بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
دورة التّزكية والتّرِبية ِلشهر جُمَادَى الثَّانيّة 1438ىـ ( 2017م)
األمة اإلسالميّة
المادة:الثَّقافة اإلسالميّة الموضوع:
تأريخ وحدة َّ
إعداد :راجي .ب .سلمان
ب الْعالَ ِمني  ,الّ ِذي جعل األ َُّمة ا ٍإلس ِ
ْ ِ
احدةً  ,فَ َق َال ِِف ُُم َك ِم تَن ِزيلِ ِو  :إِ َّن َى ِذهِ أ َُّمتُ ُك ْم أ َُّمةً
الميَّة أ ُّمة و َ
اْلَ ْم ُد هلل َر ِّ َ َ
ْ
ََ َ
ون [األنبياء  , ]92\21:وإِ َّن ى ِذهِ أ َُّمت ُكم أ َُّمةً و ِ
وِ
اح َدةً وأَنَا ربُّ ُكم فَاتَّـ ُق ِ
اح َدةً وأَنَا ربُّ ُكم فَا ْعب ُد ِ
ون [املؤمنون
َ َ
َ َ ْ ُ
َ َ ْ
ُ ْ َ
َ
 , ]52\23:حنمده ،ونستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال
مضل لو ،ومن يضلل فال ىادى لو .وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أن ُممدا عبده ورسولو
صلى اهلل عليو وعلى ألو وصحبو وسلم.
وحدة األمة واتحادىا:

ملخص المقال:
وحدة األمة واحتادىا مقال عن أمهية وحدة األمة واملعوقات ِف طريق الوحدة والسبيل إىل حتقيقها مع ذكر أمثلة
من التاريخ على ىذه الوحدة :
ِف ظل املتغريات الدولية اليت يشهدىا العامل بأسره ،واليت تنعكس آثارىا املباشرة على أمتنا العربية وعاملنا
اإلسالمي ،وباألخص ما تال أحداث اْلادي عشر من سبتمرب من احتالل ألفغانستان والعراق ،وِف ضوء ما
يشهده العامل من تكتالت وحتالفات يتساءل املسلمون اليوم عن موقعهم وعن طموحاهتم وأساليب حتقيقها.
إن ما تعيشو أمتنا اليوم من تفكك وتشرذم يشبو -إىل حد بعيد -حاالت عاشتها من قبل ،تقطعت فيها الراية
الواحدة إىل عدة رايات ..يقاتل بعضها بعضا ،ومتزق فيها الشعب الواحد إىل شعوب ودول شىت ،وما أشبة الليلة
كثريا ما نقاسيو اليوم من شتات وضياع.
بالبارحة ،تلك اْلالة تشابو ً
وال يكاد خيتلف اثنان على أن الوحدة ىي السبيل األمثل –إن مل نقل األوحد -لتجاوز حتديات املرحلة ،والعودة
ٍ
ت لِلن ِ
َّاس}[آل عمران.]110:
ُخ ِر َج ْ
باألمة إىل موقعها املعهود الذي ذكره اهلل تعاىل بقولوُ { :كنتُ ْم َخْي َر أ َُّمة أ ْ
ولكن :ما منط الوحدة املنشودة وما ىويتها؟ أىي فيدرالية أم كونفيدرالية ،أم أن نظام اخلالفة املتبع ِف سالف
األيام ىو النموذج األنسب؟ وىل تكون نواهتا وحدة بني األقطار العربية؟
مث ..ما السبيل إىل حتقيقها ِف ظل الصورة السوداء املأساوية للوضع العريب واإلسالمي الراىن؟
مما ال شك فيو أن مبدأ القومية ىو من اْلقائق األساسية للعمران البشري ،وأن أمتنا متتلك كل مقومات الوجود
القومي من لغة وتاريخ وحضارة وقيم ..ولعل ابن خلدون كان ُمقا ِف التأكيد على ضرورة وجود عصبية تبين
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الدولة وحتافظ عليها وتطورىا .فال بأس أن تكون نواة ىذه الوحدة عربية .أما حتقيق ىذا اهلدف ،فمنوط هبمة
الشرفاء الغيورين النتشال األمة من براثن الصراعات الطائفية واإلقليمية واملعارك املذىبية والنظرة القطرية القاصرة،
واالنتباه إىل األخطار احملدقة بوجود األمة ككل ،والنهوض للقيام باملهام اجلليلة اليت تنتظرىم.
ولكن دروس التاريخ ،وباألخص املعاصر منو ،تثبت أنو ال ديكن الركون إىل العوامل املوضوعية لتفعل فعلها بشكل
آيل خارج إرادة الناس فتوجههم حنو جتسيد ما ترمي إليو تلك العوامل ،فمنذ حنو قرن واملشاريع الوحدوية املبنية
على أساس القومية العربية تتعرض لإلجهاض واالنكفاء .فقد انتهى مشروع الشريف حسني إلقامة دولة عربية
موحدة إىل ما ىو أسوأ من الفشل ،إىل وعد بلفور وجتزئة اجلزيرة العربية واهلالل اخلصيب وغريىا.
وتتالت مشاريع الوحدة الفاشلة ،ومن أمهها الوحدة املصرية السورية ،واالحتاد اهلامشي ،والوحدة املصرية اليمنية،
واالحتاد الثالثي املصري العراقي السوري ،واحتاد اجلمهوريات العربية (املصرية السورية الليبية) ،والوحدة السورية
العراقية ،ووحدة الضفتني األردنية والفلسطينية جراء احتالل إسرائيل للضفة الغربية ..وجملس التعاون العريب املصري
اليمين األردين العراقي ،واالحتاد املغاريب (الذي يراوح مكانو).
وعقب كل جتربة فاشلة تعلن العداوات ،وتشن اْلمالت اإلعالمية ضد الطرف اآلخر املتواطئ والعميل والرجعي..
بل وتتعداىا إىل قطيعة اقتصادية ودبلوماسية ،وتعطيل للتعاون على كافة األصعدة ،وتآمر ودعم للقوى املعارضة
للطرف اآلخر.
وكانت الوحدات الناجحة قليلة أمهها :وحدة بعض أقاليم شبو اجلزيرة ِف اململكة العربية السعودية واحتاد اإلمارات
العربية ،وجملس التعاون اخلليجي ،ووحدة شطري اليمن ،الذي التزال النوائب تتهدده.
تجربة الجامعة العربية

كانت جتربة اجلامعة العربية إحدى احملاوالت الوحدوية ِف العامل العريب ،فقد مت توقيع ميثاقها عام ِ 1946ف
اإلسكندرية ،وقبل عشر سنوات من انبثاق فكرة االحتاد األورويب ،غري أن اجلامعة العربية أخفقت وعلى مجيع
األصعدة ،ومل تتحرك إىل األمام قيد أمنلة ،رغم الكثري من االجتماعات واملؤمترات واللجان واملؤسسات واهلياكل
والقمم.
وإن العاقل ليتواله اليأس واْلزن عندما ديعن فيما آلت إليو األمور .فبعد مضي قرن من الزمن على أفول السلطنة
العثمانية ،واْلرب العاملية األوىل وما تالىا من ُماوالت وحدوية ،مازالت خيارات العامل العريب ديليها الغري ،ويقرر
الغريب مستقبلو ،ويؤثر ِف صنع قراره!!
ِف العقد األخري من القرن املاضي أفاق املسلمون عامة والعرب بشكل خاص على مجلة من املتغريات الدولية اليت
ولدت واقعا مستجدا جعل من وحدهتم (أو احتادىم) أمرا ال مفر منو إذا أرادوا البقاء ِف عامل حيكمو األقوياء.
ومن أىم تلك المتغيرات:
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 تفكك املعسكر االشًتاكي ،وانتهاء اْلرب الباردة ،والصراع األيديولوجي ،مما أدى إىل بروز ظاىرة العوملةوإعالن مولد نظام عاملي جديد يكرس اهليمنة األمريكية.
 إعادة ترتيب البيت األورويب ،وتشكل االحتاد األوريب كاسًتاتيجيو مواجهة ملا بعد اْلرب الباردة. تويل جمموعة السبع اليت تسيطر على ثالثة أرباع اإلنتاج العاملي إدارة الرأمسالية العاملية. ظهور الصني كقوة اقتصادية سريعة النمو ،وسعيها إىل غزو أسواق الدول النامية ،مع إدارة صراع اقتصادي معالواليات املتحدة.
ويسهب املثقفون واحملللون العرب ِف عرض أسباب فشل احملاوالت املتكررة للوحدة العربية واليت ديكن تلخيص
أمهها مبا يلي:
األطماع االستعمارية ِف مقدرات األمة ،فهي أرض الديانات والتاريخ ،وفيها تتقاطع طرق التجارة واالتصال،
وحتتوي على خمزون ىائل من النفط والفوسفات واليورانيوم؛ لذلك نرى قوى الشر تتكالب عليها بغرض إبقائها
على ما ىي عليو من خالف وفرقة ومتزق وتناقض يصل إىل حد القطيعة واْلرب.
العوامل االجتماعية:

يرى كثريون أن آمال الوحدة مازالت مقصورة على السياسيني واملثقفني ،ومل تشًتك فيها القاعدة اجلماىريية صاحبة
ومرد ذلك غياب علماء االقتصاد واالجتماع وخرباء التعليم عن الدعوة للوحدة ،وىم
املصلحة األوىل ِف الوحدةّ ،

من يقع على عاتقهم وضع أسس أية وحدة .فمنذ فًتة طويلة غابت قضية الوحدة عن جداول املنتديات
االجتماعية واالقتصادية والطالبية ،فرمبا نسمع ِف نشرات األخبار عن تظاىرة ضد االحتالل األمريكي للعراق ،أو
مسرية لدعم صمود إخواننا ِف فلسطني دون التطرق من قريب أو بعيد لقضية الوحدة ،ويرى ىؤالء أن بناء
القاعدة الشعبية ىي اخلطوة األوىل ِف بناء الصرح الوحدوي لألمة.
العوامل االقتصادية:

كما يرى احملللون أنو إذا مل ترتبط الوحدة مبشاريع اجتماعية ملموسة ،وإذا مل ترتبط الوح دة باخلبز اليومي ،وبتوزيع
السلطات ،وإذا مل ترتبط برفع مستوى عيش املواطن ،فهي جمرد شعار استهالكي ووصويل،
متعادل للثروات ،و ُّ
وبالتايل فهي وحدة ميتافيزيقية.
غياب التصور الموحد للوحدة العربية وآلية تحقيقها:

انقسم املفكرون العرب ِف مسألة حتقيق الوحدة إىل عدة فئات ،فمنهم من يعتقد بأن درب الوح دة ىو درب اللغة
والًتاث والتاريخ ،ومنهم من ينفي ذلك .وفريق آخر يذىب إىل أن درب الوحدة يعين درب حل كل املشاكل
املعلقة واملستعصية .ويرى فريق آخر أن األسلوب العسكري ىو األمثل واألسرع لتحقيق الوحدة .ويعتقد آخرون
أن طريق الوح دة يكمن ِف التماثل السياسي والتك امل االقتصادي .ومنهم من يعترب أن سلوك درب اْلرية
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والدديقراطية ىو الطريق األمثل إىل الوحدة .وفريق يقول علينا أن نوجد صيغا جديدة للوحدة .وفريق آخر أكد
على ضرورة النقد العقالين العلمي لتجارب الوحدة السابقة.
نماذج على توحيد األمة من تاريخنا اإلسالمي:
إذا عدنا إىل تاريخ أمتنا اجمليد ،لنقرأ بني صفحاتو املضيئة عن جتارب وحدوية فريدة ،قام هبا رجال أفذاذ متيزوا
بصدق النية وإخالص السريرة ،بعيدا عن التنظري والسفسطة واملؤمترات العقيمة واالنقالبات العسكرية ،وعلى رأس
ىؤالء رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الذي حول قبائل العرب املتناحرة فيما بينها إىل خري أمة أخرجت للناس،
وبعثها بعثا جديدا أقرب ما يكون إىل املعجزة ،فحملت لواء اْلضارة اإلنسانية ومشت ِف طليعة الركب البشري
لقرون عدة.
أساسا على منطية خاصة؛ فالقبيلة ىي التنظيم االجتماعي والسياسي الذي
كانت اْلياة العربية قبل اإلسالم تقوم ً
يضم حياة الفرد ِف القبيلة ،فكان انتماء العريب اجلاىلي انتماءً قبليًّا ،وليس ىناك أية رابطة عملية توحد القبائل
وجتمعها ،بل على النقيض؛ كانت القبائل متناحرة متحاربة ،وإذا ما قامت أحالف قبلية ،فلِ ُمنَاصرة قبيلة على
أخرى.
ومن ىنا كان االنقالب الذي أحدثو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عمي ًقا ِف حياة اجلزيرة العربية؛ إذ استطاع
بسياستو اليت ُمتليها روح اإلسالم أن حيول ىذه الوحدات القبلية املستقلة ،ويرتقي هبا لتظهر ِف إطار األمة

اإلسالمية ،أمة ال فضل فيها لعريب على أعجمي ،أو ألبيض على أسود إال بالتقوى ،يصرح قائدىا أمام املأل" :لو

أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدىا"[ متفق عليو] ،أمة يتساوى فيها عمر بن اخلطاب وىو أمري املؤمنني
مع أضعف فرد مسلم وأقلهم شأنا.
ويؤكد ذلك المفكر األلماني رودي بارت بقولو:
"جاء محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليو وسلم يبشر العرب والناس أجمعين ،بدين جديد ،ويدعو إلى القول
باهلل الواحد األحد ،كانت الشريعة في دعوتو ال تختلف عن العقيدة أو اإليمان ،وتتمتع مثلها بسلطة إلهية

أيضا األمور الدنيوية ،وعندما قُبض النبي العربي صلى اهلل عليو
ملزمة ،ال تضبط األمور الدينية فحسب ،بل ً
وسلم ،كان قد انتهى من وضع نظام اجتماعي يسمو كثيرا فوق النظام القبلي الذي كان عليو العرب قبل

اإلسالم ،وصهرىم في وحدة قوية ،وتمت للجزيرة العربية وحدة دينية متماسكة ،لم تعرف مثلها من قبل"..
ويتحدث الباحث األمريكي جورج دي تولدز( ،)1897-1815عن فضل الرسول ُممد صلى اهلل عليو وسلم
على العرب حني نقلهم من اهلمجية إىل املدنية ،وعن دور الرسالة ِف تبديل أخالق عرب اجلاىلية ،حني عمر
ضياء اْلق واإلديان قلوهبم ،فيقول:
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"إن من الظلم الفادح أن نغمض الجفن عن حق محمد صلى اهلل عليو وسلم والعرب على ما علمناىم من
التوحش قبل بعثتو ،ثم كيف تبدلت الحالة بعد إعالن نبوتو ،وما أورتو الديانة اإلسالمية من النور في قلوب
الماليين من الذين اعتنقوىا بكل شوق وإعجاب من الفضائل؛ لذا فإن الشك في بعثة محمد صلى اهلل
عليو وسلم إنما ىو شك في القدرة اإللهية التي تشمل الكائنات جمعاء".
ُممدا قد وقف حياتو لتحقيق رسالتو ِف كفالة مظهرين أساسيني ِف البيئة االجتماعية
ويبني آرنولد توينيب أن النيب ً
فعال؛ فغدت لإلسالم بفضل ذلك
العربية؛ مها الوحدانية ِف الفكرة الدينية ،والقانون والنظام ِف اْلكم ،ومت ذلك ً
قوة دافعة جبارة مل تقتصر على كفالة احتياجات العرب ،ونقلهم من أمة جهالة إىل أمة متحضرة ،بل تدفق
اإلسالم من حدود شبو اجلزيرة ،واستوىل على أجزاء كبرية من العامل متتد من سواحل األطلسي إىل شواطئ السهب
األوراسي.
كيف حول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمة العرب من قبائل متناحرة إىل أمة ُمًتمة؟
هبذا اإلديان الواسع العميق ،والتعليم النبوي املتقن ،وهبذه الًتبية اْلكيمة الدقيقة ،وبشخصيتو الفذة ،وبفضل ىذا
الكتاب السماوي املعجز الذي ال تنقضي عجائبو ،بعث رسول اهلل ُممد صلى اهلل عليو وسلم ِف اإلنسانية
احملتضرة حياة جديدة.
عمد إىل الذخائر البشرية وىي أكداس من املواد اخلام ال يعرف أحد مكامنها ،وقد أضاعتها اجلاىلية والكفر
واإلخالد إىل األرض ،فأوجد فيها بإذن اهلل اإلديان والعقيدة ،وبعث فيها روحا جديدة ،وأثار من دفائنها ،وأشعل
شاغرا مل يزل ينتظره ويتطلع إليو،
من مواىبها ،مث وضع كل شخص ِف ُملو فكأمنا خلق لو ،وكأمنا كان املكان ً
وكأمنا كان مجادا؛ فتحول جسما ناميا وإنسانا متصرفًا ،وكأمنا كان ميتًا ال يتحرك؛ فعاد حيًّا ديلي على العامل
بصريا يقود األمم.
إرادتو ،وكأمنا كان أعمى ال يبصر الطريق فأصبح ً
قائدا ً
عمد إىل العرب التائهني ،فما لبث العامل أن رأى منهم نوابغ كانوا من عجائب الدىر وسوانح التاريخ ،فأصبح
عُمر الذي كان يرعى اإلبل ألبيو اخلطاب ،وينهره وكان من أوساط قريش ،ال يتبوأ منها املكانة العليا ،يفاجئ
العامل بعبقريتو وعصاميتو ،ويدحر كسرى وقيصر عن عروشهما ،ويؤسس دولة إسالمية ،جتمع بني ممتلكاهتما،
فضال عن الورع والتقوى والعدل ،الذي اليزال فيو املثل السائر.
وتفوقهما ِف اإلدارة وحسن النظامً ،
ىل كانت كلمة التوحيد السبب في توحيد الكلمة؟

ومتر السنون ،وتتواىل النكبات على األمة اإلسالمية ،فتارة يهامجها الصليبيون ِف جتمع مل يسبق لو مثيل،
ووحدىا حتت راية الدين والشريعة ،وقام بعملية
فاستباحوا األعراض والدماء ،فهيأ اهلل لألمة قائدا مللم شتاهتاّ ،
بعث وإحياء على اجلبهتني اللتني ال ديكن لألمة املسلمة أن تستغين عنهما ،جبهة العلماء وجبهة اْلاكم والوزراء
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وأصحاب النفوذ الغيورين ،فكان االحتاد بني جبهة العلماء وجبهة اْلاكم لو كبري األثر ِف حترير املسجد األقصى
من أيدي الصليبيني ،وىو اهلدف الذي حتركت لو األمة وعملت من أجلو على مجيع اجلبهات.
كان صالح الدين رجال يتمتع برجاحة العقل وإخالص النية ،فبدأ بتوحيد املسلمني فأرسل محلة إىل جنوب
مصر لتأمينها من اجلنوب بقيادة شقيقو شاه بن أيوب ،وأرسل محلة إىل اليمن بقيادة شقيقو األمري مشس الدين
توران شاه لتأمني البالد ِف حبر العرب ومضيق باب املندب والبحر األمحر .وملا توِف نور الدين ُممود زنكي ،ضم
صالح الدين دمشق بناء على طلب أىلها ،مث زحف بعد ذلك إىل محص ومحاه واملوصل فتوحدت حتت إمرتو.
أوال مث جتنيد كل اإلمكانيات لقتال الصليبيني وإخراجهم من أرض
وكان ىدف صالح الدين توحيد األمة ً
اإلسالم ،وحترير القدس واسًتداد الكرامة العربية واإلسالمية.
وتارة يبهتها السيل املغويل املدمر الذي مل يبق ومل يذر ،ويكتسح الواليات اإلسالمية الواحدة تلو األخرى ،ويصل
ْلدود مصر ،فينربي لو حكامها املماليك ،وال يكتفون بإبعاد اخلطر املغويل عن مصر وحدىا ،فالقضية بالنسبة
هلم قضية أمة ،فيالحقون فلول اجليش املغويل املنهزم ،ليتم هلم توحيد الشام ومصر استعدادا لتطهري البالد من
الصليبيني.
نحن مطالبون اليوم – أكثر من أي وقت مضى -باالستفادة من تلك التجارب ودراستها جبدية ووعي ،كي
نتعلم منها ونعمل لتحقيق ىدف الوحدة الذي تتوق إليو األمة.
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