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 الخامس: السداسي
 وحدة التعليم األساسية : وان الوحدة عن

– اختيارية  –ـ   حاضر العالم اإلسالمي  1:  المادة 
 40: الرصيد 
 40: المعامل 

 
 :أهداف التعليم

 .لب على واقع المجتمعات اإلسالميةأن يتعرف الطا -
 .أن يتعرف الطالب على األقليات اإلسالمية في العالم -
 .لصراع وصوره بين المسلمين و غيرهمأن يتعرف الطالب على طبيعة ا -
 .أن ينمي الطالب مهاراته في الدفاع عن اإلسالم والرد على شبهات المشككين -
 .أن يعرف الطالب الخطر المترتب على إسقاط القيم والمفاهيم اإلسالمية -
 

 :المعارف المسبقة المطلوبة 
بعيد والقريب ألساسيات من تحصيل الطالب لخريطة العالم اإلسالمي وتاريخ المسلمين ال

وكذا ما حصله الطالب من معارف . خالل دراسته للسنة األولى جامعي ومرحلة الثانوي
 .تتعلق بالتاريخ في المرحلة الثانوية والجامعية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومـن سيئات 
عمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد  أن ال إله إال اهلل أ

 :أما بعد ،وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
والحضارة والتـاريخ   ،الواحدة من حيث العقيدة العالم اإلسالمي وحدة متماسكةفإن 
مـن هـذه   ، ووالسياسية المترابطة يةصاداالقتوالمصالح  ،والجغرافيا المتصلة ،المشتركان
 .لمينليس في الدنيا وحدة أقوى من وحدة المسالحيثية 
مخططات أعداء اإلسالم والمسلمين في القرون الماضية كلها منصبة على كانت قد و

القـوانين   سنو، ية وغيرهاالحدود زرع النزاعاتو، ترسيخ التفرقب: منع قيام هذه الوحدة
 .للواقع األليم ع الدوليةالمجاموتوثيقها من 

وكلهـا تقـوم علـى األسـاس      ،اعتراها الـوهن  اليوم التجمعات البشرية القائمةو
 .وهو ال يقيم لوحده حضارة ثابتة وقوية كما أثبتت تجربة االتحاد السوفييتي ،االقتصادي

العالم اإلسالمي، هذا العالم الذي قـام  حاضر  إن شاء اهلل في هذا المقياس وسندرس
 :قال اهلل تعالى ،وتربط مجموعاته أمتن الروابط وأقوى األواصر ،أسس توحيدية قويةعلى 
إنما المؤمنون إخوة وقال سبحانه :   واعتصموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقـوا واذكـروا

وقال النبي صـلى   نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
ومن كان في حاجة أخيه المسلم  ،لمسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمها« :اهلل عليه وسلم

كان اهلل في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهلل عنه بها كربة مـن كـرب يـوم    
وقال صلى اهلل عليه . رواه البخاري ومسلم »القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره اهلل يوم القيامة

تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع ال تحاسدوا وال «: وسلم أيضًا
التقوى  بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانًا، المسلم أخو المسلم، ال يظلمه وال يخذله وال يحقره،

ر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسـلم  شبحسب امرئ من ال -وأشار إلى صدره  - ها هنا
 .1مسلم رواه  »دمه وماله وعرضه: على المسلم حرام

                                                
صحيح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه،  1

 .4614: رقم( 6891/ 4)وماله 
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم سمعت رسول : هريرة رضي اهلل عنه، قال يأب وفي حديث
رد السالم، وعيادة المـريض، واتبـاع الجنـائز،    : حق المسلم على المسلم خمس«: يقول

 .1ومسلم البخاريرواه  .»وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس
: قـال  اهلل؟، رسول يا هن ما: قيل «ست المسلم على المسلم حق» :مسلمرواية  فيو

 اهلل فحمـد  عطس وإذا له، فانصح استنصحك وإذا فأجبه، دعاك وإذا عليه، فسلم لقيته إذا»
 .2«فاتبعه مات وإذا فعده مرض وإذا فسمته،

نصوص القـرنن  في الكثير من  عن كل ما يضعفها وحدة المسلمينوصان اإلسالم 
وذلك  ،وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم :كقوله تعالى ؛الكريم والسنة النبوية الشريفة

 .ألن التنازع يضعف هذه الرابطة القوية
 .الوحدة هذهترسيخ لاعتبارات أخرى  أي بصفة اإليمان دون اهلل هموخاطب

وما يترتب  م في قلوب معتنقيهوعلى أساس هذه األخوة اإليمانية التي رسخها اإلسال
 .تقوم وحدتهم عليها من حقوق

 كتبه لمقال ترجمة" هـ1311" عشر التاسع القرن تمام في" المؤيد" ةجريد نشرت
 المسلمين فيه يصف، الفرنسية االستعمار وزارة ومستشار الفرنسي المستشرق" هانوتو"

 مستعمراتها في فرنسا سياسة لتوجيه نظره في الضرورية المقترحات عويض وعقيدتهم،
 :التالي العنوان تحت اإلسالمية اإلفريقية
 :المقال هذا في جاء مما انوك
 بها. واحدة رابطة تجمعهم المعمورة سطح على المسلمين جميع إن: القول وخالصة"
 السبب تشبه الرابطة وهذه يبتغونها، التي الوجهة إلى أفكارهم ويوجهون أعمالهم يديرون
 من :الكعبة من اقتربوا ومتى بسكونه، وتسكن بحركته تتحرك أشياء به تتصل الذي المتين
 من بإطار المحاط األسود الحجر من المقدس، الماء منه ينبع الذي زمزم من الحرام، البيت
 التي العزيزة أمنيتهم بأنفسهم وحققوا العالم، سرة إنه عنه يقولون الذي الركن من فضة،

 بيته في الخالق بجوار للفوز العالم من مدى أقصى في بالدهم مبارحة على استحثتهم

                                                
كتاب : ، وصحيح مسلم6441: رقم( 4/16)باب األمر باتباع الجنائز  كتاب الجنائز،: صحيح البخاري 1

 .4614: رقم( 6114/ 4)السالم باب من حق المسلم للمسلم رد السالم 
 .4614: رقم( 6116/  4) نفس الكتاب والباب السابقين،: صحيح مسلم 2
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.. صفوفا الصالة أداء على فتهافتوا أفئدتهم، في الدينية الحمية جذوة تاشتعل الحرام
 أجنحتهما وينشران والسكون السكوت فيعم" اهلل بسم: "بقوله العبادة مستفتحا اإلمام وتقدمهم

 يقولون ثم قلوبهم الخشوع ويمأل. الصفوف تلك في المصلين من األلوف عشرات على
 يمثل خاشع بصوت" أكبر اهلل" قائلين ذلك بعد همجباُه واتعن ثم ،"أكبر اهلل: "واحد بصوت
 .العبادة معنى

 إسالمنا عن غريب واحد، فكر جامعة تجمعه الذي الخارجي اإلسالم هذا أن تظنوا ال
 تحكمها التي" اإلسالمية" البالد كانت وإن ألنه به؛ له عالقة وال" والجزائر تونس في"

 تزال ال فإنها ،"حرب دار" هي وإنما" إسالم ارد"بـ الحقيقة في ليست نصرانية شعوب
 قلوبهم حول يحوم يزال ال والغضب! اإليمان صحيح مسلم كل قلب في وموقرة عزيزًة
 ليست القفص هذا قضبان كانت ربما صغارها، فيه جلست قفص حول اأُلسد تحوم كما

 اإلخاء رابطة كنول... بينها من إليهم الدخول عن تمنعها المتانة من بدرجة وال متقاربة
 .1"بالرياسة كافلة بأسره اإلسالمي العالم ألفراد الجامعة

فإن الباحثين اهتموا بدراسـته   ،وألن العالم اإلسالمي حقيقة وواقع وإن تعددت دوله
 ،اعتنى بدراسته المستشرقون ودرسوه دراسات معمقةلى اختالف مشاربهم ودوافعهم، فع

 وفي أحيـان  ،وصحيحة أحيانًا نزيهٌة ،لعالم اإلسالميوقدموا ألممهم معلومات كثيرة عن ا
 ،هم تلك المعلومات لتحقيـق أهـدافها وسياسـاتها   كثيرة مشوهة ومغرضة، واستغلت دول

ي أغلب جامعات ف تمبل أقي، ويستوي في هذا االهتمام دول الغرب والشرق على السواء
 .خاصة لدراسة العالم اإلسالمي هذه الدول أقسامًا

 :المطبقاني صالح زنما. يقول د
الغالبية العظمى من الجامعات الغربية ألغت اسم االستشراق من األقسـام العلميـة   "

وأصبحت هذه األقسام تعرف بأقسام دراسات الشرق األوسط أو األدنى أو معاهد دراسات 
الدراسات )الشرق األوسط وغير ذلك من األسماء، وأصبحت هذه الدراسات تحمل مسّمى 

بل إن دراسة العالم العربي واإلسالمي توزعـت علـى   ( دراسات المناطق)أو ( اإلقليمية 
 تهتم بالدراسات العربية واإلسالمية فقد أحصيت ثمانية عشر قسمًاأقسام الجامعة المختلفة 

                                                
محمد البهي، الفكر اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار . د، انظر 411-416ص 4ج - تاريخ اإلمام 1

 .(49-44: ص)الغربي 



 1 

فقد يختار الطالـب   ،يقوم مركز دراسات الشرق األوسط بالتنسيق بينها في جامعة بيركلي
ول قضية تخص دولة من دول العالم العربي اإلسـالمي أو  موضوعًا في علم االجتماع ح

 ،يختار بحثًا في علم اإلنسان أو الجغرافيا أو االقتصاد أو اللغة وغير ذلك من الموضوعات
كما أن أقسام دراسة األديان تهتم باإلسالم فيمكن إضافتها إلى الجهات التي تهـتم بالعـالم   

 .1"اإلسالمي
إنهم أقل الدول اهتمامًا بهذه الدراسات مع حاجتهم الماسة وأما دول العالم اإلسالمي ف

 .إلى ذلك، ألنها تتعلق بمصيرهم ومقومات وجودهم
روب هو المستشرق األمريكي لوث "حاضر العالم اإلسالمي" عنوأول من كتب كتابًا 

 اءجزأ 1رسالن ويقع في األمير شكيب أعليه ستودارد وترجمه عجاج نويهض وعّلق 
حاضر العالم "مثل كتاب  في الموضوع ذاتهعدة كتب بعده ، ثم ألفت (صفحة 1661و)

( صفحة 152و) ل عبد اهلل المصري ويقع في جزأينيملج "اه المعاصرةاياإلسالمي وقض
حاضر العالم "، و(طبعة دار الفكر ببيروت) لعلي جريشة "حاضر العالم اإلسالمي"و

 "الم اإلسالمي المسلمون بين قرنينحاضر الع"ى البغا وكتاب للدكتور مصطف "اإلسالمي
محمود عبد الحكيم ل "حاضر العالم اإلسالميأضواء على "، وللدكتور ياسين غضبان

 .وغيرها ،علي فرغلي الهريديل" حاضر العالم اإلسالمي"، وعثمان
، لمستشرق األمريكي لوثروب سـتودارد ل" حاضر العالم اإلسالمي"صورة من كتاب 

 :ترجم عجاج نويهضعليها ختم المولمطبعة السلفية بالقاهرة، م با1223طبعة سنة وهي 

                                                
في مداخلة ألقاها في المؤتمر السنوي الخامس الذي نظمته الرابطة العربية ، مازن صالح المطبقاني. د 1

قيم هذا المؤتمر بقسم الصحافة وأ، االتصال وثقافة الديمقراطية: تحت شعار، األمريكية ألساتذة االتصال
الدراسات : وعنوان المداخلة هو، م4111نوفمبر  66-64، واإلعالم في جامعة اليرموك باألردن

 .4ص ، في اإلنترنت( االستشراق)العربية واإلسالمية 
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، وفيها أيضا خط -باللون األخضر–وقد ألحق مع هذه الطبعة خارطة للعالم اإلسالمي 

 :بنفس اللون يبين أماكن تواجد األقليات المسلمة الكبرى في العالم
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 تعريف العالم اإلسالمي: األول المبحث
 

 :د والمساحة والموقعالحدو: األول المطلب
 :الحدود الجغرافية: األول الفرع

 :هذه الحدودلهناك اعتباران 
 :ذات األغلبية السكانية المسلمة باعتبار حدود الدول اإلسالمية .1

 :هي كالتاليمن الجهات األربع عتبار هذا االبوحدوده 

كـل مـن    ، وهي قريبة مـن (بابوا) يحد العالم اإلسالمي شرقًا غينيا الجديدة :شرقًا
أستراليا والفلبين وتايلندا، وأقصى امتداد شرقي لليابسة اإلسالمية هـو حـدود أندونيسـيا    

 .الشرقية
يحده غربًا المحيط األطلسي، وأقصى امتداد غربي لليابسـة اإلسـالمية هـو    : غربًا

 .لمملكة المغربيةل يةغربالحدود ال
به ما يقارب العشـر  والفارق الزمني بين أقصى شرق العالم اإلسالمي وأقصى غر

 .ساعات ونصف
يحده من الشمال الشرقي الصين الشعبية وروسـيا وفـي الوسـط بلغاريـا     : شمااًل

سبانيا والبرتغال ويفصل بينه وبين هـذه الـدول   تيا ومن الشمال الغربي ايطاليا وإوكروا
 .األخيرة البحر األبيض المتوسط

الوسط بحـر العـرب ومـن     يحده من الجنوب الشرقي المحيط الهندي وفي: جنوبًا
 .قيا الوسطى  وليبيرياالجنوب الغربي أقطار الكونغو الديمقراطية وإفري

 :سالمي وامتداده عبر قارات العالموهذه خارطة تبين حدود العالم اإل
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 :واألراضي التي تقطنها باعتبار الشعوب المسلمة .2

اطق داخل شـمال  المن بعضالشيشان وداغستان و: يضاف إلى ما سبق في قارة نسيا
روسيا، وميندناو جنوب الفلبين وفطاني جنوب تايلندا وجامو وكشمير غرب الهند، وأجزاء 

بورما وكومبوديا وفيتنام، ولووس ونيبـال   إقليم أراكان فيمن غرب ووسط الهند أيضًا، و
، وأجزاء مـن  الصين وشمال ووسط سنغافورةومنغوليا وبوتان، وأجزاء كبيرة من غرب 

 .باشرق أورو
يضاف إلى حدوده السابقة الكثير من األراضي التي تعيش عليها األقليات المسلمة في 

يجعل عتبار ، وهذا االالقارات الخمس جميعها، والتي سيأتي الحديث عنها الحقًا إن شاء اهلل
 .رقعة العالم اإلسالمي تتسع أكثر ويمكن مالحظة ذلك على خارطة العالم
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 :لعالم اإلسالميمساحة ا: الثاني الفرع
 .2.1كم 1233213321في قارة إفريقيا تبلغ مجموع مساحة الدول المسلمة  .1

 .2 .2كم 11.262.153 تبلغنسيا  مجموع مساحة الدول المسلمة في قارة .2

 .2كم 1163121با تقريبًا وأور مجموع مساحة الدول المسلمة في قارة .3

 .2كم 161.121تقريبًا  أمريكا الجنوبية مجموع مساحة الدول المسلمة في قارة .1

ـ  36.613.211ويكون بذلك مجموع مساحة دول العالم اإلسالمي تقريبًا هـو   ، 2مك
ـ  مليـون  112المقدرة بحوالي  أكثر من ربع مساحة العالموهذا يعني أن مساحته   ،3 2مك

 11 :لعالم، مثل روسياويكون العالم اإلسالمي هو األول مقارنة بالدول األكبر مساحة في ا
، 2مليون كم 2,6 :رية الصين الشعبية، وجمهو2مليون كم 2,2: جمهورية كندا ،2كم مليون
 .4 2ممليون ك 2,3:ت المتحدة األمريكيةالواليا
 

                                                
 .بناء على جمع مساحات الدول اإلفريقية المسلمة المذكورة الحقا، مع حذف مساحة جنوب السودان 1
ء على جمع مساحات الدول اآلسيوية المسلمة المذكورة الحقا، مع األخذ في الحسبان مساحة الدول بنا 2

 .التي استقلت بسبب تفكك االتحاد السوفياتي
3

 .بتصرف( 48ـ  41:ص)اقتصاديات العالم اإلسالمي لمحمود شاكر  
 (.41:ص)حاضر العالم اإلسالمي لياسين غضبان   4
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 :وأهميته موقع العالم اإلسالمي: الثالث الفرع
م للغاية إذ أنه يشمل مساحات كبيـرة مـن   اهموقع العالم اإلسالمي بأنه موقع يتميز 

فإفريقيا أكثـر مـن نصـف     ،ي قامت عليه الحضارات اإلنسانية منذ القدمالعالم القديم الذ
، كـذلك  1 2كم 32.265.222أراضيها تقوم عليها بلدان مسلمة، ألن مساحة إفريقيا الكلية 

يشمل العالم اإلسالمي األجزاء الجنوبية والوسطى والغربية من قارة نسيا، ويشمل كـذلك  
 .باوبلدانًا من شرق أور

ْ غربا بالسـاحل المطـلع علـى المحـيط      11 اإلسالمي بين خطي طول يقع العالم
 .درجة طولية 151ْ شرقا حيث حدود أندونيسيا الشرقية، أي أنه يمتد  112األطلسي، و

ية شـرق قليم سـينكيان  أو التركسـتان ال  إلى حدود إ أيضايمتد في الشمال الشرقي و
 .ْ 22عند خط الطول  نغالداشوب

الجـزر  " ْ جنـوب خـط االسـتواء    12مي بين خطي عـرض  العالم اإلسال يمتدو
أمَّا إفريقيا فيمتد إلـى جنـوب خـط    ، "إقليم تركستان" ْ شماله 52و، "اإلندونيسية في نسيا

 .االستواء حتى حدود الصومال
 .كم 161,162وحدوده البرية تقدر بحوالي 

-يد رسم دائـرة  إذا أر-ويكفي ما انتهى إليه أحد العلماء، من أنَّ مركز العالم كله 
إن األمة اإلسالمية أّمة وسط في موقعها، وأمثل الشيء أوسطه في كل : أن نقول -جغرافيًّا
 .شيء

ومن َثمَّ فإن العالم اإلسالمي جغرافيًّا واستراتيجيًّا يتفوق في موقعه على أّي بقعة في 
 .2العالم كله
 

بين شـرق   تتصاالاال بغلجدًا من الناحية التجارية والعسكرية فأ هامالموقع وهذا 
كون عن طريق العالم اإلسالمي سواء عن طريق وغربه أو بين شماله وجنوبه إنما تالعالم 

 .أراضيهمياهه أو 

                                                
1

، وانظر WWW.albari.8m.com: الكوكب الذي تعيش فيه وعنوانهمن موقع ماذا تعرف عن  
 (.146:ص)جميل المصري.حاضر العالم اإلسالمي لد

 (.61-8: ص)حاضر العالم اإلسالمي لعلي جريشة ومحمود محمد سالم  2

http://www.albari.8m.com/
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 :وهو يتحكم في
 :وأغلب الممرات البحرية الهامة أهم البحار والمحيطات - أ

يطل العالم اإلسالمي على أهم البحار والمحيطات، وتقدر حدوده البحرية بحوالي 
مضيق ملقا في الشرق : مدخلي المحيط الهندي؛ وهما كما تحتضن أراضيه كم، 122.311

قناة : بين ماليو وسومطره، ومضيق باب المندب في اليمن، ومدخلي البحر المتوسط؛ وهما
 .السويس في مصر، ومضيق جبل طارق في المغرب

 :مثلالمضايق البحرية في العالم  أهم فيكما يتحكم العالم اإلسالمي 
 .(البحر األبيض المتوسطوالمحيط األطلسي ـ )ويربط بين  مضيق جبل طارق -1

 
أهـم   يهو: (البحر األحمروالبحر األبيض المتوسط ـ  ) وتربط بين قناة السويس -2

متـد  ت ية للعالم وهالرئيس ةعتبر البوابتو ،كم 163 ايبلغ طولهو ،الم كلهممر مائي في الع
 .جنوبا السويسمدينة  ىلإشماال  بورسعيدمن مدينة 

https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
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البحـر  وبيض المتوسط ـ  البحر األ)ويربطان بين  لومضيقي البوسفور والدردني -3
 .(األسود
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خلي  عدن ومنه إلى المحـيط  وـ   البحر األحمر) ويربط بين ومضيق باب المندب -1
 .(الهندي

 
ومنـه إلـى المحـيط     مانخلي  ُعوـ   لخلي  العربيا) ويربط بين هرمز ومضيق -5
 .(الهندي

 
مر بـين جزيـرة   وي( المحيط الهاديوـ  المحيط الهندي)ويربط بين  مضيق مالقا -6

 .جزيرة الماليو للقادمين من الغربسومطرة وشبه 
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ويربط أيضا  يرتي جاوة وسومطرة األندونيسيتين،يق الصوند الفاصل بين جزمض -1
ادمة مـن جنـوبي   لسفن القل يمثل أهمية كبيرةو ،(المحيط الهاديوـ  المحيط الهندي)بين 

 .جنوب شرقيهاوالرجاء الصالح والمتجهة إلى شرقي نسيا و إفريقيا

 
 محطة هامة للمسافرين عبـر   جزر المالديف التي تقع جنوب غربي الهند تعتبرو -1

 222منهـا  : وجميع سكانها من المسلمين وتتكون من حوالي ألفي جزيرة، المحيط الهندي
 322ألف ساكن وتبلغ مساحتها حوالي  352جزيرة مأهولة بالسكان وعدد سكانها حوالي 

 .1تقع في عمق المحيط الهندي ، وهذه الجزر2مك

 
 :من أهمهاو، أخرى مي ممرات ومضايق بحريةيوجد في العالم اإلسالكما 

                                                
 (.66:إلى ص 61:من ص)د شاكرلمحمو" اقتصاديات العالم اإلسالمي"انظر تفاصيل ذلك في 1
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، مضـيق جوبـال  ، مضيق تورس، مضيق موزمبيق، مضيق سنغفورا، مضيق مكسر
1مضيق تيران، مضيق اوترانتو

. 

 
 :والجزر نهاراألالبحيرات وأهم و -ب

 252أكثر مـن  هار العالم، حيث يمر بأراضيه به أهم أنالعالم اإلسالمي يوجد كما أن 
 :، ومن أنهاره الهامةنهير 12222وحوالي  انهر

، تاريم، النيجر، جيحون، سيحون، دجلة، الفرات، النيل  -
ــنغال، األردن ،الخــابور ــا، الس ، العاصــي، األورال، فولج
 .2رتشأ، كاماأ، برهاما بترا، الكان ، السند، الليطاني

 
 

 :أكبر بحيرات العالم مثل العالم اإلسالمي تقع فيكما  -

 2كم 131,222    بحيرة قزوين - .1
2كم 13,222   بحيرة فكتوريا - .2

 

2كم 63,222      بحيرة نرال  - .3
 

2كم 16,222     بحيرة تشاد - .1
 

2كم 1,252      البحر الميت - .5
 

 :ويضم بعض أكبر جزر العالم مثل -
 .2كم 743,000  جزيرة بورنيو بماليزيا

 2.3كم  475,000وجزيرة سومطره بإندونيسيا 
 

                                                
 .4169 اكتوبر   61: تاريخ الزيارة https://www.marefa.orgموقع المعرفة  1
 .الموقع نفسه 2
تاريخ نشر  أرقام ومؤشرات،: حالة العالم اإلسالمي: مقال بعنوان موقع الجزيرة نت، 3

 . 11:64: الساعة، 4169 /61/10 : ، تاريخ الزيارة68:11، الساعة  2004/10/3:المقال

 اسم النهر كم/طوله

 النيل 6,695

 النيجر 4,700

 السند 2,900

 الفرات 2,736

 يززمبي 2,700

 دجلة 1,835

 السنغال 1,700

https://www.marefa.org/
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 :مناخ العالم اإلسالميتضاريس و :الثاني المطلب
من جنوب يمتد العالم اإلسالمي على رقعة واسعة من الكرة األرضية ويبدأ جنوبًا 

في أواسط نسيا، فيمر مدار السرطان  55خط االستواء إلى أن يتجاوز شمااًل خط عرض
في منتصفه تقريبًا، وهو بهذا التوسع في خطوط العرض تتنوع تضاريسه تنوعًا كبيرًا 

الواسعة  يالجبلية الشاهقة والسهول الخصبة والغابات الكثيفة والصحار فتشمل المرتفعات
 .ة مع الكثير من الجزروالسواحل البحري

 
 
 

 :أما أنواع المناخ الذي يسود العالم اإلسالمي فيشمل
ويسود المناطق القريبة من خط االسـتواء، وهـي المنـاطق    : المناخ االستوائيـ 1

االستوائية في وسط إفريقيا وجنوب شرق نسيا، وتتميز باعتدال الجو الـدائم وباألمطـار   
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فيها بعض  والتي ال يزال وائية الكثيفة،بغاباتها االستالدائمة الغزيرة وخاصة في الصيف، و
 .دائية كما يحدث في غابات إفريقياالقبائل التي تعيش حياة ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مت مكانها زراعة متقدمة كما قات من قطع أشجار هذه الغابات وأوبعض الدول تمكن
 .حدث في أندونيسيا وماليزيا وغيرها
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ويسود غرب نسيا وأجزاء واسعة من شمال إفريقيا : طمناخ البحر األبيض المتوسـ 2
وتصل نثاره إلى أفغانستان وشمال غربي باكستان وأجزاء من تركسـتان، وتمتـاز هـذه    

 .المنطقة باألمطار الشتوية والجفاف في الصيف مع اعتدال شتائها وحر صيفها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ء الوسطى ، ويسود األجزا32و 11ويمتد بين خطي عرض : المناخ الصحراويـ 3
وفي نسـيا فـي جنـوب غربهـا      ،من شمال إفريقيا وهي التي تسمى بالصحراء الكبرى

وأواسطها حيث يسود الجزيرة العربية وبادية الشام والعراق وإيران وتركستان، ويتميـز  
 .هذا المناخ بقلة األمطار وبالحرارة الشديدة صيفًا

 :صورة للصحراء الجزائرية من الفضاءوهذه 
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ولكل نوع من أنواع المناخ السابقة نباتات خاصة به، فالغابـات الكثيفـة والكاكـاو    

والزيتـون   ،والنخيل في المناطق الصـحراوية  ،والموز واألناناس في المناطق االستوائية
 .1والقمح والشعير في المناطق المتوسطية

كمـا  ، ودة في العالمفإنه يشمل كل أنواع المناخ الموج العالم اإلسالمي والتساع رقعة
أنواع أخرى من المناخ تتأثر بالمواقع المحلية التي تضفي عليها صفات خاصة، مثل  توجد

المرتفعات الجبلية التي تتميز بالبرد الشديد شتاء واعتدال الحرارة صيفًا كجبال األطلس في 
 .المغرب العربي ومرتفعات كشمير والقوقاز وتركيا والعراق ولبنان وُعمان

 
 :موارد العالم اإلسالمي: الثالث مطلبال
 :تعتمد على ثالثة عناصر قوة أي اقتصاد -
 .العنصر البشري -1
 .الخامات -2
 .رأس المال -3
 :لكيمالعالم اإلسالمي و
ال يتوافر عددهم ألي دولة ( أكثر من مليارين من المسلمين): من العنصر البشري -أ

اإلسالم من أبنائـه،   صر اإلخالص الذي يتطلَّبهفإذا أضفت إلى هذا العنصر عن، في العالم
 .لكانت هذه الثروة البشرية هي أّول وأكبر ثروات العالم اإلسالمي، وعنصر اإلتقان كذلك

 :الخامات -ب
ال يوجد في العالم كله مكان تتوافر فيه كل المعادن، وكـل الطاقـات، وكـل    حيث 

 .الخامات إال العالم اإلسالمي
 :رأس المال -ج

 .نطقة اإلسالمية اآلن أغنى مناطق العالم برأس المالوالم

                                                
كالهما ( 66ـ  64:ص) واقتصاديات العالم اإلسالمي ،(66ـ  64:ص) انظر سكان العالم اإلسالمي 1

. د وجغرافية اإلنسان ل ،(61ـ  64:ص) ياسين غضبان. د وحاضر العالم اإلسالمي ل ،لمحمود شاكر
 (.16 ـ 11:ص) عبد الفتاح محمد وهيبة
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فإذا أضفنا إلى ذلك وجود األسواق االستهالكية ووفرة طرق المالحة البرية والجوية 
وتوسط بالد العالم اإلسالمي بين العالم كله شرقه وغربه؛ لعرفنا كيف يمكن أن ، والبحرية

 .نكون أكبر قوة اقتصادية في العالم كله
 .1ينتبه المسلمون، ويملكون أمورهم في أيديهم؟ ولكن متى

وهي الثروات  االقتصاديةيملك العالم اإلسالمي إمكانات ضخمة من عناصر القوى و
 .باإلضافة إلى األيدي العاملة. الزراعية والحيوانية والمعدنية وخامات الصناعة
 :ما يلي اإلسالميومن أهم الثروات التي يتمتع بها العالم 

 :والمعادنالبترول 
 :يكفي أن نعرف هذه الحقائق

 %6233هـو   البترول من احتياطي العالم اإلسالمي فإن ات قديمةإحصاءحسب  -أ
 .(عتقد أنه زاديو)ي من جملة االحتياطي العالم

 :المعادن األخرى -ب
اإلسالمية فـي   يوجد في البالد، الحديد والصلب: وفي مقدمتها أهمها في الصناعات

 .2ومصر، ائر والمغرب، وتونس، وتركياماليزيا، والجز
 .أما أنفس المعادن مثل الذهب والماس واليورانيوم

 .ياإلسالم العالمفيوجد منه الكثير في 
 :أما الطاقات غير البترول

، فتوجد لدينا مساقط المياه التي تتوّلد منها الكهرباء، ولدينا الزيت، والغاز الطبيعـي 
الطاقـة   القليـل وهـي   تستغل بعد، وليس للعالم منها إال وتوجد في بالد اإلسالم طاقة لم

وتدل أبحاث جادَّة وجديدة على أنه يمكن أن تتحّول إلى أهم الطاقات لو أحسـن  ، الشمسية
 .استغاللها
يحتل المرتبة األولـى  فهو . نصيب العالم اإلسالمي من الثروات المعدنية وفير جداو

% 12والكروم % 56والقصدير % 12ق حوالي كما سببال منازع في عدد منها مثل النفط 
 %. 23وبوكسيت األلومنيوم % 25والمنجنيز والفوسفات 

                                                
  (.64-66: ص)حاضر العالم اإلسالمي لعلي جريشة ومحمود محمد سالم  1
 (.64: ص) نفسهالمرجع  2
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مع األخذ بعين اإلعتبار أن الثروات المعدنية لم تستغل بعد في العديـد مـن الـدول    
 .اإلسالمية

إمكانيـة هائلـة السـتخدامها فـي      نسلميموهذه الثروات المعدنية تضع بين أيدي ال
 .وهذا يتطلب إقامة قاعدة صناعية تكنولوجية( تصديرها خام)بدال من  صناعات حديثة

 
 :الثروات الزراعية والحيوانية

التساع وتنوع المناطق التي يشملها العالم اإلسالمي فإن األراضـي الزراعيـة بـه    
عظيمة االمتداد والخصوبة وفي عدة مناطق مناخية مختلفة مما يجعل المحاصيل متنوعـة  

ن حتى اآلن ال زال مردود الزراعة في العالم اإلسالمي منخفضا بالقياس إلى ولك.. ووفيرة
. ما يتوفر فيه من إمكانيات لعدم الوصول إلى العناية الكافية واالستخدام اآللـي الحـديث  

. طنـاً ( 12)ولذلك نجد أن مردود الكيلومتر المربع من األرض الزراعية في سوريا مثال 
 .طن( 222)طن وفي فرنسا ( 322)صل مردوده إلى بينما مثيله في الدانمرك ي

 .الكامل االستغاللوهذا يوضح أن اإلمكانات المتوفرة غير مستغلة 
 .1مليون رأس من األبقار واألغنام والماشية 315كما يملك العالم اإلسالمي نحو 

 :الكامل فالعالم اإلسالمي ينت  حاليا االستغاللورغم عدم ، ولكن اإلمكانات متوفرة
من إنتـاج  % 22من إنتاج السكر و% 12من اإلنتاج العالمي للقمح واألرز و% 15

وجـوز الهنـد   % 12ونخيل الزيـت  % 11كما يتفوق في إنتاج الكاكو فينتن  منه . التمر
 %.12والمطاط  %13والقطن % 32والزيتون % 35

بـذلك  ويحتل العالم اإلسـالمي  . نتاج ضخم قياسا إلى وسائل اإلنتاج المتخلفةإوهو 
والمركز الثـاني فـي    ،المرتبة األولى في العالم في إنتاج القطن والكاكو والمطاط والتمر

 .والمركز الثالث في إنتاج قصب السكر وعدد من الغالت األخرى. إنتاج القمح والزيتون
 :يالموقع االستراتيج

خاصـة   ،تتضح أهمية هذه اإلمكانات الهائلة والطاقات المتوفرة في العالم اإلسالمي
ن القارات القديمة الثالث نسيا إذ يربط بي، من هذا الموقع الفريد الذي يحتله في قلب العالم

فريقيا وأوروبا بطرق المواصالت البحرية والجوية مع قارات العالم الجديـد فيكـاد ال   إو
                                                

 (.6: ص)العالم اإلسالمي والمكائد الدولية خالل القرن الرابع عشر الهجري، لفتحي يكن،  1
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فهو ملتقى طرق العالم  ،يوجد خط بحري أو جوي في العالم إال ويمر في العالم اإلسالمي
ارته وانتقاالت مواد الطاقة كالبترول والمواد الخام التي هي عصب الصناعات الحديثة وتج

وهذه األهمية القصوى لهذا العالم من حيث الموقع والطـرق ووفـرة   . في الدول المتقدمة
والتي . هي التي جعلته مطمع الدول الكبرى ومجال صراعاتها وهدف سيطرتها، الخامات

ا لكـل تلـك   ن القوة والوعي واإلدراك ما يجعلنا نضـع حـد  نأمل أن نكون قد وصلنا م
 .1المطامع
 

                                                
 (.4: ص)المرجع السابق  1
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 مراحل تشكل العالم اإلسالمي :الثاني المبحث
 

 :في وقت قياسي وتوسعه نشأة العالم اإلسالمي :األول المطلب
لألنبياء والرسل الذين سبقوه  أرسل اهلل تعالى نبيه محمدًا صلى اهلل عليه وسلم خاتمًا

، وأنزل اهلل تعالى عليهم كتبًا سماوية لهدايـة أقـوامهم   عيسى عليهما السالم بآدم إلى بدءا
 المنزل نجيلاإلداود و على المنزل زبورالموسى والمنزلة على توراة الكصحف إبراهيم و

عيسى عليهم السالم وختم اهلل هذه الكتب بالقرنن الكريم، ومن المعلوم أن الرسـاالت   على
عث النبي صلى الح وهداية أمم معينة وفي أزمنة محددة حتى ُبوالكتب السابقة جاءت إلص

نزل عليه القرنن الكريم لهداية البشـر  وُأ ،اهلل عليه وسلم للناس كافة في كل زمان ومكان
: سورة سـبأ  وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرًا ونذيرًا :جميعًا وقال له سبحانه وتعالى

 :سورة األعـراف  اهلل إليكم جميعًا ا الناس إني رسولقل يا أيه  :وقال تعالى أيضًا ،21
151. 

وبدأ المجتمع المسلم يتكون في مكة ببطء لما القاه من محاربة شـديدة مـن كفـار    
قريش، وثبت المسلمون على عقيدتهم رغم االبتالءات والمحن، ثم ُأمروا بـالهجرة إلـى   

أت الدولة المسلمة بقيادة النبي صلى نش النبوية األذى عليهم، وفي المدينة اشتدالمدينة لما 
 صلى اهلل عليه وسـلم اهلل عليه وسلم وبدأ المجتمع المسلم يتوسع بسرعة، فلم يلتحق النبي 

وتـابعيهم   عهد أصـحابه وفي  ،متد خارجهاي وبدأحتى عم اإلسالم الجزيرة العربية  بربه
قـرن  ، ولم يمض ومصر والمغرب العربي وصل إلى الشام والعراق وإيران وبالد السند

 فيالشرقية  تركستانإلى حتى كانت الدولة المسلمة تمتد من أواسط فرنسا غربًا  من الزمن
 111سـنة   معركة بالط الشهداء كانت)، إفريقيا كله الصين شرقًا وشملت األندلس وشمال

  .(هـ
فتح اإلسالمي بهذه السرعة التي اتصف بها لـم  دث الاح): قال األمير شكيب أرسالن

سنة أكثر مما فـتح   12بق له مثيل في التاريخ حتى قال الكثيرون إن العرب فتحوا فييس
الدنيا فـي نصـف    نصف إن العرب فتحوا:) يقولوكان نابليون (. سنة 122الرومان في 

 .1(قرن
                                                

 (.44/ 6) ن، تعليق شكيب أرساللوثروب ستودارد، حاضر العالم اإلسالمي 1
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كان لنصر اإلسـالم هـذا النصـر    ) :ردل المستشرق األمريكي لوثروب ستوداقاو
ماهية تعاليم صاحب الرسـالة  -2أخالق العرب  -1 :الخارق عوامل ساعدت عليه أكبرها

 .1(وشريعته
 :البداية والنهايةوقال ابن كثير في 

وهكذا وقع، وعم هذا الدين، وغلب وعال على سائر األديان، في مشـارق األرض  "
ومغاربها، وعلت كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم، وذلت لهم سائر البالد، ودان لهـم  

ف أصنافهم، وصار الناس إما مؤمنا داخال في الدين، وإما مهادنـا  جميع أهلها على اختال
وقـد ثبـت فـي    . باذال الطاعة والمال، وإما محاربا خائفا وجال من سطوة اإلسالم وأهله

إن اهلل زوى لي األرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي مـا زوي لـي   »: الحديث
 .2"«منها

 :عة العالم اإلسالميخرائط توضح اتساع رق :المطلب الثاني
إلى عصرنا الحالي  النبوةعهد  منوهذه خرائط توضح اتساع رقعة العالم اإلسالمي 

 :3أكبر الدول اإلسالمية عبر التاريخ وتشمل
 (م632-622/ هـ11-1)عهد النبوة   1.

 (م661-632/هـ11-11)الخلفاء الراشدون  2. 

 (م152-661/هـ 132 -11)األموية  خالفةال 3. 

 (م1251-152/هـ656-132) ةالعباسي خالفةلا  4.

 (م1511-1252/هـ223-611)المماليك دولة  5. 

 (م1221: هـ1311-هـ611) ةالعثماني خالفةال 6. 

 .العالم اإلسالمي اليوم 7. 

 
 
 

                                                
 (.4ـ6/ 6)حاضر العالم اإلسالمي  1

 .(116/ 2)البداية والنهاية  2
 .4169 اكتوبر   61: تاريخ الزيارة https://www.marefa.orgموقع المعرفة  :المصدر 3

https://www.marefa.org/
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 :يعهد النبوال في العالم اإلسالمي

 
 :العالم اإلسالمي في عهد الخلفاء الراشدين

 
 :دولة األمويةالعالم اإلسالمي في عهد ال

 
 



 21 

 :العالم اإلسالمي في العهد العباسي

 
 :العالم اإلسالمي في عهد المماليك

 
 :العالم اإلسالمي في العهد العثماني
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 :العالم اإلسالمي اليوم
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 :لدول المسلمة عبر التاريخهم اسرد تسلسلي أل :الثالث المطلب

 وسنوات عدد الخلفاء العاصمة المؤسس اسم الدولة
 حكمال

 دولة النبي
 هوخلفائ

 خلفاء  + 1النبي والكوفة المدينة  النبي
 (هـ11ـ 1)

 الخالفة األموية
معاوية بن أبي 

 (هـ132ـ 11) 32 دمشق، األندلس سفيان

أبو العباس بن  الخالفة العباسية
 محمد

بغداد، سامراء، 
 القاهرة

في 11في العراق و31
 (هـ656ـ132)مصر

 العبيديون
 (يونالفاطم)

أبو محمد 
 (هـ561-221) 11 القاهرةالمهدية،  اهلل المهديعبيد

ركن الدين  السالجقة
 طغرل بيك

 (هـ121-122) 33 أصفهان، بغداد

 محمود الغزنوي الغزنويون
غزنة في 
 (هـ511-351) 21 أفغانستان

أبو بكر بن عمر  المرابطون
 اللمتوني

هاجة، صن
 مراكش

 (هـ111-513) 1
 (هـ151-511)

 (هـ661-513) 13 مراكش محمد بن تومرت موحدونال

الناصر صالح  األيوبيون
 (هـ611-561) 62 القاهرة ودمشق الدين األيوبي

المعز عزالدين  المماليك
 أيبك

 (هـ223-611) 51 القاهرة

 (هـ1222-221) 16 تبريز، طهران إسماعيل األول الصفويون

عثمان بن  العثمانيون
 أرطغرل

-هـ611) 31 اسطنبول
 (م1221: هـ1311
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دول العالم اإلسالمي في العصر الحاضر وعدد سكانها ونسبة : الثالث المبحث
 المسلمين فيها

 
 :تزايد عدد المسلمين في العالم بشكل مطرد ونسبتهم عالميا: المطلب األول

 العالم حولعدد المسلمين الكبير لومن المراجع الهامة حول التزايد 

 
 :بلغ العالم سكان إلى نسبة المسلمين عدد للندنية أنا البياننشرت مجلة و

 .م1212 عام% 11
 :ويتوقع أن يبلغ، م2222 عام% 23
 .1م2225 عام% 31

إن مسـلمي العـالم بلـغ    : م قائلة1226كتبت صحيفة يو إس تودي إحصائيات عام 
 16232123222مسلم في قارة نسيا و 1.22236223222منهم  1311235163225عددهم 
 .ي إفريقيامسلم ف

 %.26تشكل نسبة المسلمين  5311132323221( م1226)مجموع سكان العالم 
 136إلى حوالي % 235لقد ارتفعت نسبة المسلمين في الخمسين عامًا األخيرة بمعدل 

أمـا البوذيـة   % 111والهندوس بمعدل % 11زادت بمعدل  نصرانيةبليون في حين أن ال
 .2%63فبمعدل 
 

                                                
 .هـ6468ذي الحجة : البيان عددمجلة  1
الجمعة : يوم، جريدة الوطن السعوديةنشرته ، رحمن السليمانمن مقال لعبد المحسن عبد ال 2

 .هـ61/61/6446

http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-12-20/readers.htm
http://www.alwatan.com.sa/daily/2002-12-20/readers.htm
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 :1نس من كلية العلوم جامعة األزهرعادل طه يو.د.وقال أ

 

 
العالم،  من سكان% 2335إلى  1212نسبة المسلمين قد وصلت سنة  أن ثم توصل إلى

 :2حيث قال

 
 

العالم اإلسالمي والمكائد الدولية خالل القرن الرابع عشر "ويقول فتحي يكن في كتابه 
 ":الهجري
لعدد اإلجمالي لسـكان العـالم   إن ا هـ 1122تقول اإلحصاءات المتوفرة حتى عام "

بخالف األقليات المتفرقة غير .. مليون نسمة( 152)إلى ( 122)اإلسالمي يتراوح ما بين 
 .سالمية أو خارج العالم اإلسالميذات الحجم والتي تعيش في دول غير إ

                                                
 .68و 61: ص، مكتبة ابن سينا القاهرة عادل طه يونس، العالم اإلسالمي اليوم،.د.أ 1
 .66: المرجع نفسه، ص 2
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مليون نسمة أو ما يزيد عن ثلثي سـكان العـالم   ( 552)وتقول اإلحصاءات أن نحو 
قارة نسيا حتى اآلن  ون في قارة نسيا وأن عدد الدول اإلسالمية المستقلة فياإلسالمي يعيش

 .في اتحاد الجمهوريات السوفياتيةبخالف الجمهوريات اإلسالمية الداخلية  .دولة 21هي 
مليون نسمة من سكان العالم اإلسالمي في أفريقيـا  ( 322إلى  252)ويعيش ما بين 

 .من سكان أفريقيا كلها% 62نحو  ندولة مستقلة ويمثل المسلمو 21في 
قين كأقليات في قارات المسلمين المقيمين متفر، إلسالميفإذا أضفنا إلى سكان العالم ا

فر اإلحصاء الدقيق لهـا حتـى   أوروبا واألمريكتين والمناطق األخرى وهي أعداد ال يتو
 .يون مسلمألف ملفإنه يمكن أن تصل القوى البشرية اإلسالمية في العالم لنحو  .اآلن
التي  ومساحة اليابسبأكملها  خمس سكان الكرة األرضيةوهذه القوى تمثل نحو  

وهذا يبين مدى اإلمكانات الكامنة في حوزة هذه  تبلغ ربع الكرة األرضيةيسيطرون عليها 
  .1"بها واالستفادةالقوى اإلسالمية وخطورة وضرورة استغاللها 

 
 

 :Pew Forumإحصائية منظمة 
Pew Forum مةمنظنشرت 

 -وهي أشهر منظمة إلحصاء أصحاب الملل في العالم- 2
توقعات بين _مستقبل السكان المسلمين في العالم: تقريرا بعنوان 2211 في جانفينشرت 
 .مصدرا كما ذكروا 152، معتمدا على (2232و 2212)عامي 

 :ومما جاء في أواخر هذا المقال
 :ملخص تنفيذي"

في العشرين سنة %  35د السكان المسلمين في العالم بمعدل من المتوقع أن َيزداد عد
مليار مسلم بحلول عام  2,2إلى  2212مليار مسلم في عام  1,6القادمة، مرتفًعا بذلك من 

 Pew Research Center’s، وذلك َوفًقا للتوقُّعات السكانية الجديدة الصادرة عن 2232

Forum on Religion & Public Life  ،من المتوقع أن يزداد َتعداد السكان عالميًّا
                                                

 (.4: ص)ي والمكائد الدولية خالل القرن الرابع عشر الهجري لفتحي يكن العالم اإلسالم 1
2  Pew Forum   من أهم المنظمات التي تعتني بإصدار إحصاءات أتباع األديان في العالم، وقد

ها الرئيس: عرفت نفسها في هذا التقرير بقولها في واشنطن العاصمة، وهي عبارة عن مشروع تابع  مقرَّ
له Pew Research Centerلـ   ..Pew Charitable Trusts، تموِّ
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بواقع معدل سنوي   -المسلمين ِضعف معدَّل نمو السكان غير المسلمين في العقدين القادمين
لغير المسلمين، وإذا ما استمرَّت % 2,1للمسلمين، مقارنة بمعدل % 1,5متوسط مقداره 

د السكان المتوقع بنحو من إجمالي عد  %26,4االتجاهات الحاليَّة، فسوف يمثِّل المسلمون 
البالغة  2212، مرتفًعا بذلك عن النسبة المقدَّرة عام 2232مليار شخص في عام  1,3

 ".مليار شخص 6,2من َتعداد سكان العالم المقدَّر بنحو % 23,1
بين عامي  ومن ضمن ما نشر في التقرير هذا الرسم البياني لزيادة عدد المسلمين

 (:2232و 1222)
 

 



 35 
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 :البياني السابق ما يلي نستنت  من الرسمو
  .على األقل 1222بشكل دائم ومطرد منذ د دازيأن عدد المسلمين  -
، أي أنهم 2232عام   %26,4تجاوزونه إلىيوهم يمثلون حاليا ربع البشرية، وس -

  .يقتربون شيئا فشيئا من الوصول إلى ثلث سكان العالم
آلن الدين األول في العالم، وسيصبح قريبا الدين األول وهذا يعني أن اإلسالم صار ا -

  .في كثير من الدول غير المسلمة
 .فعلى المسلمين إذا لم يساعدوا على انتشار اإلسالم أكثر أال يعرقلوا مسيرته هذه -
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 :العقاد في كاتبه اإلسالم في القرن العشرين قال
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 : إفريقيا في قارةالبلدان اإلسالمية  :الثانيالمطلب 

 :قارة إفريقيا اإلسالمية: الفرع األول
اإلحصاءات الحديثة ألعداد المسلمين أن نسمي القـارة اإلفريقيـة   على نستطيع بناء 

بالقارة اإلسالمية، وهي القارة الوحيدة التي يمكننا أن نطلق عليها هذا االسـم؛ وحاضـر   
 :القارة يشهد بذلك، وتنطق به الحقائق التالية

 .من مجموع سكان إفريقيا مسلمون% 62ن أكثر م -

مساحة من ضمن ، 2كم 1233213321مساحة الدول المسلمة في قارة إفريقيا تبلغ  -
 .من مجموع مساحتها% 61,215 تمثل؛ أي أنها 2كم 3232653222إفريقيا الكلية البالغة 

اتجهنـا  كلما وذلك التساع مساحة القارة شماال، وبه تتواجد الدول المسلمة، وضيقها 
 .جنوبا

 فارقة، فأعداد كبيرة منهم تـدخل األ في وسطكبيرا  نجاحاتشهد الدعوة اإلسالمية  -
 .اإلسالم في العصر الحاضر، مما يبشر بمستقبل زاهر لإلسالم في هذه القارة إلى

 :هذا إضافة إلى أهمية القارة عربيا، ففيها
 .من مجموع العرب% 12قرابة  -
 .1يةمن األراضي العرب%  15 -

                                                
 .146ص ، مرجع سابق، حاضر العالم اإلسالمي وقضاياه المعاصرة، جميل المصري. د 1
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 :في قارة إفريقيا الدول المسلمة: الفرع الثاني
 نسبة المسلمين، وفيما يلي أسماؤها ودولة ثالثونعدد الدول المسلمة في قارة إفريقيا 

 :فيها

نســـبة  الدولةاسم 
نســـبة  الدولةاسم  المسلمين

نســــبة  الدولةاسم  المسلمين
 المسلمين

 %22 النيجر %25 السنغال %122 الجزائر
 %15 تشاد %22 مبيااغ %22 رب المغ

 %122 الصحراء الغربية %25 غينيا %21 تونس
 %12 ريترياإي %22 بوركينافاسو %122 ليبيا

 %63 تنزانيا %65 ساحل العاج %122 انياموريت
 %2235 جزر القمر 95% مالي %12 السودان
 %52 غانا %62 بينين %21 مصر

 %65 نيولسيرا %65 نيجيريا %122 الصومال
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 %55 إثيوبيا %62 الكاميرون %122 جيبوتي
 %12 غينيا بيساو %55 موزمبيق %55 وغتو

ـ  هذه الدولنَّ فإ ،وغانا وإريترياإثيوبيا ومع أن المسلمين أكثرية في كل من   ثالثال
في التسعينات من القرن الماضـي  وانضمت  .التعاون اإلسالميمنظمة  إلى منضمةليست 
 .1221 غوتوو 1221 موزمبيق كل من

ومع ذلك فهمـا   ،%35وفي أوغندا  %12 الغابونوبالمقابل فإن نسبة المسلمين في 
أن المسلمين في هاتين الـدولتين   في ذلك ، والسبباإلسالميعضوان في منظمة التعاون 

 .1هماكل من في ، فاإلسالم هو الدين األولأصحاب العقائد األخرى مقارنة معأكثر عددا 
 المسـلمين  على تحريف بعض الباحثين الغربيين لحقيقة أعداد ةمثلأ: الفرع الثالث

 :في إفريقيا
 .يل من أعداد المسلمين في إفريقياالتقل فارقة كذلكوبعض األ ويحاول بعض الغربيين

 الذي نشره جاك بوالند في كتابه الدور العربـي  اإلحصاء: على سبيل المثال نذكرو
 نسبة المسـلمين فـي  أن  (22: ص) ذكر :ما يلي  ومن أمثلة تحريفاته للحقائقفي إفريقيا 

 :الكاميرون %231 :الطوغو %,,12 :النيجر %2 :التشاد: التاليك اإلفريقية الدول بعض
ل نقل هذه اإلحصائية بكاملها في مشوقي الج .والعجب أن د %235 :ساحل العاج %..2

يب مع ظهور هـذا  أي تعقبولم يعقب ( 311: ص)كتابه تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر 
 .التحريف

 وال أدري كيف يستطيع شخص أن يحرف هذا التحريف المكشوف؟ 
وحتى لو ضـربنا  ، ولك أن تقارن هذه النسب بما ذكرناه لترى الفرق الشاسع بينهما

فـي   -ولو تكررت  –على فرض أن هناك أخطاء مطبعية ، ِنسبه هذه في عشرة أضعافها
 !فأعجب لهذا التحريف، باديا عليها وضع الفاصلة؛  لكان الخطأ ما زال

 
من أن الدراسات : 55ص  اليوم العالم اإلسالميومن األمثلة أيضا ما ورد في كتاب 
 :دولة فقط 11الغربية تعتبر الدول اإلسالمية في إفريقيا 

                                                
 .61ص ، مرجع سابق، العالم اإلسالمي اليوم، عادل يونس. انظر د  1
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 .موزمبيقإضافة إلى الصحراء الغربية وإريتيريا، فضال عن غانا وتوغو و

 
 :12-32ص وفي 

 

 
نسبة المسلمين في ضيح عدم دقة كثير من االحصاءات تذكر أغلب المراجع أن ولتو
 122فهذا يعني أن عدد غير المسلمين فيها يبلغ  ذلك صحيحا لو اعتبرنا؛ و%22الجزائر 
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مليونا، وهـو   12شخص، من مجموع السكان البالغ  -أي قرابة نصف مليون- نسمة ألف
أنه غير صحيح علـى أرض   ى أوضاع الجزائرالمطلع عل رقم كبير جدا، يجزم المراقب

الواقع، فإنه يعني وجود عدد من المدن تعلن أنها غير مسلمة، أو على األقل أعداد كبيـرة  
 .من أحياء المدن، وهذا ما ال وجود له

 
 :في قارة آسياالبلدان اإلسالمية : المطلب الثالث

 :في قارة آسيا ونأكثر المسلمين يعيش: الفرع األول
أكثر المسلمين في قارة نسيا، وبها الدول ذات الثقل السـكاني الكبيـر سـواء    يعيش 

للمسلمين، حيث تقع في قارة نسيا كل مـن الصـين والهنـد     بالنسبة بالنسبة للعالم كله أم
وأندونيسيا وباكستان وبنغالداش وهي أكبر الدول من حيث أعداد المسلمين الذين يعيشون 

، كما دونيسيا وباكستان وبنغالداش فيها أم أقلية كالصين والهندسواء أكانوا أكثرية كأن فيها
يسكن هذه القارة أيضا عدد كبير من األقليات المسلمة، ويوجد بهذه القارة أيضا أكبر دولة 

، وأكبر دولة مسلمة من حيث 2كم 2,717,300 كازخستانمسلمة من حيث المساحة؛ وهي 
 .ي بها أكبر أقلية مسلمة؛ وهي الهند، والدولة التأندونيسيا عدد السكان؛ وهي
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 :1في قارة آسيا الدول المسلمة: الفرع الثاني
نسـبة  ، وفيما يلي أسـماؤها و دولةسبع وعشرون عدد الدول المسلمة في قارة نسيا 

 :فيها المسلمين

 نسبة المسلمين اسم الدولة نسبة المسلمين اسم الدولة
 %122 ستانأفغان  %122 المملكة العربية السعودية

 %21 باكستان %22 اليمن
 %25 بنغالدش %122 سلطنة عمان

 %122 جزر المالديف %122 اإلمارات العربية المتحدة

 %62 ماليزيا %122 قطر 
 %12 بروناي سلطنة %122 البحرين
 %11 أندونيسيا %122 الكويت

                                                
 .خليلشوقي أبو .وأطلس العالم اإلسالمي د( 6/61)حاضر العالم اإلسالمي لجميل المصري  1
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 %11 أوزبكستان %25 العراق
 %22 أذربيجان %26 األردن
 %15 طاجكستان %15 1فلسطين
 %16 تركمانستان %62 لبنان
 %12 كازخستان %11 سوريا
 %12 قرغيزيا %21 تركيا
   %26 إيران
 

 :اأمريكو أوروبا تيالدول المسلمة في قار: المطلب الرايع
 :باوة أورالدول المسلمة في قار: أوال

نسبة حتها وأربع دول، وفيما يلي أسماؤها ومسا عدد الدول المسلمة في قارة أوروبا
 :فيها المسلمين

 المساحة نسبة المسلمين اسم الدولة
 2كم 213111 %12 ألبانيا

 2كم 513122 %15 البوسنة والهرسك
 2كم 123221 %22 كوسوفو
%55 مقدونيا

 2كم 253113 2
 

 :3يةالدول المسلمة في القارة األمريك: ثانيا
نسـبة  مـع مسـاحتهما و   همـا  مريكا الجنوبية دولتانعدد الدول المسلمة في قارة أ

 :فيهما المسلمين

 المساحة نسبة المسلمين اسم الدولة
 2كم 1633265 %15 سورينام

                                                
 .49في أراضي ال  % 41ويشكلون ، في الضفة الغربية وغزةهذا  1
 .% 11أن نسبتهم قد تصل إلى  648شوقي أبو خليل في أطلس العالم اإلسالمي ص .ذكر د 2
 .م4111اإلسالمي عام  تعاونإلى منظمة ال اانضمت 3
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%62 ترينيداد وتوباغو
 2كم 53121 1

                                                
، ق عمل هناك لسنواتومصدره صدي 619شوقي أبو خليل في أطلس العالم اإلسالمي ص .ذكر ذلك د 1

 .% 41بينما تذكر المصادر الغربية أن نسبة المسلمين في سورينام هي 
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 في العصر الحاضر ن وأجناسهمميالمسل لغات :الرابع المبحث
 

 :ميزان التفاضل في اإلسالم هو التقوى والعمل الصالح: األول المطلب
إلسالم أنَّ التفاضل بين الناس ال يكون على أساس اللغـات وال األجنـاس وال   قرر ا

 األلوان وال األوطان وال األموال وال المكانة االجتماعية وال المناصـب الرسـمية وإنمـا   
 .التقوى والعمل الصالحبيكون التفاضل  ميزان

م شـعوبًا وقبائـل   يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناك: قال اهلل تعالى
وقـال سـبحانه    .13: الحجـرات  لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند اهلل أتقاكم إنَّ اهلل عليم خبير

ونادى نوح ربه قال رب إنَّ ابني من أهلي وإنَّ وعـدك الحـق وأنـت أحكـم      :وتعالى
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فال تسألني ما ليس لك بـه   الحاكمين

أيهـا  " :وقال صلى اهلل عليه وسلم. 16-15: هود ني أعظك أن تكون من الجاهلينعلم إ
الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد أال ال فضل لعربي على عجمي وال لعجمـي علـى   

 ،ر إال بالتقوى، إن أكرمكم عند اهلل أتقاكمألحمر على أسود وال ألسود على أحمعربي وال 
وعن ابن عمر أن النبي . 1"فليبلغ الشاهد الغائب: رسول اهلل قالبلى يا : أال قد بلغت؟ قالوا

 أيها الناس، إنَّ اهلل قد أذهب عـنكم " :صلى اهلل عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة، فقال
رجل بر تقي كريم على اهلل، وفاجر شقي : الجاهلية، وتعاظمها بآبائها، فالناس رجالن ُعبِّيََّة

يا أيهـا النـاس إنـا     :و ندم، وخلق اهلل ندم من التراب، قال اهللهين على اهلل، والناس بن
علـيم   إنَّ اهللإن أكرمكم عنـد اهلل أتقـاكم    :إلى قوله تعالى ...خلقناكم من ذكر وأنثى

 ."2خبير
 :عون المعبودفي  نبادي العظيمقال 

لتحتيـة  بضم العين المهملة وكسر الموحدة المشددة وفتح المثنـاة ا ( عبية الجاهلية)"
 .3"المشددة أي فخرها وتكبرها ونخوتها

                                                
 .صحيح رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب اإليمان  1
 .وصححه األلباني 6411: رقم( 698/ 6)صحيح رواه الترمذي ت شاكر  2
 (.61/ 64)عون المعبود شرح سنن أبي داود  3
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وهو الثقـل   ،ّبالعبية الكبر والنخوة وأصله من الَع" :قال الخطابي في معالم السننو
 .1"بية بضم العين وكسرهابية وِعيقال ُع
معناه أن الناس رجالن مؤمن تقي فهـو  ": أيضا قال الخطابي؛ (تقي وفاجر شقي بر)

وفاجر شقي فهو الدني وإن كـان فـي أهلـه     ،حسيبا في قومهالخير الفاضل وإن لم يكن 
 .2"شريفا رفيعا
وقيل معناه أن المفتخر المتكبر إما مؤمن تقي فإذن ال ينبغي له : "نبادي العظيموقال 

أن يتكبر على أحد أو فاجر شقي فهو ذليل عند اهلل والذليل ال يستحق التكبر فالتكبر منفي 
 .3"بكل حال
 قـال : قال عنه اهلل رضي المجاشعي حمار بن عياض عن يحهصح في مسلم روىو
 على أحد يفخر ال حتى تواضعوا، أن إلي أوحى إن اهلل»: وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 .«أحد على أحد يبغي وال أحد،

 : قال ابن تيمية
 الفخـر : وهـي  الخلق، على االستطالة نوعي عن رسوله لسان على سبحانه فنهى"
 يحـل  فال بغى، فقد حق بغير كان وإن افتخر، فقد بحق استطال إن لمستطيلا ألن والبغي؛

 أو هاشـم  بني فضل يذكر أن: مثل الفاضلة، الطائفة من الرجل كان فإن هذا، وال هذا ال
 فإنـه  ذلك، إلى والنظر نفسه، فضل استشعار حظه يكن فال بعضهم، أو العرب أو قريش
 أفضل حبشي فرب قدمناه، كما الشخص فضل يستلزم ال الجنس فضل ألن هذا؛ في مخطئ
 عـن  فضال الفضل، عن وخروجه نقصه يوجب النظر هذا ثم قريش، جمهور من اهلل عند
 .4"يستطيل أو بهذا، يستعلي أن

 
 ،عن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهـنم ليد" :وقال صلى اهلل عليه وسلم
حسن رواه أحمد وأبـو داود   "دفع بأنفها النتنعالن التي تأو ليكونن أهون على اهلل من الِج

 . والترمذي
                                                

 (.649/ 4) معالم السنن 1
 المرجع نفسه 2
 (.61/ 64)عون المعبود شرح سنن أبي داود  3
 (.466/ 6)اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم  4
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 :(16/ 11)عون المعبود في  نبادي العظيمقال 
ل بضم ففتح دويبة سوداء تـدير  َعبكسر الجيم وسكون العين جمع ُج( عالنمن الِج) 

 :يـوان في حياة الح الدَِّميِريُّقال العالمة ، أي العذرة( التي تدفع بأنفها النتن)الخراء بأنفها 
 ".عالن بكسر الجيم والعين ساكنةوجمعه ِج ،بَطد وُرَرل كُصَعالُج

فـإذا أعيـد إلـى     ،ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الورد وريح الطيب: "وقال
 ."الروث عاش
إنَّ اهلل ال ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر " :صلى اهلل عليه وسلمالنبي وقال 

 .1 لمرواه مس "إلى قلوبكم وأعمالكم
 

 :لغات شعوب العالم اإلسالمي :المطلب الثاني
 :إلسالما تعلم تعلم اللغة العربية من :الفرع األول

وال يمكن فهـم  هي لغة الوحيين،  اللغة العربيةاللسان العربي شعار اإلسالم وأهله، و
 .اههمإال بفوالسنة النبوية القرنن الكريم 

 العـرب،  لسان وجل عز اهلل اختاره الذي اللسان: "أنه قال الشافعي عن السلفي روى
: نقـول  ولهذا: وسلم عليه اهلل صلى محمد أنبيائه خاتم لسان وجعله العزيز، كتابه به فأنزل
 مرغوبـا  يكون بأن األولى اللسان ألنه يتعلمها؛ أن العربية تعلم على يقدر أحد لكل ينبغي
  .2"بأعجمية ينطق أن أحد على يحرم أن غير من فيه

 :المدخلفي بن الحاج ا لقاو
سنة ومعلوم بالضرورة أن العربية مطلوبة في الدين ألجل فهم الكتاب العزيز وفهم "

 .3"النبي صلى اهلل عليه وسلم
 :المستقيم الصراط اقتضاءوقال ابن تيمية في 

 وال فرض، والسنة الكتاب فهم فإن واجب، فرض ومعرفتها الدين، من العربية اللغة"
 .واجب فهو به إال الواجب يتم ال وما العربية، للغةا بفهم إال يفهم

                                                
 .4614: رقمب( 6891/ 4)صحيح مسلم  1
 (.646/ 6) الجحيم أصحاب لمخالفةانظر اقتضاء الصراط المستقيم  2

 .(641/ 4)المدخل  3
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 ما معنى وهذا الكفاية، على واجب هو ما ومنها األعيان، على واجب هو ما منها ثم
 أمـا : "عنه اهلل رضي األشعري موسى أبي إلى عمر كتب: ...شيبة أبي بن بكر أبو رواه
 .1"عربي فإنه ،القرنن وأعربوا العربية في وتفقهوا السنة في فتفقهوا: بعد

 ديـنكم،  من فإنها تعلموا العربية: "قال أنه عنه اهلل رضي عمر عن نخر حديث وفي
 العربيـة  فقه من عنه اهلل رضي عمر به أمر الذي وهذا" دينكم من فإنها الفرائض وتعلموا
 الطريق هو العربية ففقه وأعمال، أقوال فيه الدين ألن إليه؛ يحتاج ما يجمع الشريعة، وفقه

 ."أعماله فقه هو السنة وفقه أقواله، فقه لىإ
اللغـة   من اجزًء ا ال يمكن أن يؤديها إال من تعلمموالعبادات كالصالة والح  ونحوه

العربية، الشتمالها على قراءة القرنن الكريم واألذكار، وكلها بالعربية، ولهذا ذهب كثيـر  
 .ومسلمةمن العلماء إلى أن تعلم اللغة العربية فرض على كل مسلم 

 
 
 
 :الذخيرةفي لقرافي ا لقا

                                                
 .(649-641/ 6) تقيمالمس الصراط اقتضاء 1
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إذا أحرم بالعجمية وهو يحسن العربية ال يجزيـه عنـدنا    :1الطراز صاحبأي  قال"
فإن كان ال يحسنها فعند القاضي عبد الوهاب يدخل بالنيـة دون  ( ح)خالفا ل ( ش)وعند 

 .2"ن معناهلنا في الموضعين الحديث المتقدم وألن المطلوب لفظ التكبير دو ...العجمية 
مفتاح الصالة الطهور وتحريمها " :صلى اهلل عليه وسلم قوله الحديث المتقدمويقصد ب

 .3ابن ماجهوالترمذي وداود  وأبصحيح رواه  ".التكبير وتحليلها التسليم
ط كل المسلمين، فتعلموها وعلموها أبناءهم، بل اانتشرت اللغة العربية في أوس ذلكول

مها لم تكن عربية من قبل، كمصر وشمال إفريقيا وأجـزاء مـن   تعربت أمم بأكملها بإسال
، ويندر أن تجد مسلمًا ال يعرف قراءة الفاتحة وبعض سور القرنن وبعـض  والعراق الشام

 .األذكار باللغة العربية
 رومية، أهلهما ولغة ومصر، الشام أرض سكنوا لما المتقدمون المسلمون كان ولهذا"
 عـّودوا  بربرية أهلها ولغة المغرب، وأهل فارسية، أهلهما ولغة وخراسان العراق وأرض

 وهكـذا  وكـافرهم،  مسلمهم: األمصار هذه أهل على غلبت حتى العربية، البالد هذه أهل
 .4"قديما خراسان كانت
 
 

 :اللغات التي يتكلمها المسلمون في العصر الحاضر: الفرع الثاني
سـية يتكلمهـا   يندوناأل، %235 كلمهـا ويت ةالبنغالي، %1235 اللغة االوردية ويتكلمها

 - والعبرية – سبانيةواإل – نجليزيةواإل -ةالفرنسي) بجانب% 22 العربية ويتكلمها، 11%
 – الصوماليةو – مهريةواأل – والمنغولية -ة والتركي– والكزاخية –والكردية  -ةوالروسي

 -ربيجانيـة  ذواأل - يغوريـة واإل – والكرواتيـة  –ة يوالصـرب – لبانيةواأل – والسواحلية
 - ولغـات القوقـاز  - ةوالكشميري -ةشانييالشو - والسنغال وموريتانيا النيجر -والهاوسية

 .5(المارتاو ةولغ -رال لغات األو
                                                

 .شرح به المدونة في نحو ثالثين سفرا ولم يتم، الطراز للشيخ سند بن عنان المصري األزدي 1
 (.619/ 4)الذخيرة  2
/ 6)و سنن ابن ماجه ، 6: برقم( 9/ 6)وسنن الترمذي ت شاكر ، 16: برقم( 61/ 6)سنن أبي داود  3

 .416: برقم( 616
 (.641 /6)اقتضاء الصراط المستقيم  4
 .4169 اكتوبر   61: تاريخ الزيارة https://www.marefa.orgموقع المعرفة : المصدر 5

https://www.marefa.org/
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 :فيما يلي الشعوب المسلمة وسنتناول أهم لغات
إضافة  ،عشرينها في الدول العربية االثنتين والوينتشر المتكلمون ب: اللغة العربية .1
، وتعتبر اللغة العربية لغة ثانية في الكثير مـن  إثيوبيااء كبيرة من إريتريا وتشاد وإلى أجز

بلغ عدد الناطقين ي، والهندية مسلمي شبه القارةولها وجود قوي عند  ،بلدان العالم اإلسالمي
 .مليون نسمة وخمسين ثالثمائةبها أكثر من 

حيـث   ،لة في العالم اإلسـالمي وقد أثرت اللغة العربية في الكثير من اللغات المتداو
تصل في بعضـها إلـى نصـف     ،دخلت الكلمات العربية في هذه اللغات بدرجات متفاوتة

كالسواحلية واألوردو والفارسية واألمازيغية وغيرها، ومن تأثير اللغة العربية في  ،كلماتها
ك اللغـات  يزال يكتب إلى اآلن بالحروف العربية، ومن أمثلة ذل ماهذه اللغات أن بعضها 

األوردو في باكستان والفارسية في إيران ولغة فطاني في شـبه جزيـرة الماليـو    : التالية
بعض القبائل اإلفريقية كالفالتة والماندينغ وغيرها، وكانـت  لغات والبشتو في أفغانستان و

إال أن االستعمار وأعداء اإلسالم  ،أكثر لغات المسلمين تكتب في السابق بالحروف العربية
كما حدث في تركيا وفي  ،روا هذه الحروف وصارت تكتب بالحروف الالتينية وغيرهاغي

 .1شعوب القارة اإلفريقية واآلسيويةبقية 

                                                

اللغة العربية في العالم : ينظر كتاب العالم اإلسالمي واالستعمار ألنور الجندي، مبحث بعنوان 1
 .661اإلسالمي، ابتداء من ص 
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وتدرس اللغة العربية اآلن في أغلب مدارس العالم اإلسالمي، بل صارت تدرس فـي  
عات األمم المتحدة رف بها لغة رسمية في اجتماالكثير من البلدان الغربية والشرقية، واعُت

 .التابعة لها الدولية والمنظمات
 :لمحة عن تواريخ اعتماد اللغة العربية في المنظمات العالميةوهذه 

 
وتنتشـر فـي جنـوب شـرق نسـيا      : bahasa Indonesia  اللغة األندونيسية .2

مليون مسلم،  252، ويبلغ عدد الناطقين بها أكثر من والفلبين برونايوكأندونيسيا وماليزيا 
 .تواجد فيهالكلمات العربية لو

ال و، بحروف عربيـة تكتب  الثانيةحتى الحرب العالمية ماليزيا، كانت الماليزية في 
 ."جاوي"ي الكتابة يسمى ف نظام نخر يستخدم األبجدية العربيةزال يوجد إلى اآلن 

هـو مـا   أما في أندونيسيا فاستمر الحرف العربي إلى نهاية القرن التاسع عشر، وو
 وفـي سـنة   ،عرف بالخط العربي الجاوي نسبة إلى جزيرة جاوة أهم الجزر اإلندونيسية

ـ أ م1221ة سنوفي  ،دخل الهولنديون الحرف الالتيني في مناطق حكمهمأ م1221  ؤوانش
دار )إلـى   1211 سـنة ، التي تم تغيير اسـمها  (لجنة المطالعة الشعبية)وها دار نشر أسم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A


 51 

ستعمارية تم استبعاده بشكل أوتوماتيكي من نظام النشر االلغة المن لم يلتزم ب ، وكل(األدب
 .الحكومي

" ديوان بيروكيلن راعية"ومن أمثلة تأثر الماالوية بالعربية أن مجلس النواب يدعى 
، خميس، ربوء، سالسا، سنين، نحاد ،سبتو"وأيام األسبوع تلفظ ، "رعيةديوان وكالء ال"أي 

مع بعض االختالف مما تفرضه عليهم طبيعة ، ويالحظ أنها بالكامل عربية". جمئات
بمعنى waktu ، "حد"بمعنى   had،"قاموس"بمعنى  kamus ،"عالم"بمعنى  dunia ،لسانهم

1العربية مأخوذة من اللغة هاوكل" زرافة"ى بمعن  zirafah، "تاريخ"بمعنى  tarikh ،"وقت"
. 

، منها بسبع لغات أيام األسبوع بعض صورة التقطتها في كواال لمبور بها أسماء
 :(ليزيةكوهي الثانية بعد اإلن)الماالوية 

                                                
: انظر 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9%D9%85% 
D9%84%D8%A7% D9%8A%D9%88 
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األفغـان   بعـض  وهي اللغة الرسمية في باكستان ويتكلم بها أيضًا: لغة األوردو .3
مليون مسلم، وتكتب بالحروف العربيـة، وأكثـر    222من  حواليوالبنغاليين، ويتكلم بها 

 .كلماتها مأخوذة من العربية والفارسية

عـدد  وتسود أفغانستان والمناطق التي تحدها من باكسـتان، ويبلـغ   : لغة البشتو .1
ين مليون نسمة، إال أن أكثرهم يتكلمون معهـا األورديـة أو   الناطقين بها ما يقارب الخمس

 .ألحيان العربية، وتكتب بالحروف العربية أيضًاالفارسية، وفي بعض ا

ن لبـنغالدش، ويبلـغ   بها البنغاليون ومسلمو الهند المحاذو ويتكلم: اللغة البنغالية .5
من الكلمـات العربيـة واألورديـة     هذه اللغة مليون مسلم، وتتكون 122عددهم أكثر من 

 .والهندية



 56 

دلهـي وغيـرهم، ويبلـغ     بعض مسلمي الهند كمسلمي بها يتكلمو: اللغة الهندية .6
 .مليون مسلم 12حوالي  الناطقون بها

وتنتشر في إيران وبعض مناطق أفغانستان وأذربيجان، ويبلغ عدد : اللغة الفارسية .1
 .وتكتب بالحروف العربية. مليون نسمة 15الناطقين بها حوالي 

وأواسط نسيا مـن   وشمال قبرص وتنتشر في تركيا وتركمانستان: اللغة التركية .1
، وكانـت هـذه   مسلممليون  122ي األصول التركية، ويبلغ عدد المتكلمين بها حوالي ذو

اللغة في السابق تكتب بالحروف العربية إال أن أتاتورك غير كتابتها من الحروف العربية 
احتاللهـا اللغـة   إلى الحروف الالتينية، وفرضت روسيا على أهل نسيا الوسـطى بعـد   

الناطقين باللغة التركية في العصر الحاضر وبـين تـراثهم   الروسية، فانقطعت الصلة بين 
 .القديم المكتوب بالحرف العربي، فوقع بذلك انقطاع كبير بين ماضي هذه اللغة وحاضرها

ـ     األمازيغويتكلم بها : اللغة األمازيغية .2 ل في الجزائـر والمغـرب وليبيـا وقبائ
يتكلمون األمازيغ لم، وغالب مليون مس 22حوالي  بها ملويتك ،الطوارق في مالي والنيجر

أيضًا العربية، واللغة األمازيغية فيها الكثير من الكلمات العربية، وهي لغة منطوقة وغيـر  
 .مكتوبة

جنـوب السـودان   بعض المناطق من وتنتشر في الصومال و: اللغة السواحلية .12
 32حوالي تحاذيها من اليمن، ويبلغ عدد الناطقين بها  التي جزاءاألوشرق إفريقيا وبعض 

هذه اللغة من اللغة العربية وفيها مفردات من لهجات إفريقية  مفردات نصفومليون مسلم، 
 .محلية، وبعض المصطلحات الهندية والصينية

العراق وسـوريا وإيـران   أجزاء من وينتشر المتكلمون بها في  :اللغة الكردية .11
لفارسـية والتركيـة،   مليون نسمة، وهي مزي  من العربية وا 25، وعددهم حواليوتركيا

 .وتكتب بالحرف العربي في العراق وسوريا وإيران، وبالحرف الالتيني في تركيا

و وبينين غانا وغينيا وتوغوتنتشر في دول غرب إفريقيا كنيجيريا و: لغة الهوسا .12
وساحل العاج ومالي وغيرها، وتصل إلى بعض قبائل السودان، ويبلغ عدد الناطقين بهـا  

 .مسلممليون  132حوالي 
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وبعـض دول   وتنتشر في ألبانيا وكوسوفو والبوسنة والهرسـك  :اللغة األلبانية .13
مليون مسلم، وهي مزي  من اللغات التركية والعربية  25أوربا الشرقية، ويتكلم بها حوالي 
 .والالتينية، وتكتب بالحرف الالتيني

ن وأبخازيـا  وتنتشر في الشيشان وداغستا: اللغات القوقازية والتتارية والمغولية .11
مليون نسـمة،   32، ويبلغ عدد الناطقين بها حوالي وشبه جزيرة القرم وتتارستان ومنغوليا

 .وبعض هذه اللغات مكتوب وبعضها غير مكتوب

ويتكلم بها المسلمون في الصين في إقليم تركستان الشرقية، وهو : اللغة الصينية .15
 .مليون مسلم 32هم حوالي ويبلغ عددومناطق أخرى من الصين " سينقيانغ"المسمى بـ

 

 :شعوب العالم اإلسالمي حسب األجناس: الثالث المطلب
يظم العالم اإلسالمي مجموعة من األجناس البشرية من القوقازيين في جنوب غربي 

 .باويا وشمال إفريقيا ومنطقة القوقاز ومناطق من أورنس
 .والمغول في شرقي وجنوب شرقي نسيا

 .لمنطقة المدارية واالستوائيةفي او والزنوج في إفريقيا
ريـون فـي بـالد    ق فيعيش اآلاعرأعدة عناصر بشرية أو  العالم اإلسالمي ويشمل

 ،ويقطن الساميون في جنوب غربي نسيا وشمال إفريقيا ،الفرس واألفغان والهند والقوقاز
 .ى من شمالها وجنوبهاويقطن الحاميون في شرق إفريقيا وجهات أخر

وقد . كن المناطق الممتدة من نسيا الوسطي حتي شرق أوروباالشعب اآلري كان يس
 العصر البرونـزي وبعض اآلريين سكنوا شمال الهند إبان . م.ق 3222وصل للهند سنة 

ولم يبق من هذا الجنس .وقد عرفوا بالنوريكيين والتيتوتيكيين.دواآلريون بشري أبيض الجل
 .باللغات الهندو أوروبيةسوي اللغة اآلرية التي تضم عدة لغات تعرف 

خاصة فـي أواخـر    الحضارة الغربيةفكرة تاريخية أّثرت كثيرا في  الجنس اآلري
اللغـات الهنديـة   ، والفكرة مفادها أن متحـدثي  القرن العشرينومطلع  القرن التاسع عشر

األصليين يمثلون وخلفائهم حتى اليوم الحاضر جنسا سائدا أو جنسا فرعيا سائدا  األوروبية
١]من الجنس القوقازي،

 
 .ويسمى االعتقاد بوجود تلك النظرية أو األفكار باآلريانية[

zim://A/A/%D8%B9%D8%B5%D8%B1%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%8A.html
zim://A/A/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
zim://A/A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
zim://A/A/%D9%82%D8%B1%D9%86%2019.html
zim://A/A/%D9%82%D8%B1%D9%86%2019.html
zim://A/A/%D9%82%D8%B1%D9%86%2020.html
zim://A/A/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
zim://A/A/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
zim://A/A/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
zim://A/A/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
zim://A/%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A2%D8%B1%D9%8A.html#cite_note-0
zim://A/%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A2%D8%B1%D9%8A.html#cite_note-0
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وعلى الرغم من ظهور المصطلح ذاته في بادئ األمر لوصـف مجموعـة عرقيـة    
جا شديدا من خالل توليـد تيـارات   اولغوية إال أن هذا المعنى قد شهد تغييرا جذريا ورو

بما فـي ذلـك    والنازيون الجدد النازيةخاصة خالل العهود  العنصريةعديدة من الكراهية 
 .واألفكار الداعمة لتفوق الِبيض التنجيميةاألفكار 

 المراجع

1. Webster's Tenth New Mish, Frederic C., Editor in Chief  ^

Collegiate Dictionary Springfield, Massachusetts, U.S.A.:1994--
Merriam-Webster See original definition (definition #1) of "Aryan" in 

English--Page 66 

 
وتنسب إليه عـدة أقـوام    ،ان من أبيض وأصفر وأسودوتنتشر على أرضه عدة ألو

ويين وهوسـا  الومـا  وهنـود ومغول وفرس  وأكراد كاترأووأمازيغ  وشعوب من عرب
 .وغيرهموقوقازيين وبلقانيين وأحباش  ينوفالني

إذ أن اإلسالم ال يختص بعرق دون  وقد اختلطت هذه المجموعات بعضها مع بعض
وال يفاضل بين هـذه   ،وإنما يشمل الناس كافة ،بأعيانهم نخر وال بجنس وال بلون وال بقوم

فوارق البيئة من لون أو عرق  نعكل ما ينشأ ف ،على أخرى االمجموعات أو يفضل أجناس
وما وجدت هـذه   ،التفاضل باعتبارها يرفض اإلسالممكانة اجتماعية،  وأ أو لغة أو ثروة

يا أيها الناس إنا خلقناكم من  :تعالى قال اهلل ،بها الخالفات وتميزت الشعوب إال للتعارف
 ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم إن اهلل عليم خبيـر 

 .1فالتفاضل إنما يكون بالتقوى والعمل الصالح. 66:سورة الحجرات
  الصـينيون واليابـانيون  : الفـروع التاليـة   (األصـفر )ويضم الجنس المغـولي   -

 .والتركستانيون والهنود الحمر واألسكيمو مالويونوال
 .األفارقة الزنوج واألستراليون األصليون: اثنين هما ينويضم الجنس الزنجي فرع -
ش شـرقًا إلـى   يبنغالد: الشعوب التي تمتد من( األبيض) ويضم الجنس القوقازي -

وهـو   ،جنوبـاً والمالديف إلى اليمن  ،المغرب وموريتانيا غربًا، ومن ألبانيا وتركيا شمااًل
 .أكثر األجناس قابلية لالختالط بغيره

                                                
 (.61ـ  61:ص)محمود شاكر  ل"  شعوب العالم اإلسالمي"  1

zim://A/A/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9.html
zim://A/A/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9.html
zim://A/A/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%D8%AF.html
zim://A/A/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%D8%AF.html
zim://A/A/%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
zim://A/%D8%AC%D9%86%D8%B3%20%D8%A2%D8%B1%D9%8A.html#cite_ref-0
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 التجمعات الفكرية والعقائدية في العالم اإلسالمي: المبحث الخامس
ويمثل السـنة الغالبيـة    ،هما السنة والشيعة اثنينينقسم المسلمون عمومًا إلى قسمين 

 .العظمى من المسلمين
وهم الذين بنوا الحضارة اإلسالمية، وهم بنـاة   هم األكثرية الغالبة، تيار أهل السنة"و

، (في المشرق والمغرب)الدول اإلسالمية الكبيرة التي حكمت مئات السنين كالدولة األموية 
والدولة العباسية، والدولة العثمانية، عدا عن الدول القوية التي نشأت في صقع من أصقاع 

ع عن اإلسـالم كـالمرابطين فـي    العالم اإلسالمي ولها دور حضاري وعسكري في الدفا
الغزنوية  في الشام ومصر، أو الدولة( النورية والصالحية)المغرب واألندلس أو الدولتين 

فهذا هو التيار األعظم الذي يعد مرجعيته الكتاب والسنة ثم الصحابة  .في أفغانستان والهند
حـزم، والبخـاري،    والتابعين وأئمة الفقه والحديث كاألئمة األربعة، واألوزاعي، وابـن 

 .1"ومسلم، وبقية أصحاب الكتب الستة وغيرهم في كل عصر إلى يومنا هذا
مـن   %135م نسـبة الشـيعة إلـى    1221أوصلت دائرة المعارف البريطانية سنة 

م أن عدد الشيعة فـي  2221/ 3/ 2المسلمين، وذكرت مجلة نيوزويك األمريكية في عدد 
بعنوان نهوض الشيعة،  موضوع غالفها الرئيس نسمة، وكان مليون 112العالم وصل إلى 

موضوع الشيعة في العـراق، وكـان التلميـع     اأوردت فيه مجموعة مقاالت، ناقشت فيه
 .2فيه والتبشير بقدوم الشيعة واضحًا وكبيرًا

ونسـبة الشـيعة    %2331أن نسبة السنة بين المسلمين هي  3وقد ذكر محمود شاكر
 -:في دول العالم اإلسالمي ونسبهم على النحو التـالي ذكر أماكن تواجد الشيعة و، 632%
%21: بالد الطاجيك - %13العراق  - %12: باكستان - %61: إيران

لعل الصواب ) 4
 .%15البحرين  - %35: اليمن –( أذربيجان

  ،%36فينتشر الشيعة في وسطها وشمالها، وأما السنة والـذين يمثلـون    :أما إيران
فـي  التركمان في الشمال الشرقي ثم األكراد والعرب و البلوشوفمنهم األتراك في الغرب 

 .الغربي الشمال
                                                

 .مقال هل يرتفع الخالف لمحمد العبده: من 1
 (.8:ص)دراسة حول عدد الشيعة في العالم من المصادر الشيعية لحسن قطامش  2
  (.41ـ 46: ص)نفسه  3
 (.8:ص)انظر دراسة حسن قطامش  %11ذكرت مواقع شيعية أن نسبتهم هناك  4
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فأكثرهم يسكن والية السند، وتعتبر مدينة خيربور مركزًا لهم، ولهـم  : أما باكستانو
 .أحياء خاصة بهم في مدينة كراتشي، والبعض يتواجد في بيشاور والبنجاب

 .نها من أصل فارسيفيمثلون األغلبية، وأغلب سكا: وأما أذربيجان
فيتواجدون في الجنوب، وتوجد هناك المدن المقدسة عنـدهم كـالنجف   : وأما العراق

طـه  .وذكـر د  %235عدد من اإليرانيين تصل نسبتهم إلى  ، ويعيش في العراقوكربالء
حامد الدليمي في دراسته التي أجراها لمعرفة العدد الحقيقي للسنة والشيعة فـي العـراق   

من مجموع سكان العـراق، وأهـل السـنة     %13أن عدد الشيعة يمثل " يقةالحق"وأسماها 
 .1لباقي األقليات  %1و  %53يمثلون 

زيدية، وهم مخالفون لإلمامية في أصول مذهبهم كتولي  فإن الشيعة هناك وأما اليمن
عامة والترضي عنهم، وأما اإلمامية فيشـكلون  رضي اهلل عنهم أبي بكر وعمر والصحابة 

 .من عدد السكان %2أقل من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 (.46: ص)الحقيقة  1
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 األقليات المسلمة التي تعيش خارج العالم اإلسالمي: السادس المبحث
 

أكبر بكثير من المعلـن   األعداد الحقيقية لألقليات المسلمة في العالم :المطلب األول
 :عنه

تعيش أقليات كبيرة من المسلمين في بالد غير إسالمية ومن المعتقد أن عدد األقليات  
 :إلسالمية أكثر بكثير من األرقام المصرح بها وذلك ألسباب منهاا

عدم اهتمام الكثير من الدول بإحصاء األقليات المسلمة وذلك خشية أن يعـرف   -1
 .فيسبب ذلك حرجًا للدول التي تنتهك حقوقهم يالمسلمون عددهم الحقيق

لدينيـة  لجوء كثير من المسلمين في بعض الدول إلى إخفاء عقيدتهم وشعائرهم ا -2
والتظاهر باعتناق معتقدات تساير األغلبية خوفًا من االضـطهاد وحتـى ال يحـرم مـن     

 .ة في المجتمع عمومًاهامالوظائف ال

بعض األقطار ال تعرف التعداد السكاني وخاصة في إفريقيا وما يعـرف عـن    -3
 .أعداد المسلمين ما هي إال أعداد تقريبية

التي غالبًا ما تقدر  ت التنصيريةالحمال نعالكثير من اإلحصائيات صادرة  -1
 .1المسلمين بأقل من عددهم الحقيقي

يدرس بعض الباحثين جمهوريات االتحاد السوفيتي اإلسالمية كوحدات مستقلة،  -5
كما يدخل نفر من الباحثين فلسطين المحتلة في أعداد األقطار اإلسالمية، بينما يرى بعض 

 . الباحثين غير ذلك

حديد مفهوم الدولة اإلسالمية، هل الدولة اإلسالمية هي حول تالباحثين  اختالف -6
الدولة التي تزيد فيها نسبة المسلمين على نصف سكانها؟ أم أن الدولة تعد إسالمية إذا 
ز كانت نسبة المسلمين فيها تزيد على أي من نسب أتباع الديانات األخرى وإن لم تتجاو

 .من جملة السكان% 52هذه النسبة 
السابقة تجسد بما ال يدع مجاال للشك مشكلة تقدير أعداد األقليات  إن كل العوامل

 1.المسلمة في العالم، وتوضح سبب التباين في تلك التقديرات بين الباحثين

                                                
، (61:ص)سر الختم عثمان علي ومحمد عبد العزيز القباني الرياض،  دراسات من العالم اإلسالمي، 1

 .هـ6418السعودية 
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 :مشكالت األقليات المسلمة :المطلب الثاني
 .األخرى المللعداوة أصحاب  -1
 .ةغير المسلم اتاالنصهار والذوبان في المجتمع -2

 .البعض وتعاون أفرادها مع بعضهم قليات المسلمةقلة تماسك األ -3

 .2الخدمات في مناطق األقليات المسلمةانعدام  أوالفقر وقلة  -1

 .تجاهل الكثير من الحكومات المسلمة وتنكرها لقضاياهم -5

 .نشاط الفرق الضالة والطوائف المنحرفة في أوساطهم -6

 
 :ة إلى مجموع السكانبالنسب األقليات المسلمة في قارات العالم :المطلب الثالث

 :األقليات المسلمة في إفريقيا: الفرع األول
: بيريـا لي -% 15: زامبيـا  -% 32: المالوي -% 32: أوغندا -% 35:كينيا -

إفريقيــا  -% 22: زيمــابوي - %22: موريشــيوس -% 15: ماالجــاش -%    33
: زرافيـل ب والكونغ -% 15: الغابون -% 12: راطيةكونغو الديمقال -% 32: الوسطى

 %.25: أنغوال -% 1333غينيا االستوائية  -% 25: بورندي -% 2235
 

 :األقليات المسلمة في قارة آسيا :الفرع الثاني
م أنه كـان فـي   21/12/2216ذكر محمد العريفي في محاضرة بثت تلفزيونيا يوم 

ع من مجمو %12مليونا وبنسبة  132زيارة إلى الصين وأن عدد المسلمين يبلغون هناك 
 .%22مليون مسلم بنسبة  255السكان، وفي الهند 

ـ  -% 22: قبـرص  -%  25: تايالنـد  -% 22: الهند تقريبًا -  -% 12: النيس
: كمبوديـا  -   % 3: الصين الشعبية -% 12: بورما -% 11:أرمينيا -% 22: الفلبين

لـى  ن فيها إوتعرض المسلم: القرم شبه جزيرة وفيها :أوكرانيا - %23: روسيا -% 13

                                                                                                                                                    
دراسة ، اآلداب قسم الجغرافيا كلية: جامعة الملك سعود : أستاذ مساعد : محمد محمود محمدين. د 1

 .مقال منشور على الشبكة المعلوماتية، إحصائية عن األقليات اإلسالمية في العالم
 (.68:ص)مرحع سابق،  ،دراسات من العالم اإلسالمي 2



 63 

 اآلن ونسبة المسلمين فيها، 1كانه هموقل عدد من طرف السوفيات الشيوعيين مذابح كثيرة
جمهورية  -و%  55: جمهورية أبخازيا -وفيها %15: جورجيا -. وتتبع أوكرانيا% 32

 .جورجيا انتبعوكالهما ي%  55: نجاريا
 

 :ن في ثالث مناطقيتواجد فيها المسلمو: األقليات المسلمة في روسيا
 :يتكون من الجمهوريات اإلسالمية التالية :بالد التتار: ا غولفحوض ال -1
 .جمهورية موردوفيا -ب                %5131: باشكيرياجمهورية  -أ

 .جمهورية جوفاشيا -د                %.55: ستانجمهورية تتار -ج
 .جمهورية أدمورتيا -و                         .جمهورية ماريا -هـ

 .مسلمون وغالبية سكان هذه الجمهوريات
 :وتتكون من الجمهوريات اإلسالمية التالية: بالد القوقاز -2
 %.              12: جمهورية الشيشان -ب  %.  1533:جمهورية داغستان -أ

 .      2% 55: جمهورية أوسيتيا الشمالية -د%.      55: جمهورية بالكاريا -ج
 

 :ت إسالمية تتعرض لالضطهادأقليا: الفرع الثالث
ماليين نسمة ويطالبون  5إقليم فطاني اإلسالمي الذي يبلغ عدد سكانه حوالي : تايالند

 .321ص  حاضر العالم اإلسالمي وقضاياه المعاصرة: باالستقال أكثر سكانها بوذيين
لم حاضـر العـا  : منذ مدة لنيل استقالله مويقابها إقليم مورو اإلسالمي الذي : الفلبين

 .212ص  اإلسالمي وقضاياه المعاصرة
 .323ص حاضر ال: اإلسالمي أراكانبها إقليم : (بورما) ميانمار

                                                
 (.691ـ  696: ص)إسماعيل ياغي .انظر تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر لمحمود شاكر ود 1
  .446ص  اإلسالمي للمصري،العالم  حاضر 2
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 .153ص : يةغربتركستان ال. 515ص حاضر ال: تركستان الشرقية: الصين
 .312ص حاضر ال: كشمير بها إقليم :الهند

 .211 صحاضر ال: قضية فلسطين
 
ــيريالنكا - ــال -% 1: س ــان - 1%2365: نيب ــام -% 331 :بوت                             % 235: فيتن

 %.11 :سنغافورة -% 1131 :كومبوديا -
 

 :باواألقليات المسلمة في أور: الفرع الرابع
 -% 6:النمسـا  -% 2:كرواتيا -% 3:سويسرا -% 1: ألمانيا -% 131: فرنسا -
 %.1:مالطا -% 1:رومانيا -% 3: بلجيكا -% 5: بريطانيا
 
 (: األمريكيتين وأستراليا) األقليات المسلمة في العالم الجديد: الخامسفرع ال

                                                

: تقريرا بعنوان، هـ6466محرم  61نشر موقع إسالم ويب في صفحته الرئيسة، يوم اإلثنين  1
من مجموع السكان ، وجاء فيه أن عدد المسلمين يبلغ مليونين وثمانمائة ألف مسلم، المسلمون في نيبال

 %.8.16ة المسلمين بذلك م، فتكون نسب4111حسب إحصائية جويلية ، مليونا 48الذي يبلغ 
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سـود  سلمين الهو زعيم المو)ذكر لويس فرقان مليون مسلم  22 :أمريكا الشمالية -أ
صرح بـذلك  )مليون نسمة  32أن عدد المسلمين في الواليات المتحدة تجاوز  (أمريكا في

  (.1215سنة 
محمد الداغر في كتاب أوضاع األقليـات والجاليـات   .كر دذ: أمريكا الجنوبية -ب

ماليين ونصـف   5اإلسالمية في العالم أن عدد المسلمين في أمريكا الجنوبية يبلغ حوالي 
 .ألف 622وفي البرازيل مليونين و

 
 

  

 


