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 . اإلسالمي والعامل اإلسالمية األمة •
 أخرجت أمة خري كنتم" وقال "فاعبدون ربكم وأان واحدة أمة أمتكم هذه إن" تعاىل قال

  "ابهلل وتؤمنون املنكر عن وتنهون وفابملعر  أتمرون للناس
 تقوم واصفاهتام العامل عهدها اليت الشخصيات عن خمتلفة شخصية ذات متميزة أمة فهي
 حفظ واخللل التناقض نم خال ودينها ابهلل واإلميان املنكر عن والنهي ابملعروف األمر على

  الكرمي القرآن لدستوره وعال جل هللا حبفظ
 :ألمةا هذه يف الناس وضع

 . خارجه أو اإلسالمي العامل داخل عاش من املسلمني كل جتمع .1
 . دول يف تفرقت أو دولة يف اجتمعت إن موجود األمة هذه .2
 . هبا واعتز به اعتزت ابإلسالم إليها ينضم أن شاء من .3
 . حدود يف املكان يف هبا ابالرتباط املسلم لغري تسمح .4

  دنيا وال دين يف تفريط وال إفراط ال شيء كل يف وسط أمة وهي
 : أفرادها جتمع اليت الروابط •

 أمجلها واليت هللا إىل ةالدعو  املسلمني رسالة أساس هي اليت الراسخة العقيدة أوجدهتا واليت
 : هي الروابط هذهو  "بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن املؤمن" وسلم عليه هللا صلى قوله
  اإلله توحيد .1
 . للهدف كوحدة ةالصال يف واحدة كعبة إىل التوجه .2
 . االتاجمل شىت يف التشريعات منه تؤخذ الذي الدستور وهو الكتاب وحدة .3
 لغة ألهنا مسلم كلل بل للعرب ليست وهي القرآن لغة العربية اللغة وهي اللغة وحدة .4

 لسادت املؤامرات لوالو  العامل أحناء يف الدعاة ونشرها القرآن حفظها وقد يفهمه وهبا دينه
  . العامل

  . احلايل وقتنا ىلإ الرسالة بدء من املشرتك للتاريخ نتيجة واآلالم اآلمال حدةو  .5
 والتزام للجار وحق حمر  صلة من الواحدة العقيدة على املبنية والتقاليد العادات وحدة .6

 احلميد ابخللق
  ".... مقلوهب بني وألف" تعاىل قال وحدهم اإلسالم ألن األقطار اختلفت مهما
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  ".... الواحد اجلسد كمثل وتعاطفهم هممحوترا توادهم يف املؤمنني لمث" احلديث ويف
 يفوق ما على تقوم تعالقا هلم وحدد الذمة هلم فجعل املسلمني غري اإلسالم يهمل ومل هذا

 . عنهم ويذب وحيميهم العدل
  .عاملية دعوهتا ألن أرض حتده ال ألنه اإلسالمي العامل من أمشل اإلسالمية األمة ومفهوم

 : اإلسالمي العامل مفهوم أما •
 إيراين من ومتتد مسلمة أغلبية تسكنها اليت هي األرض من رقعة حيدد جغرايف مفهوم فهو

 وسيرباي اآلرال جبال نوم ، غراب السنغال يف األخضر الرأس إىل شرقا إندونيسيا يف الغربية
 . جنواب موزمبيق إىل مشاال
 يف أكثرهم (1)نسمة مليون 850 من أكثر يسكنها2 كم مليون 48 عن تزيد مساحة وهي
 األندلس حنو اإلسالم نهاع احنسر اليت البالد ابستثناء وذلك ، أورواب مث أفريقيا تليها آسيا

 ، نسمة مليون 200 عن دتزي العامل أحناء يف مسلمة أقليات وهناك ، واهلند والبلقان وصقلية
 الواقع أما إحصاء هذا مليون األلف نع يزيد العامل يف املسلمني عدد أن ذلك من فيتحصل

 وغريها الشيوعية اإلرهاابت ظل يف املسلمني من كثري ختفى لظروف اإلحصائيات عن فيزيد
 وهو اجلديد العامل وكذا ستقبلامل قارة هي أفريقيا وقارة ودخله إال بلدا يرتك مل واإلسالم هذا ،

  . هللا شاء إن املستقبل دين هو فاإلسالم واألمريكتني اسرتاليا
 : اإلسالمي العامل أمهية •

 البحار أخطر لىع ويشرف القدمي العامل قلب يف يقع فهو : االسرتاتيجي موقعه : أوال
  اهلامة منافذها يف ويتحكم واحمليطات

  على يشرف فهو
 اجلنوبية آسيا سواحلو  الشرقية افريقية سواحل من كبريا قسما وميتلك اهلندي احمليط .1

  واندونيسيا ماليزاي وشواطئ
 . والفلبني اندونيسيا جزر خالل من عليه ويطل اهلادي احمليط .2
 ميةالــــــــــــــــــــــــــــإس حبرية دمياق وكان وجتارية اترخييا العامل حبار أهم املتوسط األبيض البحر .3

_____________________________________ 
 . مليارينعن  عدد املسلمنيواآلن زاد جدا قدمي التعداد هذا  (1)
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 ساحله اإلسالمي لعاملا ميتلك واآلن اجلوية واملواصالت السويس قناة بسببته أمهي وازدادت 
  . الغريب وبعض والشرقي اجلنويب

 . السويس اةقن بسبب أمهيته ازدادت اآلن إىل إسالمي حبر وهو األمحر البحر .4
  : يف اإلسالمي العامل ويتحكم

 . األبيض ابلبحر األطلسي يطاحمل يصل الذي طارق جبل مضيق .1
  . الشرقي حبوضه الغريب األبيض البحر حوض ويصل بنزرت  مضيق .2
 . ابألسود األبيض البحر يصل والبسفور الدرنيل مضيق .3
  . هلنديا واحمليط العرب ببحر األمحر البحر يصل عدن وخليج املندب ابب .4
 . اهلندي ابحمليط العريب اخلليج ويصل عمان وخليج هرمز مضيق .5
  . اهلادي احمليطو  اجلنويب الصني ببحر اهلندي احمليط يصل وسنغافورة ملقا مضيق .6
 . ابألمحر األبيض البحر تصلو  املائية املنافذ أهم وهي السويس قناة .7
  

  : اإلسالمي العامل ثروات وفرة : اثنيا
 تكون امةاهل األهنار من كثري فيه وجتري ، ةواسع زراعية أراض ميتلك : الزراعية الثروة .1

 وسيحون الليطاينو  والسند والنيجر والفرات ودجلة النيل هنر مثل خصبة سهوال أحواضها
 ميلكه ال زراعيا تكامال نحهمي مما الغالت فتتنوع املناخية األقاليم فيه تتنوع ، وغريها وجيحون

 ، (املتوسط بحرال مناخ) دافئال واملعتدل ، والسوداين ، واملومسي ، توائيساال املناخ ففيه غريه
 ، والفواكه اخلضرواتو  والقمح األرز غالته ومن . والبارد احلار الصحراوي القاري واملناخ
 ، منه العامل إنتاج من40% ميثل مبا وقصريها ومتوسطها التيلة طويل الثالثة أبنواعه والقطن

 وحدها جريايني نإ ىتح واملطاط ، والبنجر السكر وقصب الزيتية واألشجار الزيتية واحلبوب
  . غريهاو  والربسيم والذرة كالشعري العلفية والغالت ، العامل إنتاج من 72%
 اليت احلشائش وهي السفاان مراعي ففيه الطبيعية املراعي فيه يكثر : احليوانية الثروة .2

 ، األشجار من اخلالية احلشائش ذاتل السهو  وهي االستبس مراعي وفيه األشجار تتخللها
 يف اتنوع أكسبه التنوع وهذا ، القصرية واألشجار األعشاب وهو لصحراويا الكأل وفيه
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 ذو واجلمل)من البقرايت(  والياك واخليول واملعز والغنم والبقر اإلبل ففيه احليواين اإلنتاج
  . ذلك وغري األجنورا وماعز السنامني

 من كثري لىع شرافهإ من بيانه سبق ملا هبا املناطق أغىن من وهو : املائية الثروة .3
 استخدامه ولكن اروأهن وخلجان حبريات من داخله يف ما على فضال هذا املائية املساحات

 .واللؤلؤ واالسفنج األمساك : منهايؤخذ و  احلاضر الوقت يف قليل هلا
 يستفاد واليت الكثيفة الغاابت االستوائي إقليمه يف حيوي : والشجرية الغابية الثروة .4

 كاجلوز الربية ثمارال وإنتاج العريب والصمغ واملطاط ومنتجاهتا األخشاب صناعة يف منها
  . وغريها واألانانس واملاجنو

 إىل يصل مبا الطبيعي لغازوا البرتول : أمهها ومن فيها ميكن ما أغىن : املعدنية الثروة .5
إيقاف تالعب و للمحافظة على سعره املناسب  األوبك وأنشئت العامل احتياطي من 75%

 الذرية واألسلحة الطائرات صناعة يف املستخدم والكوبلت الفوسفات ، األجنبية الشركات
 ، احلديد ، منه العامل إنتاج نصف من يقرب ما وينتج الكروم ، إنتاجه يف دولة رابع واملغرب

 الكوملبايت ، املعدنية حاألمال ، الرصاص ، املنجنيز ، العامل إنتاج نصف من أكثر ، القصدير
 معادن إىل ضافةابإل هذا الطائرات حمركات صناعة يف ويستخدممنه  %90 ايري نيج وتنتج

  . ذلك وغري والتنجسنت واليورانيوم والنحاس الذهب
  : من الصناعي العامل مقومات مجيع فيه تتوفر : الصناعية الثروة .6
  خام مواد -أ

  الطاقة مصادر -ب
  األموال رؤوس -ج
  العاملة األيدي -د
  . اخلارجي للعامل وتوسطه سكانه لكثرة االستهالكية قاألسوا -ه
 

  : التالية لألسباب واجلوية حريةوالب الربية العاملية املواصالت مركز اإلسالمي العامل : اثلثا
  االسرتاتيجي موقعه .1
  اهلامة واحمليطات البحار على إشرافه .2
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  واملوانئ الوقود مواد توفر .3
  للطريان امليسر مسائه صفاء .4
  . واملغرب املشرق بني ربطت واليت به السويس قناة وجود .5
 

 : يماألل حاضرها إىل يداجمل ماضيها من اإلسالمية األمة حتول أسباب
 يد يف ائغةس لقمة املسلمني جعل على ساعدت اليت : الداخلية التحدايت : أوال

 :االستعمار
 مث الكتاب هلأو  الشرك أهل من الدعوة بدء منذ اإلسالم واجهها اليت التحدايت .1

 عهد آخر حىت إلسالماب تظاهروا الذين األعداء بسبب الصحابة بني والنزاع الداخلية احملن
 إىل أدت ولكن كآنذا العقيدة لقوة اإلسالم أهل عليها تغلب وكلها ، األموية الدولة

 . الشيعة ، اخلوارج أهل السنة ، مثل فرق إىل انشقاقهم
 برتمجة مث وغريها ةالطبيعي العلوم يف ابلرتمجة ناملسلمو  انشغل العباسي العصر يف .2

 أوقات أضاع مما منه ماليس اإلسالم يف ليدخلوا األعداء هبا اهتم واليت اإلهلية الفلسفة
 اليوانن آراء يوافقوال مواضعه بعد من الكلم حيرفون وجعلهم عقائدهم عليهم وأفسد املسلمني

 . اجلهاد وفتور الرتف ذلك على وساعد الباطلة
 خالفة إىل مةاأل فانقسمت الشعوبية ودعاة األمة فرقت اليت السياسية النعرات .3

 . أموية واثلثة فاطمية وأخرى عباسية
 ابطن له لقرآنا أن فادعت اإلسالم عادى من لكل ملجأ كانت اليت الباطنية ظهور .4

 للوصول طريقا فلسفةال من واختذوا اآلايت وحرفوا التكاليف فأسقطوا مراد غري ظاهره وأن
  . كياهنا ويضعف األمة قوة من يوهن أثرهم بقي ولكن األمة علماء هلم فتصدى ألغراضهم

 تظاهر ممن ملسلمنيا غري دسها اليت اإلسالمية غري العقائد وهي سرائيلياتاإل ظهور .5
 يف وتلبيس كريةف حرب مما أدى إىل الكتب هبا وامتألت املسلمني عند فراجت ابإلسالم

  . ذلك وغري املسلمني عقائد
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  : اخلارجية التحدايت : اثنيا
 بالد أقوى رزمخوا دولة فدمر خان جنكيز بدأه الذي اهلائل الزحف ذلك : املغول_ 1

 تركستان وحولوا ساجدامل وهدموا وغريها ومرو ومسرقند خبارى يف اجملازر أقام مث اإلسالم
 عاصمة بغداد ريتدم من متكنو  الصليبني وحالف هوالكو ذلك واصل مث ، خراب إىل وفارس

 اخلليفة وقتل أحدا ميرح فلم البالد أهل وقتل دجلة هنر يف وألقاها الكتب وأحرق اإلسالم
 بقيادة مصر يف ليكاملما فقام انفذة هللا إرادة ولكن ، وحلب دمشق وخرب وأهله العباسي

 عني" موقعة يف عليهم وقضوا فلسطني أرض يف املغول إىل وتوجهوا بيربس والظاهر زقط
 فأصبحوا إلسالمل هللا هداهم حىت والعراق فارس يف للمسلمني إيذاؤهم ظل ولكن "جالوت

  . له قوة
 
 السلطان قيادة حتت "مالذكرد" يف البيزنطيني ةهزمي من السالجقة متكن : نو الصليب_ 2
 قدسامل بيت الستخالص الصليبية احلروب إىل دعا الذي ابلبااب فاستنجدوا "أرسالن ألب"

 السالجقة دولة انقسام فيه بدأ الذي الوقت يف الكامل ابلغفران فيها يشرتك من ووعد
 هار ال إمارة وأقاموا اإلسالمية البالد من كثري على واستولت الصليبني جيوش فزحفت وتفتتها

 هللا فمن ، مذهلة بصورة الدماء وسفكوا الالتينية املقدس بيت ومملكة وطرابلس وأنطاكية
 هار ال واستعاد مواقع عدة يف الصليبني وهزم املوصل أاتبك زنكي الدين بعماد سلمنيامل على

 واحلجاز العراق ومشال والشام مصر ووحد أيضا هزمهم الذي حممود الدين نور ولده بعده مث
 واستعاد "حطني" يف الصليبني وهزم األمة طاقة مجع الذي األيويب الدين صالح املهمة أمت مث

  قالوون بن خليل يد على الشام من وخرجوا هنائيا الصليبيون دحر مث ، املقدس بيت
 املسلمني على نتائجها :  

  . واملادة البشرية قواهم استنزاف .1
  . واحلضارة البناء أعمال توقف .2
  . والتحدي املقاومة بطابع اإلسالمي الفكر اتسام .3
 . اجلهاد روح لربوز للعسكريني األمور تقليد .4
  . البالد من كثري يف والدمار اخلراب مع صادياالقت الوضع مجود .5
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 الصليبني على نتائجها :  
 )ياسياس( القتال يف األمراء مع الفرسان الشرتاك امللوك سلطة ازدايد .1
 )اجتماعيا(ملسلمنيا عند واللباس واألخالق االجتماعية اآلداب مظاهر من االقتباس .2
 ثقافيا( وغريها يةواترخي رافيةجغ معلومات على واالطالع اإلسالمية املعارف ترمجة .3

 )وعلميا
 )اقتصاداي(لزراعةا وأساليب الصناعات بعض وتعلموا أبنفسهم التجارة زمام تسلموا .4
 )عسكراي(مأسلوهب فغريوا حمال قلبه يف اإلسالمي العامل مهامجة أن أدركوا .5
 
 النواحي مجيع يف ذلكو  الصليبية احلروب بعد النهضة حركة ظهرت : األورويب االستعمار_3

 يواننية بصبغة بغتهاص ولكنها اإلسالمية احلضارة من كثريا واستفادت قرون أربعة واستمرت
 البحار وخرائط طرالبواالس البوصلة فتعلموانصرانية ال من رقيق غشاء مع ووثنية ورومانية
 وآالت الفلكي نظارامل فاخرتعوا التجربة أسلوب وتعلموا البحار فاراتدوا األرض وكروية

 املسلمني مهامجة إىل فعادوا الشمس حول األرض بدوران واندوا البارود وطوروا لطباعةا
  : مرحلتني على مت الذي االستعمار أبسلوب

  : القدمي األوريب االستعمار -أ
  إىل هدفت واليت اجلغرافية الكشوف حركة عن نتج الذي

  الداخل يف لضربة امتهيد اإلسالمي العامل يقو تط .1
  . املسلمني بداير مير ال اهلند إىل جتاري طريق عن البحث .2

 مسلمني جتار زي يف ابلتخفي عليهم وبتجسسهم املسلمني من استفادوه مبا ذلك واستطاعوا
 على احلصول واستطاعوا ابلعربية ملعرفتهم قيام أفضل الدور هبذا قاموا الذين اليهود مبعاونة
 للسلطات وقدموها املومسية والرايح بحريةال والتيارات اهلندي احمليط عن تفصيلية خرائط

 الرجاء رأس اكتشاف إمتام من دجاما فاسكو متكن حىت رحالهتم يف ساعدهتم اليت الربتغالية
 يقيمون الربتغاليون وأخذ اهلند إىل فوصلوا املسلم الرحالة "ماجد بن أمحد" مبساعدة الصاحل
 فتأكدت فهزموه إسالمي أسطول مع والتقوا وآسيا افريقية سواحل على احلصونو  املراكز

 يظن وهو الكارييب البحر اكتشاف من " كولومبس كرستوفر متكن مث البحار على سيادهتم
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 الصليبية الروح الكشوف هذه محلت وقد ابمسه فسميت أمريكو ذلك عرف أن إىل اهلند أهنا
 للنصرانية يدعو كان الذي وكولومبس املالح هنرييف  ذلك ويظهر اإلسالم على احلاقدة
  . رحلته أثناء السفن على الصلبان ويرفع
  : املسلمني على ذلك نتائج

  والزراعة . ةالصناع مث ومن املسلمني جتارة ضعف إىل أدى التجارة طريق تغري .1
 . البادية إىل الكثري وعودة األرايف إىل املدن هجر .2
  . األسواق وفض البضاعة كساد .3
 البحر دخلت حبمل الربتغال فقامت إلسالما بالد يف أخرى مرة الصليبيون طمع .4

 النيب قرب هلدم بحرال طريق عن احلجاز غزو الصليبيون أراد ، عاصفة بسبب وحتطمت األمحر
 العثماين سليم السلطان فتوجه للموقف التصدي عن املماليك وضعف وسلم عليه هللا صلى

 البالد قلب زوغ يف حلمهم حيطم أن واستطاع كيدهم ورد السلطة وأخذ ومصر الشام يلإ
  . املتوسط البحر عدا ما البحار على الصليبني سيطرة ظلت ولكن

  : احلديث األورويب االستعمار -ب
 بعد ابالختالط أو سكانال إبابدة االستيطان على يقوم القدمي أن : القدمي وبني بينه الفرق

  . البالد رياتخ لواستغال السيطرة على فيقوم احلديث أما ماضيهم عن وفصلهم إذالهلم
 غري املعاهداتو  املشاريع وإقامة والقروض الشركات طريق عن اقتصادي ، عسكري : صوره

  . اآلن إىل املستمر كريالف االستعمار وأمهها ، الوصاية ، االنتداب ، احلماية ، املتكافئة
 على وعمل لةاآل على اداالعتم على تقوم وهي أوراب يف الصناعية الثورة قيام : إليه الدافع
 السكك ستخدمتوا الصناعي اإلنتاج وزاد األخالق ففسدت واألطفال النساء اآللة هذه

 فطمعت ، ذلك من املستفيدين األغنياء طبقة وهي الرأمسالية وظهرت النقل يف احلديدية
 األسعار أبخبس اخلام املواد على منه لتحصل اإلسالمي العامل استعمار يف األوروبية الدول
 الصلييب احلقد هلم ركاحمل وكان . املنتجات لتصريف سوقا منه ولتتخذ إنتاجها إىل يههوتوج
  . املسلمني على



10 

 

 املسلمني تفرق استغلتو  الضرابت هلاكالت و  بينهما اإلسالم بالد األوروبية الدول فتقامست
 فارس تحتفف والفارسية العثمانية بني الصراع وأيدوا وغريها ومغولية وفارسية عثمانية دولة
  . مبكر وقت يف اهلند حلماية هلم ابهبا

 
 طائلة أموال إىل حتتاج ليتا الكبرية املصانع أنشئت الصناعية الثورة بقيام : الصهيونية-4

 وجهوا منهاو  الصناعة على السيطرة فاستطاعوا اليهود أيدي يف كانت األموال وهذه
 جعل إىل دفهت واليت هيونيةالص فكرة فنشأت املستعمرات عن البحث إىل االستعمار

 إىل هتدف سياسية حركة وهي ودينية اترخيية ملزاعم استنادا لليهود قوميا وطنا فلسطني
 دولة مث ومن لفراتا إىل النيل من الكبرية الدولة إىل الصغرية الدولة تلك من االنطالق
 العظماء وأن تاراملخ الشعب وأهنم واحد جنس اليهود أن ابدعاء عنصرية ، العاملية إسرائيل

 أن أنفسهم إبيهام ةديني ، ذلك لنشر التاريخ يف والتزوير اإلعالم وسائل واستغلوا منهم
  . النصوص يف ابلتحريف النصارى واستمالوا هلم امليعاد أرض هي فلسطني

 . ابلقدس "صيهون" جبل إىل نسبة والصهيونية
ذا اسي وهلسيهدف اليهود اوقد سبقت الصهيونية حركة املاسونية اليت تسعى لتحقيق 

مود ن التلب مماكشفت عنه الواثئق اليت نشرت قبل بروتوكوالت حكماء صهيون وماتسر 
 وغريها .

 
 جانبيها أحد من لصهيونيةاب مرتبطة وهي األمة كيان فرقت اليت : الشيوعية احلركة -5

 فمع اآلخر نبهاجا ماوأ ، اليهود مبخططات اإلسالمي العامل يف الشيوعية األحزاب ربط وهو
  . ابلغرب الصالت من املزيد بتوطيد الرأمسالية

 
  : واخلارجية الداخلية التحدايت نتائج

 وحىت التحدايت هذه ملواجهة الطاقات ابستنفاذ : اإلسالمية الشريعة عن االبتعاد .1
 اهج()مع تباينها يف املن واملهدية والسنوسية الوهابية احلركة مثل إصالحية ثورات قامت عندما
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 تقويضها على عمل والذي لذلك احملرك هو االستعمار وكان املسلمني من الصعاب واجهت
 .وأكثر أكثر دينهم عن املسلمون فابتعد

 على نشأهتا منذ ةالعثماني اخلالفة قامت : األمة وتفكك العثمانية اخلالفة سقوط .2
  : اهمن عظيمة أبعمال القيام فاستطاعت اجلهاد بروح واتسمت إسالمي أساس

 أصبح حىت أورواب يف الفتح واتبعوا القسطنطينية وفتح ةالبيزنطي االمرباطورية إزالة -أ
  . إسالميا كله شرقها

 األماكن أمن على حمافظة املسلمني على مغلقة إسالمية حبرية األمحر البحر جعل -ب
  . املقدسة

  . فيه األسبان أطماع ضد بوقوفهم وعروبته أفريقيا مشال إسالم على حافظوا -ج
  . ما نوعا األمن وعموم عهدهم يف كبرية مساحة يف اإلسالمية الوحدة حتقق -د
  . قرون ثالثة خالل قوهتا مدة الصلييب الزحف من اإلسالمي العامل قلب حفظت -ه
 يؤرق كان والذي املسلمني لوحدة كرمز اخلليفة هيبة ورد اخلالفة بنظام االحتفاظ -و

  . قيادته حتت اإلسالمية الصحوة من خوفا األعداء
 اإلسالمية اجلامعة فكرة يف اإلسالمية األمة شتات لتجميع عبداحلميد السلطان حركة -ز

 يقاوموها ىتح عليهم ونغصت األعداء جمهودات استنفدت واليت األوريب للزحف للتصدي
  . فيه ويشككون عبداحلميد السلطان ويتهموا ابلنقائص ويرموها

  . فلسطني إىل اليهود هجرة من عبداحلميد السلطان فموق -ح
 فشلوا ولكنهم العثمانيني طرد على الصليبيون حتالف العثمانيني فتوحات وبسبب •

 وعندما ثمانينيالع زحف إليقاف التكاتف ضرورة تعين واليت "الشرقية املسألة "فنشأت
 وأطلقوا ممتلكاهتم قسيموت وابأور  من العثمانيني طرد ضرورة إىل املفهوم غريت اخلالفة ضعفت

  "املريض الرجل "اخلالفة على
 األخرية الفرتة يف حدث ما أخطرها تنكر ال أخطاء يف العثمانية الدولة وقعت وقد •

  . الدولة فاهنارت بيةاألور  الضغوط بسبب التشريع يف الوضعية القوانني بعض إدخال من منها
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 فيها استوىل يتال احلالكة الظروف ههذ يف الدولة عبداحلميد السلطان توىل وقد •
 والشام لعراقوا واليمن وعسري حساءواإل جند إال املسلمني بالد معظم على األعداء

  . اخلالفة حتت البلقان من وجزء واألانضول
 فشل أن بعد وخصوصا تدمريها على عملوا األوربيني مطامع على اخلالفة وخلطر •

 إىل اهلجرة يف هلم ذنابإل عبداحلميد السلطان إقناع يف االستعمارية الدول مبساعدة اليهود
 قيد على ادامم استحالته وأعلن ذلك رفض والذي ابهظة مادية إغراءات مقابل فلسطني

  . العثمانية الدولة حسنات أهم من العمل وهذا احلياة
 :اخلالفة وإهناء اإلسالمية اجلامعة حماربة كيفية

 . احلرايت وكبت والقسر ةوالدكتاتوري العثمانية الدولة وصف .1
 . وغريهم عربوال األتراك بني والوطن اجلنسية شأن وإعالن اإلقليمية الدعوة .2
  . واالستبداد ابلرجعية واهتامه عبداحلميد السلطان مسعة تشويه .3
 مجعيتان ومها الفتاة والعرب الفتاة تركيا إىل املاسونية احملافل يف واألتراك العرب تقسيم .4

 حتت كنيسالو  بلدة او نوسك ابإلسالم تظاهروا نالذي الدومنة ودهي وقام ميةالقو  إىل للدعوة
 السلطان إىل وزحفوا" سالونيك "يسمى جيشا وكونوا الفتاة تركيا ابستغالل العثماين احلكم

 تركيا "اسم تغريو  1909 سنة ألخيه اخلالفة عن التنازل مث الدستور إعالن على فأرغموه
 بسياسة وقاموا أيديهم يف بةكاللع اخلليفة جعل من ومتكنوا" والرقي اداالحت مجعية "إىل "الفتاة

 وعند واإلسالم لعربا اتريخ من واالنتقاص طوران واتريخ الرتكية اللغة فرص وهي الترتيك
  . اخلالفة عن االنفصال الفتاة العرب طلبت ذلك

 بواسطة اآلخر اجلانب إىل والعرب جانب إىل األتراك فانضم األوىل العاملية احلرب قامت مث
  . العرب ابستقالل فيها وعد واليت مكماهون مع حسني الشريف مراسالت

  : استعمارية خمططات تنفيذ مت وبعدها احلرب نفس يف .5
 مشال لفرنسا، الشام ساحل ، لربيطانيا العراق جنوب:  بيكو سايكس معاهدة -أ

 النفوذ حتت ناألرد وشرق لعراقا مشال ، عربيتان دولتان الشام وجنوب ووسط العراق
 . لروسيا واملضايق ةستاناآل ، يةدول فلسطني ، الفرنسي حتت واجلزيرة سوراي وأواسط الربيطاين

   .لليهود قوميا وطنا فلسطني تكون نأب بلفور وعد -ب
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  : مراحل على وذلك اإلسالمية القيم وتدمري تغريب حركة ألبشع تركيا تسليم -ج
  . ةديني ال قومية وجهة اخلامس حممد للسلطان حتاداال ةعيمج توجيه .1
 الضابط ظهر يهمأيد يف أسري شبه اخلليفة وأصبح اآلستانة االجنليز احتل عندما .2

 ورفع اجلهاد وحر  واستثار اإلسالمية لألمة املخلص أبنه وتظاهر أاتتورك كمال مصطفى
 ونفذ القيم مجيع نكرت لمانيةع إىل الدولة فحول حقيقته على ظهر مث اليوانن وطرد املصاحف

   :وهي ربعةاأل كرزون شروطب املعروفة لوزان معاهدة يف املرسوم االستعمار خمطط
  . ابإلسالم لرتكيا صلة كل قطع.1
  اخلالفة إلغاء.2
 . البالد من واإلسالم اخلالفة أنصار إخراج.3
 . مدين دستور اختاذ.4

 األذان يكون أبن وأمر بيةالعر  احلروف وألغى انياأمل إيطاليا ايسويسر  قانوان اعتمد ذلك وعلى
 وألغى احلجاب وألغى عةاجلم من بدال عطلة األحد يوم واختذ للرتكية القرآن وترجم ابلرتكية

 1924 عام اخلالفة لغىوأ ، اإلسالمي مكان األورويب التقومي وأحل ومدارسها األوقاف وزارة
  هـ 1344 / م

 وضرب كلماته نشرب وغريها مصر يف التغريب دعاة وقام المياإلس العامل يف حركته وأثرت
 ينفذ أن يصلح ال لشعوبا ارتقاء إن" القرآن عن قال أنه كلماته ومن التقدم يف برتكيا املثل

  " الغابرة العصور يف سنت وقواعد بقوانني
 بمبوج املتبقية بالدهم واقتسم بيكو سايكس بعد العرب على املستعمر آتمر استمر -د

  .العرب أوصال فتمزقت رميو سان معاهدة
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 اإلسالمي العامل واقع
*** 

   :كثرية تغريات حدثت اخلالفة سقوط بعد
 اإلسالمي التاريخ رظواه أبرز من الفكر وحدة كانت  :الفكرية الناحية من  :أوال •

 فيه ثليتم ما وأبرز ياإلسالم اجملتمع وحدات خمتلف بني يربط الذي اجلماعة روح هو والفكر
 ابحلضارات له عالقة ال وما والعدل واملساواة والنبوة التوحيد على قائم ألنه األصالة هو

 . السابقة
 عند الفكر لتأثري ما سواومل املسلمني مع صراعهم يف أمهية من للفكر ما األوربيون أدرك وملا

 العسكرية راهتمنتصاا فأضاعوا الدين صالح قيادة حتت أخرى مرة جتمعوا حني فيهم املسلمني
 حركة إىل ذلك ادهمفق ثقافتهم إلثراء األمر أول يف اإلسالمي الفكر ترمجة على عكفوا ،

 الفكر وبث ماإلسال بالد على السيطرة وهو سياسي هلدف أخرى مرة دراسته مث النهضة
 منواهلم على معاهدهم يف البلد أبناء بعض تربية من ومتكنوا التقدمية شعار حتت االستشراقي

  . اجملتمع يف داخلي صراع إحداث يف واستخدموهم
   :اإلسالمي املفكر دور تعطيل خطوات

  . املمكنة ابلوسائل أفكاره من العام الرأي تنفري .1
  . كفاحه جدوى بعدم إبشعاره قضيته من نفسه هو تنفريه .2

 لرايحا أدراج صلحنيوامل املفكرين جهود ذهبت اإلسالمي للعامل املتتالية الضرابت وبسبب
 من واملنحرفني والتبشري ابالستشراق التحدي فبدأ انتهاءها بعد أما اخلالفة انتهاء قبل وذلك
 القومية اهلدامة اراألفك فدخلت احلاكمة السلطات وأيدهتم والنهضة التقدمية ابسم األمة

 والنهضة حثالب وحرية العلم سماب والوجودية والعاملية واالشرتاكية واملادية والعلمانية والوطنية
  . ذلك وغري

 ، اإلسالمية لرابطةا فتهدم ابألوىل العنصرية الستهداف والعاملية القومية فكرات وجاءت
 العرب بني الصدع دإجيا على القومية فعملت ، ابلثانية اإلسالمية الذاتية على وللقضاء
  . قليمياإل التاريخ شأن وإعالء والرتك والفرس
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 زعامة تقلد من لعريبا العامل إمكانية أدركوا أن بعد للعرب ير الفك التحدي يف الغرب وبدأ
   :نهام هدامة فكرية دعوات فقامت جديد من اإلسالم وإعادة اإلسالمي العامل

  .متييز دون حضارته وأخذ الغرب أحضان يف االرمتاء .1
 ابملاضي ربطهم ىلإ تدعو علمانية تربية األجيال وتربية اإلسالمي املاضي احتقار .2
  . وغريها واببلية فرعونية من ارخييالت
 فبدأ ، الثورات نهام تتفجر إسالمية قلعة ميثل كان ألنه تطويره ابسم األزهر عطويت .3

 التقدم تعرتض يتال الصخرة هذه إبزالة وأمثاله حسني طه نداءات مث عبده حممد يد على
 تطويع إىل ذلك وأدى ، ريةصالع للثقافات مركزا ليكون األزهرية ابجلامعة تسميته مت مث الثقايف
 . األخرى البالد يف اإلسالمية الثقافة مراكز

 من مقوما متثل واليت الميةاإلس الثقافة لغة العربية اللغة إلضاعة  :العامية إىل الدعوة .4
 وأمحد الندمي عبدهللا مثل وأذانهبم املستشرقون بذلك وقام اإلسالمية الشخصية مقومات

  إىل دعا الثاينو  ابلعامية مقاالت كتب فاألول حسني طهو  ميفه وعبدالعزيز السيد لطفي
 والرابع نيةابلالتي ربيةالع احلروف كتابة إىل والثالث واحدة لغة يف والفصحى العاميةحيد تو 
 إىل اللغوي اجملمع يف يماحلك توفيق ودعا .  ذلك أمام الرافعي وقف وقد اجلاهلي الشعر دقانت

 العامل يف بيةالعر  اللغة كليات يف الشعيب ابألدب سمىي ما دخل مث تسلم سكن قاعدة
 . جامعية رسائل فيه وحضرت اإلسالمي

  : الدعوة تلك من واهلدف
  . اإلسالمي املد فيقف العربية اللغة توسع ومنع خاصة والعرب عامة املسلمني تفريق -أ

 . يربطهم الذي وتراثهم كتاهبم وبني املسلمني بني الصلة قطع -ب
   :الغرب من الالدينية واملذاهب األنظمة اساقتب .5

 الكنيسة يهدد الذي األزهر تناهض علمانية جامعة إبنشاء التبشريي القاهرة مؤمتر أوصى
 مما دين أو جبنس ختتص أال فيها شرطل أو  وكان التنفيذ على وأذانهبم اإلسالم أعداء وعمل
 مث اإلسالمي العامل يف أخرى جامعات هنجها على سار مث إسالمي علم أي من ختلو جعلها

 واملوسيقى والتمثيل والننحت الرقص معاهد أنشئت مث أمني قاسم بدعوة االختالط نظام طبق
 أنظمة أدخلت مث للغرب املستعبدين العلمانيني من نتاجها جعل مما اجلميلة الفنون سماب
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 أقسام ويف .االجتماعية دوركامي نظريةو  ةالدارونيو  ةيديو الفر  مثل لإلسالم املعادية التعليم
 مادية بطريقة الظواهر تفسر ابخلالق اإلميان عن بعيدة مناهج تدرس وغريها والفيزايء الكيمياء

 املبشرين بسموم وامتأل وحديثة ووسطى قدمية عصور إىل غربيا تقسيما فقسم التاريخ أما حبته
 على هاز تركي فكان العةاملط وأما ، العظيمة مزاايه وأغفلت مشوهة بصور اإلسالم فيه وصور
  . تقريبا الدين من واخللو الغرب متجيد

   :واألدب الفكر يف الالدينية املذاهب استرياد .6
 أبنائه من األذانب ترمجتها وتبىن داروين ونظرية كومت بفلسفة اإلسالمي العامل أتثر

 إمساعيل بذلك مقا من أهم ومن الالمعقولو  ةوالالأدري والشك اإلحلادية املذاهب فاستوردوا
 إىل فيها دعا "ملحد أان ملاذا "مساها رسالة وألف مصر يف اإلحلاد بنشر بدأ الذي أدهم محد

 شرعية مربرات إىل االستناد الرزاق عبد علي الشيخ وأراد ، اإلحلادية واملنظمات اإلحلاد
 يف الشك نظرية حسني طه وأدخل ،" احلكم وأصول اإلسالم "كتابه يف العلمانية لقضية
 خلق من اهلدف انتقد الذي مظهر إمساعيل مث ، الوحي يف الشك إىل ليصل اجلاهلي الشعر

 فريسة املتعلم الشباب جعل مما كثري وغريهم الداروين ابلفكر أتثرا العبادة وهو اإلنسان
 سنة البلشفية الثورة بعد خصوصا للعصر كموضة الشيوعية وظهرت واألوهام للشكوك
 مث االشرتاكي احلزب أتسس حىت والرتمجات الكتب خالل من اكيةاالشرت  ودخلت 1917
 . جديدة علمانية صورة يف اإلسالمي العامل تغزو القومية أفكار وبدأت مصر يف الشيوعي

 مثل الفكري املسلمني انزالق يف الفكرية املذاهب مع األدبية املذاهب سامهت وقد
 اجتاه أتخذ الرتمجة جعلت اليت لواقعيةوا لكلذ أورواب أدابء معظم أعمال وترمجت يةسالرومان

 على احلكيم وتوفيق حسني طه عمل اليت األسطورية والكتاابت الالمعقولو  اإلابحية
 اإلعالم وسائل ذلك على وساعد  .فيها الغرب جملاراة مسرحا اإلسالمي التاريخ استخدام

 حمفوظ جنيب كتاابت يف اكم األدب هبط وابلتايل اإلابحية تنشر علمانية أبيدي تدار اليت
 اندى وممن للفن الفن مثل الدين عن األدب لفصل شعارات وظهرت القباين نزار وشعر
 يف الالمعقول وأثر األدبية الكتاابت يف املاركسيةو  الوجودية برزت كما ، موسى سالمة بذلك
 ال لمج من خليط وهو احلر ابلشعر يسمى ما فظهر األسلوب يف أثر ما إىل وتعداه الشعر
 وقد ، ابلغرب التام أتثره يظهر والذي ير الفيتو  حممد شعر مثل اهلذاين من ونوع بينها ترابط
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 اجليل هلذا الوحيد اإلنتاج أصبح أن إىل وصل مث األورويب الشعر برتمجة النوع هذا بدأ
 . املمسوخ

 
 االجتماعية الناحية من : اثنيا :  

  كذل ومظاهر للحياة شاملة نظرة اإلسالم نظر
 . البشر جلميع جاء أنه .1
 . واآلخرة وابلدنيا ، والروحية املادية ابلناحية اهتم .2
 . واجملتمع ابلفرد اهتم .3
 النفس وضبط شجاعةوال ابلصرب والتحلي هلل اخلضوع على يقوم إنسانيا نظاما وأقام •

  . التفاخر وعدم والتضحية املشاق وحتمل
 اجملتمع أبفراد الصلة نوحس واإلحسان نةواألما والرمحة املساواة االجتماعية قيمه ومن •
 وحث ، السخرية وعدم والتحية االستئذان النفسي االستقرار إىل تؤدي اليت سلوكياته ومن ،

  . كثرية ذلك على واألدلة املسئولية حتمل على
 واجلمود ابلعزلة تمعاجمل وأصيب اجلاهلية األعراف غلبت ذكرها السابق للعوامل ونتيجة -

 طيبة اجتماعية التحتو  أحدثت اليت اإلصالحية احلركات فقامت ابلدين املتمسح واالحنراف
 . الشامل التغيري تستطع مل احمليطة للظروف ولكن

 ابلنقص فشعر الماإلس هو ختلفه سبب أبن رماه الذي ابلغرب اإلسالمي اجملتمع احتك مث
 املسلمني وإبعاد بتغريوال االجتماعي التغيري موجة وبدأت حقا مسلما أنه يظن كان ألنه
 التغيري إحداث يكون أبن اواهتمو  وأذانهبم املستشرقني يد على والتقدم املدنية ابسم الدين عن
  تخطوا لذلك عملواو  اإلعالم وسائل مبساعدة املسلمني نفس من أشخاص من

  اجملتمع يف طبقي نظام تشجيع -أ
  الناس ستعبادا صالحية إعطائهم مع لألجانب مرتعا البالد جعل -ب
 حتمل وعدم الغري أو ابلنفس الثقة وعدم النفاق مثل اجملتمع يف الرذيلة العادات نشر -ت

 إسالمي هو مبا تخفافواالس واإلابحية وامليسر اخلمر وتعاطي احلاكم من واخلوف املسئولية
  . تقدمي أنه على رويبو أ هو مبا والتباهي رجعي أنه على



18 

 

 فأاثروا أهدافهم قيقلتح بيتها يف املرأة إىل الدخول من دب ال أنه هؤالء أدرك وقد •
 زمن أورواب إىل البتعاثا حركة مث انبليون محلة وقت من سهامها بدأت اليت املرأة حترير فكرة
  فيه بني كتااب وكتب رجع الذي طهطاوي رفاعة ومنهم علي حممد

 لسرت جابحلا نإ قيل حىت الفكرة وترعرعت ابلدين مرتبطة ليست األخالق أن .1
  الفواحش

 أن إىل لنصل ، املرأة تقرحي اإلسالمي اجملتمع وأن املرأة يكرم الديوث الغريب اجملتمع أن .2
  . الدين بنبذ إال تؤخذ ال حقوقها

 فبني ، اجلديدة املرأة ، ةاملرأ حترير هيكتاب وكتب أمني قاسم جاء حىت األذانب من غريه وتبعه
  : منهما األول يف
 استعماله بسبب البدين الرجل تفوق وأن شيء كل يف للرجل مساوية أةاملر  أن -أ

  .أعضاءه
 . قدمية عادة هو وإمنا اإلسالم يف مشروعا ليس والتربقع االنتقاب أن -ب
 دوافع مييت الذي االختالط خبالف الرذيلة إىل ويدعو التقدم يعوق احلجاب أن -ج

  . الشهوة
 والشعراء دابءاأل من وغريمها زغلول وسعد السيد لطفي مثل الفساق من الكثري ونصره

  . والزعماء
 السفور إىل ةدعو  البالد أسبق تونس وكانت ذلك يف كبريا دورا الصحافة ولعبت •

 حبركة اندى ممن وغريمها زغلول وصفية شعراوي هدى يد على له تطبيقا أسبقها ومصر
  :بتانمري دعواتن وظهرت 1919 ثورة واستغلوا "النسائية النهضة

 . إسالميتها عن األمة يسلخ للجميع والوطن هلل الدين .1
 يف وأحرقنه احلجاب ومزقن فخرجن املرأة حترير إىل ابلدعوة اإلسالمية الفضائل نسف .2

 اجلامعة يف لكذ ومت خمتلطا التعليم جعل على حسني وطه السيد لطفي وحرص عام ميدان
 .لذلك الطالب رفض بعد

 من عليه كانت ملا مناسب حقوق من للمرأة اإلسالم أعطاه ما أن مظهر إمساعيل وزعم
 مث ، الغابر العصر ذلك من قران عشر مخسة بعد جديد تشريع من بد فال اآلن وأما اضطهاد
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 حىت الناعقني من غريمها مث ، الطالق وأتميم التعدد حترمي إىل دعا الذي خالد حممد خالد
 العامل يف منه أتثري أعظم ذلك الغرب دوع اإلسالمي اجملتمع األخالقية الفوضى عمت

 ةبورقيب مثل االستقالل أبطال يد على هللا أحكام حوربت أن إىل األمر ووصل ، اإلسالمي
  .وغريه اإلسالمي للشرع مناهضة بتشريعات أتى الذي

 اإلعالم ووسائل رعالشوا يف املصورة اإلعالانت منها ذلك لتعميم فتاكة أسلحة واستخدمت
 يف واالختالط ليعةاخل اليهودية األزايء واسترياد والشواطئ والنوادي املختلط والتعليم

 اجلرائم تشرتان حىت اإلجهاض ووسائل احلمل وموانع واملساكن واملواصالت املؤسسات
 هذا فنشأ النساء يف وترجل لاالرج يف وختنث وتشرد واغتصاب واختطاف قتل من األخالقية

 . هويته يدري ال الذي املمزق املنكوب اجليل
 

 السياسية الناحية من : اثلثا : 
 احلكم نم للتخلص اإلسالمي العامل جناحي يف الكاذبة اإلصالح حركة قامت •

 حملاكاة تركه نبغيي الذي اإلسالمي الفقه مجود هو املسلمني ختلف سبب أن ظنا اإلسالمي
 ميوهلم اختالف مع لكذ على واجتمعوا دستورية حكومة بقيام فنادوا الغربية احلياة أساليب

 احلركة هذه شل طاعاست عبداحلميد السلطان ولكن والقومي والوضعي الالمركزي واجتاهاهتم
 سياسة واتبع اخلالفة أهنى الذي والرتقي االحتاد عنها جنم سرية حركات أقام أتثريها ولكن

  علمانية أعلنها الذي أاتتورك كمال مصطفى بريطانيا وصنعت الترتيك
 الوطين احلزب عدهاوسا اإلسالم إلغاء إىل سعت اليت بريطانيا فدخلتها مصر يف أما •

 جملس نشاءإ على عبده حممد مع كرومر لوعم ، ديين ال سياسي حزب أنه أعلن الذي
 املفاهيم من رياكث عبده حممد وأضعف خالله من مصر االجنليز حكم الذي القوانني شورى

 حمرم غري الكفار مع لتعاونا أن وأعلن احلرب ودار إلسالما ودار والرباء الوالء مثل اإلسالمية
 العلمانية إىل دعا ذيال الكواكيب عبدالرمحن أتى مث ، األداين تقريب إىل ودعا وجه كل من

 ، الوطن فليحيا مةاأل فلتحيا" سواء أهنا زعم كلمة وإىل فقط لألخرى الدين وجعل صراحة
 ." أعزاء طلقاء فلنحيا
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 حياولون الشخصية والاألح قوانني من ممسوخ جزء إال منها يبق ومل ةالشريع إقصاء مت •
  . اآلخر هو هنائيا إقصاءه

 دعاة فيها قام لكنو  اخلالفة انتهاء بعد اإلسالمي العامل لقيادة مؤهلة مصر كانت •
 خالد حممد دوخال عبدالرزاق علي أمثال املستشرقني من بوحي الدولة عن الدين فصل

  . للرجعية رمزا الدين جعل لىع الصحافة وساعدت
 آاثره إبقاء على ملع اإلسالمية البالد يف العسكري البقاء يف االستعمار فشل وملا  •

  : ومنها
   .نصيبها يف أثرها تركت مستعمرة دولة وكل بيانه سبق كما اإلسالمي العامل اقتسام .1
 ولبنان وقربص ايريرت وأ فلسطني مثل املسلمني لغري اإلسالمي العامل من أجزاء تسليم .2

  . وغريها
  بينها التعاون وثحد ليمنع جاره مع مشكلة قطر كل يف وأبقى اإلسالمي العامل جزأ .3
  .اإلسالمية والثقافة العربية اللغة وحارب وعاداته لغته نشر .4
 بني والفرقة لفنتا إاثرة على وعمل عمالئه أيدي يف احلكم وجعل الفاسد احلكم نشر .5

  الواحد القطر أبناء
 العامل يف خمتلفة تدايان من أقليات وجود ويسر واإلرساليات التبشريية احلركات شجع .6

 . اإلسالمي
 يف اخلوف عوزر  والثورات الزعماء واصطنع واإلحلادية القومية األحزاب شجع .7

  . املسلمني
 

 االقتصادية الناحية من : رابعا : 
   :منها أصول على اإلسالمي االقتصاد قام
 . فيه مستخلفون شروالب هلل املال .1
 . فرد لكل الضرورايت أتمني وجوب .2
  ابلباطل الناس أموال أكل حترمي .3
 . مكانه احلسن القرض وإحالل الراب حترمي .4
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  املكوس حترمي .5
  واالستغالل االحتكار حترمي .6
 .األغنياء بني دولة املال جعل عن النهي .7
  املشروع اإلنفاق على احلث .8
  اتالرتك لتفتيت والوصية اإلرث إقرار .9

  الروحية احلياة عن االقتصادية احلياة يفصل مل .10
 لتحقيق يلزمها ما لرتى األمة اجتهاد إىل وأمثاهلا األصول تلك تنفيذ خطط ترك .11

  . مصاحلها
 . واحلرام اللاحل حدود يف الفردية امللكية وأابح الرزق طلب يف السعي على حث .12
  طرق ثالث يف يصرف املسلم ميتلكه الذي املال جعل .13

  سرف غري من احلالل يف ينفقه -أ
  حالال فيكسب وغريها جتارة يف يستعمله -ب
 للفقراء حقا سنواي%25 قيمتها زكاة فيدفع يدخره -ج
 اإلسالم يعةض يف ولكن البعد كل والشيوعي الرأمسايل النظامني عن بعيد فاإلسالم •

 ومتكن أخرى ةانحي أي يف كتخلفهم االقتصادي نظامهم يف التخلف نشأ املسلمني بني
 دوائر يف معمله وأصبح تالسح املسلمون فأكل االقتصادي نظامه فرض من االستعمار

 .مااحلر 
   :اإلسالمي العامل يف االقتصادية االستعمار آاثر أهم ومن •
 واملؤسسات ألجنبيةا الشركات وفتح اخلاصة مصاحله إىل اإلسالمية البالد موارد وجه .1

  حلسابه تعمل اليت والبنوك
 . لياتوالكما والرتفيهية االستهالكية ابملنتجات ومألها األسواق حفت .2
 . واألراضي لكاتاملمت على لالستيالء ابلديون وتكبيلها للحكومات القروض تقدمي .3
 من كبريا عددا وفدوأ الداخلية ومعظم اإلسالمية للبالد اخلارجية التجارة احتكار .4

 . اقتصادها يف للتحكم اليهود
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 مواد من حيتاجه ما يف احملدودة الزراعة إىل املسلمني ووجه لوطنيةا الصناعات حارب .5
 . خام

 جا استخر  معظم وجعل والنحاس واحلديد البرتول وخصوصا املعدنية الثروات احتكر .6
 . شركاته أبيدي املعادن

 من اآلن البالد فقرأ وأصبح والبؤس الفقر فشاع والطبقية الزراعي اإلقطاع نظام شجع .7
 املستشفيات فأنشأت التبشريية احلمالت ذلك واستغل املرض بينهم وانتشر ةاإلسالمي الدول

 .اإلسالم إىل ينتسبون ممن والكثري الكثري فنصرت املعوانت وقدمت
 ، األمريكي دوالرابل مرتبطا أكثرها وأصبح بعمالته اإلسالمية البالد عمالت ربط .8

 الفوائد ذات لديوناب كاهلها ثقلوأ اهلاوية إىل هاقطري يف وهي انمية دول أبهنا وأومهها
  يالسنو  دخله من يقرب ما الدين من املواطن على جتعل واليت املتضاعفة

 جتاورها رغم اوثيق ربطا تربطها مواصالت شبكة إقامة من اإلسالمي العامل حرم .9
 أماكن أو املوانئ ىلإ البضائع وتنقل أغراضه ختدم اليت املواصالت فقط وشجع ربطها وسهولة

 . صديرالت
 اقتصادي تكامل من هب يتمتع مما الرغم على اإلسالمي العامل يف االقتصادي احلال هو وهذا
 . نوعه من فريد
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 مدخل إىل القضااي اإلسالمية املعاصرة
*** 

 : أفريقية قارة
  املسلمة القارة عليها يطلق أن ميكن اليت الوحيدة القارة هي

 قلة إىل أدى مما اساحله تعاريج قلة منها حوهلا عما عزلتها إىل أدت مبيزات تتميز وهي
 أهنارها صالحية وقلة منها ةالقريب اجلزر وقلة السواحل على جباهلا دادامتو ،  الطبيعية املوانئ

 . غاابهتا وكثافة صحاريها واتساع للمالحة
  : إليها اإلسالم دخول •

   :اخلارجية الطرق  :أوال
 أفريقية وشرق ياإلفريق القرن يف اإلسالم انتشر طريقه وعن : املندب ابب طريق .1

 ينتقلون العرب انفك القدمي منذ املنطقة سكان وبني اجلزيرة عرب بني الوصل حلقة وكان
 من اجلزيرة إىل ينتقلون نطقةامل سكان وكان األفريقي الشاطئ يف العربية األمساء زالت وال إليها
 اإلسالم استقر وملا ، نيةالثا مث األوىل احلبشة إىل جرةاهل كانت الطريق هذا وعن الطريق نفس
 بن عبدامللك عهد يف األمويني بعض سكنها مث البالد هذه يف االستقرار التجار بعض طلب
 وقد ، سواحلية بيةعر  لغة السائدة اللغة وأصبحت هبدوء ابملنطقة اإلسالم وانتشر مروان

 كلوة مثل لعمان عةاتب إسالمية إمارات هبا وقامت عظيمة مدن هبا وقامت املنطقة ازدهرت
  . وزجنبار

 نفس كانتو  اإلسالم قبل دائمة صلة على هشاطئي وكان : األمحر البحر طريق .2
ئ موان هبشواطئ توقام للحج الطريق لسهولة اإلسالم بعد الصلة وقويت تسكنهما القبائل
 يف التام األمان مع صىحت ال منه وتنتقل إليه تفد اليت القوافل كانت الذي ابذعي مثل مهمة

  . الطريق
 وعن النيل وادي ىلإ القدمي منذ اهلجرات الطريق وهو الطرق أهم وهو : سيناء طريق .3

 والقاهرة سطاطالف مثل املشهورة اإلسالمية املدن وقامت اإلسالمي الفتح كان طريقه
  . وغريها واالسكندرية

   :الداخلية الطرقاثنيا : 
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  . وغريها نياوموريتا ،مايل اآلن تسمى اليت غاان دولة فظهرت ةافريقي غرب إىل. 1
 نقطة وكانت راءالصح عرب أفريقيا مشال ومن احلبشة ومن مصر من السودان بالد إىل. 2

 قوية بعالقات طتارتب املنطقة يف شهرية إسالمية دول فتكونت تشاد منطقة مثلث التجمع
  . اإلسالم داير مع

 :اهلندي طاحملي طريقاثلثا : 
  . مساعيليةواإلة قاداينيال الطريق هذا عن ونشطت ندونيسينيواإل واملاليزيني اهلنود يد على 
 
 : أفريقيا يف االستعمار خلفها اليت املشكالت •
 يدركها وال االستعمارية للقوى السياسي التوسع متثل وهي الدول بني احلدود مشكلة -أ

 . أفريقيا أهل من كثري
 املواد مصادر على للمحافظة االستعمار أحدثه الذي االقتصادي لفالتخ مشكلة -ب

 ومل ، مصاحله خلدمة بالدال هلذه يقدمها اليت املالية واملساعدات التصريف أسواق وعلى اخلام
 امتيازات على صلليح للمعوانت دائم طلب يف ليجعلها الداخلية املشاريع من شيئا يشجع
  . السابق املستعمر بعملة مرتبطة استقالهلا ىعل حصلت اليت البالد عمالت وظلت

  . النصرانية انتشار على ساعد مما التبشريية اجلمعيات يد يف التعليمية اخلدمات جعل -ج
 .املستعمر لغة وتشجيع العربية وحجر الواحد البلد يف املستعملة اللغات تعدد -د
  . العنصرية والتفرقة التمييز -ه
 إيالت ميناء بواسطة األمحر البحر طريق عن أفريقيا يف تتغلغل أخذت اليت الصهيونية -و

  . العقبة خليج على الواقع
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 السوفييت االحتاد يف املسلمون
*** 

  : وهي هل وتبعت اإلسالم دخلها مجيعها مناطق مخس من يتكون السوفييت االحتاد
 واتاتراي ايابشكري  وريةمجه هلا التابعة اجلمهورايت ومن الزعيمة وهي بيةو األور  روسيا .1

  .الفولغا حوض يف تقع اجلمهورايت وهذه شواجلوفا
  الفولغا. حوض .2
  . سيرباي .3
 وأرمينية ايجور وج اذربيجان هي احتادية مجهورايت إىل وتنقسم القفقاس بالد .4

 األديغة فيها ذايت حكم ذات ومناطق شانيوش داغستان ومنها ذايت حكم ذات ومجهورايت
  ياوقارتش

 أهم ومن أوزبكستان ريةمجهو  مجهورايهتا ومن النهر وراء ما بالد وهي الغربية ستانترك .5
 وجيحون ونحسي هنري حوض يف ومعظمها طاجيكستان ومجهورية ، وخبارى مسرقند مدهنا

  . قريغيزاي يةومجهور  قازاخستان ومجهورية مرو مدينة مدهنا ومن تركمانيا ومجهورية
 

 : اإلسالم دبال يف القيصرية روسيا سياسة
 .التبشريية دارسامل ونشر اجلسدية التصفية أو الطرد أو إجباراي املسلمني تنصري .1
 املساجد وهدم ءالعلما وطرد األوقاف مبصادرة التضييق بعد اإلابدة أو التهجري .2

 سيبرياي إىل تهجريالذا وك اإلسالم إىل الدعاة وإعدام الباهظة الضرائب وضرب واملدارس
 إىل يهاجر الكثري علتج اليت الرتويس سياسة :عوامل ثالثة التهجري يف ساهم ومما ، الباردة
 يف الروسي ستيطاناال سياسة،  الذل أيىب من وقتل ، السخرة أعمال فرص وسياسة ، تركيا
 من املسلمني فحرموا وتركستان والقفقاس القرم أراضي مثل أراضيهم ومصادرة املسلمني بالد

  . وغريها تركيا إىل مجاعية هجرات ىلإ أدى مما أراضيهم أخصب
 واستخدموا ريبالع ابحلرف الكتابة عمنو  الروسية اللغة بفرض : الرتويس سياسة .3

  . لمانيةالع التعليمية املدارس وإنشاء املبشرين بدعوة املسلمني جلذب وسائل
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 احلركات ثريأت عن البالد وعزلت تسد لفرق اتباعا والقبليات القوميات إاثرة .4
  .غربية قافةث الناس وتثقيف وطنية حركات قيام وشجعت األخرى البالد يف الميةاإلس

 
  : املسلمني جتاه الشيوعية روسيا سياسة
 ذلك وكان القياصرة نريان من وختليصهم العبادة يف للمسلمني احلرايت إعطاء ابدعاء بدأت
 على العداوة هرتظ الثورة جنحت فلما القيصرية احلكومة ضد البلشفية الثورة مع ليقفوا

 سياسة من أسوأ انتك واليت املسلمني جتاه الشيوعية سياسة الزعيم "لينني" وأعلن أشدها
 حماربة وهو زائدا أسلواب عتواتب فيها تنصري ال فالشيوعية نقطتني يف إال ختالفها ومل القياصرة
 أخذت ومياتالق إاثرة سياسة أن ويالحظ ، أتيت مراحل يف عليه واهلجوم نفسه اإلسالم

 إىل رجوعهم إىل دتأ جديدة لغة بلد لكل وضعوا الروس اللغات علماء نإ حىت رهيبا طابعا
 الوحدة لغة لعربيةا اللغة ضياع إىل ذلك وأدى متنافسة لغوية قوميات إحداث وإىل الوراء

 ونفي سيب من نيشالشا سكان يف ستالني أحدثه ما والتهجري اإلابدة مناذج ومن ، اإلسالمية
 أكلوا حىت البالد أهل الشيوعيون فيها جوع اليت القرم ومأساة أراضيهم وتوزيع سيبرياي إىل

 هبم فغدروا ألملانل استسلم عندما القرمي للفيلق حدث وما ، تقتيلهم مث ، مواتهم حلوم
 فادعى رصاصابل رميا أعدموهم مث مواتهم أكلوا حىت الطعام عنهم ومنعوا وسجنوهم
 إىل بقي من وهجروا مدهنم آاثر وأزالوا فأابدوهم لألملان عمالء البالد هذه لأه أن الشيوعيون

 ابلستار املسماة عزلةوال الرتويس سياسة يف واستمروا ، الربد يقتلهم حىت يتيهون سيبرياي
 ابلرتويس يسمى ام وهو اخلارج يف الروسية اللغة إىل ودعوا . البالد ابقي عن احلديدي
 . االستيطان ةسياس وشجعوا اخلارجي

 
 : اإلسالم جتاه الشيوعية روسيا سياسة •
 غري بطريق ةالدول عن الدين بفصل بدأ : اإلسالم على للهجوم اإلعداد مرحلة .1

 اإلسالمية ملدارسا وإغالق واحملاكم كاألوقاف اإلسالمية املؤسسات على ابلقضاء مباشر
 كرتكيا الفرتة تلك يف اإلسالم بالد من كثري يف سادت اليت العلمانية الروح ذلك على وشجع
  . وغريمها ومصر



27 

 

 كانت اليت "هلم هإل ال من" مجعية وتكونت املساجد آالف غلق فتم اإلسالم مهامجة .2
 واإلجرام واخليانة لرشوةاب العلماء اهتموا مث الشيوعية إىل املسلمني بيوت داخل إجباراي تدعو

 . الصيام واوهامج والزكاة احلج ألغوا مث اجملتمع على والتطفل
 فقابل األمام ىلإ وخطواتن الوراء إىل خطوة فكرة على وتعتمد : املهادنة مرحلة .3

 اجليش صفوف يف املسلمني اشرتاك مقابل املهامجة إبيقاف ووعده روسيا مفيت ستالني
 حدثت ذلك رغمو  بذلك املسلمون فرحب احلكومة أمام متثلهم دينية مبصلحة هلم واعرتف
  . دولةال على واخلروج املسلمني مفيت فتوى خيانة حبجة اوغريه القرم مأساة

 اإلقطاعية على مويقو  مضحك بدائي دين أنه على اإلسالم عرض : الفكرية املهامجة .4
 املرأة يظلم وأنه ربالع ملصلحة والنار ابحلديد عليها فرض املنطقة عن غريب وأنه مكة يف

 طبعات يف ريفوحت وغريها وحماضرات كتب من ذلك يف اإلعالم واستخدموا للتأخر ويدعو
  . اإلسالمي الدين لنشر ومنع القرآن
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 املعاصرة اإلسالمية القضااي
*** 

 فلسطني قضية -1
*** 

  : هاتوجغرافي موقعها •
 الذي الطبيعي طريقال وهي وافريقيا آسيا يف شقيه بني تصل اإلسالمي العامل قلب يف تقع

  العربية اجلزيرة شبه ىوصحار  بسهول املتوسط البحر يصل
 2كم ألف 27 حوايل مساحتها

  إىل تنقسم
  وايفا وحيفا عكا مدهنا ومن الشاطئ تلي ساحلية سهول .1
  واخلليل قدسوال اجلليل جبال منها الشرق من الساحلي السهل تلي وهضاب جبال .2
 . منها اجلنويب القسم وهي النقب هضبة .3
  امليت البحر مثل اتهوحبري  األردن هنر خيرتقها الشرقية املنطقة وهي األغوار منطقة .4

 . وبيسان طربية غور األغوار أهم ومنوطربية 
 . العقبة خليج إىل امليت البحر من املمتد اجلزء وهو عربة وادي .5
  : اترخيها •

 وأطلق الشام بالد احلس سكنوا الذين الكنعانيون العربية اجلزيرة من خرجت اليت القبائل من
 وبيسان أرحيا مثل ملدنا وإنشاء ابلزراعة واهتموا الفينيقيون منهم الشمايل لالساح أهل على

  وعسقالن
 : كنعان ألرض العابرة الغزوات •
 وكان مصر إىل هاجر مث كنعان إىل الفرات هنر السالم عليه إبراهيم عرب : العربانيون .1

 القحط من أصاهبا ملا كنعان أرض تركوا الذين األسباط ومنه السالم عليه يعقوب ذريته من
 العهد فنقضوا املقدسة األرض إىل موسى مع فخرجوا فرعون ألذى فتعرضوا مصر يف وأقاموا
 واختلط يوشع بعد القضاة أمرهم وتوىل نون بن يوشع مع كنعان أرض دخلوا مث واتهوا

 داود املوكه أهم من كان دولة وكونوا العربانيون احتد مث آهلتهم وعبدوا ابلكنعانيني العربانيون
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 ويف إسرائيل مملكة الشمال يف مملكتني إىل بعده انقسموا الذي السالم عليهما وسليمان
 على وخبتنصر الشمالية لىع نو اآلشوري قضى أن إىل اململكتان وتعادى يهوذا مملكة اجلنوب
 إىل تعاد اليت كنعان أرض يف الوجود من فزالوا اببل إىل العربانيني خبتنصر وسىب اجلنوبية

 . أخرى مرة بيتهاعر 
 غارات بسبب ةإجي حبر جزر من فرت اليت "بلست" قبيلة إىل نسبة : الفلسطينيون .2

 وحارهبم "فلسطني" اابمسه ومسي غزة إىل ايفا من اجلنويب الساحلي السهل وسكنت الربابرة
 صار أن إىل االسم بقي ولكن دورهم فانتهى جالوت داود بقتل عليهم وانتصروا نو العرباني
 . كلها البلد على علما

 يهودية زوجته وكانت فارس إىل وضمها الشام بالد الفارسي كورمش احتل : الفرس .3
 . نعانك إىل ابلعودة هلم فسمح ومصر والشام اببل احتالل يف اليهوده ساعدف
 ناليواننيو  وحاول الشام بالد من الفرس طرد املقدوين االسكندر استطاع : اليوانن .4

 برتاثهم السكان يةغالب احتفظ ولكن واملعابد املدن فأنشأوا لشاما أرض يف حضارهتم نشر
 . ولغتهم

 الفتح حىت احتلوهاو  بوميب بقيادة اليوانين االحتالل على الرومان قضى : الرومان .5
 يف النصرانية ىلإ كنعان أرض وحتولت السالم عليه املسيح عهدهم يف ظهر وقد اإلسالمي

 النصرانية ضد لرومانيةا الوثنية مع اليهود وقف وقد ،ية نصرانال اعتنق عندما قسطنطني عهد
 هنائيا عليهم فقضى تفاضةاالن حاولوا مث تيطس الروماين القائد فشردهم الرومان على اثروا مث

  اإلسالمي الفتح حىت هادراين االمرباطور فلسطني من
  اإلسالمي العهد أثناء : الصليبيون .6
 
  : اإلسالمي الفتح •

 قبلة وكان وسلم عليه هللا صلى النيب مسرى منذ ابإلسالم وثيقا رتباطاا القدس ارتبط
 مث وتبوك ومؤتة اجلندل بدومة والسرااي الغزوات وبدأت الرحال إليه تشد ومما األوىل املسلمني

 وقام الشام إىل اجليوش عنه هللا رضي بكر أبو سري الردة حركة على القضاء وبعد أسامة بعث
 املدينة القدس بطريرك وسلم وغريها والريموك أجنادين بعد فلسطني بفتح العاص بن عمرو
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 الصلييب الغزو حىت هكذا وظلت اليهود من أحد يسكنها أال معاهدته يف نص الذي لعمر
 . حطني يف األيويب الدين صالح عليها فقضى القدس يف نصرانية مملكة كون الذي العابر

 
  : واالستعمار الصهيونية خطط يف فلسطني •

 ستعمارياال النشاط عهد يف جمتمعاهتا يف اليهود طبقات بعض على الضغوط بسبب
 غريها دون فلسطني واختارت الصهيونية الفكرة فنشأت حل عن البحث إىل اضطرت
 لليهود وجذب إليها جرةاهل على يساعد ابلدين اقرتاها وألن االستعمارية املصاحل مع للتطابق
 . الصهيونية للحركة

   :مبراحل فلسطني على اليهود تيالداس مر وقد
 إىل اليهود ةبعود تنادي فردية مبحاوالت بدأت :م 1897_  1870 التسلل مرحلة .1

 الذايت التحرير هكتاب يف ليون دعوة مثل اليهود له تعرض الذي الظلم من خالصا فلسطني
 وأيده فلسطني يشرتط ومل خاصة أرض على يعيش لشعب يهودية بقومية اندى الذي

 أرض بدعوة دينتفامل األوروبيني الصهيونية واستحالت روسيا يف صهيون أحباء عياتمج
 لتخدم االستعمارية احلكومات وساعدهتا اليهود استغالل من للتخلص املتدين وغري امليعاد

 بيعها عدم بشرط ليهودل األراضي تبيع كانت اليت بيكا مجعية أنشئت مت املنطقة يف مصاحلها
 . العثمانية التابعية ستار حتت لمنيللمس اثنية مرة
 عاملية مشكلة وجعلها يهودية دولة بتكوين فيه اندى اليهودية الدولة كتاب هريتسل أصدر مث
 . املقرتحة الدولة عن يعلن ومل
  : م 1914 - 1897الصهيوين اهلدف وضوح .2

 موطن سيسأت هو الصهيونية هدف أن قرر الذي هريتسل بقيادة ابل مؤمتر بعقد بدأت
 : يف تهقرارا وتتلخص العام القانون طريق عن حيقق فلسطني يف اليهودي للشعب

  التارخيية حبدودها إسرائيل مملكة الستعادة الصهيونية احلركة برانمج وضع .1
  العاملية الصهيونية املنظمة أسس املؤمتر وضع .2
  يلي مبا أوصى .3
  منظمة ةمليع بطريقة فلسطني استعمار حركة تنمية -أ
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  اليهود بني القومي الوعي إيقاظ -ب
  اليهود كفاح لتأييد احلكومات لدي السعي -ج
 . والدولية احمللية املؤسسات إبنشاء اليهودية العناصر تنظيم -د
 لشراء اليهودي االئتمان صندوق وأسس القومي والنشيد اليهودي العلم وضع .4

  األراضي
   :املؤمتر هذا على املالحظات بعض •
 . معىن من أكثر يعين غامض وهو قومي وطن تعبري ختيارا -أ

 . العامل حكومات بني موزعة يهودية كدولة الصهيونية احلركة أصبحت -ب
 عاملية حرب إشعال منها صهيون حكماء بروتوكوالت يف ظهرت سرية قرارات وضع -ت

 يف السياسيني وتص بتواكتس الكلية للسيطرة متهيدا وفكراي اقتصاداي العامل على والسيطرة
 . العثمانية الدولة ضدها يقف الذي وأصبح هلا وطن إلنشاء أورواب

  : العثمانية الدولة مع الصهيونية أساليب •
 الدولة ديون تسديد عبداحلميد السلطان على سلتهري  عرض فقد اإلغراء أسلوب -أ

 فلسطني طانستياب لليهود السماح مقابل اخلاص جليبه ذهب جنيه ماليني مخسة هءوإعطا
  فأيب للدولة كرعااي

 ووضع مصر من أجزاء الحتالل االستعمارية الدول طريق عن التهديد أسلوب -ب
 . فشل ولكنه لذلك مشروع

  : العثمانية الدولة ضد التآمر أسلوب -ج
 اجلمعيات طريق عن القومية الثغرات إاثرة اثنيا          عبداحلميد السلطان مسعة بتشويه أوال
  اسونيةامل
 تحمس جناحها وبعد عبداحلميد السلطان إزالة من والرتقي االحتاد مجعية متكنت حىت •

 ولكن التسلل سلوبأ فعاد ابهبا إبغالق فتظاهروا ضجات فثارت فلسطني إىل اليهود هبجرة
 . املسئولني محاية حتت
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 : م 1918_ 1914 املراوغ العمل مرحلة .3
 والوالايت إيطاليا ومعهم ياوروس وفرنسا بريطانيا احللفاء بني األوىل العاملية احلرب فرتة وهي

  العثمانية الدولة ماعهوم والنمسا اأملاني الوسط دول وبني املتحدة
 القيصري احلكم لةإزا واستطاعت وعودا منهم وأخذت الدول هذه كل إىل الصهيونية وتزلفت

 موالية ستكون املقامة الدولة أن تبني كرةمذ  لربيطانيا وقدمت العثمانية اخلالفة وإزالة روسيا يف
 تشجيع على نصه لكذ ومن ابلتناقض املليء بلفور وعد على احلصول من ومتكنوا لربيطانيا
  املهاجرين ضد األصليني السكان محاية مث فلسطني إىل اهلجرة
  "الصليبية وباحلر  انتهت اليوم" الصلييب حبقده قائدهم وقال القدس جنليزاإل ودخل

   :الصهيونية خمططات يف للسري بريطانيا دفعت اليت دوافعال
 آسيا مسلمي بني الوحدة قيام مينع املنطقة يف غريب جسم جعل يف الربيطانية املصاحل -أ

 تهأمهي إىل ابإلضافة هذا السويس قناة على السيطرة على ويعني اهلند طريق ويؤمن وأفريقيا
 الشرق والغرب . بني جوي كممر

 جلانبهم املتحدة الوالايت استمالة بريطانيا فأرادت احلرب يف احللفاء موقع رتدهو  -ب
 . الوالايت يف شديدا حتكما تتحكم والصهيونية

 والذي البارود إذابة يف يستخدم الذي األسيتون استخراج كيفية اكتشف الذي أن -ج
  . لشعبه يئاش تقدمي وطلب الشرف وسام ورفض صهيوين رجل بريطانيا إليه حتتاج كانت

 : م 1939_  1918 فلسطني يدو هت مرحلة .4
  االستعمار قبضة يف والعراق الشام ووقعت اخلالفة ألغيت وفيها

 االلتزام مع طاينالربي االنتداب حتت فلسطني تكون أن تقرر م 1920 رميو سان مؤمتر يف
  : على فعملت ملطالبها محاية بلفور وعد بتنفيذ

  طنيلفلس اهلجرة تشجيع -أ
 الفالحني على وغريها الضرائب يف وةسابلق لليهود األراضي انتقال تشجيع -ب

 . أرضهم يف تاملستوطنا وإنشاء العرب وبطرد فلسطني خارج للمالك مالية وإبغراءات
  التنفيذ يف كشريكة اليهودية ابلوكالة االعرتاف -ج
 . فلسطني يف ساميا مندواب صموئيل هربرت تعيني -د
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 اإلشراف حق اليهود وأعطت واالجنليزية العربية مع رمسية كلغة يةرب الع ابللغة رتفتاع -ه
 . العرب خبالف مدارسهم على

 . هلم املتعصبني جنليزاإل أو اليهود يد يف احلكومية اإلدارات جعل -و
  : واملسلمني العرب موقف

 فقاموا فلسطني هلأ أما الداخلية بقضاايهم انشغلوا ولكنهم بلفور وعد على يوافقوا مل
 : ـــب فيها طالبوا ابنتفاضات

 .لليهود القومي الوطن جتربة عن العدول .1
 . متاما اهلجرة إيقاف .2
  األراضي انتقال منع .3
 . كغريها استقالهلا فلسطني منح .4

  :اإلسالمية احلركات أهم ومن
 بتوصيات ريطانياب اهتأفهد املدن سائر إىل وامتدت ايفا يف بدأت 1921 عام حركة •

 . بةكاذ
 العسكرية القوات اوأهنته الرباق حائط على اليهود اعتداء على ردا 1929 عام حركة •

  . الربيطانية
 م 1939_ 1936الكربى الفلسطينية الثورة •

 البالد من نجماهدو  فيها اشرتك مسلحة حركة حتولت مث أشهر ستة ملدة إبضراب بدأت
 أوقفوها ينالذ العرب زعماء فناشدت عليها القضاء عن بريطانيا وعجزت اإلسالمية
  يلي ما بريطانيا فكسبت

  ومعداهتا جندها وفرت -أ
 . إسالمية كانت أن بعد عربية إىل القضية حولت -ب
 . حل كأفضل فلسطني تقسيم وقررت قادمة ملرحلة التخطيط أعادت -ت
 لعربا شروط وكانت ولليهود هلم مؤمترا بريطانيات فعقد التقسيم العرب ضرف
 . هلجرةا وقف •
 األراضي انتقال منع •



34 

 

  ليهودا حقوق لضمان بريطانيا تعاهد عربية أبكثرية مستقلة دولة قيام •
  .فقط اليهود كثرة طقمنا يف اثبتة لغة والعربية الرمسية هي العربية اللغة تكون أن •

 خبطر بريطانيا تر شعو  األبواب على العاملية احلرب وكانت والصهيونية بريطانيا ورفضت
  بنوده ومن األبيض الكتاب فأصدرت عليها نيةالصهيو 

 . سنة كل ألفا 75 ب اليهود هجرة حتديد .1
  الساعي للمندوب وتركه األراضي انتقال حتديد .2
  سنوات 10 بعد االستقالل البالد حمن .3

 . والعرب اليهود عن رغما تنفيذه وقررت
 
  :م 1948 _ 1939 الفعلية الصهيونية الدولة إلقامة العمل مرحلة .5

 عددا وقتلوا الربيطانية آتاملنش على فيها أغاروا بثورة فقاموا األبيض الكتاب على اليهود اثر
 يف دعائية حبمالت وقاموا ةالقاهر  يف الربيطانية الدولة وزير واغتالوا الربيطانيني اجلنود من

 عسكرية قوة وأقاموا لتجنيداب واهتموا اهلجرة أبواب بفتح وطالبوا املتحدة والوالايت بريطانيا
 احلديثة ابألسلحة دهتمفزو  احللفاء مع حيارب يهودي فيلق أتليف على بريطانيا ومحلوا كبرية

 ال الذي الوقت يف وذلك اليهودي البوليس قوة إىل ابإلضافة هذا تدريب أحسن ودربتهم
 . قوة أي املسلمون فيه ميلك

 يف املستعمر لحم لولاحل لحتاو  أخذت اليت املتحدة الوالايت على جهودها الصهيونية وركزت
  :قراراته ومن بلتيمور مؤمتر الصهيونية وعقدت اإلسالمية البالد

 . لدولتهم سريع قيام ضرورة -أ
  إللغائه بريطانيا على والضغط األبيض الكتاب رفض -ب
 . واالستيطان اهلجرة إطالق -ج
  احللفاء مع حيارب يهودي جيش إنشاء -د

 أوصت أمريكية يةبريطان حتقيق جلنة وألفت األبيض الكتاب نودب إلغاء الوالايت وقررت
 فلسطني جيعل تفاقا إىل والسعي احلال يف فلسطني إىل ابلدخول يهودي ألف ملائة ابلسماح

  . املتحدة األمم وصاية حتت
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 ولكن واليهود للعرب رامؤمت بريطانيا فعقدت لذلك مؤمترا العربية اجلامعة وعقدت العرب رفض
 بريطانيا دمتق ذلك من الرغم وعلى تقسيم أي قبول أو اليهود مع التفاوض العرب ضرف

 االنتداب عن خليالت بريطانيا فقررت واليهود العرب رفضه الذي للتقسيم موريون مشروع
 ويقسم الصهيونية حلمصا خيدم جائرا للتقسيم مشروعا عرضت اليت األمم هليئة القضية ونقل

 التطوع على وأقبل ميةاإلسال البالد يف املسلم الشباب فثار . تقلتنيمس دولتني إىل فلسطني
 ضد شكوى يهوديةال الوكالة فقدمت فلسطني يف واليهود العرب بني عنيفة صدامات وقامت

 االنتداب طانيابري هنتأ وفجأة التقسيم تنفيذ وطلبت األمن جمللس العربية احلكومات
 مثل البالد هلأل مذابح على أسفرت واليت لبالدا يف اليهود متكن بطريقة تنسحب وأخذت

 السامي باملندو  وغادر ، ولبنان وسوراي األردن إىل الكثري نزوح إىل وأدت وغريها ايسني دير
 سرعان اليت ئيلإسرا دولة قيام جوريون بن وأعلنم  15/5/1948 ليلة منتصف يف فلسطني

 . روابو أ دول وكافة السوفييت واالحتاد الوالايت هبا اعرتف ما
 
  :م 1967 _ 8194 اإلسرائيلية الدولة تثبيت مرحلة .6

 احلسيين دالقادرعب واستطاع فلسطني جيوشها فدخلت االعتداء ذلك العربية البالد رفضت
 ضارية ركمعا وقامت االستسالم على يهودي ألف 115 وإجبار القدس حماصرة وجيشه
 أمريكا ضغوط ازدادت وملا حكوماهتا على الضغوط رغم العربية القوات صاحل يف كانت

 وأصيبت املكثف ريالعسك االستعداد من اليهود فتمكن اهلدنة قبول إىل اضطرت وبريطانيا
 : تطوراهتا من كان اثنية هدنة فقبلت ابالنتكاسات العربية القوات

 غري لسطينينيالف أراضي من %77 على اليهود بسببها سيطر اليت رودس اتفاقيات .1
 مناطق لىع ونصت ، فلسطني أراضي من %56 وهي التقسيم يف أخذهتا اليت األراضي

 . اجملاورة العربية والبالد إسرائيل بني السالح معزولة
 عليها واحلفاظ ئيلإسرا حدود بضمان وفرنسا وبريطانيا أمريكا من الثالثي التصريح .2

  وعسكراي اقتصاداي ودعمها
  : نتائجه من وكان مصر على الثالثي العدوان .3
  املنطقة يف وفرنسا بريطانيا حمل حتل أن أمريكا حاولت -أ
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 خليج وفتح الفدائيني نشاط فتوقف ومصر إسرائيل بني دولية طوارئ قوات وضعت -ب
 . أبفريقيا واتصلت سرائيليةاإل املالحة أمام العقبة

 مؤمترين العرب فعقد يهاألراض األردن هنر مياه حتويل يف إسرائيل شرعت : املياه معركة .4
 . مشروعها يف إسرائيل جناح النتيجة وكانت شيء يف يؤثرا مل لكلذ
 
  :اآلن _ 1967  سرائيلياإل التوسع مرحلة .7

 خليج غلقتوأ الدولية الطوارئ قوات سحب وطلبت مصر فتحركت سوراي إسرائيل هددت
 تواحتل غزة وقطاع يناءس واحتلت بغتة إسرائيل فهامجتها االسرائيلية املالحة وجه يف العبة

 من إسرائيل ابنسحاب اقرار  األمن جملس وأصدر األردن من ربيةغال والضفة سورية من اجلوالن
 رفضته ولكنها هلا حةاملال حرية وضمان العرب وبني ابينه رباحل حالة وإهناء األراضي تلك

 . السورية اجلبهة على وحتصينات القناة على ابرليف خط وأقامت
 خط سورية تواجتاز  ابرليف خط اقتحام املصرية واتالق واستطاعت رمضان حرب وقامت
 وكذا املصرية واتالق يف ثغرة وحدثت جوي جبسر إسرائيل أمريكا فأمدت النار إطالق وقف

 .اليهود صاحل يف وكان النار إطالق وقف وأعلن السورية
 : احلرب تلك على املالحظات ومن

 ابهلجوم العرب فيها بدأ حرب أول .1
  العربية قواتال إىل الثقة أعادت .2
  العريب والتجمع اإلسالم فكرة دخلتها .3
  مرة ألول فعال كسالح البرتول استخدم .4

 : تطوراهتا نم وكان تبيت كانت اليت اخليانة لوال إجيابية احلرب هذه نتائج وكانت
 . طوارئ قوات هبا عازلة مبناطق اليهود وبني والسورية املصرية القوات بني الفصل مت -أ

 وتعهد سيناء من أجزاء من إسرائيل مبوجبه انسحبت إسرائيلي مصري فاقات مت -ب
 قناة يف سرائيليةاإل حلربيةا غري البواخر ومبرور سنوات 3 والقوة التهديد استخدام مبعد الطرفان
 . السويس

  العادل السالم سيحقق أنه منه زعما القدس السادات زار -ج
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 حلل وسياسية عسكرية جلنتني تشكيل على واتفقا مساعيليةاإل إىل بيجن توجه ابلتايل -د
  . بينهما املشاكل

 وتبين ، فيها طينينيوالفلس املسلمني لتصفية لبنان هتاجم إسرائيل كانت الوقت ذلك وفيها
 . والقطاع الضفة ألهل اإلرهاب ومتارس احملتلة املنطقة يف املستعمرات

  : دديفي كامب اتفاقيات -ه
 العالقات وتطبيع امعه احلرب إهناء تفيد واليت إلسرائيل نصر أعظم االتفاقية تلك كانت
 هو الذي وختريبها ادهاإفس لتمارس مصر وبني بينها دو احلد وفتح الدبلوماسي التمثيل وتبادل
 القدس أن يجنب أعلن بل إسالمي أو عريب رد هلا يكن ومل ، العسكري خطرها من أخطر

 . األبد إىل إسرائيل عاصمة
  : نيقتيوث على واتفقوا والسادات وبيجن كارتر ديفيدكامب  مؤمتر رحض وقد

  1978 األوسط الشرق يف السالم  إطار  :األوىل الوثيقة
 الشعب وممثلو واألردن وإسرائيل مصر فيها يشرتك مفاوضات وغزة الغربية الضفة -أ

 بني سالم هدةمعا راموإب فيهما ذايت حكم إقامة إىل هتدف ثالثة مراحل على تتم الفلسطيين
 . واألردن إسرائيل

 ودعوة سلمية بطرق نزاع أي وتسوية القوة إىل اللجوء عدم على ينص وإسرائيل مصر -ب
 طبيعية عالقات إقامة نالبلدي وعلى سالم، معاهدات وإبرام التفاوض إىل النزاع أطراف لبقية

 وتبقى سيناء من يةداليهو  القوات انسحاب ، االقتصادية للمقاطعات وإلغاء كامل ابعرتاف
  .املصري اجلانب على دولية قوات ووضع السالح جمردة

  :ليي ما ومشلت األبيض البيت يف الثالثة وقعها : 1979 الثانية الوثيقة
  الطرفني بني احلرب حالة إهناء .1
  مراحل على مصر حدود وراء ما إىل إسرائيل انسحاب .2
  دولية قوات وضع .3
  اجلوانب مجيع من طبيعية عالقات إقامة .4
  السويس قناة يف حبرية إسرائيل سفن متر .5
 دولية ممرات العقبة وخليج تريان مضايق جعل .6
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 االتفاقية مع يتعارض التزام أي يف الدخول عدم .7
 وإلزامياهتا املعاهدة بتلك االلتزام .8

 :االتفاقيات هذه نتائج
  سيناء على ملصر الكاملة السيادة قتتحق مل .1
 حقوقه لىع الفلسطيين الشعب حيصل مل .2
 . واجلوالن زةوغ للضفة احتالهلا واستمرار القدس بضمها إسرائيل أهداف حتققت .3
 األزهر علماء سماب وأذيع واإلسالمية العربية الدول عن مصر انعزال إىل ذلك وأدى •

 ذلك حترم أبعوام فتوى سبقها وقد وهيهات احلديبية بصلح شبهتها لالتفاقية مؤيدة فتوى
 .للكفار مواالة وجتعله متاما
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 ريرتايأ مشكلة
*** 

 مراسلة مث حبشةلل اهلجرة كانت مث ابليمن واحلبشة هي ارتبطت : اإلسالم دخول •
 اإلسالم ووصل روانم بن امللك عبد عهد يف الفتح ومت النجاشي وسلم عليه هللا صلى النيب
  طريقني عن أريرتاي إىل
  األمحر البحر طريق عن مصر من .1
 األمحر البحر عرب بشةواحل العرب بالد بني الطريق .2
 األمهرة وكمل وكان أفريقيا شرق سواحل على اإلسالمي الطراز ممالك وتكونت •

 فقام الربتغال وصاوخص ابلصليبني استعانوا مث املمالك تلك على بغارات يقومون النصارى
دل مري عأبراهيم إبن  محدأمام إلشهر قواده اأ ومن الصليبيني وهؤالء املسلمني بني الصراع

 إمدادات ولوص بعد استشهد مث ربتغايللالذي قتل كرستوفر دي جاما ابن املكتشف ا
 الربتغاليني هزمية من العثماين األسطول متكن مث أريرتاي الربتغال تلواح للنصارى برتغالية
 فيها وتقدم فيها اإلسالم واستقر العثماين احلكم حتت أريرتاي وظلت رجعة بغري وطردهم

 حىت املصرية دارةلإل اتبعة وبقيت ابشا علي حممد مصر وايل إىل حكمها وانتقل املسلمون
  .إيطاليا احتلتها

 : اإليطايل االحتالل •
 إليطاليا ميناء إنشاء بعضها حاقرت  اليت التبشريية احلمالت إىل املنطقة يف اإليطايل النفوذ يرجع
 ورفع اسعةو  مساحات منهم تواستأجر  القبائل شيوخ ببعض واتصلت األمحر البحر على

 جنليزاإل يد يف صرم سقوط بعد إال يفعل ابحتالل إيطاليا تقم ومل اإليطايل العلم عليها
 مستعمرة كونت حىت وتشجيعها بريطانيا مبساعدة أماكن عدة احتالل إيطاليا عتواستطا
 لضمان تفاقيتنيا بريطانيا مع وعقدت عمصو  من بدال هلا عاصمة أمسرة واختذت أريرتاي

 منها كثرية جزاءأ واحتلت املنطقة إخالء على مصر بريطانيا وأجربت املنطقة يف نفوذها
ت فعقد وةدع معركة يف إيطاليا هزمية احلبشة واستطاعت ، يالفرنس ابلصومال فرنسا وظفرت
 .بياوأثيو  ريرتايأ حدود وعينت احلرب أهنت وأثيوبيا إيطاليا بني معاهدة

   :اإليطالية السياسة •
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  . ببعض بعضها األريرتية القبائل ضرب .1
  . اخلصبة واملناطق املدن عن بعيدا السكان دفع .2
 . املنطقة إىل اإليطاليني هتجري .3
  .تنجح ومل العربية واللغة اإلسالم على القضاء اولةحم .4
  :االجنليزي احلكم حتت ريرتايأ •

 استوىل وسوليينم وكان عامليةال احلرب يف وأملانيا إيطاليا ضد أثيوبيا مساعدة إىل احللفاء اجته
 الشرعيني القضاة وعني املساجد ببناء صرحف عنه ليسكتوا للمسلمني احلرية وأطلق عليها
 إىل احلبشة عادةإ بريطانيا استطاعت ولكن العربية اللغة تدريس وأدخل الشريعة مةإلقا

 كانوا ما على منياملسل يعيد سالسيهيال وأخذ لصليبيتها التأييدات ومنحوها هيالسالسي
 واتبع الغربية إلعالما أجهزة ذلك يف وساعده ابلتسامح يتظاهر وهو والظلم احلرمان من هيعل

 وسيطرت ، املسلمني من حيتج مبن العذاب ألوان وأنزل وغريها القبلية الفاتاخل إاثرة سياسة
 احلبشة يد يف لتسليمها متهيدا االجنليز من تعمد عن اقتصادها فتدهور أريرتاي على بريطانيا

 ابلدعاية أثيوبيا وقامت التقسيم ذلك املتحدة األمم على واقرتحت قسمني أرترياي وقسمت
 تواتبع "أثيوبيا مع االحتاد حزب" ابسم ذلك تؤيد نصرانية مجاعة يهاف وكونت أريرتاي لضم

 حممد واختري ألريرتيةا اإلسالمية الرابطة حزب املسلمون فأسس واالغتياالت التهديد أساليب
 يف كونت أخرى ةصغري  أحزاب نشأت مث ريرتايأ استقالل وهدفه هلا أمينا سلطان إبراهيم
  . ريرتيةاأل االستقاللية الكتلة النهاية

 بريطانيا مشروع رفض األمم هيئة على قضيتها وعرضت ريرتايأ عن إيطاليا تنازلت وملا •
 التاج حتت واريرتاي أثيوبيا ابحتاد األمريكي املشروع ففاز القضية نوقشت مث التقسيم يف

 وختتص قضائيةو  وتنفيذية تشريعية وسلطات ذايت حكم رتايألري يكون أن على األثيويب
 من متساواي عددا حتادياال اجمللس يضم وأن ذلك وحنو واخلارجية ابلدفاع االحتادية مةاحلكو 

 خرباء مع املتحدة األمم نم مندوب وإيفاد ، والدين اللغة حرية وضمان ثيوبينيواأل ريرتينياأل
 أثيوبيا حكم تحت ريرتايأ وتضوان بريطانيا وانسحبت ريرتياأل الدستور مشروع إلعداد
  . أريرتاي يف ةالعسكري القواعد إقامة يف ملصاحلها الوفود أكثر ضد ريكاأم من بضغط
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 فطاينلة مشك
*** 

 ملتا طريق عن فيها الماإلس انتشار وزاد الدعاة مث التجار طريق عن دخلها : اإلسالم دخول
 وبلغت وتقدمت لكهام أسلم أن بعد إسالمية إمارات فيها وتكونت اهلجري التاسع القرن يف

 يف الواقعة ملناطقا وضمت العلماء فيها وظهر عشر والثاين عشر احلادي القرنني يف أوجها
  %80  فيها املسلمني نسبة وبلغ . اتيالند جنوب

 زحفت مث مشاهلا فاحتلت البوذية اتيلند فيها فطمعت كغريها الضعف أصاهبا : احتالهلا
 عام أخريا فطاين تسقط ولكن الثورات فاشتعلت هـ 1201 عام كلها احتلتها حىت عليها

 سلطنة على هنائيا قضت مث وهجرهتم ابنكوك إىل املسلمني األسرى اتيلند فنقلت هـ 1248
  . هلا اتبعا بوذاي حاكما عليها وعينت هـ 1320 فطاين

 احلكم من تخلصلل مبساعدهتم املسلمني وعدت وكانت املاليو من بريطانيا متكنت وملا
 الثانية العاملية احلرب يف البالد الياابن احتلت وملا عادهتاك عهدها نكثت ولكنها التايلندي
 تنال أن على لياابنينيا لطرد الفطانيني زعيم الدين حميي حممود ابألمري بريطانيا استعانت

  . للبوذيني وسلموها أخرى مرة العهد نكثوا مث استقالهلا فطاين
 شخصية تدمري إىل وهتدف ماجاالند أو االستيعاب سياسة وتسمى : فيها البوذيني سياسة
  املسلمة فطاين

  . البوذي اجملتمع يف وإذابتهم املسلمني هتجري .1
  . البوذية التقاليدو  واأللبسة األمساء على املسلمني إبرغام اإلسالمي الطابع حمو .2
  . التاهية اللغة استعمال على اإلرغام .3
 . اإلسالمية املناطق يف البوذيني توطني .4
  . فيها كريةالعس القواعد بناء .5
  . جسداي والدعاة العلماء تصفية .6
  . اإلسالمي الشرع يف والتشكيك الشبهات بث .7
  . والوظائف املراكز ومن بالدهم ثروات من املسلمني انحرم .8
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 مما لغتهم فيها توفرض إجباراي داينتهم فيها ودرست البوذيني يد يف املدارس جعل .9
 فتح وإىل الفقرو  اجلهل إىل ذلك فأدى هاإلي أوالدهم إرسال عن ميتنعون املسلمني جعل
 للشيوعية الباب

 لألمم أرسلت ليتا الفطانية احلركة منظمة وتكونت عدة ثورات قامت الضغوط هلذه اونظر  
 الفشل ريهامص كان حبركة سولنج حممد احلاج امقو  األمن جملس تدخل تطلب املتحدة
 لتحرير املتحدة املنظمة تكوين بعد دةجدي مرحلة الثورة دخلت مث األربعة ورفاقه هو واغتياله
 املؤيدة املؤمترات سلةومبرا للشعب شاملة توعية مع داخليا مسلحة بعمليات قامت اليت فطاين
 مطالب تتلخصو  ، مؤمتراهتم وحضرت اإلسالمية الدول زعماء وفودها وقابلت هاحلكفا

  : يف فطاين
 . سالملإل والدعوة اإلسالمية بشخصيتهم ابالحتفاظ املطالبة .10
  . عربية أبجبدية املاالوية ابللغة والكتابة النطق .11
 . وتراثهم زيهم على احملافظة .12
  . أبنفسهم بالدهم حكم .13
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 كشمري ومأساة اهلند
*** 

 :اهلند اإلسالم دخول .1
 يف السند فتح وبدأ العريب الساحل إىل ونملاملس وصل عمر عهد يف الفتح طريق -أ

 فيها بىن لذيا القاسم بن حممد يد على امللك دعب بن الوليد عهد يف ومت عثمان عهد
 فدخلوا السند ملوك إىل كتب عبدالعزيز بن عمر عهد ويف املسلمني ابجلند وعمرها املساجد

 اليت املنصورة دينةم الباهلي مسلم بن عمرو ومصر عدله من عرفوا ملا أفواجا هللا دين يف
  . املنطقة يف اإلسالم منها انتشر

 التجاري لالتصال نتيجة وسلم عليه هللا صلى النيب عهد يف البعض سلمأ : التجارة -ب
 على اجلاليات هذه وعملت السواحل على عربية جاليات ووجود العرب وجزيرة اهلند بني
  . اإلسالم نشر
 اإلسالم إىل الدعوة يف واستمروا املنطقة يف العلماء كثر : واألمراء الدعاة طريق عن -ج

 يف غفري مج دخول يعين إسالمهم كان الذي األمراء منهم وكان هفي كبري عدد فدخل
  .اإلسالم

  : اهلند يف اإلسالمية الدول .2
 . املغولية ، اللودهية ، لقيةغالت ، اخللجية ، املماليك ، الغورية ، الغزنوية

  : اهلند جنليزاإل دخول .3
 اهلندية الفتاوى أبمره ألف الذي الدين حميي حممد عاملكري عهد يف جمدها ذروة اهلند بلغت
 إيران زهتاغف املغولية الدولة يف يدب الضعف بدأ تويف وملا الزهاد األحناف علماء من وكان
 حيظوا ومل للتكسب دخلوا بسطاء جتارا األمر بداية يف كانوا أن بعد جنليزاإل فيها فطمع مرتني
 منحت مث هبم استخفافا فرفض تهممللك كتااب هلم ليكتب سنوات بعد إال املغويل امللك مبقابلة

 الشرقية اهلند شركة تسمى شركتهم وكانت البسيطة حباهلم رأفة االمتيازات بعض هلم
 مث جورج القديس قلعة فوقها أنشأت أرضا استأجرت مث املصانع بعض تبين أن واستطاعت

 نشاءإ مث اجلمارك من اإلعفاء مث بومباي ميناء استالم منها امتيازات عدة على حصلت
 مرض األايم أحد ويف أبسهم خيشى ال كتجار إليهم تنظر والدولة هذا وكل كلكتا مدينة



44 

 

 والضرائب التفتيش من بضائعهم فأعفى منهم طبيب عالجه على فأشرف املغويل امللك
 الدولة ضعف واستغلت الشركة هذه شوكة فقويت كلكتا حول قرية 38 هلم ووهب

 ثالث عن هلا تنازل الذي البنغال حاكم خبيانة وهزمتها بالس معركة يف معها فتصادمت
 هنب يف واندفعت املالية اإلدارة انحية من بلدته على الشركة وأشرفت لتستثمرها مناطق
 وعقدت بكسر معركة يف أخرى مرة املسلمني هزمت مث . أورواب إىل وحتويلها البالد ثروات
 وبعض الشرقية الوالايت على ابلسيطرة هلم فااعرتا تتضمن اليت عامل شاه السلطان مع اتفاقية
 (املسئولة غري السلطة فرتة(  الفرتة هذه وتسمى ، سنوي املال من مبلغ مقابل املناطق

 معارك عدة يف هزمهمو  لإلجنليز ميسور أسد ابنه مث ميسور أمري تصدى فقد اجلنوب يف أما 
 هليد سلطان أن االجنليز نأعل عندما العارمة بثورهتم املسلمون فقام عليه القضاء استطاعوا مث

 رمز إهناء يعين هذاو  السلطانية اجملالس عقد له حيق من وآخر اللقب هذا حيمل من آخر هو
 استعادة بريطانيا ستطعت ومل حتريرية حرب إىل الثورة وحتولت اإلسالمية والسلطة اهلند وحدة

 حاكم وأسروا كانالس ضد يةوحش أبعمال وقاموا والرشاوى اخلياانت طريق عن إال نفوذها
  .م 1858 اهلند حكومة الربيطاين التاج تويل وأعلنوا ونفوه رشاهدهبا دهلي

  : املسلمني جتاه جنليزاإل سياسة
  . املسلمني أراضي اغتصاب .1
  . وجوههم يف الرزق أبواب سد .2
  . ألهله ومنفرة اإلسالمي الدين مع متنافية التعليم مناهج جعل .3
  . الدين ومحلة العلماء على اخلناق يقيتض .4
  . يةاحملل الصناعة وحاربوا ةاإلجنليزي للبضائع سوقا اهلند اختذوا .5
  . لإلسالم املناهضة التبشريية احلمالت من أكثروا .6
  . الفاجرة الغربية واحلضارة واإلابحية اخلالعة نشروا .7
  .الطوائف من وغريهم واهلندوس املسلمني بني اخلرق وسعوا .8
  . القاداينية مثل لإلسالم املناهضة احلركات شجعوا .9
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 : كشمري ومأساة التقسيم
 أحدمها فريقني لموناملس وانقسم واملسلمني اهلندوس بني اهلند تقسيم فكرة االجنليز شجع
 سعى الذي انخ أغا سري رأسهم وعلى لإلجنليز عمالء أانس فيهم وكان التقسيم يؤيد

 حسب القرآن وفسر ماإلسال يف هدامة فكاراأ وأدخل جنليزاإل وبني املسلمني بني لإلصالح
 . أهوائه
  السياسية آرائه ومن

 . دولة وليست قارة شبه اهلند أن .1
  . واحدة أمة ال أمتان واهلندوس املسلمني أن .2
  . حتمي أمر واملسلمني اهلندوس بني االنفصال أن .3

 ورفضوا صالبةب جنليزاإل ضد املسلمون وقف وقد التقسيم عدم يؤيد الناس من الثاين والقسم
 تعلم اليت املدارس حوفت القوميات وحتارب الدعاة ترسل اليت اجلمعيات أنشأوا مث مدارسهم
  . وغريه إقبال حممد مثل املسلمني إبيقاظ املفكرين وقام املسلمني
 دولة تكون أن على التقسيم حدث وفعال ابلتقسيم جناح بقيادة اإلسالمية الرابطة وطالبت
 التقسيم من مفر ال أن ساهلندو  أدرك وملا اهلند ابسم اهلنادكة ودولة ستانابك ابسم إسالمية

 ضيزى قسمة لتقسيما فكرة وكانت هلم املذابح وأقاموا املسلمني مقاطعات يف فسادا عاثوا
  . للمسلمني

 اإلمارات ومن ليزاالجن إشراف حتت كله وذلك اهلنادكة دولة إىل اإلمارات من كثري وضم
  التقسيم ذلك بسبب مأساة يف يشتع أصبحت اليت

 "كشمري"
  : كشمري اإلسالم دخول •

 أقنع " بلبل "يسمى ةداعي يد على ذلك بعد فيها ومتكن األول القرن أواخر يف مبكرا وصلها
  اهلمداين علي سيد الداعية يد على اإلسالم فيها واستفحل ابإلسالم حكامها أحد
 وأبقوا جنليزاإل هزمهم مث سنك راجنيت ةبزعام عليها السيخ سيطر اهلند دولة ضعفت وملا

 مبلغ مقابل عليها الربيطانية ابلسيادة اعرتافه مع عليها أمريا اهلندوكي سنغ كوالب عميلهم
 هلم يسمح ومل للمسلمني وخصوصا املعاملة سوء يف مثال وضرب الضرائب فأغلى املال من
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 وعدم احلقرية األعمال هلم كانت بل شيئا املناصب يف ميثلوا ومل غريهم خبالف األسلحة حبمل
 . االحرتام

 اإلسالمي ؤمترامل فكان هلم تنظيم إجياد يف املسلمون فكر االضطهاد ذلك بسبب •
 عباس غالم تشودريو  كشمري أبسد امللقب عبدهللا حممد الشيخ بزعامة كشمريو  مواج لعموم
 فقط اريةشاست ونكت للمسلمني تشريعية مجعية تكوين على يوافق أن جاااملهر  اضطر والذي

 املؤمتر مع متقاربة فكارهأ وكانت عبدهللا حممد الشيخ إليه وانضم الوطين املؤمتر حزب تكون مث
 حبماس فقوبل كشمري ةلزاير  اإلسالمية الرابطة رئيس جنة علي حملمد دعوة ووجهوا اإلسالمي

 كانت اليت ةلرابطا يف القلق فدب اإلسالمي املؤمتر حزب وبني بينه التقارب وظهر ابلغ
 عبدهللا حممد شيخال من فتقرب للمهراجا واعز فأو  جناح ودعوة املستقلة اكستانبب تنادي
 كان املهراجا ضد بثورة يقوم جعله مما املسلمني نفوس يف مركزه فأضعف له وزيرا وجعله

 هنرو طلب على ناءب السجن من أخرجه التقسيم قرار تنفيذ وبعد معه ومن اعتقاله نتيجتها
 لباكستان كشمري ضم كرةف حماربة على الثالثة واتفق الوالية يف الطوارئ للجنة رئيسا هوعين
 ال كان سنغ هري ااملهراج ولكن ، لباكستان كشمري ابنضمام فرحب اإلسالمي املؤمتر أما

 بدأ مث وقت آخر حىت اهلند أو لباكستان االنضمام يف قراره إصدار يف فماطل ذلك يريد
 لباكستان ملواليةا الصحف وأغلق ابكستان بيوم االحتفال من ومنهم املسلمني لقمع سياسة

 ولكنها خان إبراهيم مدحم السروار بقيادة ضده بثورة فقاموا أسلحتهم بتسليم املسلمني وأمر
 لنصرة دوداحل قبائل رجال وهب ابكستان فاحتجت املسلمني على القضاء وأراد فشلت
 فر الذي األمري وهزموا سلمنيامل على والسيخ اهلنادكة شنها اليت اجلماعية اإلابدة أمام إخواهنم

 وقضت لعسكريةا واإلمدادات الطائرات فأرسلت للهند انضمامه وأعلن مواج مقاطعة إىل
 اللتهامها شمريك حدود إىل بقواهتا زحفت مث املهراجا حكم وثبتت املسلمني حركة على

  : على ينصان قرارين أصدرت جلنة األمن جملس وأرسل
  له خط وتعيني القتال وقف .1
 السالح من اإلمارة جتريد .2
  املصري لتقرير األمم هيئة إشراف حتت حمايد استفتاء إجراء .3
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 وضم االستفتاء اقيةاتف إلغاء هنرو فأعلن هلا اتبعة كشمري تكون أن إال أبت اهلند ولكن
 يف الشاملة دةإلاباب املسلمني األمن جملس يف اهلند مندوب وهدد أهلها عن نيابة كشمري

 إىل دعا من كل لىع القبض اهلندية احلكومة وألقت ابكستان إىل كشمري انضمت إذا اهلند
 الكشمريي العلم توأنزل اهلندي العلم ورفعت عبدهللا حممد الشيخ هؤالء ومن االستفتاء

 مع واشتبكت هايلاأل من مظاهرات فقامت رجعة بال النهائي االنضمام اهلند وزراء وأعلن
 ةيلالعم كشمري كومةح مع اهلند قررته ما كل تلغي ثورة إىل األمر وحتول اهلندية لقواتا

 اهلند فشنت جدوى دون ولكن املساعدة يد هلا ليمدوا والشعوب ابحلكومات واستنجدت
 وكانت تالالق لوقف األمن جملس لخوتد ابكستان هامجت كما كشمري على إابدة حرب
 . اليوم حىت عاينت كشمري وبقيت طشقند اتفاقية
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