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العدد الرابع و االربعون

وحدة المسلمين وسبل المحافظة عليها

د.رعد سليمان حسين

رئاسة جامعة ديالى

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سييداا محميد الموعيوح رحميع للعيالمين ى وعليى لي
الطيوين الطاهرين وصحو أجمعين  .ووعد :

فمن القضايا التي تعد من أكثرها أهميع في حياتاا ى ماضيي امميع وحاضيرها ومسيتقول ا

وطموحاا وواقعاا ى قضيع وحدة المسلمين ى ف ي عميود امميع وميمت يا ى ود ويد للمحافليع علي يا
أن اسييلد عييدة ط ييرت وسييون ممتل ييع ى واتج يياوذ سييون ادم ييتال
تمذق ييا وتيييتيت ا ى وسييو

والتح ي ت أو كيين م ييا يقييود ل ييى

اسييتعرح ميين مييالن وحثاييا ه ي ا أهييم ركييا ذ الوحييدة للمسييلمين واهييم

معوقات ييا وسييون عالج ييا واركييذ علييى أهييم مييا يعييوت وحييدة المسييلمين أد وهييي (الطا يييع) ى لقييد
كااي

تجرويع لواييان والحيرب امهلييع التييي اسيتمر سياين طيوان ميير دليين علييى أا يا أقيو سييوين

ل ييى ه ييدم وحيييدة المس ييلمين ى وميييا يح ييدح في ييي ول ييداا العي يرات لي ييي

ووعي ييد عييين أال ييار الم ي يراقوين

والواحثين ى لقد ودأ ميرح الطا ييع يامير فيي جسيد العيرات ى ليد اليوطن الي ل احتضين ولسياين
عدة أطيا

وأيكان ممتل ع من امديان والم اهب واا القلب الحايون الي ل ايرال الييوم يايذ دميا

م راقا ليعب أصين ى فقد عوث

في أرياح الطا يع المقيتع .

ن الع يراقيين يعرفييون مميياطر الحييرب امهلي ييع ويعرفييون أا ييا د تمييدم سييو امع ييدا ى

وأا يا الحقيقيع التيي د ويد أن يعرف يا العيالم ى د يمكين لع ارقيي يييعي أن يقتين ع ارقيي سياي وليي
لع ارقييي سيياي أن يقتيين ع ارقييي ييييعي ى ولكيين ال ي ل يج يرل علييى ارح الع يرات اليييوم هييو ص ي ار
رادا

وعقا يد مين قوين اليدون المحتليع للعيرات ى فللعيرات احيتالن لياهر متمثين والودييا

اممريكيع وحلي ات ا ى واحتالن واطن يتمثن في الدون اإلقليميع المجاورة للعرات .
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ن مقتضى الحان يتطلب أن يكون لكن فعن رد فعن يساوي في القوة ويمال ي فيي ادتجيال ولكين
هي ا القييااون عاييدما يطوييت عليى ارح الواقييو يجعيين اممييور تصيين ليى درجييع ادا ييال
يحدح في العيرات ى لي ا تطرقي

مين ميالن وحثيي هي ا ليى ثيالح مواحيح تحيدث

دعيا م وركييا ذ وحيدة المسييلمين ى ثييم تااولي
وفي الموحح الثالح تكلم

وهي ا مييا

فيي امون عين

فييي الموحييح الثيااي أهييم مييا يعيوت وحيدة المسييلمين ى

عن سون العالج ل ا ى ثم ماتمع أوضح

في ا أهيم الاتيا ا المتومياة

من ه ا الوحح ه ا و مر دعوااا أن الحمد هلل رب العالمين .

المبحث األول  :دعائم وحدة المسلمين

د يمتلي

اثاييان فييي أهميييع وضييرورة وحييدة المسييلمين والسييير تحي

لييالن القييرن الك يريم

وساع المصط ى  ى والجامو كلمع د ال د اهلل ى ولعن من أهيم ركيا ذ الوحيدة اإلسيالميع هيي
:
أولا  :اليعور واداتما الحقيقي لعالم سالمي يستمد تعاليم وأمالقياتي مين القيرن الكيريم وسياع

المص ييط ى  ف ي ي( ا أمعا ييا الال يير ف ييي ام ييتال
المأساة وت تيش حل يا وتوطييد العالقيا

امم ييع اإلس ييالميع وتي ييت

وح ييدت ا وات ييا ا هي ي ل

ويا يا وويين فرق يا وأحذاو يا يجيب عليايا أن ال ي

ل ييى امهمي ييع الت ييي أراده ييا اإلس ييالم وي ييأن توحي ييد صي ي و

اماليار

امم ييع اإلس ييالميع) وتامي ييع ي ييعورهم

واداتما لى ه ا الدين العليم وه ل اممع المييرة التيي وصي ا اهلل  والميرييع حييح قيان : 
ِ ِ
ِ ِ
ك ِمن رس ٍ
اُبُه ُ و ِ  . ن الييعور واداتميا ليى هي ل
ول إِاَّل نُوحي إِلَْيه أَناههُ َّل إِلَههَ إِاَّل أَنَها عَ ْ
َ وَما أ َْر َسلْنَا م ْن قَهْبل َ ْ َ ُ
امميييع العليمي ييع يجعي يين علي ييى المسي ييلم لي ييذوم محوت يييا والي ييدفا عا ي ييا جميعيييا وف ي يراد ى ق ي يان :
ِ
صموا ِِبب ِل اللا ِه َِ
َجيعها َوَّل َهَاَّقُهوا  . وهي ا ادعتصيام وحوين اهلل اياوو مين أن اليرب واحيد والاويي
َ و ْاُتَ ُ َْ
واحييد والكتيياب واحييد والكعوييع واحييدة والقولييع واحييدة والصييالة والصيييام والحييا والذكيياة أمييور واحييدة
تجمييو يييتا

المسييلمين فييي كيين مكييان  .ن حاجييع اممييع اإلسييالميع لييى الوحييدة والتقريييب وييين

المسييلمين فييي ه ي ا الذمييان أكثيير وايييد ميين أل وق ي

اليييرفا وايقييا

مضييى دن حقيين دمييا المسييلمين اموريييا

المجيياذر الوحييييع ضييد ال لسييطيايين اموريييا والوقييو

أمييام سي ار ين المتغطرسييع

د يمكن د ووحدة المسلمين ولم يمل م وص م .

 1موالنا محمد عزيز الحق  ،التمزق واالختتف
العالما ل تيةيب بان المذاهب  ،ص. 12
 1سورة األنوااء اآلير 21
سورة آل عمةان من اآلير 10
ينظة  :الصفبا  /ع ا محمد الصفبا (ييه النصة والتمكان يا اليةآن الكةيم)  ،مكتور االيمان  ،مصة ط ، 1ص . 121وينظة :
د.اال،ية  ،عمة اال،ية ( كتاب كاخ بستعاد االمر اإلسفمار مكانتها)  ،دار النفائس  ،عمان  ،االردن  ،ط ، 1221 ، 1ص. 62
يتا الموا تخ وختتر بيةيواتر وايتماعاتر ،تام ر  ،المتتبمة الاالتع ع تة  ،الم مت
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الم هويييع التييي ميين يييأا ا أن تقييوح وحييدة المسييلمين وتوجييد الضييغياع فييي

قلييوب المسييلمين والعميين علييى تقريييب وج ييا

الاليير ميين مييالن عقليييع معتدلييع متذاييع تأم ي ميين

اآلميرين ومسييتو ميا تطرحي عقليييع ما تحيع ةييير ماغلقيع ى تقويين الحيوار ود تتعصيب ليرأل وعلييى

مودأ أن المال

في الرأل د ي سد للود قضيع  .وعلى أن الدعوة ليى الوحيدة والتقرييب يجيب أن

يصطحو ا اممور التاليع :
 .1عدم الطلب من أتويا أل مي هب التاياذن عين مي هو م الي ل تتركيذ فيي عقا يدهم و ار يم
ومعاى أن اعمن جميعا فيما ات قاا علي وليع ر وعضاا وعضا فيما امتل اا في .

 .2أن د احكييم علييى ار وعقا ييد وفقي وت سييير كيين مي هب د ميين مييالن مييا ييرال أصييحاب
لي ييد الم ي ي هب د وميييا ياسي ييب ليييي م دون التحقيييت مييين لي ييد ى ومعاي ييى أن ي يييم وعضي يياا
الوعح.

 .3عدم الحكم عليى هي ا المي هب أو اد مين ميالن وعيح اآل ار وامفكيار وال تياو الييا ة
التييي د تمثيين الم ي هب ويين ن لكيين قاعييدة ي يوا ى فاليييا د يعتييد و ي وييالالر لييى رأل
القاعدة .

 .4عييدم تك ييير المسييلمين وييدعو م هويييع وان يعتيير كيين م ي هب والم ي اهب امميير وأا ييا
سالميع ومرتوطع واهلل  ووالقرن الكريم ى وان د يك ر الطر اآلمر .
ثالثا ا  :او ي المالفييا

العرقيييع التييي رفض ي ا اإلسييالم فلييم ي ييرت وييين اسييود واويييح ى ود وييين عوييد

حوي ييي أو ح يير قري ييي ى د و ييالتقو جم يييع م عو يياد اهلل ل ييم حق ييوت وعل ييي م واجو ييا

(فاإلس ييالم

العليييم جييا ليوقييى مييا يييا اهلل ل ي ميين وقييا وملييود ى ول ي رب يحمي ي ميين كيين مكيير وييير ى فييان
اكص عا المسلمون وودلوا وةيروا وقعدوا عين اصيرت ى سيلب ميا م امماايع ى وسيلم ا ليى مين
ِ
ِ ِ ِ ِ اِ ِ
هل َوَم ْهن َُهْب ََ ْهل
يستحق ا من جاودل)  .قان َ  ها أَنْههتُ ْْ َه ُهالَّل ُه ْ َُ ْو َ لتُهْنَ ُاهوا َ َسهب ِيل اللهه عَمهْن ُن ْْ َم ْهن َُهْب ََ ُ
ِِ
ِن َوأَنْهتُ ُْ الْ َُ َاََّا ُ َوإِ ْ َهتَه َولا ْوا َُ ْستَْب ِ ْل قَه ْوما غَْيهََُُّك ْْ ُُا َّل َُ ُنونُوا أ َْمََالَ ُن ْْ . 
عَإِاَّنَا َُهْب ََ ُل َُ ْن نَه َْسه َواللاهُ الْغَِ ُّ
رابع ا  :توحيد المواق السياسيع وفي :
أ  -توحي ييد المواقي ي
ومواقي

السياس يييع الداملي ييع ومعا ييى ردم ال ييوة الياس ييعع و ييين مواقي ي

الييعوب ى وميير مثيان عليى ردم ال يوة الموقي

المجيياورة حيييح ات ق ي

الحكوم ييا

السياسيي ليوعح اليدون العرويييع

رادة الحكومييع مييو رادة اليييعب فييي الوق ييع الميييرفع التييي وق ت ييا

لييوعح الييدون العرويييع فييي مسيياعدة اليييعوب العرويييع اإلسييالميع الماكووييع وفييت أوواو ييا
ووج ي الع يراقيين وتييوفير مييال ميين ل ييم ميين مطيير المييو ال ي ل ي ييدد المييدايين وارسييان
 1ع ا الدهواري السةوانا  ،أ،كال الحةوب الص اوار الحديار يا محاربر اإلسفم وباتان أن الحتةوب الصت اوار لتم بنتته  ،المتتبمة
الاالع ع ة ل تيةيب بان المذاهب  ،ص. 5 5
 1سورة محمد اآلير . 3
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المس يياعدا

الطوي ييع واإلاس يياايع والعم يين وك يين وس ييع ا لوقي ي

المسلمين والوقو
ب  -توحيد المواق
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طي يالت الا ييار وحق يين دم ييا

لى جااب اليعب العراقي .

السياسيع المارجيع مين ميالن وليورة موقي

سياسيي موحيد يكيون ومسيتو

التحييدل ال ي ل تواج ي اممييع اإلسييالميع ى وليييكن عويير مالمييع الم ي تمر اإلسييالمي لييي

فقط على مستو صدار الوياايا

وت عيل يا عليى

ولكين عين طرييت تجسييد هي ل الوياايا

ارح الواقييو ى وحيييح تكييون الييدون اإلسييالميع الموقعييع علييى مثيين ه ي ل الويااييا
وتطويق يا وان تمل ي

دوليع مييا عين تطويييت مييا وقعي

عليي مين ويااييا

ملذمييع

يصيار لييى لغييا

عضويت ا من تليد المالميع اإلسيالميع وتعتوير مارجيع عين جميا المسيلمين م ميا تكين
مكااع تلد الدولع .
خامسا  :العمن ادقتصادل الميترد المتمثن في جااوين :
أ  -است ادة الدون اإلسالميع الغايع ماديا من الموارد الويريع الموجيودة فيي اليدون اإلسيالميع
الغاي ييع ويي يريا ليحص يين التق ييدم ف ييي مج ييان التامي ييع الويي يريع وتحس ييين الل ييرو

المعيي يييع

للمسلمين في كن مكان ى واإلضافع لى ايا صادوت سيالمي للذكياة يتيولى مسي وليع
التمط يييط ادقتص ييادل واإلام ييا ي لل ييدون اإلسي ييالميع ولتي يير عليي ي لج ييان م يين مالمي ييع

الم تمر اإلسالمي .

ب  -صييدار عملييع سييالميع تمثيين اليمصيييع ادقتصيياديع للييدون اإلسييالميع ولييتكن وييأل اسييم
كييان دياييار سييالمي أو أل اسييم ى الم ييم أا ييا عملييع سييالميع ومقاويين الييدودر اممريكييي

واليورو اموروي وةيرها من العمال

العالميع .

سادس ا  :العمن الثقافي الميترد ى وه ا المحور ل جوااب عديدة ما ا :
أ  -ادهتميام ويالمثق ين المسيلمين والتعريي

و يم مين ميالن اييير م ل يات م ووحيوث م وتحسييين

مستواهم المعييي في كافع الدون اإلسالميع وحييح يكيون المسيتو ثاوي

فيي كين اليدون

اإلسالميع ى وحيح يت رغ العالم لعلم د أن يجرل و ار لقمع العيش .
ب  -اي يير الثقاف ييع اإلس ييالميع م يين م ييالن و ييح روح التس ييام و ييين أوا ييا الي ييعوب اإلس ييالميع
وممتل

طوا م دون أن يغوط حت أل يعب أو طا ع في ه ا المجان .

ولعين مين أهييم أسياليب اييير الثقافيع اإلسييالميع التيواذن ويان يأمي الواقيو كأسييا
فلقييد (تعاميين ال كيير التروييول اإلسييالمي مييو الواقييو ولييي

مييو التصييو ار العقليييع ود مييو المثاليييا

 1ينظة يتاد زكةيا  ،التفكاة الع ما  ،س س ر عالم المعةير  ،الكويت  ،آذار  ، 1232ص . 1
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التيي د مقاوين ل يا فيي عيالم الواقيو) ى واممثليع عليى ليد فيي تيراح اإلسيالم كثييرة (وقيد تيم فيي
ما ردا ون هيو فيي جماعيع) وعليي أن ي ارعيي حيت

طار من التواذن والوسطيع ى فاإلاسان لي

هي ل الجماعيع التيي تحييط وي وياوي التعصييب ل أريي ى لي لد ورد عين جويير وين مطعيم ى أن رسييون

اهلل صيلى اهلل عليي وسييلم ى قيان  " :لييي
عصويع ى وليي

مايا مين ميا

ماييا ميين دعيا لييى عصييويع ى ولييي

مايا ميين قاتيين علييى

عليى عصيويع " ى فيال ويد مين أن تكيون الثقافيع اإلسيالميع يياملع

لكن الوير (فالثقافع اإلسالميع ثقافع اساايع د ت رت وين اسيان وااسيان ف يي صيالحع دن تكيون

ثقافع لكن اسان وغح الالر عن لوا ودم وموطا ى ف يي عاميع لجمييو الويير فيي كين ذميان

ومكييان ى فليس ي ماصييع وقييوم ود محصييورة ومك ييان ود محييدودة وذمييان  .واإلسييالم يحييارب ك يين
هول اللا ِهه إِلَ ْهي ُن ْْ
هاُ إِي َر ُس ُ
دعوة عاصريع) وطا يع ما جا لى الاا جميعا قان  : قُ ْل َُا أَُُّه َها النا ُ
ِ اِ
ِ َّل إِلَهه إِاَّل ههو ُييِهي وُتِيه عَه ِ
ك ال اسهماو ِ
اِ َو ْاأ َْر ِ
آمنُوا بِاللا ِهه َوَر ُسهولِِه الناهِ ْاأُمهي الا ِهذي ُهُ ْهالِم ُن بِاللا ِهه
َ َُ ْ َ ُ
ََجيعا الذي لَهُ ُم ْل ُ َ َ
َوَُكلِ َما ِِه َواابِعُوهُ لَ َعلا ُن ْْ َه ْهتَه ُ و َ  ى ف االيد ثواوي للثقافيع اإلسيالميع ما يا (أن الثقافيع اإلسيالميع مواييع
علييى اإليمييان ويياهلل واليييوم اآلميير وه ي ا امسييا

للثقافييع اإلسييالميع هييو أقييو دوافييو المييير وأقييو

واعح لوجود القيم والمثن في الحيياة  .هي ل القييم ل يا وذن واعتويار ف يي د تاحايي أميام المصيال

ال ردي ييع وال وا ييد المالي ييع ى ود ت ييوذن والم ييادة ى ماي ي د يوج ييد معي ييار للمقارا ييع توض ييو فيي ي القي يييم
كالير في ك ع والمادة في ك ع ى ه ل وعح مصا ص الثقافيع اإلسيالميع التيي ت يرد

سييا ر الثقافييا

و يا عين

امميير ما ييا ميين اهلل العليييم الموييير  ...وتلييد المصييا ص تجعيين ما ييا القضيييع

المصيييريع للعييالم اجمييو) ووالتييالي فييان الاقطييع اممي يرة تتطلييب اقطييع وعييدها تكييون كوسيييلع ل ييا

وهي :

سيياوعا  :اإلعييالم اإلسييالمي الموحييد و المصييداقيع ى فيإ ا أمي اا علييى سييوين المثييان الحييرب التييي
ماضييت ا ة يذة فييان ادعييالم اإلسييالمي قييد لعييب دو ار م مييا متمييثال وقايياة الجذي يرة ال ضييا يع وقايياة
العرويع ى فقد واكوا امحداح لحلع ولحلع ى والمصداقيع التي تعامل

و ا ةيذة فيي امعيالن عين

حقيقع مسا رل وااتصارات التي حقق ا عليى ارح الواقيو ف يو اون قيوة عروييع اسيالميع تقي
الغطرس ييع ادسي ي ار يليع ماي ي اي ييو هي ي ا الكي ييان اللق يييط ولح ييد اآلن ى ولق ييد اوض ييح

حقيقييع حجييم اس ي ار ين واا ييا ليس ي
اسيتطاع
مجل

ووجي

هي ي ل المعرك ييع

التاييين ال ي ل ارعييب الييدون العرويييع لعييدة عقييود ميين الييذمن لقييد

ةيذة ان ت ييذم اسي ار ين عسييكريا فسييارع

الوديييا

المتحييدة داقا هييا واصييدار قيرار ميين

اممن يحقت دس ار ين ااتصا ار ولو سياسيا يعوض ا عما مسرت مالن حيرب دامي

اكثير

 1ساد تب  ،خصائص التصور اإلسفما وميومابه ،دار ال ةوق  ،باةوت ،ص. 120
 1د .محمد حسن العمايةة  ،الفكة التةبوي اإلسفما  ،دار المساةة ل ن ة والتوزي والتواعر  ،عمان  ،ط1000 ، 1م  ،ص. 35
سنن أبا داود  -كتاب األدب أبواب النوم  -باب يا العصوار حديع . 22 :
ساد تب  ،خصائص التصور اإلسفما وميومابه  ،دار ال ةوق  ،باةوت  ،ص. 120
 5سورة األعةا  ،اآلير . 135
 6محمد حسن العمايةة  ،الفكة التةبوي اإلسفما  ،ص . 6

165

مجلة ديالى 0202 /

العدد الرابع و االربعون
من ي ر وقد ال ر ادعالم اإلسالمي في اقاط م مع تمثل

في ك ب اس ار ين عليى ييعو ا مين

ااحيع ى وصدت ةذة مو الجماهير العرويع وادسالميع من ااحيع امر .
المبحث الثاني  :سبل هدم وحدة المسلمين
ن من أهم المعوقا

أول  :الد ارسي ييا

التي رافق

وحدة المسلمين هي جملع أمور ما ا :

التي ييي قي ييام و ي ييا وعي ييح المستيي ييرقين مح ي يوان اليي ييرت واو ي يراذ دور وعي ييح ال ي ييرت

اإلس ي ييالميع الماحرف ي ييع وال اره ي ييا ل ي ييى الس ي يياحع م ي يين جدي ي ييد م ي يين م ي ييالن تحقي ي ييت كتو ي ييا والد ارس ي ييع
المست يضييع حييون أصييون كيين فرقييع وييدافو ملييت معوقييا

وحييدة المسييلمين وليس ي

وييدافو علمييي

أكاديمي ى فالصيلع ويين ادستييرات وادسيتعمار واضيحع (ولي لد يمطيم مين يقيون أن ادستييرات
حرك ييع علمي ييع د ه ييد

ل ييا د د ارس ييع التي يراح الي ييرقي ى دن ادستيي يرات يتمي ي م يين د ارس ييع هي ي ا

التراح وسيلع لمحارو ع اإلسالم والتيكيد في مصادرل ليصر المسلمين عن دييا م ى فيال تتحقيت
ل ييم ق ييوة ود عي يذة ى و يين يلل ييون ت يياوعين للغ ييرب ى مقل ييدين ك يين م ييا ف ييي و ييالدل م يين ألي يوان ال س يياد

واداحالن  .وأوض دلين على صلع ادستيرات وادستعمار ار جع في أوروويا وأمريكيا فيي اليدون
التيي ل ييا مصيال فييي اليدون اليييرقيع وصيورة عامييع ى وفيي الييدون اإلسيالميع وصييورة ماصييع .وان
ه ل السوت أكثر رواجيا فيي اليدون ادسيتعماريع التيي تحياون ةيذو اليدون الييرقيع وأييع صيورة مين
صييور الغييذو المعروفييع فييي العصيير الحييديح ى س يوا كييان ه ي ا الغييذو عسييكريا أم اقتصيياديا ى أم

سياسيا أم ثقافيا ى ون د تكاد توجد س ارة من س ا ار هي ل اليدون ادسيتعماريع فيي دوليع مين دون
اليرت اإلسالميع د يوجد في ا مستيرت أيا كاا

رتوت وين رجان الس ارة والعاملين و ا) .

ن أييكان الحييروب الصييليويع التييي يسييتمدم ا امعييدا هييي معيياون هييدم فييي كيييان وحييدة

المسلمين ف ا ادستيرات وهيو يركيذ عليى ايير د ارسيا

معمقيع ل يرت ماحرفيع عين اإلسيالم فااي

يعليم جليييا ااي عاييد اييير هي ا التيراح فييان لي ميين ي يييدل ى فكيين فكيرة أو يمصيييع م مييا كااي
ميين ي يييدها وفييي الوق ي

سو

ل ييا

ا س ي ل ييا ميين يعادي ييا وه ي ا التأييييد والعييدا ميين قويين وعييح اميييماص

يتحون لى عدا ويين هي د امييماص أا سي م الم ييدون والمعيادون ى ووالتيالي ستصير

ج ييودهم فييي الييرد وعض ي م علييى وعييح فتتأصيين ه ي ل الاديييع ال كريييع حتييى تتحييون لييى معيياداة د
يمكيين وعييدها ادت ييات أوييدا (وقييد أصييو ادستي يرات مللييع لكيين أعييدا اإلسييالم فأم ي يسييتلن و ييا
أص ييحاب العقا ييد ال اس ييدة الواطل ييع م يين الي يييوعيين وأاص ييار المي ي اهب اإللحادي ييع اداحاللي ييع ف ييي
العصيير الحييديح  .فقييد جمييو ه ي د وغض ي م لهسييالم دن أساس ي التوحيييد وهييو ذوييدة الرسيياد

اإلل يع وةايت ييا ترتكييذ علي ي ى وتسييتاد فييي وجوه ييا لي ي وتوتييد و ي وتات ييي لي ي  .فكيين رسييون
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اوتدأ دعوت لقوم وقول ْ اُبُ ُ وا اللاهَ َما لَ ُن ْْ ِم ْهن إِلَ ٍهه غَْيه ُهَّهُ واليدين فطيرة ةرذهيا اهلل فيي الويير ى وقيد
ك ييااوا أون امم يير مت ق ييين عل ييى التوحي ييد قو يين أن تي يذين ل ييم الي ييياطين عو ييادة الطواةيي ي واتم ييا
امص يياام  ...وق ييد وي ي ن المستي ييرقون ج ييودا عدي ييدة متواص ييلع ف ييي محارو ييع اإلس ييالم واص ييطاعوا
وسا ن متعددة في حرو واست ادوا مين تقصيير المسيلمين فيي اليدفا عين دييا م وااميدا وعضي م

وكييالم المستيييرقين ال ي ين يضييعون السييم فييي العسيين) ولقييد لعييب عييدد ميين الم ك يرين المسييلمين
دو ار كويي ار فيي التييرويا مفكيار المستيييرقين قوين هي ل سيوا عيين قصيد أو اامييد ويالما ا العلمييي
ال ل اتوع ه د المستيرقون .

ثانياا  :اليدعوة لييى الطا ييع  :وهيي مين امطير ميا يواجي الوحيدة المسيلمين ميين معوقيا

ى وهي ل

الدعوة تكون على ضروين :

أ  -دعوة من قون المتعصوين ال ين يريدون ل ار أحقييع ميا هيم عليي مين التيذام مي هوي دون
الوعي لمطورة ه ل المسألع على الوحدة المسلمين وهي ل اليدعوة مين قوين هي د المتعصيوين روميا
تك ييون تعص ييب ع يين ج يين ومعا ييى رادة ل ييار أحقي ييع هي ي ا المي ي هب واإلصي يرار والمعاا ييدة دون
الحوار والمااقيع وقد تكون عين معرفيع والمي هب الي ل يعتاقي وعيدم معرفيع والمي اهب اممير ى
الم ييم الاتيجييع واحييدة ف ييي دعييوة لييى ال رقييع ويييت الص ي
ي د

اإلسييالمي وهييدم كيين عميين وحييدول

لى وحدة المسلمين .

ب  -دع ييوة لي ييى الطا ييييع مييين قوييين وعيييح امح ي يذاب السياسي يييع المتسي ييترة وسي ييتار اليييدين ى تلي ييد
امحذاب التي يصعب علي ا الوصون ليى قليوب العاميع د عين طرييت تيأجيا ايار الطا ييع تليد
الاييار التييي ا أضييرم

فييي ولييد مييا فإا ييا تأكيين اممضيير والييياو

ادستعماريع على اوا

و رة الطا يع المقيتيع فيي العيرات وهيا هيو الييوم يحتيرت وايراا يا  .ن مين

وغا ي ييب عي يين أ هاااي ييا ولي ييي

ولييي

مييا جيير فييي لواييان

ال ي ي ل يجي ييرل في ييي ولي ييداا الع ي يرات عاي ييا ووعيي ييد ى فلقي ييد عمل ي ي

مماطر الطا يع على وحدة المسلمين أا ا تجعين فيي ا يو

أوايا الطوا ي

القي ييو

المتاياحرة حاليع عيدم

الثقع ى وحالع التروص من قون كن طر للثيااي حتيى د يأمي امون ييم عليى حسياب الثيااي ى

ووالتالي حتى ليو ات قيوا فيي أمير فيإا م سييمتل ون فيي مير فيصيو مين الصيعب ومكيان التحيدح
عن وحدة المسلمين وين طوا

وأاا

د يثت احدهم واآلمر .

ثالث ا  :تغليب المصال اليمصيع والقطريع على مصال المسلمين ى وهي ا المطير علييم جيدا

فان من الدون اإلسيالميع مين تروطي عالقيا
ع يين ه ي ي ل العالق ييا

ميو أعيدا اإلسيالم فيجيد مين الصيعووع أن يتمليى

الم ميييع والاس ييوع ل ي ي م يين اجييين موقي ي

 1األعةا  :من اآلير52
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المسلمينى فيغلب المصلحع اليمصيع الماصع و أو ودولتي عليى مصيال المسيلمين ى ووالتيالي
فاا ي يك ييون عييا ت كوي يير ووج ي وحي يدة المسييلمين ى وعل ييى الييرةم م يين أحقيييع ك يين ولييد س ييالمي أن
يتعاهد ويت ت مو من يييا د أاايا قلايا سياوقا ن مين أهيم مقوميا

وحيدة المسيلمين وليورة موقي

سياسييي موحييد ميين قويين جميييو الييدون اإلسييالميع  .ل ي ا (فإااييا ايير امح يذاب اإلسييالميع التييي تريييد
تا يي ي اليي يريعع اإلس ييالميع وإقاميييع الحكوم ييع اإلل ي ييع ف ييي العيييالم اإلس ييالمي ى وقعي ي
المالفييا

ف ييي يي ييوكع

الم يوييع فيمييا ويا ييا وسييوب تييأثير الالييام السياسييي الغروييي الي ل وضييعت الييدون الغرويييع

فييي الييدون اإلسييالميع ولوييا

فييامر ووأسييما جميلييع ى وايييوب مالفات ييا م ييد

السييوين لسيييطرة

أعدا اإلسالم على اإلسالم والمسيلمين ييرقا وةرويا ى وكثيير مين امحيذاب اإلسيالميع فيي العيالم
وقع ي

فييي يييوكع الجم وريييع الوضييعيع التييي ورد

ميين الغييرب وميين اسييتراتيجيات ا المضييللع)

فيجب تغليب مصيلحع المسيلمين ووحيدة المسيلمين عليى كين هي ل امفكيار المامقيع والتيي صيدر
لياا ليت وحدة المسلمين .

رابعا ا  :تواييى العديييد ميين المسييلمين لتيييا ار فكريييع هدامييع تيييكن وطويعت ييا معييون هييدم فييي وايييع

الوحييدة اإلسييالميع وك ييان ه ي ا التواييي اتيج ييع محاولييع الغييرب ةي يرات المسييلمين والتيييا ار ال كري ييع
المضييللع (وميين أيييكان الحييروب الصييليويع الحديثييع فييي محاروييع اإلسييالم والتيييويش علييى دعوت ي
محاوليييع ة ي يرات المسي ييلمين في ييي ممتل ي ي

أقطي ييارهم والتييييا ار ال كرييييع المضي ييللع ى وتصيييدير ه ي ي ل

التيا ار لى أقطار المسلمين لتضلين اليواب وصرف م عن ديا م) .
ِ
ِ
قان  ُ َُِّ ُ: و َ أَ ْ ُطَِْئُهوا نُ ِ ِ ِ ِ
هورهُ َولَ ْهو َُكه ََِّه الْ َنهاعَُِّو َ  وعليى ليد فااي
ُ
ُ
هور اللاهه بهَْعْه َواهه ْْ َوَُه ْ َل اللاههُ إاَّل أَ ْ ُُهت اْ نُ َ
َ
(ياوغييي علييى ميين يحملييون أمااييع الييدعوة لييى دييين اهلل  أن يويا يوا لليييواب وماصييع ن اإلسييالم
حيين ييدعو ليى اإليمييان وياهلل ومال كتي وكتوي ورسيل والييوم اآلمير والحسيياب والجايع والايار وكيين
الحسيع ى د يحرم الاا

ما يقو في مجان المدركا

يي ا من طيوا

الحياة اليدايا وين ااي يطليت

كن قو المير فيي م يعمليون جيادين فيي كين مييدان مين مييادين الحيياة ى وليقط يوا كين طييب مين
ثمي ار عمل ييم) فمييا ا تريييد أن تعطييي هي ل التيييا ار ال كريييع لهاسييان أكثيير ممييا أعطييال اإلسييالم

لواي ون لهاساايع جمعا .
خامس اا  :محاولييع طم ي

اللغييع العرويييع إلوعيياد المسييلمين عيين دسييتورهم ال ي ل ااذل ي اهلل  علييى

قلييب اوي ي محمييد  الجييامو لكيين يييم ى هييو أسييا

وحييدة المسييلمين مييا ن اتوعييول وجعلييول وييين

أيييدي م وفييي قلييوو م د و ار ل ييورهم فيضييلون ضيياللع د هدايييع وعييدل ى د ا رجع يوا لييى القييرن
 1موالنا محمد عزيز الحق  ،التمزق واالختف يا الموا خ  ،ص. 2- 6
 1ع ا الدهواري  ،أ،كال الحةوب الص اوار  ،ص. 50
سورة التوبر اآلير 1
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اللغيع العرويييع (فيي محاروييع اإلسيالم والتيييويش عليى دعوتي محاروييع
هي ل المحارويع وسيا ن ممتل يع ويدأ

اللغع العرويع التي اذن و ا القرن الكريم وقد اتمي

ومحاوليع

جال ييا ميين املسيياع حتييى تاقطييو الصييلع وييين المسييلمين ووييين كتيياب اهلل الي ل هييو دسييتور ديييا م

ولسان يريعت م ى فأيار المويرون الصليويون على المستعمرين وان يقرووا ليي م كين مين يحسين
لغيت م ى وان يمكايوا ل يم مين تيولي المااصيب العاليييع ى اممير الي ل دعيا كثيي ار مين المتعلميين ميين
المسلمين لى تعلم لغع المستعمر واداص ار
وو ي ا أصييوح

عن لغت م العرويع .

دون سييالميع كييان لسيياا ا عرويييا د تكيياد تاطييت والعرويييع ود تعيير ميين

كلمات يا د مييا تي دل وي الصييالة فييي ركاكييع أعجمييع ى كمييا كييان لييد ميياهدا فييي الييوالد العرويييع
اإلسييالميع الواقعييع فييي يييمالي فريقيييع وه ي ل الييوالد تحيياون اآلن وعييد أن جييال المسييتعمر عا ييا أن
تسترد لساا ا العروي) .

أمييا المحاولييع الجديييدة لطمي

اللغييع العرويييع هييي أن ه ي ل اللغييع وحاجييع لييى تطييور (ولمييا

عجذ أعدا اإلسالم عن القضا على اللغع العرويع واجال ا عن املسياع ى امي وا يروجيون ويين
المثق ين من المسلمين من تالمي هم أن اللغع العرويع في حاجع ليى تطيور وتجدييد ى ذاعميين أن

اللغع العرويع عاجذة وقاموس ا اللغيول عين حمين العليوم وال ايون التيي جيا و يا العصير الحيديح ى

وان التمل ي
جييا

ال ي ل أصيياب المجتمييو اإلسييالمي سييوو قصييور اللغييع العرويييع وعجذهييا عيين اقيين مييا

و ي العقييون والق ي ار

عاييد اممييم الغرويييع ومسييايرة ركييب الحضييارة الحديثييع ى وه ي ل دعييو

واطلييع ميين أساس ي ا ى فاللغييع العرويييع أوسييو اللغييا
علييى ه ي ا أا ييا حييين مرج ي

واقييدرها علييى توليييد امل ييال الجديييدة ى والييدلين

لييى مييا و ار موطا ييا العروييي اسييتوعو

حضييا ار ال يير والييروم واليواييان والرومييان ى وترجم ي

وأل ييال كيين مييا وجدت ي ميين

كيين مييا أاتجت ي عقييون حكما ييا وعلما ييا

وكان للتراح العلمي الميرت ال ل أاتجت العرويع أثرل الوعييد فيي تايوير أورويا وامراج يا مين ليالم
القرون الوسطى ى وادمال ا لى ه ا العصير الحيديح الي ل ت مير وي ى فيال يعقين –وعيد هي ا -أن
تعجذ اللغع العرويع عن اقن العلوم وال اون التي جا و ا العصر) .
وميين أسيياليب طم ي

اللغييع العرويييع الحييح علييى عييدم الكتاوييع واللغييع العرويييع وحجييع أا ييا

وطي ييع وي يياقعى وكي ي لد محاول ييع اس ييتعمان اللغ ييع العامي ييع و ييدن اللغ ييع العروي ييع ال ص ييحى ك يين ل ييد
استمدم أعدا اإلسالم ولكن كاا

أدات م في لد وعح المسلمين ال ين تساوقوا للوصيون ليى

السيراب ال ي ل رسييم ل ييم أعييدا اإلسييالم وأوهمييوهم وأاي اوييو صييا

 1ع ا الدهواري  ،أ،كال الحةوب الص اوار  ،ص.512-516
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ماي وتركيوا دييا م الي ل جيا مين عايد اهلل متمييثال وكتياب اهلل الي ل د يأتيي الواطين مين ويين يديي
وميين مل ي ااذل ي علييى قلييب اوي ي محمييد  ولسييان عروييي فصييي ى ومييا دعييوت م هي ل د لصيير
المسلمين عن ديا م وعين كتياب رو يم ومحارويع اإلسيالم ودحيح كين محاوليع لوحيدة المسيلمين .

فال ود للمسلم أن ياتو لى ما يحيت و من محاود

امعدا وان يدافعوا عين دييا م وعين اللغيع

التي يعر و ا المسلم أمور ديا ى لد الدين القيم .
وااييي فييي ه ي ا المجييان اثاييي علييى الم ي تمر ال ي ل أقيييم فييي جامعييع القيياهرة عييام  00م

للييدفا عيين اللغييع العرويييع والتاويي علييى مميياطر التالعييب و ي ل اللغييع التييي امتارهييا اهلل  لياييذن
و ييا كتاوي العذيييذ ى وكمييا قييان  فييي كتاو ي العذيييذ َ وإِ َذا َجهها َْه ُه ْْ ََُهَا قَههالُوا لَه ْهن نُه ْهالِم َن َحه اهم نُه ْهالَ ِمَْه َهل َمهها
صه ا ِ
ِ
ُوِت ُر ُس ههل اللا ه ِهه اللا هههُ أ َُْلَ ههْ َحْيه ه ُ َْ َع ه ِ
ِ
د ههغَ اار ُِنْه ه َ اللا ه ِهه َو َُه ه َذا ا َ ه ه ُِ ا ِ َهها َُك ههانُوا
ُن أ ْ
َجََُّمه هوا َ
هيل ال ههذ َ
هل ر َس ههالَتَهُ َسيُ ُ
ُ
ُ
أ َ ُ
تَْ ُن َُّو َ . 
المبحث الثالث  :سبل المحافظة على وحدة المسلمين

ود ود لتحقيت وحدة المسلمين من العمن على المحافلع علي ا والتأكيد على كين ميا مين
ي ييأا أن يق ييول مقوم ييا

وح ييدة المس ييلمين ى فم يين أه ييم ط ييرت وأس يياليب معالج ييع س ييون ه ييدم وح ييدة

المسلمين هي:

أول ً  :الاليير ودقييع لييى كيين مييا يكتوي المستيييرقون وال ييار ال ييد
للاا

وويان مواضو د

الحقيقييي ميين و ار كتاوييات م

السم في العسن .

ثاني ا  :المحافلع على اللغع العرويع لغيع القيرن التيي أراد اهلل  أن يعويد و يا ى ومحارويع كين ميا
ميين يييأا المسييا

رو

و ي ل اللغييع التييي كرم ييا اهلل  ى وجعل ييا الصييمرة التييي تت يييم و ييا

أعدا اإلسالم .

ثالث ا  :محاولع اكران ال ا

ى والتملي عن المصال اليمصيع والقطريع الضيقع من اجين وحيدة

المسلمين وحمايع مصالح م .

رابعاااا  :مقارع ييع ك يين التي ييا ار ال كري ييع المعاديييع لهس ييالم حس ييب ضي يواوط اليي يريعع ى فتك ييون هي ي ل
هك بِ ِْ
ْم ه ِهَ َوالْ َم ْوُِ َه ِهَ
المقارع ييع و ييالحجا الدامغ ييع والوي يراهين الس يياطعع ى ق ييان ْ  : ادعُ إِ ََل َسه هبِ ِيل َرب ه َ
اَن َ
ِ ِ
ِ
ْ ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ُن ى ويييأتي لييد
َح َسه ُهن إِ ا َرباه َ
اََ َسههنََ َو َجههاد ُْْ ْْ بِههالاَِ هه َهي أ ْ
هك ُهه َهو أ َُْلَه ُهْ هَ ْهن َ ه ال َُه ْهن َس هبيله َوُهه َهو أ َُْلَه ُهْ بالْ ُم ْهتَه َ
كلي ي ض ييمن ادهتم ييام والثقاف ييع اإلس ييالميع ووي ييان أا ييا ثقاف ييع اس يياايع ج ييا

ضيالد

إلاق ييا الويي يريع م يين

وأوهيام امفكيار اإللحادييع والمادييع التيي تتعاميين ميو الويير عليى ااي ميادة متجاهليع ااي

م ضيين ومكييرم ميين اهلل  . وهايياد ارتويياط واضي ي وييين الثقافييع اإلسييالميع واللغييع العرويييع فم يين
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أن اقييرر هاييا أن الثقافييع اإلسييالميع هييي فييي صييميم ا ثقافييع عرويييع ى ورسييول ا

العروي وعرويع ولساا ا ال ل ايذن وي القيرن دسيتور ييريعت ا وعروييع وعروويع مين اسيتقولوا دعوت يا
ورفعيوا رايت ييا وأ ا يوا وييريعت ا فييي العييالمين فييي ودايييع امميير  ...ول ي ا ياوغييي علييى امييع اإلسييالم
من العرب وةير العرب أن ترد كيد أعدا ا وان تردهم على أعقاو م ماسرين) .

خامسا ا  :اوي الطا يييع والعميين علييى وحييدة المسييلمين ميين مييالن التقريييب وييين المي اهب ال ق يييع ى
وه ل الاقطع وال ا

تحتاج ماا لى وق ع طويلع اوعا ما لاصن لى سالم في طوا ي

وليي

فيي

طا يع فمن الطويعي أن ياتمي اإلاسان لى طا ع أو فرقع ما يت يت مع يا فيي اآل ار فيي الثواوي

والمتغي ي ار ى ولكيين ميين المأسيياة ومكييان أن يجعيين ه ي ا اإلاسييان الطا ييع التييي ياتمييي لي ييا هييي
وين امميع الواحيدة د وسيوب فيرت

اإلسالم كل وما عداها مارج عن اإلسالم (ود تثار المالفا

طا يع حيح أا ا تعور عن ا س ا وأا ا تسيطر عليى ا يا صيحي ومطيط يياملع عليى الصيواب
ى وان ال ين يسيرون على مطيط أمير فيإا م يسييرون ليى الضيالن ويعيييون وعييدين كين الوعيد

ميين اييور ال دايييع فيتي ييون فييي الللمييا

ى حت يى ا ييم مرج يوا ميين دا يرة اإلسييالم العليييم ى وه ي ل

الطا ع المتطرفع تاسى حقيقع الم اهب ال ق يع وتاريم يا حييح ن أ مت يا د يمتل يون فيي أصيون
الدين وأحكام امصيلع ى فان الم اهب ال ق يع تيتكلم عين فير اإلسيالم وفيرو العقييدة والعويادا
اإلسييالميع التييي د تثو ي

ال ق ييا فييي يييرح الو يراهين القاطعييع

د وامدلييع اللايييع ى وهاييا يمتل ي

وتوضيييح ا ى ول ي لد اسييتطيو أن اقييون وكيين ثقييع فييي ه ي ا الصييدد :ن ال ق ييا كييااوا مت قييين علييى
 %00من اممور اليرعيع ال امع ى وين د توجيد المالفيا

يسييتطيو احييد أن يك يير أحييدا واييا علييى  % 0م ين مالفييا
ولي

ويين ال ق يا فيي امصيون ى فلي لد د
أ مييع ال ق ييا فييي اممييور اليييرعيع ى

ل حت أن يمرج من دا رة اإلسالم .
وه ا العمن د يقون في مجتمو المسلمين فيي أل حيان مين امحيوان ى وان اهلل  د يقوين

أعمييان ه ي د المتطييرفين المتيييددين ويين تكييون أعمييال م فاسييدة عاييد اهلل  ى وف ييم ه ي ا امميير

سي ن جييدا ى حييح ااي لييي

والصييعب والعسييير ى وميو لييد كلي فإااييا د االير لييى هي ل الحقيقييع

المطيرة ى ون فيلاا في حل ا وف م ا ى فاات ذ المتطرفيون هي ل ال رصيع لتولييي عقييدت م ورسيالت م
وين المسلمين ويت وحدة المسلمين واا عليى  % 0مالفيا

أ ميع ال ق يا فيي امميور الييرعيع

ى فل ي لد اريييد ميين المييير أن اري ي العاايييع ل ي ل القضيييع)  .والمسييألع ليس ي

يعجذ علما اإلسالم عن معالجت ا ف ي وكن وساطع يتعلت عالج ا وأمرين :

 1ع ا الدهواري  ،أ،كال الحةوب الص اوار  ،ص. 5 0-512
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أولا  :ات ييات ال ييرت اإلس ييالميع عل ييى أن م ييا ات ييت عليي ي أ م ييع ال ق ييا وه ييو  %00م يين المس ييا ن
في ي أ مييع ال ق ييا وهييو  % 0أميير فرعييي د يصيين

اليييرعيع أميير ملييذم للجميييو ى وان مييا امتل ي

لييى حييد تك ييير الممتل ييين احييدهما لمميير فييان أ مييع ال ق ييا رةييم امييتالف م فييان احييدهم لييم يك يير
اآلمر لممال ت يال .وه ا معرو
كااي

لمن تحر تاريخ أ مع ال ق يا المسيلمين فيي كين فيرق م ى فقيد

عالقييع الويياقالاي والييييخ الم يييد عالقييع وطي يدة رةييم امييتالف م فييي ار عديييدة ى وهي ا علييى

سوين المثان د الحصر ى فالاما ج على لد كثيرة في تاريخ اإلسالم
ثاني ا  :ات ات ال رت اإلسالميع عليى محارويع ومحاسيوع المتعصيوين الي ين يك يرون سيا ر المي اهب
اإلسييالميع ويعتوييرون أا سي م مسييلمين فقييط وض ي اسييواب هي ا اداييدفا احييو الطا يييع والتعصييب
ل ا وتك يرهم لسا ر فرت المسلمين ى ليى جاايب ليد العمين عليى اقاميع المي تم ار لغيرح وحيدة

المس ييلمين وايق ييال م م يين س ييوات م العمي ييت ى ولتوس يييو دا ي يرة المحو ييع وامم ييوة واس يييان المالف ييا
والعميين فييي دا يرة الميييتركا

فييي المواقي

الجييادة ضييد ادمورياليييع العالميييع ى وطوييو الكتييب التييي

تتضيمن التقريييب ويين وج ييا

الالير وييين المسيلمين وتوضييي حقيقيع كيين مي هب ميين ميالن كتوي

المعتو يرة وأق يوان كوييار علمييا

لييد الم ي هب ودحييح الطعييون الموج ييع لي ي اتيجييع أق يوان وأفعييان

وع ييح الماتم ييين ل ي ي ا المي ي هب ى وان أقي يوال م وأفع ييال م د تمث يين المي ي هب واام ييا ه ييي اجت ييادا
يمصيييع يمكيين أن تصيييب ويمكيين أن تمطييم واييير كتييب ال ق ي والت سييير لكيين م ي هب واع ييداد

الوي يراما اإلعالمي ييع حت ييى يك ييون المس ييلم عل ييى عل ييم وك يين م ييا ي ييدور حولي ي ف ييال يك ييي أن تقتص يير
الم تم ار

على طوقع الواحثين والمثق ين فقط ى وين العمين عليى ييرح هي ل المي تم ار للعاميع مين

مييالن وسييا ن اإلعييالم وال ضييا يا ويييكن ميياص ى واييير روح التسييام والمحوييع والحييح علييى
امل يع واممييوة اإلسييالميع التييي وصي اهلل  عوييادل الم مايون و ييا ى فقييان ِِ  :إاَّنهَها الْ ُم ْالِمنُههو َ
إِخههوا عَْ ِ
َخه َهوُْ ُن ْْ َوااه ُا هوا اللاهههَ لَ َعلا ُنه ْهْ ُه َّْ َُههو َ  ى وعلييى لييد (فييان الوق ي ال ي ل يقييان عا ي اا ي
َدههل ُوا بَه َْ
هخ أ َ
َْ ْ
وقي

التطييور والتقييدم للمي اهب ال ق يييع ى وان ام مييع الي ين تتعلييت و ييم المي اهب ال ق يييع لييى أييين

تات ي سلسلت م ؟ وميا ا فعين هي د ام ميع الويارعون فيي ذمياا م فيي حين امميور الييرعيع ؟ فيان
التاريخ يي د لاا ى فإا م كااوا مت قين على يميان هي د الرجيان الي ين ي مايون والتوحييد الميالص
والرس ييالع الاووي ييع والحي يياة اممروي ييع ى وكااي ي

هي ي ل العقي ييدة تك ييي إليم يياا م ول ييدمول م ف ييي ل يين

اإلسالم عاد ال ق ا  ...وا ا من احد والتوحيد الميالص والرسيالع اآلميرة ى ويي من وسييداا محميد

 كييرمر اوييي ورسييون ى وي ي من وقولييع واحييدة للمسييلمين ف ييو مسييلم وم ي من وهييو يييامن فييي ذم يرة
اإلسييالم ويعييد ميين اممييع المحمديييع  ى ويجييب علييى المسييلمين اآلم يرين أن يمييدوا أيييدي م لي ي

والمس يياعدة ت ييارة وو ييامموة اإلس ييالميع ت ييارة أم يير ى وان المس ييلمين كل ييم م ييو ام ييتال
 1سورة الح ةات  ،اآلير . 10
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ال ق ييع ي مايون وياهلل  ووالعقا يد اإلسيالميع المي كورة كل يا ى ولي لد يجيب عليى المسييلمين أن د
ياكييروا سييالم احييد مييا م وسييوب العقييون الضيييقع ى وا ا مييال

احييد ه ي ا التعليييم اإلسييالمي ف ييو

يتجيياوذ الحييدود اليييرعيع) ى ود يييد أن ال ي ل يييدعو المسييلم لييى التعصييب لل يرأل والطا ييع هييو

(ترد العادة التي دأب المسلمون علي ا قراا وعد قرن

وفييي جااييب ميير فييان المسييلمين وعيييدون عيين التعيياليم اإلسييالميع الصييحيحع فأص ييوحوا
ف ي ار

لم ي ام ار أعييدا اإلسييالم والمسييلمين ى ووقع يوا فييي الح يرة العميقييع التييي ح رهييا امعييدا

واييير الييدعايا

وفييي هي ل اللييرو

الكا وييع ووسييا ن اإلعييالم العالميييع التييي ي أرس ي ا امعييدا أا س ي م –وعييالج لييد-
تتطلييب مييا م المييوح فييي العلييوم اإلسييالميع وا ل ييا ميين مااهل ييا امصييليع ى

ويتذيذي ي يون و ي ييذل العمي يين الص ي ييال واإلمي ييالص هلل  ى ويمط ي ييون مطي ييوة ل ي ييى ممارسي ييع العل ي ييوم
اإلسالميع وين المسلمين من جديد .

وف ييي الحقيقيييع يج ييب علي ييى ذعم ييا اإلسي ييالم والمس ييلمين وعلما ي ي المملص ييين أن يقي ييودوا

المجتمو اإلسالمي ووراعت م العلميع وم ارات م اليرعيع ى وه ا أمير حتميي لسيالمع المجتميو مين
ال سيياد وااقييا العقيييدة اإلسييالميع ميين أيييدل العيياوثين والالعوييين ى ول ي لد يجييب توييادن اآل ار وييين
الم كي يرين اإلس ييالميين وذعم ييا المي ي اهب ال ق ي ييع الممتل ييع لوح ييدة امم ييع اإلس ييالميع ى ووتق ييارب

وعضي ي م وعض يياى ويجتم ييو الجمي ييو ف ييي رص ييي

واح ييد ت يياركين المالف ييا

والا اذع ييا

ىوف ييي هي ي ل

المااسييوع ياوغييي ل ييم أن يعتاق يوا مويياد وقيمييا وأسييلووا جميييال فييي ممارسييع العلييوم اإلسييالميع وييين
علميا المسيلمين حتيى د تثيور المالفيا

مين جديييد ى يعايي د ييتكلم احيد عايد الممارسيع د فييي

ض ييو الوي يراهين القاطع ييع وامدل ييع الس يياطعع ى ويتجاوي يوا الل يين والي ييد ك يين ادجتا يياب فض ييال ع يين
الغضييب والحقييد ى ويحترم يوا اآلم يرين ويقييدموا اآل ار لييي م وكيين احت يرام واك يرام ى ود يقول يوا يييي ا
ييت قلوب السامعين ى فضال عما ي لي

القليوب ى ويمتياروا أسيلووا ليايا فيي ضيو القيرن الكيريم

ى حيح يقون عن أسلوب اليدعوة وج ت يا عَه ُاهوَّل لَههُ قَه ْوَّل لَينها لَ َعلاههُ َُهتَه َذ اُك َُّ أ َْو َشْ َ ه  ى حتيى د تل ير
الكراهيع واإلهااع وادذد ار في الم اوضا والمحادثا ) .
اإلسي ييالميع د و ييد مييين العمييين الميي ييترد وي ييين الحركي ييا

ولذي ييادة التقرييييب وي ييين الطوا ي ي
وامحذاب اإلسالميع ( ااا ا م والحركا

اإلسالميع التي توي ن الج يود المتواصيلع الجويارة إلقاميع

الحكوميع اإلسيالميع واعيال كلميع اهلل  فيي امرح ى وميو ليد كلي يوجيد التغيير فيي ورامج ييا
واياطات ا وتييكيل ا حسيب الليرو
الدون ى وك لد الحركا

واموضيا وفيي كين قطير مين امقطيار وفيي كين دوليع مين

المحدودة في عالقات ا الجغرافيع والماطقيع ...

 1موالنا محمد عزيز الحق  ،التمزق واالختف
 1سورة طـه:اآلير .
موالنا محمد عزيز الحق  ،التمزق واالختف

يا الموا خ  ،ص . 55-5
يا الموا خ . 52-56 ،
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كل ييا تحم يين ه ييدفا واح ييدا وي ييعو ار واح ييدا إلقام ييع الحكوم ييع اإلس ييالميع

وتا ي اليريعع الرواايع في امرح ى ولكن كل ا حرة في اتما ق اررات يا والم يا  ...وميو امسي
اليديد د توجد الوحدة المتوادلع وين الحركا

يجييب علييى الحركييا

اإلسيالميع العالمييع فيي العصير الحاضير ى ولي لد

اإلسييالميع أن تلعييب دو ار فعيياد وييين أواييا والدهييا ووييين اممييع اإلسييالميع

العالميييع للوحييدة وادجتمييا فييي مسييافع واحييدة ى وا ا وقع ي
أمر محذن وممذل) ف ل الحركا

كما قان الياعر :

وكن يدعي وصال وليلى

ويمكن تقسيم ه ل الحركا
أود  :الحرك ييا

ه ي ل المالمييا

فييي المالفييا

ف يا

اإلسالميع في الوق

اإلس ييالميع الت ييي أسسي ي

وليلى د تمد ل م ووان

الحاضر لى قسمين هما :

عل ييى الال ييام التقلي ييدل ى وه ييي مي ييتملع عل ييى الم ارج ييو

والييوخ والمريدين وعلى السيادة الديايع وقيادت ا .
اإلسييالميع التييي أسس ي

ثاايييا  :الحركييا

علييى امالمييع الجديييدة وعلييى أالمييع امح يذاب الغرويييع

ودستورها العلمااي ...
وهااد سيوب هيام و ار اتميا الاليام المعيارح المتويادن ويين الحركيا

ان كثير من الحركا
التي تجرل تح

اإلسيالميع ترييد أن تصين ليى كرسيي الحكوميع وميياركت ا فيي اداتماويا

الدسيتور العلميااي وحجيع أن هي ل الطريقيع ضيروريع إلقاميع الاليام اإلسيالمي

ميين مييالن الوصييون لييى دفييع الحكييم ووالتييالي يل يير ك ي ب ادعييا ا

اذ يع ود أسيا

اإلسيالميع ى وهيو

ه ي ل الحركييع وان مطط ييا

ل يا فيي عيالم الحقيقييع ى وان الحقيقيع الصيادقع والواضيحع أن هي ل الحركيا

لييي

ل ييا ةايييع سييو الوصييون لييى كرسييي الحكييم ى فتصييو مطط ييا هي ل وأيييدلوجيت ا معييون هييدم فييي
وحدة المسلمين .

الخاتمة
وفي المتام يمكن أن المص أهم الاتا ا التي تم التوصن لي ا وهي :
أول :

التركيذ على دعا م وحدة المسلمين وعدم همان أل فقرة من ال ق ار التي كرااها في الوحح.
ثاني ا :
 1ينظة  :د.عار
 1المصدر نفسه .

خ ال ابو عاد (نظام الحكم يا اإلسفم )  ،دار النفائس  ،عمان االردن  ،ط1 16 ، 1هـ  ،ص. 116
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العمن على تجاوذ هدم وحدة المسلمين من مالن عدة أمور ما ا :

هي  -تك يرار مثيين ه ي ل التييي تييدعوا لييى وحييدة المسييلمين وتوسيييو دا يرة المييياركع وييين م كييرل
اإلسالم وتقريب وج ا

الالر وين الطوا

اإلسالميع والم اهب ال ق يع .

هي  -محاسوع المتعصوين واداات م فكريا وقضا يا لكيي د يتجير وا عليى ييت صي
وعميين ممتل ي
سو

المسيلمين

الم ي اهب ال ق يييع علييى التويير ميين ه ي د المتعصييوين المتطييرفين ما ييم

ي سروا في عمل م ه ا الدين والدايا على حد سوا .

هي  -توسيييو كتييب التقريييب وييين وج ييا

الاليير وييين المي اهب ال ق يييع وتوجيي وسييا ن اإلعييالم

لييى لييد واايييا ويراما يكييون عاواا ييا ادتجييال الموافييت ولييي
يثير الضغياع وامحقاد في ا و

ى ال ي ل

ادتجييال المعيياك

المتحاورين .

هي  -لتقم مالمع الم تمر وإاييا فضيا يع تأمي عليى عاتق يا التقرييب ويين وج يا

الالير مين

اج يين وح ييدة المس ييلمين حت ييى يك ييون هي ي ا التقري ييب عل ييى المس ييتو الي ييعوي ول ييي
مسييتو القيييادا

الديايييع التييي أصييوح

عل ييى

تمييت ن الك ي ب والا ييات ف ييي تييتكلم والوحييدة ميين

ج ييع ى وتييدعوا لييى الطا يييع والت رقييع ميين ج ييع أميير فأصييو عمل ييا امطيير ميين عميين

امعدا .

هي  -ادتحيياد فييي المواقي

السياسيييع للمسييلمين حييون قضييايا مصيييريع ميين مييالن مييا تييتممح

عا ي ي ه ي ي ل الم ي ي تم ار والي ييدعوة لي ييى توحيي ييد الكلمي ييع والموق ي ي

اإلسالميع .

ى ولي ييتكن ماي يياور الوحي ييدة

ثالثا :

م ارع ياة أسيياليب المحافلييع علييى وحييدة المسييلمين واعتوارهييا العقييار الاييافو والتريييات ال ي ل يو ي أر و ي
جسد اممع اإلسالميع من دم الت رقع والتااحر .
سائلين اهلل العلي القدير أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم انه سميع مجيب الدعاء ،
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على سيدنا محمد الذي به قام
الدين وتوحد  ،وعلى آله وصحبه وسلم .
مراجع البحث
القرآن الكريم .
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 .أيكان الحروب الصليويع الحديثع وويان ان الحروب الصيليويع ليم تاتي ى عليي اليدهوارل
السروااي  .الم تمر الثالح عير ى المجمو العالمي للتقريب وين الم اهب
 .الت كير العلمي سلسلع عالم المعرفع ى ف اد ذكريا ى الكوي
 .التميذت وادميتال

فييي المواقي

ى ار ى  091م .

ومطيع تقريويييع واجتماعييع يياملع ى موداييا محميد عذيييذ

الحت ى وحح ضمن الم تمر الثالح عير ى المجمو العالمي للتقريب وين الم اهب .
 .مصا ص التصور اإلسالمي ومقومات ى سيد قطب ى دار اليروت ى ويرو ى و.ن.

 .5سان أوي داود ى السجستااي .

 .فقي ي الاص يير والتمك ييين ف ييي الق ييرن الكي يريم ى الص ييالوي عل ييي محم ييد ى مكتو ييع اديم ييان ى
مصر ى ط .
 .1ال كيير التروييول اإلسييالمي ى محمييد حسيين العمييايرة ى دار الميسيرة للاييير والتوذيييو والطوييو
ى عمان ى ط ى  000م .

 .9كي

تستعيد ادمع اإلسالميع مكاات يا ى ادييقر عمير ى دار الا يا

ى ط ى . 00

 .0اليام الحكييم فيي اإلسييالم ى عيار ملييين اويو عيييد ى ى دار الا يا
ط ى

هي .

126

ى عميان ى ادردن
ى عمييان ى ادردن ى

