القرف الثامن الهجرم 
البلد األكركبي كانتشر اإلسالـ فيها خالؿ فترة كجيزة فصارت , ـ 1389/ ىػ 792في عاـ "  قوصوا" الدكلة العثمانية في معركة 

 2من السكاف الذين يبلغوف اليـو حوالي % ( 85) إذ كصلت نسبة المسلمين فيو أكثر من , الوحيد الذم يتمتع بأغلبية مسلمة 
كالمسلموف من أىل السنة األحناؼ كتنتشر بين % ( 14) الػ لتتعدلأما النصارل الكاثوليك كاألرثوذكس فأقلية , مليوف نسمة 

  . كالرفاعية,  كالخوتية,  البكتاشيةالصوفية مثل  المسلمين الطرؽ
كنالت استقاللها التاـ في أكاخر الحرب العالمية , تبعتها ألبانيا , كحين ضعفت الدكلة العثمانية كانفصلت عنها دكؿ البلقاف 

البالد مدة إحدل كأربعين عامان  كحكم أنو خوجة, ثم كصل الشيوعيوف في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى السلطة , األكلى 
كساـ المسلمين العذاب كما فعل الشيوعيوف في التحاد السوفيتي , عزلها تمامان عن العالم حتى عن جارتها الشيوعية يوغسالفيا 

, مبنيان دينيان  2169ـ أنها أغلقت 1967كأعلنت حكومتو في عاـ , كاقتالعو من جذكره , كالصين كعمل على حرب اإلسالـ 
كفي , أك التحريض أك حيازة كتب دينية , كأعدمت عددان كبيران من األئمة كرجاؿ الدين بتهم الدعاية ضد الدكلة , معظمها مساجد 

كتعمل على بث الدعاية اإللحادية بغرض غرس النظرة , ـ نصت المادة الثالثة على أف الدكلة ل تعترؼ بأم دين 1967دستور 
  .المادية في نفوس المواطنين 

 ( :السابقة ) يوغسالفيا  – 2
كقد كانت قبل , كما زالت دكلها المتفككة تشهد عدـ الستقرار حتى اليـو , انهارت كتفككت في أعقاب النهيار الشيوعي 

هورية ككانت مجموعة جم, اليوناف كألبانيا , بلغاريا , ركمانيا , المجر : ذلك دكلة بلقانية تتاخم حدكدىا جميع الدكؿ البلقانية 
ككركاتيا  , كىي أكبر الجمهوريات كعاصمتها بلغراد العاصمة التحادية , صربيا : اتحادية تتكوف من ست جمهوريات صغيرة ىي 

 د كعاصمتها كىي أصغر الجمهورياتكسلوفينيا كأخيران جمهورية الجبل األسو , كمقدكنيا,  كالبوسنة كالهرسك كعاصمتها سيراجيفو
/ بعد فتح صقلية في القرف الثالث الهجرم , مليوف نسمة22ه الجمهورية التي بلغ عدد سكانها أكثر من كصل اإلسالـ إلى ىذ

من السكاف في % 24كيشكل المسلموف حاليان حوالي , إل أنو ازداد بشكل كبير مع الفتح العثماني , التاسع الميالدم 
ثم يليهم األلباف كعددىم حوالي , نصف عددىم  بشناؽيكوف ال, مليوف نسمة  4,5أم أف عددىم أكثر من , يوغسالفيا 
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ثم األتراؾ كقد قل , معظمهم في إقليم كوسوفا حيث اجتزئ ىذا اإلقليم من ألبانيا في الحرب العالمية األكلى , مليوف نسمة 1,5
  .كلكل قومية من ىذه القوميات لغتها كمدارسها اإلسالمية , عددىم بسبب ىجرتهم إلى تركيا 

, كاستقل بعضها مثل الجبل األسود كصربيا , ضعفت الدكلة العثمانية استولت النمسا على مناطق عديدة من يوغسالفيا  كعندما
 . إلمبراطورية النمسا كالمجر , ـ 1878/ ىػ 1295كاضطرت الدكلة العثمانية للتخلي عن إدارة البوسنة كالهرسك سنة 

كىدمت معظم , كتعرض المسلموف لمذابح كأذل كثيران , " تيتو" الحكم بزعامة كبعد الحرب العالمية الثانية تسلم الشيوعيوف 
فقد , أف يقضي على جيل كامل من المسلمين القدامى " تيتو" ككانت خطة , كألغيت المحاكم الشرعية , مساجدىم كمدارسهم 

 , ألف مسلم 24أباد الشيوعيوف عند تسليمهم الحكم 
 :بلغاريا  – 3

سميت باسم قبائل البلغار , كعدد سكانها حوالي تسعة ماليين نسمة , على البحر األسود من الناحية الشرقية دكلة صغيرة تشرؼ
ثم دخوؿ معظم أراضيها في حكم المسلمين حين فتحها , العاشر الميالدم / التي أسلم كثير منها قبل القرف الرابع الهجرم 

فأصبحت جزءان , ـ 1396/ ىػ 799-744كاستغرؽ فتحها الفترة من , تدريج بال كابنو بايزيد, السلطاف العثماني مراد األكؿ 
حتى عاـ , كبقيت كلية عثمانية لمدة خمسة قركف , كقاعدة لنطالؽ الجيوش العثمانية إلى أكاسط أكركبا , من ديار اإلسالـ 

  .حيث انتشر اإلسالـ فيها ذلك انتشاران كبيران , ـ 1878/ ىػ 1296
مملكة قائمة بذاتها سنة  بهاككونت , القومية  بدسائس الدكلة األكركبية كإثارة النعرات, اريا عن الدكلة العثمانية كقد انفصلت بلغ

كانضمت أللمانيا في الحرب , كىاجر إليها كثير من النصارل , بعد أف ىجرىا كثير من المسلمين , ـ 1948/ ىػ 1326
فأصبحت ضمن منظومة , سيطر عليها الشيوعيوف منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ك , فغزاىا الركس , العالمية األكلى كالثانية 

  .الدكؿ الشيوعية 
ككاف المسلموف أغلبية سكانية في بلغاريا قبل استقاللها , كلكن تعرض المسلموف لكثير من الظلم كالضطهاد بعد الستقالؿ , 

غار الذين استقدموا من البلداف المجاكرة , كما تقلصت أعداد المسلمين فهاجر كثير منهم إلى خارج بلغاريا , كحل محلهم البل
  .بسبب تعرضهم للتنصير اإلجبارم , كالتشريد , كمحاكلت تذكيبهم في المجتمع النصراني , فصودرت مدارسهم كمساجدىم 

لغاريا , فعاد منهم حوالي مائة ألف كبعد انهيار الشيوعية سمح للمسلمين البلغار بالعودة إلى مدنهم كقراىم في شماؿ كجنوب ب
مسلم , كلكنهم كجدكا منازلهم كمتاجرىم قد ىدمت , أك احتلها البلغار اآلخركف , كشهد المسلموف انفراجان نسبيان فأخذكا في 

ها في إعادة بناء كتأىيل مساجدىم كمدارسهم اإلسالمية , كبدأت بعض الهيئات اإلسالمية تظهر للوجود , كتحاكؿ مزاكلة نشاط
أكساط المسلمين , كالهيئة المؤقتة لإلفتاء , ككجمعية اإلرشاد الخيرية اإلسالمية , كغيرىا , كلكن السلطات البلغارية النصرانية 

تقف للمسلمين بالمرصاد , كما لم يتحرؾ العالم اإلسالمي كمنظماتو للدفاع كالذكد عنهم , كما لم تضغط الدكؿ اإلسالمية على 
  .رية , لتصلح من أساليبها ضد المسلمين , فإف معاناة المسلمين ستستمر , كمحنتهم لن تتوقف الحكومة البلغا

 :ركمانيا  – 4
مليوف نسمة , كعاصمتها  22,5تقع في شماؿ شرؽ البلقاف , كىي أحد جمهوريات أكركبا الشرقية الشتراكية , كسكانها حوالي 

  (( . بخارست)) 
الثالث عشر الميالدم , كقد بدأت / الدعاة األتراؾ في النصف الثاني من القرف السابع الهجرم دخلها اإلسالـ عن طريق 

على كجو التحديد (  سالتيكسامي ) على يد داعية تركماني يدعى  ـ 1262/ ىػ  661الدعوة اإلسالمية في ركمانيا حوالي عاـ 
اتسعت دائرة اإلسالـ كعم مدنها كقراىا يـو أف فتحها العثمانيوف , ثم جاءتها ىجرات تركية زادت من انتشار اإلسالـ فيها , ثم 

  . ـ 1416/ ىػ  819 – 814في الفترة 
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تعرض المسلموف بعد ىزيمة الدكلة العثمانية في الحركب العالمية األكلى إلى ألواف عديدة من الضطهاد , فهاجر اآللؼ منهم 
  :منها رست بحقهم عدة امورإلى تركيا , فقتل عدد المسلمين في ركمانيا ,كمو 

 كبالرغم من ذلك فقد حافظت بعض المناطق على أسمائها كأكضاعها –من إىماؿ لهم , كللتعلم اإلسالمي , كتضيق عليهم 
 في جنوب ركمانيا على البحر األسود اإلسالمية مثل مدينة المجيدية

 :بولنده  – 5
منتصف القرف / إلى التتار الذين انطلقوا في القرف السابع الهجرم  بولنده يرجع دخوؿ اإلسالـ إلى,تعتبر من دكؿ كسط أكركبا 

يسمحوف لتلك الجماعات  بولندهككاف ملوؾ , كاستقرت جماعات منهم ىناؾ ,  بولندهالثالث عشر الميالدم نحو الغرب إلى 
الدين فضالن عن السماح لهم بأداء فريضة كإرساؿ أبنائهم إلى مصر لطلب العلم كالتفقو في , المسلمة باستقداـ علماء اإلسالـ 

  . بولندهككانت ىذه الجالية تتمتع باحتراـ ملوؾ , الحج 
بالشرؽ اإلسالمي بعد امتداد نفوذ العثمانيين إلى شماؿ البلقاف خالؿ القرنين العاشر كالحادم عشر  كقد ازداد اتصاؿ بولنده

كما كاف الحج   –سوقان للسلع كالتحف التركية كاإليرانية  بولندهصبحت كأ, السادس عشر كالسابع عشر الميالديين / الهجريين 
  .بإخوانهم في البالد اإلسالمية  بولندهكسيلة اتصاؿ أخرل لمسلمي 

كبسبب عزلهم من , مهددكف بالنقراض لعدـ كجود المدارس اإلسالمية , ألفان  24 -15كيتراكح عدد المسلمين حاليان بين 
ثم بسبب كثرة الزكاج المختلط نتيجة لضعف الوعي , بسبب عدـ كجود علماء يعلموف الناس أمور دينهم ك , العالم اإلسالمي 

 .  الديني 
 :المجر  – 6

العشر الميالدم نحو / القرف الرابع الهجرم في  كصل اإلسالـ إلى المجر عن طريق البلغار الذين انطلقوا من حوض نهر الفولجا
ككاف بينهم مسلموف عملوا على نشر , كتوزعوا في شبو جزيرة البلقاف فاستقرت جماعة منهم في بالد المجر , الجنوب الغربي 

  .اإلسالـ في تلك البالد 
كاستقرت جماعة من , إلسالـ ـ أقبل قليل من السكاف على اعتناؽ ا1586/ ىػ 994كعندما دخل العثمانيوف المجر عاـ 

ـ ككاف في البالد عدد 1687/ ىػ 1498المسلمين األتراؾ في البالد بقيت حتى خركج العثمانيين من العاصمة بودابست عاـ 
 . لم يبق منها اليـو إل مسجدان كاحدان , من المساجد كالمدارس اإلسالمية كالمكتبات 
مين الذين جلبهم األتراؾ كالتتار في مناطق أخرل في شرؽ أكركبا مثل كتجدر اإلشارة إلى كجود عدة آلؼ من المسل

  .تشيكوسلوفاكيا كألمانيا الشرقية 
 كجهة العالم اإلسالمي

لقد تعرضنا بإسهاب فيما سبق إلى المشكالت كالتحديات الجسيمة التي تواجو عالمنا اإلسالمي  اليـو , كنود أف نشير إلى بعض 
 .المشكالت كالتحديات  الحلوؿ المقترحة لتلك

  :مواجهة المشاكل كالتحديات  
إف البناء الجديد للمجتمع المسلم ل يكوف إل بتربية الشخصية المسلمة حتى نعرؼ كجهتها الصحيحة , كذلك بإقامة 

كتوضع لها  المؤسسات اإلسالمية التي تسهم في ىذا البناء , فتعود للمسجد رسالتو , كتبنى المدارس اإلسالمية من جديد ,
المناىج التعليمية كالتربوية الصحيحة , كيقول اإلعالـ اإلسالمي الذم يسهم في توعية جماىير األمة اإلسالمية , كيوجهها الوجهة 

  .اإلسالمية السليمة 
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من جديد , فعليها أكلن تصحيح كإف لم يكن في مقدكر األمة إصالح كل أمورىا , فعليها أف تبدأ بما تستطيع إصالحو كبناءه 
مسارىا كرفض مناىج أكربا كمفاىيمها التي ل تتسق كالمفاىيم اإلسالمية , كالعودة إلى اإلسالـ , كتفعيلو في حياتها من جديد , 

اؾ , كحمل رسالتو ليكوف ىاديها كقائدىا في مسيرتها كلها , فما دامت األمة تسير في ركاب الغرب األكركبي دكف كعي أك إدر 
فستبقى أكركبا صاحبة السيادة كالقيادة كالتصرؼ في أمر المسلمين , كلن تتخلص األمة من قيود الذؿ كالضعف إل بالتخلص من 

  .قيود التبعية بكل ألوانها الفكرية , كالسياسية , كالقتصادية 
ها اإلسالمية , فذلك ىو الطريق الوحيد إلى كلبد أف تتجو األمة إلى التمسك بعقيدتها اإلسالمية الصحيحة , كبترابطها ككحدت

األمة  قبل أف تلجأ إلى التسلح بقوة السالح ,  استرداد قوتها كمجدىا , كىذا ىو السالح  المعنوم الذم يجب أف تتسلح بو
إلسالـ كاإليماف كاألساليب المادة األخرل , كعلى قادة األمة كعلمائها كدعاتها كالحريصين على مستقبلها كىويتها , أف يغرسوا ا

  ...من جديد في قلوب أبنائها , كعليهم إيقاد عاطفتهم الدينية , كربطهم بتراثهم اإلسالمي
بعقيدتهم اإلسالمية الصحيحة , ككل المؤامرات كاألكضاع المحزنة التي يعاني منها المسلموف إنما ترجع أساسان إلى عدـ تمسكهم 

كإلى غياب اإلسالـ منهجان كسياسة كتطبيقان عن حياتهم , كإلى تبعيتهم للقوانين كالمبادئ , كالنظم العلمانية المستوردة , ثم فوؽ 
ألعدائها  األمر الذم جعلها فريسة سهلة, كانعداـ التعاكف بين األقطار اإلسالمية , ىذا كذاؾ إلى فقداف الوحدة اإلسالمية 

  .كإبعادىا عن دينها اإلسالمي , كابتزاز مواردىا كطاقاتها , المتكالبين على تفريق كلمتها 
فالمؤمنوف أخوة في كل زماف كمكاف , كتجمع شملها , كما توحد األمة اإلسالمية , فالعقيدة اإلسالمية توحد كياف الفرد المسلم 

فالرسوؿ , أك يلحقها من ضرر , كتكافلها في كل ما يأتيها من خير , حد بتضامنها كالجسد الوا  –كما تقرر المبادئ اإلسالمية   –
مثل المؤمنين في توادىم كتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى : " الكريم صلوات اهلل كسالمو عليو يقوؿ 

 , " بعضو بعضان  المؤمن للمؤمن كالبنياف يشد: " كقولو , " لو سائر الجسد بالحمى كالسهر 
 :القتصاد اإلسالمي في خدمة العالم اإلسالمي 

ذلك أنو إذا ما التـز البشر بالفكرة القتصادية , يمكن لإلسالـ أف يقدـ حلولن تخدـ العالم اإلسالمي من الناحية القتصادية 
فاإلسالـ يعتبر أف صالح المجتمع أساسو صالح النفس , القتصادية فإنهم سيجدكف فيها الحل الشافي لكل عللهم , اإلسالمية 

كمع , ذلك أف اهلل لم يكن مغيران نعمة أنعمها على قـو حتى يغيركا ما بأنفسهم , كفساد المجتمع أيضان أساسو فساد النفس , 
فهو ينظر , رر لها مبادئ إسالمية عامة كق, كعليو فقد اىتم بالنواحي القتصادية , اإلصالح العملي  ذلك فإف اإلسالـ لم يهمل

كإنما جعلو مجرد , فهو لم يذـ الماؿ , ككسيلة من كسائل تيسير الحياة على الناس , إلى الثركة كعرض من أعراض الحياة الدنيا 
, كاللذة  فالماؿ ليس كسيلة إلى المتعة, كإف استخدمت في الشر فهي في الشر , كسيلة إف استخدمت في الخير فهي في الخير 

  .كيأكل بعضهم بعضان , فيقتتلوف من أجلها , كل ىو غاية الناس في الحياة 
كلكن يريده عامالن مكافحان يستغل الماؿ لخيره كخير , كل يريد أف يكوف المسلم عاطالن , كاإلسالـ يحث على الكسب كالعمل 

كما تقوؿ بعض الشرائع , يقر التجرد كالنقطاع عن الدنيا  كاإلسالـ ل, كيعتبر ىذا عبادة من العبادات , كخير أىلو , أمتو 
  ,كاعتبره قرة إلى اهلل سبحانو كتعالى , بل اعتبر الساعين كراء الكسب من الساعين إلى الخير , األخرل 

كما , إلى ذلك  كآيات القرآف الكريم تشير, كالصناعة , كالزراعة , فجعلها التجارة , كما حدد اإلسالـ منابع الثركة كأنواعها 
  .كالثركة المائية كالحيوانية , تتحدث عن ثركة المعادف 

  ,كتجارة كدين , كشراء , كبين أحكاـ المعامالت من بيع , كمقوماتها كأنواعها , ككذلك حدد اإلسالـ مفهـو الملكية 
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كل يقر أخذ ماؿ الغير , حـر اإلسالـ الربا كي, كعدـ الغش , كالوفاء , كيوصي بالتعامل باألمانة , كاإلسالـ يحـر الكسب الحراـ 
كأخذ الماؿ في مقابل عمل , كما يأخذ بطريقة القمار , كىو سرقة األمواؿ العامة ,  كالسرقة كالغلوؿ, بغير حق شرعي كالغصب 

  .بطريق عقد باطل ككل ملكية تكسب , كالعقود المحرمة كفي مقدمتها الربا , محـر كالبغاء كالرشوة كارتكاب الجرائم لقاء أجر 
كنهى أف يكوف , كالجشع كالستغالؿ , فقد حـر اإلسالـ أيضان الحتكار , كأكل أمواؿ الناس بالباطل , كإلى جانب تحريم الربا 
  .كما قرر اإلرث كالوصية لتوزيع الثركة كعدـ تجميعها في أيد معدكدة , الماؿ دكلة بين األغنياء 

كما في األرض من ثمرات خلق , فإف اإلنساف خلق لعبادة اهلل , صادية عن الحياة الدينية كالخلقية كلم يفصل اإلسالـ الحياة القت
كبين الحالؿ كالحراـ , كما أف اإلنساف حث على السعي في طلب الرزؽ كأباح الملكية الفردية , لعين اإلنساف في تلك العبادة 

 . قتصادية في ىذه األطر اإلسالمية بما يناسب ظركفها كزمانها كلقد ترؾ اإلسالـ للدكلة أف تضع خططها ال, في الكسب 
كليس ىدفو اإلنتاج كالربح المادم البحث الذم يجعل الحياة تكالبان كصراعان , فأىداؼ القتصاد اإلسالمي أىداؼ أخالقية 

ككذلك التوازف بين حرية الفرد كمصلحة , كالتعاكف كالتكافل , كتكافؤ الفرص , كىو مبني على قواعد أساسها العدؿ , كشقاءن 
مما يجعلو متميزان كمستقالن عن , فجمع بين حرية الفرد كتدخل الدكلة إقرار للعدالة كالتكامل كمنعان للظلم كالستغالؿ , المجتمع 

و يقرر الكليات كيترؾ التفاصيل لجتهاد كى, كمبرأن من نقائضها كعيوبها , سائر األنظمة الرأسمالية كالشيوعية كالشتراكية 
  .اإلسالمي  كالملتزمين بكليات الشرع, القائمين على معرفة ظركؼ األمة كحاجاتها 

 :األخذ الواعي بأسباب الحضارة 
لو الحديث عن أسباب تدىور المسلمين , كتقدـ الغربيين , أمر مطركؽ ل نود الخوض في تفصيالتو , كتكفي اإلشارة إلى ما قا

كردده الكثيركف من أف تأخر المسلمين عن ركب النهضة الحديثة ناتج عن تخليهم عن إحدل المميزات األساسية لإلسالـ كىي 
التوافق التاـ بين العقيدة كبين ضركرات الحياة , ما لم يحدث ذلك التوافق , كما لم يتمسك المسلموف كيعودكف إلى جوىر 

 . ظلوف يتخبطوف في دياجير الجهل كالتخلف دينهم , فلن تقـو لهم قائمة , كسي
اإلسالـ دين يحض على العلم كالتعلم , كىو دين ل يتعارض كالعلم الحديث , بل يحث أتباعو على طلبو, كعليو ل مناص 
للمسلمين من العمل على األخذ بأسباب الحضارة الحديثة , كلكن في كثير من الوعي كالتدبر , فهم في غنى عن جوانبها 

لركحية كالمعنوية , كلكنها بحاجة إلى تقدمها التقني , كمنجزاتها المفيدة , كحتى في محاكلة الستفادة من التطور التكنولوجي , ا
 . فالبد من الىتماـ بالقيم اإلسالمية حتى تكوف استفادتنا من التطور العلمي كالتقني إيجابية كمفيدةن 

كز أزمة الجوع كالفقر , كالتخلف إل بالستعانة بالتكنولوجيا في عصر تتطور فيو أضف إلى ذلك أف العالم اإلسالمي لن يتجا
قد تأخذ الكثير من كقت دكؿ العالم  –كالتكنولوجيا تحتاج إلى تهيئو اجتماعية , كتعليمية  –المعارؼ , كتنمو بسرعة مذىلة 

رب من مواجهة التحديات الجساـ كالتغلب عليها , اإلسالمي التي يرزح معظم سكانها تحت ظالـ األمية كالجهل , كلكن ل مه
اإلسالمي , كالطريق إلى ذلك صعب كطويل , كلكن لبد من أف  كاألخذ بأسباب النهضة الحديثة بما يتوافق مع مبادئ الشرع

العربية , كلبد من إلى اللغة  –نبدأ أكلن بترجمة المراجع العلمية الكبرل في شتى مجالت التخصص كالميادين التي نحتاج إليها 
إنشاء ىيئات أك مؤسسات لتحقيق ىذا الغرض , كىو نقل الحضارة العالمية إلى اللغة العربية , كعن طريق ترجمة تراث العالم 

اكتسب علماء اإلسالـ األكائل المهارات العلمية , كأنجزكا كأضافوا إلى المعرفة البشرية , الحضارة  –اإلغريقي كغيره  –القديم 
كإسهاماتهم تلك حقيقة ل تحتاج إلى بياف , كإسهامهم في الحضارة األكركبية الحديثة التي قامت على ترجمة  –انية اإلنس

 .**       إثنافأمر ل يختلف عليو  –علومهم كمعارفهم 
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