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  .الملخص

واحدة من أھم القضایا ل اإلسالميالفكر ملتقى  إلى تقدیم رؤیة الدراسة ھذه فتھد
  .اإلسالمیة األمة؛ أال وھي قضیة وحدة التاریخیة والمعاصرة ألمة اإلسالمیةفي حیاة ا

 -المسلمینالمفكرین من نخبة  بین بما یمثلھ من منبر للحوار -سعى الملتقىبحیث 
وانتقل بموضوع ، إلسالمیةم رؤیة شاملة ومتكاملة لمشروع الوحدة اأن یقدّ إلى 

حیث راجع المفھوم ؛  إلى طرح مشروع عمليالنظریة فكرة المجرد الوحدة من 
 ر مفھوما جدیدا للوحدةوطوّ ، على الوحدة السیاسیةكان یقتصر التقلیدي للوحدة الذي 

مجموعة من  ، كما وضعواالقتصادیة والسیاسیة الدینیة والثقافیةلھ أبعاده الشاملة؛ 
 ،الوحدة تكّون القاعدة األساسیة لمشروعالتي المقومات واألسس الحضاریة والدینیة 

، بالتأسیس والتنظیر لھذا الموضوع مستفیدا من الجھود الفكریة السابقة التي اھتمت
ورھانات ، واضعا بالحسبان كل عوائق وتحدیات الواقع الداخلي والخارجي لألمة

  .ومقتضیات القوة والتمكین

العدید من المشاریع  الفكر اإلسالمي ملتقىمن الناحیة العملیة فقد اقترح  أما
، لمذھبياالتّقارب مشروع  مثل من، الكلیةاإلسالمیة الجزئیة الخادمة للوحدة 

                                                             
  مؤلف مرسل -  1
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التعاون الثقافي االقتصادي بین دول العالم ومشروع ، ومشروع الوحدة الثقافیة
  .ختلفةالسیاسیة تجاه القضایا الم وتنسیق المواقف، اإلسالمي

  .الكلمات المفتاحیة

  .ملتقى الفكر اإلسالمي ؛ةاإلسالمیاألمة  مشروع الوحدة؛ ؛اإلسالمیة الوحدة

 Abstract. 
This study aims to present the vision of the forum of Islamic 

thought for one of the most important historical and contemporary 
issues in the live of Islamic nation. The forum sought -as a platform 
for dialogue bringing together elite thinkers from across the Muslims 
world- to provide a perfect vision to Islamic unity project and develop 
the theme of the unit than just a theoretical idea step to a practical 
project where it re assessed the traditional concept of the unity which 
was limited to political unity, and it created a new concept that has 
multiple dimensions; religious and cultural, economic and political. It 
also collected a group of cultural and religious basics and principles to 
be the base for this project, Taking advantage of the previous 
intellectual efforts that concerned the establishment and theorizing of 
this subject, Bearing in mind all the obstacles and challenges of the 
internal and external reality of the nation, And the stakes and 
requirements of power and empowerment. In practical terms, the 
forum proposed several partial projects that serve the whole unit, such 
as sectarian approximation, cultural unity project, cultural and 
economic cooperation among Islamic countries, and coordinating 
political positions towards different issues. 

Key words: Unit; Unity Project; Islamic Nation; Forum of Islamic 
Thought. 
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  مقدمة

والمفصلیة  في حیاة األمة  لقضایا الكبرىمن ا قضیة الوحدة اإلسالمیة تعدّ 
والفكریة  واحدة من أھم وأعقد القضایا السیاسیة وقد شكَّلت، اإلسالمیة

وقد عالجتھا ، اآلنالقرون السالفة وطیلة القرن العشرین والى خالل  المطروحة
  .الدراساتوالعدید من األطروحات 

التي لتحدیات لاستجابة اإلسالمیة إشكالیة الوحدة یة البحث في ت أھمظھرو
بعد الحركة االستعماریة  التي یعیشھا العالم اإلسالمي الشتات فرضتھا حالة

 .تقھقره وتأخر نھضتھ في  بشكل مباشروساھمت ، التي اجتاحتھ الحدیثة
 كتلةال وإقامةالوحدة اإلسالمیة شتى تنادي بدعوات  نشأت ألھمیة ھذه القضیةو

  .اإلسالمیة في مواجھة التكتالت الغربیة والشرقیة

إضافة إلى الجھود الفردیة  – الجماعیة والمؤّسساتیة المحاوالتبین  منو 
العربي  سعت لتوحید العالملتي ا -...والبنا وبن بادیس فغاني ومحمد عبدهلأل
ودول عدم ، ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، الجامعة العربیةتأسیس  :اإلسالمي و

مثل االتحاد المغاربي و  والتكتالت اإلقلیمیة التي قامت ھنا وھناك، االنحیاز
من  ومحاولة ،نماذج على إرادة الوحدة والتي تشكل ي،منظمة التعاون الخلیج

  .المشتركالعمل أجل 

 المنابر الفكریة التي برزتملتقى الفكر اإلسالمي واحدا من بین أھم  یعدّ و
حیث كّرس العدید من جلساتھ ، في الجزائر خاصة والعالم اإلسالمي عامة

باعتبار وطبعاتھ لموضوع الوحدة اإلسالمیة، وتكمن أھمیة مساھمة الملتقى  
 ، والوضع الحضاري العام لألمة اإلسالمیةنشأ وتطور فیھالزمني التي سیاق ال

ل فترة االستقالل الحدیث ألغلب تمث كانتحیث  ، حرجة كانت مرحلةتي وال
وفي المقابل تحقیق المشروع الصھیوني لھدفھ  .آنذاكلعالم اإلسالمي ادول 

   .بإقامة دولة الكیان المغتصب في عمق العالم العربي واإلسالمي

اإلسالمي ملتقى الفكر رؤیة  استشكال ھذه الورقة ستحاول سبق ما باعتبار
العملیة لھذه  مقوماتالاألسس النظریة و بیانو ،وحدة اإلسالمیةقضیة الل
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  .؟تقىالوحدویة التي دعا إلیھا الملالمشاریع ما ھي و .؟الوحدة

اإلسالمیة الوحدة فكرة  تجسیدالقائمون على الملتقى إلى  ىسع وكیف 
  .المختلفة؟ عملیا من خالل أشغال الملتقى في طبعاتھتھا ممارسو

تناول الموضوع من خالل المحاور  سیتم، شكالیة السابقةولإلجابة على اإل
  :التالیة

  .منھج الدراسة وأدواتھا: أوال

  .منھج الدراسة -1
 .عینة الدراسة -2

  .حدود الدراسة -3

  .مفاھیم الدراسة -4

  .اإلسالمي بالجزائربملتقى الفكر  تعریف عام -أ

  .وأبعاده األمة اإلسالمیة  وحدةمفھوم  -ب

  .مفھوم الوحدة -1

  .مفھوم األمة اإلسالمیة -2

  .مفھوم وحدة األمة اإلسالمیة كمركب إضافي -3

  .أبعاد مفھوم الوحدة اإلسالمیة -4

  .الوحدة قضیة مبدئیة -أ  

  .الوحدة ال تعني إلغاء التنوع -ب 

  .القطري الوحدة واالنتماء -ج 

  .االختالف ال یعني الفرقة -د

 .من خالل ملتقى الفكر اإلسالمي وحدة اإلسالمیةالمقومات  : ثانیا 
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  .الوحدة اإلسالمیة وعقبات فرقةأسباب ال: ثالثا 

  .من خالل الملتقىاإلسالمیة دة مالمح مشروع الوح : رابعا 

  .منھج الدراسة وأدواتھا -أوال

  : منھج الدراسة -1

و تحدید ، إجراء مسح شامل ألعداد ملتقى الفكر اإلسالمي الدراسة تستھدف 
ل��ذلك  ؛ الوح�دة اإلس�المیة الفئ�ات ذات العالق�ة بالموض��وع الم�راد دراس�تھ وھ��و 

؛ وال�ذي یُع�ّرف عل�ى المنھج المسحي الوص�في التحلیل�يالمنھج المالئم ھو  فإن
أح��د األش��كال الخاص��ة بجم��ع المعلوم��ات ع��ن حال��ة األف��راد وس��لوكاتھم  ":أنّ��ھ

كما یعتبر أیضا الشكل الرئیس�ي والمعی�اري ، وإدراكاتھم ومشاعرھم واتجاھاتھم
أو تك��ون العین��ة كبی��رة  لجم��ع المعلوم��ات عن��دما تش��مل الدراس��ة المجتم��ع الكل��ي

نب�ا م�ن الوق�ت مم�ا ی�وفر جا، ومنتشرة بالشكل ال�ذي یص�عب االتص�ال بمفرداتھ�ا
   .)1("والنفقات والجھد المبذول من خالل خطوات منھجیة وموضوعیة

  : عینة الدراسة -2

إل�ى  -1أعداد ملتقى الفكر اإلسالمي في الجزائر م�ن الع�دد : تحدید العینة -أ 
  .22 العدد 

ھي مجموعة كت�ب مطبوع�ة تح�وي المحاض�رات الت�ي : توصیف العینة -ب 
، والمطب�وع بعض�ھا ف�ي ملتقى الفكر اإلسالمي ف�ي الجزائ�ر تم إلقاؤھا على منبر

مجلدات م�ن إص�دار وزارة الش�ؤون الدینی�ة، وال�بعض اآلخ�ر منش�ور ف�ي مجل�ة 
 .األصالة

؛ "العین�ة القص�دیة"تن�درج العین�ة المخت�ارة للدراس�ة تح�ت ن�وع  :نوع العینة 
ح��ث ش��ملت مجتم��ع البح��ث كل��ھ، وت��م اختی��ار ھ��ذه العین��ة دون غیرھ��ا؛ ك��ون الب

یسعى لدراسة تطور معالجة قضیة الوحدة وحض�ورھا خ�الل الطبع�ات المختلف�ة 
  .وھذا ال یتحقق إال باختیار عینة كبیرة. للملتقى

 -م1968تت���راوح الح���دود الزمنی���ة للدراس���ة م���ا ب���ین :ح���دود الدراس���ة -ج 
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م، وھي الفترة الزمنیة التي نظمت خاللھا طبعات الملتقى المخت�ارة كعین�ة 1988
  .للدراسة

وح��دة الموض��وع ووح��دة الفك��رة ف��ي س��یاق  تاس��تخدم : وح��دات التحلی��ل -د
  .كوحدات للعد والقیاس الجملة

كفئة  الوحدة، وھو موضوع الموضوعواحدة وھي فئة  فئة واختیرت 
إلى  ھاتقسیم والتي یمكن: رئیسیة والتي تندرج تحتھا الفئات الفرعیة التالیة

  :قسمین

  عوامل بناء الوحدة فئة :األول القسم

 :مؤشراتھا

بحی��ث أي قض��یة متبوع��ة أو مس��بوقة بالحق��ة المجتم��ع  :س��الميالمجتم��ع اإل -
حق�ة الاإلسالمي ھي قضیة تمس وحدتھ كج�زء واح�د، واألم�ر ذات�ھ بالنس�بة ل

 .األمة اإلسالمیة
 .اإلسالمیةاألمة  -
 ).ل االقتصادي، التعاون االقتصاديكتٌّ التّ ( الوحدة االقتصادیة -
 .الوحدة الثقافیة -
 ).القرآن والسنة(وحدة العقیدة  -
 .التقارب المذھبي -
 .كمقوم من مقومات الوحدة اإلسالمیة: اللغة العربیة -
 .اإلسالمي –الحوار اإلسالمي  -

  .الوحدة فئة عوائق بناء:  القسم الثاني

 :مؤشراتھا

 .التجزئة السیاسیة -
 واالنقسام التمزق والتشتت -
 .من أسباب التشتتكسبب : التعصب المذھبي -
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 .كعائق أمام الوحدة اإلسالمیة: القومیة -
  .الدولة القطریة -
  .المؤامرات الصھیونیة على وحدة األمة اإلسالمیة -

  . مدخل مفاھیمي لمصطلحات الدراسة -4

تنظیم ملتقیات  جاءت فكرة: بملتقى الفكر اإلسالمي بالجزائر تعریف عام -أ 
كامتداد للحلقة الدراسیة الفكریة الت�ي ك�ان مال�ك ب�ن نب�ي یعق�دھا  الفكر اإلسالمي

   .في بیتھ مع نخبة من طلبة الجامعة في الستینات

مال�ك ب�ن نب�ي عص�ره وحیات�ھ  -یقول أبو القاسم سعد هللا في تصدیره لكت�اب
ولك�ن الطلب�ة ال�ذین ارتبط�وا ب�ھ ف�ي الجامع�ة بق�وا  "... :-ونظریتھ ف�ي الحض�ارة

كم�ا أوح�ى إل�یھم بفك�رة تنظ�یم . حلقتھ التي ك�ان یعق�دھا ف�ي منزل�ھیترددون علي 
ملتقى سنوي تحت عنوان ملتقى الفكر اإلس�المي، وھ�و الملتق�ى ال�ذي تبنت�ھ بع�ده 
وزارة التعلیم األصلي والشؤون الدینیة، وأصبح قطب�ا س�نویا یح�ج إلی�ھ ع�دد م�ن 

وذل��ك  ،)2("مفك��ري الع��الم اإلس��المي وم��ن المستش��رقین وم��ن طلب��ة الجامع��ات
  .بھدف توسیع دائرة المشاركة للتعریف بالفكر اإلسالمي

ف "بعنوان  م، 1968ردیسمب وكانت أول طبعة للملتقى في شھر  ملتقى التعرُّ
بعد أن  ،لتتسع بعد ذلك محتشمة ة الملتقىكانت بدای، و"على الفكر اإلسالمي

، في الفترة التي ابتداء من الطبعة الرابعة تھا المؤسسات الرسمیة في الجزائرتبنّ 
كان فیھا العربي سعدوني آنذاك وزیرا لألوقاف حیث أشرف على تنظیم ھذه 

  . )3(الملتقیات

الجزائری��ة اھتمام��ا بالغ��ا بملتق��ى الفك��ر اإلس��المي؛ حی��ث ك��ان  دول��ةأول��ت ال
وكب�ار المس�ئولین والشخص�یات، وكثی�ر م�ن  یحضره رئیس الجمھوریة شخص�یا

وخصصت لھ الحكوم�ة الجزائری�ة میزانی�ة  ،لماء والمفكرین من داخل الوطنالع
  .ضخمة، و كانت مدة انعقاده ال تقل عن أسبوع

فنظم�ت . ال�وطن توزعت طبعات ملتقى الفكر اإلسالمي لتشمل أغلب ربوعو
الملتقیات الثالثة األولى ب�الجزائر العاص�مة، ث�م انتق�ل لقس�نطینة، وھ�ران، تی�زي 
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  ...تلمسان، ورقلة، باتنةوزو، بجایة، 

  :تناول الملتقى بالدراسة مواضیع عدة من بینھاو

وقضایاھم  القرآن والسنة، الفكر والتاریخ، الغزو الثقافي، الشباب 
االجتھاد والتقلید، التصوف، االقتصاد اإلسالمي المعاصر، األسرة  المعاصرة،

  .المسلمة، الصحوة والحوار الحضاري

 والیةالتاریخیة للالمعالم زیارة األماكن السیاحیة و كل ملتقى یتم خاللكما 
  .الملتقى االتي انعقد فیھ

مسلمین و حتى من غیر المسلمین  من وكان یدعى لھا كبار المفكرین ال
وكثیرا ما كان یشھد ھؤالء أن الحریة المتوفرة خالل أشغال  الغرب خاصة،

سمحت  ،)4( الملتقیات كانت كفیلة بجعل تلك الملتقیات لقاءات علمیة وفكریة 
  : من بینھمو ار،واألفك بطرح مختلف اآلراء

مالك بن نبي، ومحمد أبو زھرة، محمد الغزالي محمد سعید رمضان 
وكثیر من . من علماء ومفكرین متمیزینالبوطي، مصطفى الزرقاء، وغیرھم 
 المستشرقة األلمانیة زیغرید ھونكة: المفكرین الغربیین، نذكر من بینھم

)(Sigrid Hunkeالفیلسوف الفرنسي موریس بوكاي ، Maurice Bucaille)(، 
  .وغیرھم Roger) (Garaudy  المفكر روجیھ جارودي

م��ة لط��رح العدی��د م���ن ھ��ذا وق��د  مثّ��ل ملتق��ى الفك��ر اإلس���المي ص��ورة متقد
  .-ظیريسواء في جانبھ العملي أو التنْ  -القضایا

    .وأبعاده مفھوم الوحدة اإلسالمیة  -ب 

المع���اجم المص��ادر و مفھ��وم الوح��دة ف��يتتب��ع  م��ن خ��الل: مفھ��وم الوح��دة -1 
 :أساس�یة ھ�ي لغوی�ة مع�ان ثالث�ة تحت�ھ تن�درج )وح�د(  :ظلف� أن ، نج�دالعربی�ة
  .واالنقسام التجزئة عدم، الجمع، اإلنفراد

وّحد الواو والحاء والدال أصل واحد یدل عل�ى اإلنف�راد، :" قال ابن فارس    
 :تق�ول الع�رب و، )5(  ."واحد قبیل�ھ إذا ل�م یك�ن ف�یھم مثل�ھ: وھو. ومن ذلك الوحدة
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   .)6("واحدون  وحي واحد حي أنتم"

 ل�ھ نظی�ر وال االنقس�ام یقب�ل یثن�ى، وال وال یتج�زأ ال ال�ذي ھو الواحد" :وقیل
  .)7("وجل عز هللا إال الوصفین جمع ھذینیً  وال مثل وال

ال یختلف المعنى االصطالحي كثیرا عن المعنى اللغوي فكالھما یش�یر إل�ى و
  .عدم االنقسام والتجزئةأن الوحدة تأتي بمعنى 

ك�ون الش�يء بحی�ث ال "ومن بین التعریفات التي وضعت للفظة الوح�دة أنھ�ا  
ینقسم، وتطلق ویراد بھا عدم التجزئة واالنقسام ویكثر إطالق األحد والفرد بھ�ذا 

  .)8("المعنى

فت  ف�ي اتحاد الدول أو البالد، واألفراد والجماعات " كذلك بأنھا  الوحدةوُعرِّ
 غ�ایتھم، وبموج��ب ھ�ذه الوح��دة یص��بحوومعاش��ھم وس��یرتھم  مس�ائر أم��ور حی�اتھ

  .)9( "الجمیع شیئا واحدا أو امة واحدة

فھ��ي ت��أتي : لكلم��ة األم��ة ف��ي اللغ��ة ع��دة مع��ان: مفھ��وم األم��ة اإلس��المیة -2 
بمعن��ى المل��ك، وبمعن��ى اإلمام��ة، وتعل��یم الن��اس الخی��ر، والرج��ل المنف��رد بدین��ھ، 

  . )10(وتأتي بمعنى المدة من الزمن وأتباع األنبیاء، وجماعة العلماء،

ة مفھومأما اصطالحا ف   عّما كبیر حدٍّ  إلى مختلف اإلسالم مفھوم في األمَّ
ة مفھوم اتصل األخرى، فقد والشعوب األمم لدى نجده  التاریخ في األمَّ

 بأصول عمیقاً، الرتباطھ دینیاً  معنىً  بالدین، وأخذ ًمباشراً  اتصاال اإلسالمي
 العلماء اجتھادات من حولھما دار النبویة، وما والسنة الكریم القرآن في الدین

 واالقتصادیة االجتماعیة الحیاة جوانب مختلف في أحكامھما تنزیل في
 .)11( ظاھرة دینیة بصبغة العلماء خلَّفَھ أولئك الذي التراث والسیاسیة، فاْنصبَغ

 السیاس�یة، ف�إنَّ  ال�نظمو  األوط�انو  واللغ�ات األعراق تعدَّد من الرغم وعلى
ة �ة یجعلھم الذي باإلسالم، ھو المؤمنین بین من الترابط نوعاً  ثَمَّ  واح�دة، لك�نَّ  أمَّ

 أحك�ام موقعھ�ا وف�ق ب�ین النَّ�اس لھ�ا الت�رابط تق�یم الت�ي األخ�رى العوام�ل س�ائر
 .وتوجیھاتھ اإلسالم
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ذلك التجمع العقدي ": وقد ذھب لؤي الصافي إلى أن األمة عموما ھي
القیمي، الناتج عن تفاعل أفراد من البشر مع مبادئ كلیة وقیم عامة تتجاوز 

  .)12("الخصوصیات الطبیعیة والثقافیة من لون أو عرق أو لغة أو إقلیم

�ة أنَّ  الف�اروقي إس�ماعیل ی�رىبینم�ا   مجتم�ع" ھ�ي الك�ریم الق�رآن ف�ي األمَّ
 ف�ي التن�وع م�ن متص�ورة درج�ة أقص�ى لتش�مل فی�ھ العض�ویة ع�المي، تتَّس�ع
 اجتماعي بنظام بینھم یربط باإلسالم التزامھم الجماعات، ولكنَّ  في األعراق، أو

  .)13("معین
ف��ي ومحددات�ھ  مفھ��وم األم�ة بمعانیھ�ا الواس��عة ماج��د عرس�ان الكیالن�ي وق�د ب�یّن 

  :)14( كما یليكتابھ أھداف التربیة اإلسالمیة، 
اإلسالمیة مثل مصطلح   ن األمة من المصطلحات التي ولدت بمیالد الرسالةإ .1

  .الصالة الزكاة واإلیمان واإلسالم والكفر والنفاق وھكذا
والرسالة ھي مثل أعل�ى ). رسالة+إنسان: (مصطلح األمة یدل أن األمة ھيو .2

أتم ب��ھ یق�دم نموذج��ا متك��امال للجوان�ب الخی��رة ف��ي س��لوك الف�رد والجماع��ة، لیُ��
ش�ریرة، لیتجنبھ�ا الن�اس الناس ویس�عدوا، كم�ا تق�دم ص�ورة ش�املة للجوان�ب ال

 .ویسلموا من آثارھا المدمرة
اإلنسان قد یكون فردا واحدا مثل اإلشارة إلى إبراھیم علیھ السالم، ق�ال أن  و .3

ِ َحِنیفً���ا َولَ���ْم یَ���ُك ِم���َن اْلُمْش���ِرِكینَ ﴿ :تع���الى ���ةً قَانِتً���ا ِ�َّ  ﴾ إِنَّ إِْب���َراِھیَم َك���اَن أُمَّ
  ).120:النحل(

جماع��ة م��ن العلم��اء وال��دعاة، ال��ذین یحمل��ون رس��الة  -اإلنس��ان -وق��د یك��ون .4
���ةٌ یَْھ���ُدوَن بِ���اْلَحقِّ َوبِ���ِھ : إص���الحیة مث���ل قول���ھ تع���الى َوِم���ْن قَ���ْوِم ُموَس���ى أُمَّ

  ).159: األعراف( یَْعِدلُونَ 
مجموع��ات كبی��رة م��ن البش��ر إذا اجتمع��ت عل��ى فك��رة  -اإلنس��ان–وق��د یك��ون  .5

�ٍة أُْخِرَج�ْت لِلنَّ�اِس تَ�أُْمُروَن ﴿ :وكان لھ�ا رس�الة مث�ل قول�ھ تع�الى ُكْن�تُْم َخْی�َر أُمَّ
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ِ َولَْو آََمَن أَْھُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْی�ًرا  بِاْلَمْعُروِف َوتَْنھَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا�َّ

  ).110: آل عمران ( ﴾لَھُْم ِمْنھُُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرھُُم اْلفَاِسقُونَ 

، حت��ى یش��مل اإلنس��انیة كلھ��ا، إذا اجتمع��ت عل��ى -اإلنس��ان -مفھ��ومیتس��ع  وق��د .6
�ةً َواِح�َدةً  :فكرة واحدة ومنھاج واحد مث�ل قول�ھ تع�الى َوَم�ا َك�اَن النَّ�اُس إِالَّ أُمَّ

  ).19: یونس( فَاْختَلَفُوا
األم��ة لیعن��ي منھ��اج الحی��اة، وم��ا یتض��منھ ھ��ذا المنھ��اج م��ن ج��اء مص��طلح  .7

بَ��ْل قَ��الُوا إِنَّ��ا َوَج��ْدنَا  :وممارس��ات وتقالی��د، مث��ل قول��ھ تع��الىمعتق��دات وق��یم 
ٍة َوإِنَّا َعلَى آَثَاِرِھْم ُمْھتَُدونَ    ).22:الزخرف(  آَبَاَءنَا َعلَى أُمَّ

مفھ��وم مم�ا س�بق یتب�ین : مفھ�وم وح�دة األم�ة اإلس�المیة كمرك�ب إض�افي -3 
شعور أفراد األمة اإلس�المیة بح�اجتھم إل�ى التعاض�د فھو  ،وحدة األمة اإلسالمیة

االنتم��اء لعقی��دة التوحی��د الت��ي لقیم��ة  ف��ي مختل��ف المج��االت اس��تجابةوالتع��اون 
ربطت قلوب المؤمنین وھیئت لھ�م وح�دة الم�نھج ووح�دة الغای�ة ووح�دة التص�ور 

  .لمھمة اإلنسان في الحیاة 

 "م��ة اإلس��المیة ھ��ووی��ذھب الش��یخ عل��ي التس��خیري إل��ى أن مفھ��وم وح��دة األ
التع��اون ب��ین أتب��اع الم��ذاھب اإلس��المیة عل��ى أس��اس المب��ادئ المش��تركة الثابت��ة 
واألكیدة واتخاذ موق�ف موح�د م�ن اج�ل تحقی�ق األھ�داف والمص�الح العلی�ا لألم�ة 
اإلس�المیة والموق��ف الموح�د تج��اه أع��دائھا م�ع احت��رام التزام��ات ك�ل مس��لم تج��اه 

  .)15("مذھبھ عقیدة وعمال

اإلسالمیة تعني األخوة والتع�اون الق�ائمین عل�ى رؤی�ة عقدی�ة وقَْیِمی�ة  فالوحدة
  .تجمع األمة بمختلف انتماءاتھا على جھود مشتركة وغایات كبرى

  .اإلسالمیةمفھوم الوحدة أبعاد . 4 

تع��د قض��یة الوح��دة بح��د ذاتھ��ا فك��رة أص��یلة ف��ي  :الوح��دة قض��یة مبدئی��ة -أ 
حی�ث ورد ذكرھ�ا ف�ي الق�رآن اإلسالم ولم تخت�رع لظ�روف سیاس�یة أو مرحلی�ة، 

ةً َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم ﴿ :تعالى الكریم في سیاقات عدیدة منھا قولھ تُُكْم أُمَّ َوإِنَّ ھَِذِه أُمَّ
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ب���ل دع���ت الش���ریعة اإلس���المیة ف���ي عدی���د م����ن   .)52: المؤمن���ون( ﴾فَ���اتَّقُونِ 

النصوص القرآنیة إلى قیام الوحدة الت�ي ھ�ي أص�ل العالق�ة الت�ي تحك�م المس�لمین 

  .)10:الحجرات( ﴾إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ  ﴿: منھا قولھ تعالى فیما بینھم

فالوحدة ھي واحدة من أھم منابع القوة والتمكین، كما أن غی�اب الوح�دة یعن�ي 
الش��تات والتف��رق واالنقس��ام والض��عف، فالوح���دة س��نة ش��رطیة للق��وة السیاس���یة 

َ  ﴿ :ق���ال هللا تع���الى . االقتص���ادیة ووس���یلة للتف���وق وص���د الع���دوان َوأَِطیُع���وا هللاَّ

��ابِِرینَ  َ َم�َع الصَّ  َوَرُس�ولَھُ َوَال تَنَ�اَزُعوا فَتَْفَش�لُوا َوتَ��ْذھََب ِریُحُك�ْم َواْص�بُِروا إِنَّ هللاَّ
  ).46: األنفال(

كم���ا أن الوح���دة ض���رورة لمواجھ���ة التك���تالت الحض���اریة المناوئ���ة، ق���ال هللا 
َوالَّ��ِذیَن َكفَ��ُروا بَْعُض��ھُْم أَْولِیَ��اُء بَْع��ٍض إِالَّ تَْفَعلُ��وهُ تَُك��ْن فِْتنَ��ةٌ فِ��ي اْألَْرِض  :تع��الى

  ).73: األنفال( َوفََساٌد َكبِیرٌ 

قضت حكمة هللا عز وجل بأن االختالف : الوحدة ال تعني إلغاء التنوع -ب 
ُ  :سنة في الناس بل في الكون كلھ، وھي أمر فطري ، قال تعالى َولَْو َشاَء هللاَّ

َولَْو  :، وقال أیضا)48: المائدة( لََجَعلَُكْم أُمَّةً َواِحَدةً َولَِكْن ِلیَْبلَُوُكْم فِي َما آَتَاُكمْ 
ةً َواِحَدةً َوَال یََزالُوَن ُمْختَلِِفیَن  إِالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك ) 118(َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

ْت َكلَِمةُ َربَِّك َألَْمَألَنَّ َجَھنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعینَ  . )119(َولَِذلَِك َخلَقَھُْم َوتَمَّ
  ).119- 118:ھود(

غیرھا من اآلیات التي تبین أن االختالف قدر إلھي وجزء من عقیدة المسلم و
ونلمس ھذا االختالف الذي . التي ال ینبغي علیھ تجاھلھا أو االعتراض علیھا

 أشار إلیھ القرآن الكریم في اختالف األعراق واألجناس واللغات والثقافات
  . والعادات إلى غیر ذلك

یس��تمد االنتم��اء الق��ومي وال��وطني للش��عوب : القط��ريالوح��دة واالنتم��اء  -ج 
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. "  مشروعیتھ وأھمیتھ من إقرار اإلسالم لوجود مس�احة م�ن التن�وع واالخ�تالف
عل�ى أن ھ�ذه ... یبعث�ون عل�ى أس�اس ق�ومي ووطن�ي فان األنبی�اء یبعث�ون أول م�ا

الطبیعة القومیة، والوظیفة القومیة لألنبی�اء، لیس�ت ذات منط�ق عنص�ري، وإنم�ا 
ف��الفطرة ھ��ي الت��ي تقض��ي أن یح��ب الم��رء قوم��ھ وبل��ده . ذات منط��ق فط��ري ھ��ي
  .)16("أوال

تِیة؛ ز وعلیھ تبر  أھمیة فھم طبیعة العالقة بین الرابطة القومیة والرابطة األُمَّ
التخاذ موقف صحیح متوسط بین التطرف القومي الذي یعمل جاھدا لتقلیص 
تِیة إلى الحدود القومیة داعیا إلى وحدة قومیة محضة من ناحیة،  الرابطة األُمَّ

ا على التنظیم الذي یتجاھل الرابطة القومیة ودالالتھ ألممياوالتطرف 
  . االجتماعي والسیاسي

إن الموقف السلیم الذي یتفق مع األحكام والتصورات اإلسالمیة موقف 
یَعتَرُف بأھمیة الرابطة اإلقلیمیة والقومیة وتأثیرھا في تكوین الھویة الفردیة 

في أھمیتھا وقیمتھا إلى  ترتقيوالتعاون االجتماعي، لكنھ یعتبرھا وسطیة ال 
لیا، القائمة على وحدة المقصد ووحدة المعتقد، والمتمثلة في الوحدة الرابطة الع

اإلسالمیة، التي تجمع كافة الشعوب الملتزمة بالمبدأ اإلسالمي، فالوالء النھائي 
ینفي قیام والءات ثانویة ترتبط  للمسلم ھو الوالء لألمة اإلسالمیة، لكنھ والء ال

 . على أساس قومي أو قطري

طراف المعادلة یقتضي مخرجا فكریا وعملیا، إذ یمكن والتوفیق بین أ"
اعتماد على نظریة االنتماء المتدرج، إذ ال تعارض بین دوائر االنتماء و الوالء 
فیھ، بل ھناك تعایش  بین والء المسلم إلسالمھ وبین والئھ ألھلھ وعشیرتھ 
 وشعبھ وقومھ، ولكنھ مشروط بانتفاء التعارض والتناقض بین مضامین ھذه
الرموز من دوائر الوالء ودرجات االنتماء وبین المضمون األعم و األشمل 

أي أنھ .. الذي یمثلھ رباط اإلسالم وجامعتھ بالنسبة لكل من دان بھذا الدین
مشروط باتساق دوائر االنتماء الجزئیة مع إطار االنتماء األول واألعظم و 

ي البناء الواحد والمكتمل، األشمل، الذي ھو اإلسالم، اتساق اللبنات الجزئیة ف
  .)17( ..."دون تنافر أو تناقض أو تضاد
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مجتمعاتنا ُغیّب تطبیقھ في   -االنتماء المتدرج - النوع من االنتماء وھذا 
اإلسالمیة، ویقول الشیخ الغزالي معبرا عن استیائھ من تقدیم الوالءات القومیة 

أني في العھد الملكي كنت وأذكر : " على للتوحید الذي اجتمعت علیھ ھذه األمة
  :اسمع النشید الوطني وفیھ یقول لمصر

  ونجواك آخر ما في الفم         حدیثك أول ما في الفؤاد

فكنت أقول وماذا بقي � بعد ذل�ك؟ إذا ك�ان ح�دیث الت�راب أول م�ا ف�ي الف�ؤاد 
  .)18( "وآخر ما في الفم

الق�رآن الك�ریم والس�نة نب�ذ اإلس�الم م�ن خ�الل : االختالف ال یعني الفرقة -د  
َ َوَرُس��ولَھُ َوَال  :النبوی��ة الش��قاق والفرق��ة ونھ��ى عنھم��ا، ق��ال تع��الى َوأَِطیُع��وا هللاَّ

ابِِریَن  َ َمَع الصَّ : األنف�ال( )46(تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذھََب ِریُحُكْم َواْصبُِروا إِنَّ هللاَّ
قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءھُُم اْلَبیِّنَ�اُت َوَال تَُكونُوا  :وقال أیضا). 46 َكالَِّذیَن تَفَرَّ

  .)105(َوأُوَلئَِك لَھُْم َعَذاٌب َعِظیٌم 

لقضیة الوحدة، تقوم على أساس إلسالمیة یمكننا القول أن الرؤیة اوعلیھ 
 االعتراف باالختالف الذي ال یتعارض مع مصلحة المجتمع اإلسالمي كجزء

 .دواح
  .مقومات الوحدة اإلسالمیة من خالل ملتقى الفكر اإلسالمي:  ثانیا

لھا عدة دول  واحدة أو كل مجموعة من البشر سواء كانت في دولةل  
خصوصیاتھا العرقیة ومنظومتھا الثقافیة التي تختلف من شخص لألخر ومن 

الشریفة، كما أشار إقلیم لٌإلقلیم، وھي حقیقة أقرھا القرآن الكریم والسنة النبویة 
  .إلیھا المحاضرون في ملتقیات الفكر اإلسالمي

وأكدوا أّن  ھذا االختالف طبیعي ما لم یمس بثوابت األمة اإلسالمیة، ھذه 
  .الثوابت التي تشكل  المقومات األساسیة ألي جھد وحدوي منشود

 .أسس الوحدة اإلسالمیة من خالل ملتقى الفكر اإلسالمي - 

عقی�دة المس�لمین ف�ي هللا تع�الى وف�ي جمی�ع أرك�ان اإلیم�ان : وحدة العقی�دة -أ 
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واحدة، ال اخ�تالف بی�نھم ف�ي أص�ول ال�دین ومبادئ�ھ األساس�یة، فالمس�لمون كلھ�م 
یؤمن��ون بوحدانی��ة هللا تع��الى، ویؤمن��ون بالمالئك��ة، وبالكت��ب، وبالرس��ل، وب��الیوم 

ُس�وُل بَِم�ا أُن�ِزَل إِلَْی�ِھ ﴿ :اآلخر، وبالقضاء والقدر خیره وشره، قال تع�الى آَم�َن الرَّ

�ن  ُق بَ�ْیَن أََح�ٍد مِّ بِِّھ َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِ�اّ�ِ َوَمآلئَِكتِ�ِھ َوُكتُبِ�ِھ َوُرُس�لِِھ الَ نُفَ�رِّ ِمن رَّ

ُسلِِھ َوقَالُواْ َسِمْعنَا َوأَطَْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیرُ    ).285 :البقرة( ﴾رُّ

وھ��ي الحقیق��ة الت��ي أك��دھا أغل��ب المحاض��رون ف��ي ملتق��ى الفك��ر اإلس��المي، 
وأش��اروا إل��ى أن فھ��م ھ��ذه الحقیق��ة واض��ح وال یج��ب إغ��راق المواض��یع فی��ھ، أو 

  .اإلسھاب في طرحھ

وھي وحدة مصادر التشریع، وأسس التص�ور : الدینیة وحدة المرجعیة -ب  
والجماعی���ة،  اإلنس���انیة المختلف���ة الفردی���ةلمف���اھیم الحی���اة الت���ي تش���مل الجوان���ب 

مص���ادر ومراج���ع ل��ھ دین اإلس���المي ال���و ،والسیاس���یة واالقتص��ادیة االجتماعی��ة
ى منھا المس�لمون جمیع�ا العقائ�د والعب�ادات واألخ�الق والش�رائع، ق�ال محددة یتلقَّ 

ُسوَل َوأُولِ�ي اْألَْم�ِر ِم�ْنُكْم فَ�إِْن  ﴿:تعالى َ َوأَِطیُعوا الرَّ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا أَِطیُعوا هللاَّ

ِ َواْلیَ�ْوِم اْآلَِخ�ِر  ُس�وِل إِْن ُكْن�تُْم تُْؤِمنُ�وَن بِ�ا�َّ ِ َوالرَّ تَنَاَزْعتُْم فِ�ي َش�ْيٍء فَ�ُردُّوهُ إِلَ�ى هللاَّ

وأھ��م ھ�ذه المص��ادر، الق��رآن الك��ریم  ،)59: النس��اء( ﴾أِْویًال َذلِ�َك َخْی��ٌر َوأَْحَس��ُن تَ�

  .والسنة النبویة المطھرة

ص الق��ائمون عل�ى ملتق��ى الفك�ر اإلس��المي ع�ددا ك��امال تن�اولوا فی��ھ خّص�وق�د 
یلم�ح فیھ�ا التن�وع  قضیة القرآن الكریم بكافة علومھ، والمتتبع لھ�ذه المحاض�رات

في فھم القرآن الكریم عبر المدارس الفقھیة والمذاھب اإلسالمیة المختلف�ة؛ وھ�ذا 
إنما یؤكد على اتفاق ھذه المذاھب في أصول الدین وثوابت�ھ، وأن االخ�تالف یق�ع 

  .عقیدة المسلم، واالختالف فیھا مشروعجوھر  ؤثر علىت في الفروع التي ال

م دلیال على مشروعیة 1983اد المنعقد سنة وجاء بعده ملتقى االجتھ 
االختالف في الفروع من الدین، ولیبیّن أن ھذا االختالف ال یتعارض مع دعوة 
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  .اإلسالم للوحدة

المصدر الثاني الذي وھي السنة النبویة المطھرة  بعرضكما اھتم الملتقى  
 ،ام الشرعیةوتطبیق األحك یرجع إلیھ المسلمون في فھم القرآن الكریم، واستنباط

م، تحت عنوان ملتقى السنة؛ 1982الملتقى السادس عشر المنعقد سنة  نظم حیث
وبالنظر للعناوین التي طرحت على منبره، نالحظ أنھا توزعت على المدارس 

  :وجاء في توصیاتھ. الفقھیة والمذاھب المختلفة

بكل أنواعھا المقبولة حجة هللا على عباده،  التأكید أن سنة رسول هللا  -
وأن جمیع المحاوالت الرامیة إلى إھمالھا أو زعزعة الثقة بھا مرفوضة، وأنھا 

  .المصدر الثاني للتشریع اإلسالمي بعد القرآن الكریم

العم�ل عل��ى إب�راز وح��دة األم�ة اإلس��المیة وتكوینھ�ا، ومقاوم��ة س�ائر أل��وان  -
  .المفرقة لألمةالتمزق والعصبیات الضیقة 

ویدعوا ملتقى الفكر اإلس�المي إل�ى ض�رورة اھتم�ام المس�لمین بعل�وم اللغ�ة  
العربیة ألنھا خادمة للمرجعیة، ذل�ك أن ق�وانین اللس�ان العرب�ي أداة أساس�یة لفھ�م 

  . الوحي ومقاصده

الكتاب : اإلسالم یقوم على دعامتین جلیلتین، ھما" :الغزالي ول الشیخیق
المطھرة، والكتاب المجید نزل باللغة العربیة، والرسول صلى المجید، والسنة 

یفقھ حقیقة الوحي،  وبناءا على ذلك ال ...هللا علیھ وسلم عربي الحیاة والتراث
ومنھج الرسالة اإلسالمیة، إال خبیر بأدب العروبة، راسخ القدم في 

   .)19(..."بیانھا

یجمعھا ویوحدھا، أین كانت لألمة اإلسالمیة تاریخ  :التاریخ المشترك - ج 
ھذه األمة تحت رایة واحدة، والتذكیر بھذا الماضي المجید من شأنھ أن یدعم 

  .جھود الوحدة التي تحقق ھذا المجد من جدید

اھتم ملتقى الفكر اإلسالمي في الجزائر بعرض تاریخ األمة اإلسالمیة في 
طبعاتھ  عصوره الزاھیة من خالل العدید من المحاضرات الموزعة على
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  :ومن األمثلة على ذلك العناوین التالیة المختلفة

تأثیر الفكر اإلسالمي في أوروبا أثناء القرون الوسطى وعصر النھضة دور 
   .لملتقى السادسا الفكر اإلسالمي في میالد النھضة في أوروبا

ي أوروبا بالذات كیف استطاعت الثقافة اإلسالمیة أن تمارس تأثیرھا القوي ف
  .الملتقى العاشر

لقرون فضل العرب على أوروبا في میدان نشأة وتطور النظام الجامعي في ا
   .الوسطى الملتقى الثاني عشر

  .جدول یوضح تكرار موضوع الوحدة خالل طبعات الملتقى: 1الشكل
   %النسبة المئویة  التكرار   الطبعة

  0  0  )م1968(  الملتقى األول

  0  0  )م1969(لملتقى الثاني

  0  0  )م1970-م1969(الملتقى الثالث

 3.57   4  )م1970(الملتقى الرابع 

  10.71  12  )1971( الملتقى الخامس

  1.78  2  )1972( الملتقى السادس

  13.39  15  )م1973(الملتقى السابع

  2.67  3  )م1974( الملتقى الثامن

  4.46  5  )م1975( الملتقى التاسع

  3.57  4  )م1976( الملتقى العاشر

  2.67  3  )م1977( الملتقى الحادي عشر

  3.57  4  )م1978(الملتقى الثاني عشر

  1.78  2  )م1979( الملتقى الثالث عشر
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  3.57  4  )م1980( الملتقى الرابع عشر

  7.14  8  )م1981(الملتقى الخامس عشر

  6.25  7  )م1982(الملتقى السادس عشر

  5.35  6  )م1983( الملتقى السابع عشر

  1.78  2  )م1984( عشر الملتقى الثامن

  9.82  11  )م1985(الملتقى التاسع عشر 

  2.67  3  )م1986(  الملتقى العشرین

  0  0  )م1987(الملتقى الواحد والعشرون

  15.17  17  )م1988( الملتقى الثاني والعشرون

األص�الة، مجل�ة  ، كت�اب)م1988 -م1968(ملتقیات الفكر اإلسالمي في الجزائر: المصدر
  .الرسالة

  .تحلیل معطیات الشكل األول -
ع عل�ى طبع�ات ملتق�ى الفك�ر یمثل الشكل األول تكرار موض�وع الوح�دة م�وزّ 

  .نملتقى العشریاألول إلى الالملتقى اإلسالمي من 
  حیث نسجل من خالل المعطیات الكمیة المالحظات التالیة؛

 حی��ث اھتم��ت غی��اب موض��وع الوح��دة ف��ي الطبع��ات األول��ى الثالث��ة،  -
فكار التي نادى بھا مال�ك ب�ن نب�ي ،  واتصلت باألببناء الفرد المسلم موضوعاتھا 

  .في ندواتھ الفكریة
حض��ور الموض��وع ب��درجات متفاوت��ة ب��ین طبع��ات الملتق��ى، دلی��ل عل��ى  -

 .في كل مرحلة وضرورتھاستشعار األھمیة بالموضوع 
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                 .الزمنیوضح تطور معالجة قضیة الوحدة بداللة  منحنى بیاني : 2الشكل 

  

  ).1988 - م1968(ملتقیات الفكر اإلسالمي في الجزائر: المصدر

   .تحلیل معطیات الشكل الثاني

لمتابع�ة تط�ور معالج�ة قض�یة الوح�دة بدالل�ة  منحنى بی�اني یمثل الشكل الثاني
  . الزمن 

  )المحور األفقي. ( حیث  على محور الزمن

  .م1968بدایة من الطبعة األولى سم تمثل            طبعة للملتقى   0.5كل 

  ).    المحور العمودي(على محور التكرارات  

  .سم           تكرار واحد0.5

  :مراحل أساسیة وھيإلى ثالث  التطور اھذیقّسم  أن  یمكن و 

وھي مرحلة استقاللیة تنظیم الملتق�ى ع�ن الحكوم�ة، وتمت�د   :المرحلة األولى
ق��د س��ّجلنا و ،)3-1م��ن التدریج��ة ( م1970 س��نةغای��ة إل��ى  م1968 س��نة م��ن

  :المالحظات التّالیة على ھذه المرحلة

ك�ون ؛ )م1970-م1968( الثالثة األول�ى الملتقیات  غیاب قضیة الوحدة في -
المرحل�ة تمی�زت بنخبوی�ة الموض�وعات والحض��ور، وغاب�ت فیھ�ا مواض�یع ع��دة 

تط��رح إش��كاالت   ألنھ��ا كان��ت تس��عى لبن��اء اإلنس��ان وكان��ت ملتقی��ات استش��كالیھ
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حول فھم الكون ودور اإلنسان وبناء اإلنسان الفعال، أكثر من كونھ�ا تبح�ث ع�ن 
  .حلول لمشاكل األمة، مثل إشكالیة الوحدة

ھ��ذه الملتقی��ات تح��ت إدارة ال��وزیر عل��ى  وزارة الش��ؤون الدینی��ة وق��د أش��رفت
  .العربي سعدوني

؛ )الملتقى الث�اني عش�ر -الملتقى الرابع) (م1978 -م1970( :الثانیة المرحلة
وھي مرحلة تنظیم الملتقیات تحت إدارة الوزیر مولود قاسم، وال�ذي ك�ان وزی�را 
للتعلیم األصلي آنذاك، ومن ممیزات ھذه المرحلة ط�رح العدی�د م�ن القض�ایا م�ن 

اث ف�ي من مجم�وع األبح� %46.5  أین بلغت نسبتھا حواليبینھا قضیة الوحدة، 
بالنظر إلى كونھا مرحلة قص�یرة وتح�ت إدارة  وھي النسبة األعلى . ھذه القضیة

، ویع��ود ذل��ك إل��ى وع��ي الجھ��ة المنظم��ة الكبی��ر بواق��ع الع��الم اإلس��المي جھ��ة 
ومشاكلھ، وضرورة اتحاد األمة اإلس�المیة ف�ي مجابھ�ة ھ�ذه التح�دیات، وھ�و م�ا 

ر یمة المتمثلة في شخص ال�وزأكده أغلب الباحثین، كما صرحت بھ الجھة المنظ
إل�ى سیاس�ة الدول�ة الت�ي س�عت للتعری�ب  إض�افةالقائم علیھا، في عدة افتتاحیات، 

  .في عھدي الرئیسین بن بلة وبومدین

وھي مرحلة مھمة كذلك في تاریخ  ؛)م1988 - م1979(  الثالثة المرحلة 
ھذه الملتقیات بسبب الوضع السیاسي الذي كانت تعیشھ الجزائر آنذاك، وتغیر 
النمط السیاسي الذي عاشتھ الجزائر والذي سمح بتعدد األحزاب، وشكل تحدیا 
فكریا جدیدا أمام ھذه الملتقیات، والتي رغم ذلك بقیت صامدة أمام ھذه الموجة 

، وھذه الفترة كانت تحت إدارة وزیرین بت التغیرات السیاسیةالفكریة واستوع
  .ھما بوعالم باقي وعبد الرحمن شیبان

بنسبة  على ھذه المرحلة أنھا تناولت بالدراسة موضوع الوحدة المسّجل و
، وخاصة موضوع الوحدة الفقھیة، الذي ظھر بقوة في الملتقى  53.57%

كما تناولت ھذه الملتقیات  الخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر،
، إلى جانب أن الملتقى والخارجیة لضرب الوحدة اإلسالمیةالمؤامرات الداخلیة 

الثاني والعشرون خصص كلھ لقضیة الوحدة تحت عنوان وحدة األمة اإلسالمیة 
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مفكرین وشخصیات ھامة من   كما یعتبر إعالن الجزائر الذي ضمّ  و وسطیتھا،
  : حیث جاء في نصھ مایلي سالمي األول من نوعھمختلف أقطار العالم اإل

أن األمة اإلسالمیة أمة تجمعھا عقیدة واحدة ومھما اختلف مذاھبھم الفكرة فھم 
  . یتفقون في الثوابت التي الریب فیھا ویجب علیھم  العمل من أجل التقارب

محمد  ،صادق علیھ معالي وزیر الشؤون الدینیة بوعالم باقي الشیخو 
النور  وة اإلمام احمد األحمدي أبنجلس العلمي جامعة قسنطیمرئیس الالغزالي  

الشیخ محمد حسین فضل هللا  ،ممثل اإلمام الخمیني في مجلس الثورة الثقافیة 
فضیلة الشیخ إسماعیل عبد الخالق لبنان،  الزعیم الروحي لحركة حزب هللا

الشیخ محمد سعید رمضان  ،عة القاھرةالدین جام الدفتار أستاذ بكلیة أصول
البوطي أستاذ أصول الشریعة اإلسالمیة جامعة دمشق األستاذ مولود قاسم نایت 

لس األعلى للغة بلقاسم عضو األمانة الدائمة للجنة المركزیة المكلف بالمج
یحیى لطف  الفسیل عضو المجلس االستشاري الوطنیة الجزائر، الشیخ 
یخ محمد الحافظ النحوي األمین العام للمجتمع الش، بالجمھوریة العربیة الیمنیة 

المفتي العام لسلطنة أحمد بن محمد الخلیلي  ، اإلسالمي دكار السنغالالثقافي 
الشیخ محمد الصالح ابن عتیق عضو المجلس اإلسالمي األعلى عمان، 
    .)20(الجزائر

جدول یمثل تكرار أصناف الوحدة التي طرح�ت عل�ى منب�ر الفك�ر :  3الشكل 
  .سالمياإل

الوح����دة المقص����ودة  ن����وع
  بالدراسة

النس���������بة المئوی���������ة   عدد التكرارات
  للتكرار

 %68.85   84   الثقافیة والدینیة الوحدة

  13.93%  17   الوحدة السیاسیة

 17.21%  21   الوحدة االقتصادیة
  

  ).م1988-م1968(اإلسالمي في الجزائر ملتقیات الفكر:المصدر
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  .تحلیل معطیات الشكل الثالث -
تمثل معطیات الشكل الثالث جدول لتك�رار موض�وع الوح�دة والنس�بة المئوی�ة 

  :لھ، والتي تشمل مختلف أنواع الوحدة، ویمكننا تسجیل المالحظات التالیة
الملتقى على الوح�دة الثقافی�ة والدینی�ة ب�ین المس�لمین؛ والمقص�ود بالوح�دة  زركّ  -

  :الثقافیة
والصفات الثقافی�ة الت�ي تمی�ز المجتم�ع المحافظة على منظومة القیم والعادات 

والف��رد المس��لم ع��ن بقی��ة الش��عوب، وھ��ذه الھوی��ة مص��درھا األساس��ي ھ��و تع��الیم 
اإلس�الم، كم��ا رّك�ز عل��ى ض�رورة االعتن��اء باللغ�ة العربی��ة كلغ�ة عقی��دة والس��عي 

  .لتحقیق ذلك
والمقصود بالوحدة الدینیة ھي وح�دة العقی�دة، ووح�دة التش�ریع اإلس�المي ف�ي 

  .الدین وثوابتھ أصول
الوحدة السیاسیة التي أشار إلیھا المحاض�رون ف�ي ملتق�ى الفك�ر اإلس�المي ذات  -

  :مفھومین
یركز ویدعو لضرورة قیام خالف�ة إس�المیة تض�م دول الع�الم  ؛المفھوم األول

  .اإلسالمي تحت نظام سیاسي واحد، وھذا في بعض المحاضرات فقط
للوحدة السیاسیة؛ وھو وحدة المواق�ف تج�اه اتَّجھ االھتمام نحو المفھوم الثاني 

القضایا اإلنس�انیة واإلس�المیة، وأص�حاب ھ�ذا المفھ�وم یش�یرون إل�ى قب�ول نظ�ام 
األمصار والذي كان سائدا حتى في عھد الخالفة الراشدة، بل ض�رورتھ التس�اع 

  .رقعة العالم اإلسالمي
ول اإلس�المیة وھي بذل الجھود من اجل بن�اء اقتص�اد ال�د: الوحدة االقتصادیة

وف��ق م��نھج واح��د، تقی���یم العوام��ل االقتص��ادیة لك��ل دول���ة م��ن أج��ل خل��ق ق���وة 
اقتصادیة تكنولوجیة وبشریة، وذلك عن طریق االس�تفادة م�ن الث�روات الطبیعی�ة 

  .)21( والبشریة

  .وعقبات الوحدة اإلسالمیة فرقةأسباب ال: ثالثا

المؤامرات التي تعرضت لھا وحدة األمة  ملتقى الفكر اإلسالمي  عرض
اإلسالمیة عن طریق االستعمار والتبشیر والغزو الثقافي والتعصب المذھبي، 
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إن المذھبیة طریق لإلسالم ولیست اإلسالم، والذي :"یقول موسى الصدر
یضحي بمصالح الھدف من أجل الطریق ھذا فھو غیر مؤمن بالھدف، الذاھب 

فھا، ولكن الخوف من أن نعطي المذھب حجما مختلفة وال خوف على اختال
أسھمت ھذه المؤامرات بشكل . )22("لیس لھ یعني نستبدل اإلسالم بالمذھب

عرات القومیة، مباشر في تعطیل جھود الوحدة، وعملت باستماتة على إثارة النًّ 
والتعصب القبلي؛ إدراكا منھا ألھمیة ھذا التكتل اإلسالمي الذي من شأنھ إعادة 

  .)23( یادة  الحضارة اإلنسانیة للعالم اإلسالميدفة ق

والمالحظ على المحاضرات التي تناولت أسباب تجزئة األمة اإلسالمیة،  
تركیز الباحثین فیھا على التوغل في السرد التاریخي للمؤامرات الشیوعیة 
والصھیونیة والمسیحیة من خالل حركة االستعمار والتبشیر، وھذا جعلھم 

تاریخ متناسین الھدف الذي أقیم من اجلھ ھذا الملتقى؛ وھو یتوغلون في ال
السعي إلیجاد مشروع علمي متكامل من أجل بناء الوحدة اإلسالمیة عملیا، مما 
جعل مؤسسة الملتقى تنبھ لمثل ھذا االنحراف عن المسار في أكثر من مناسبة، 

  .)24(والتي جاءت على لسان اللجنة المنظمة للملتقى

المحاضرون لحقیقة أنَّ تقصیر المسلمین أنفسھم في تطبیق وصایا كما نبّھ 
إن أكبر ثغرة " القرآن الكریم، یمثل أصعب عقبة أمام جھود الوحدة اإلسالمیة

في بناء الوحدة العقلیة والنفسیة للمسلمین المعاصرین ھي خلو عقولھم من 
  .)25("ةمنطق القرآن بتعلیمیَّتِھ الواضحة ومادیتھ الربَّانیة الصارم

  .من خالل الملتقىاإلسالمیة مالمح مشروع الوحدة  : رابعا

من خ�الل المض�امین الت�ي طرحتھ�ا مؤسس�ة الملتق�ى وخص�تھا بالنق�اش، ف�إن 
مالمح المشروع الوحدوي لألمة اإلس�المیة یج�ب أن تنطل�ق م�ن فك�رة أن وح�دة 

ع��الم الع��الم اإلس��المي لیس��ت فق��ط وح��دة ف��ي العقی��دة وف��ي العب��ادات ب��ل وح��دة 
   .)26(مختلفا ومجتمعات بشریة تعیش واقعا اقتصادیا ومجتمعیا

وعلی��ھ یج��ب تحدی��د المحت��وى االقتص��ادي واالجتم��اعي للوح��دة اإلس��المیة،  
باعتبار أن الوحدة ال تشمل الحیاة العقدیة فقط بل ھي وحدة بین تجمع�ات بش�ریة 
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  . اصةلھا خصوصیاتھا االجتماعیة والثقافیة ومذاھبھا االقتصادیة الخ

  ویتم ذلك من خالل؛ 

إج���راء ح���وار ب���ین المس���لمین، وھ���و ح���وار مب���دئي إلیج���اد أرض���یة عم���ل  -
أن نقوم نحن على الصعید اإلس�المي " مشتركة، یقول  األستاذ عبد العزیز كامل

بإجراء حوار شامل فیما بین كل المسلمین نجمع فیھ ما نتفق علی�ھ أوال وننق�د م�ا 
المرحل��ة األول�ى للقض�اء عل�ى الخ�الف حت��ى نختل�ف علی�ھ دون أن نتع�رض ف�ي 
 . )27(نتعود أن نتعامل مع بعضنا البعض

العم��ل عل��ى المس��توى القط��ري لتعزی��ز فك��رة الوح��دة ف��ي المج��ال الترب��وي  -
والدعوي، ثم االنتقال إلى المستوى األَُمِمي حتى یتحقق التعاون ومن ثم التماسك 

   . بین أفراد األمة اإلسالمیة

أنَّ الھیئ��ات اإلس��المیة : "وف��ي مع��رض ذل��ك یق��ول الباح��ث محم��ود دی��اب  
المختلف��ة مث��ل األزھ��ر والمجل��س األعل��ى للش��ؤون اإلس��المیة ومجم��ع البح��وث 
اإلسالمیة بالقاھرة وھنا في الجزائر ملتقى التعرف عل�ى الفك�ر اإلس�المي، وف�ي 

ألم�ة اإلس�المیة إذن ال�خ، ك�ل ھ�ذه الھیئ�ات ت�دعو إل�ى توحی�د ا...لیبیا واندونیسیا 
  .)28( "ھذا دلیل على الیقظة

التدرج في تنظیم العمل الوحدوي؛ من خالل تقییم الوض�ع الع�ام أوال للع�الم  -
اإلس��المي، وذل��ك لرص��د اإلمكانی��ات المادی��ة والث��روات البش��ریة الموزع��ة عل��ى 

  . )29(أقطاره في محاولة إلیجاد أرضیة مشتركة للتعاون والتبادل بینھا

المحاضرون ع�رض األعم�ال الت�ي ق�ام بھ�ا المفك�رون المحاض�رون  اقترح -
ف��ي الملتق��ى ف��ي دی��ارھم والت��ي ت��دعم أواص��ر الوح��دة ب��ین األم��ة اإلس��المیة، أي 

  .االنتقال من التنظیر إلى التطبیق

ع��رض الملتق��ى فك��رة األص��الة ف��ي س��عینا للبح��ث ع��ن الوح��دة، وذك��ر عب��د  -
یق�ول :" ال ف�ي كتاب�ھ أس�رار ال�ذاتف�ي ذل�ك م�ثال ض�ربھ محم�د إقب� كاملالعزیز 

فیھا أن طائرا كان في حدیقة فوج�د قط�رة ن�دى تلم�ع عل�ى زھ�رة ف�إذا ب�ھ ی�نقض 
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علیھ لیروي بھا ظمأه، فقالت لھ أنا قطرة ماء صغیرة ولن أروي لك ظمأ، ولكن 
قبل أن تنھي قطرة الندى شكواھا كانت قد استقرت في جوف الطائر ھ�ذه واح�دة 

من الماس على ارض الحدیقة فظنھ�ا قط�رة ن�دى فم�ال إلیھ�ا ثم نظر فوجد قطعة 
لیزدرھ��ا فقال��ت قطع��ة الم��اس ال تح��اول أن تفع��ل ذل��ك ان��ك إذا م��ا احت��ویتني ف��ي 

ویعلِّق إقبال أّن للماسة والماء ذات اللمع�ان ولك�ن ..... جوفك كان في ھذا موتك 
 الف���رق أّن قط���رة الن���دى ت���ذوب ف���ي غیرھ���ا وقطع���ة الم���اس لھ���ا ذات تح���افظ

  .)30("علینا أن نحافظ على ذاتنا.علیھا

ومما سبق یتضح أن ملتقى الفكر اإلسالمي تناول موضوع الوح�دة ف�ي ش�قیھ 
النظري والتطبیقي، حی�ث جسَّ�د الوح�دة اإلس�المیة م�ن خ�الل دعوت�ھ للعدی�د م�ن 
المحاض��رین وتقبل��ھ لثقاف��ة التن��وع واالخ��تالف، كم��ا ق��دم رؤی��ة فكری��ة متمی��زة 

  .وحدوي إسالمي واضح المعالمووضع أسس مشروع 

  .الخاتمة

  :إلى عدة نتائج من بینھا ھذه الدراسة خلصتوفي ختامھا      

مفھ��وم الوح��دة ف��ي اإلس��الم یتج��اوز المفھ��وم السیاس��ي لھ��ا، ومفھومھ��ا  أنّ  -
أعمق من أن یدل على التكتل السیاسي لدول العالم اإلسالمي بل یتجاوزه لیش�مل 

ھذه األمة اتج�اه القض�ایا المش�تركة وحت�ى الخاص�ة بك�ل وحدة الشعور بین أفراد 
  .قطر

، ال یعن����ي إلغ����اءه لوح����دةإق����رار اإلس����الم للوح����دة ودعوت����ھ الملح����ة لوأّن  -
للخصوصیة الثقافیة لكل مجتمع بل لكل فرد، وھذا ینبع من تأكی�د الق�رآن لُس�نَنٍیة 

  .التنوع واالختالف

للوحدة، وھذا حسب شھادات العدی�د عد تنظیم ملتقى الفكر اإلسالمي دعوة یُ  -
من المحاضرین فیھ، والذین أكدوا على أھمیة الملتقیات والمؤتمرات التي تبحث 

أف�راد |في أوجھ التشابھ بین أقطار العالم اإلسالمي  في بعث رواب�ط الوح�دة ب�ین 
األم��ة اإلس��المیة إذا م��ا اعتم��دت ھ��ذه الملتقی��ات العلمی��ة التنس��یق بینھ��ا م��ن حی��ث 

دھا والمواضیع المطروحة م�ن عل�ى منابرھ�ا حت�ى نلم�س التكام�ل ال�ذي وقت عق
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  .سعى إلیھ

ش���عوب األم���ة  أش���ار المحاض���رون ف���ي ملتق���ى الفك���ر اإلس���المي عل���ى أنّ  -
اإلسالمیة تتفق أن العقیدة جامعة لھا وأنھا األساس الوحدوي األول الذي یض�من 

  تماسك العالم اإلسالمي

ب اإلس�المیة م�ن خ�الل إش�راك اغل�ب ھ�ذه مبادرتھ في التقریب بین الم�ذاھ -
  .المذاھب في األطروحات العقدیة والفكریة للمواضیع التي اھتم بھا

 ت�ربط دول الع�الم اإلس�المي ببعض�ھاتناول الملتقى بالدراسة العالقات الت�ي  -
عالق��ة المغ��رب بالمش��رق وغیرھ��ا، س��عیا من��ھ إلیج��اد عناص��ر  ؛مث��لال��بعض 

  .التشابھ التي من شأنھا دعم الوحدة اإلسالمیة

جل القضایا والدراسات الت�ي تناولھ�ا الملتق�ى تتب�ع بالحق�ة الع�الم اإلس�المي  -
أو األمة اإلسالمیة؛ دلیل على وحدة الشعور بأزمة العالم اإلسالمي ككتلة واحدة 

  .عضھا البعض، ووحدة المصیر بین أقالیمھتتجزأ عن ب ال

دع��ا المحاض��رون إل��ى إنش��اء مجل��س اقتص��ادي إس��المي مش��ترك، ھدف��ھ  -
 .تنسیق العالقات االقتصادیة على أساس التكامل والتعاون

التركیز على الدور الفعال الحاسم لإلسالم في تحریر البلدان اإلسالمیة التي ال  -
لتحری��ر االقتص�ادي، واالجتم�اعي، والثق��افي ت�زال تع�اني م��ن االس�تعمار، وف�ي ا

للعالم اإلسالمي، وتحقیق تنمیة وتطویر مجتمعاتھ وتوحی�د المس�لمین حت�ى یع�ود 
  .لألمة اإلسالمیة مجدھا
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  .المالحق

  
ع�دد خ�اص  ،1988أكت�وبر -س�بتمبر -أوت -جویلی�ة  13/14مجلة الرس�الة الع�دد : المصدر

س�بتمبر وح�دة األم�ة  5-أوت  -30بملتقى الفكر اإلسالمي الثاني والعشرون  المنعقد الجزائ�ر 
  .وسطیتھاو اإلسالمیة 
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