
  

  العالم اإلسالمي وأهم قضاياه المعاصرة
  …وكلمات … لمحات 

  محمد حافظ الشريدة. د.أ
  

  :العالم اإلسالمي في سطور
  

  .خمس سكان العالم: المسلمون اليوم يشكّلون* 
  .ربع مساحة الكرة األرضية: مساحة العالم اإلسالمي* 
  .البترول والقطن والمطاط والتمر: العالم اإلسالمي هو األول في إنتاج* 
  

إّن العدد اإلجمالي لسـكان العـالم   :  )١(هـ١٤٠٠تقول اإلحصاءات المتوفرة حتى عام 
بخالف األقلّيات غير ذات الحجم، والتـي  .. مليون نسمة  ٨٥٠-٨٠٠اإلسالمي يتراوح بين 

أو ما يزيد (مليون مسلم  ٥٥٠إّن نحو : وتقول تلك اإلحصاءات. تعيش في دول غير إسالمية
وإّن عدد الدول اإلسالمية المستقلّة في . يعيشون في قاّرة آسيا) اإلسالمي عن ثلثي سكان العالم
وإّن ما . دولة، باستثناء الجمهورّيات اإلسالمية في االتحاد السوفياتي ٢١: قارة آسيا حتى اآلن

% ٦٠دولة مستقلة ويمثّلون نحو  ٢٧مليون مسلم يعيشون في قاّرة إفريقيا في  ٣٠٠-٢٥٠بين 
  .لقاّرةمن سكان تلك ا

  
المسلمين المقيمين متفرقين كأقلّيات فـي أرجـاء   : فإذا أضفنا إلى سكان العالم اإلسالمي

فإّن عدد المسلمين فـي العـالم    –وهي أعداد ال يتوفر لها اإلحصاء الدقيق حتى اآلن  –العالم 
  .الميوهذا كلّه يبّين لنا اإلمكانيات الضخمة الكامنة في العالم اإلس! يصل إلى مليار نسمة

  
وهي الثـروات  : وهذا العالم يملك إمكانيات كبيرة وكثيرة من عناصر القوى االقتصادية

  .باإلضافة إلى األيدي العاملة… الزراعية والحيوانية والمعدنية وخامات الصناعة 
  

فإّن األراضي الزراعية به عظيمـة االمتـداد   … والتّساع وتنّوع المناطق التي يشملها 
يث إنها تتواجد في عدة مناطق مناخية مختلفة، مما يجعـل المحاصـيل   عظيمة الخصوبة، ح

ولكّن الواقع يقّرر أّن مردود الزراعة في العالم اإلسالمي منخفض بالقيـاس  … متنّوعة وفيرة 

                                                           
  .٢٠-١٧العالم اإلسالمي والمكائد الدولية من ص: أنظر فتحي يكن) ١(



  

… إلى ما يتوافر فيه من إمكانيات، وذلك لقلّة العناية الكافية، وضعف االستخدام اآللي الحديث 
طنـاً، بينمـا    ٧٠: لو متر المربع من األرض الزراعية في سوريا مثالًولذلك نجد مردود الكي

  !!طن ٣٠٠نجد مثيله في الدنمارك يصل إلى 
  

ورغم جميع السلبيات وقلّـة  ! مليون رأس من األنعام ٣٧٥ويملك العالم اإلسالمي نحو 
% ١٠ألرز، ومن اإلنتاج العالمي للقمح وا% ١٥: فإّن العالم اإلسالمي اليوم ينتج: اإلمكانيات

مـن إنتـاج الزيـت،    % ٨٠من إنتاج الكاكاو، و% ٤٨من إنتاج التمر، و% ٩٩من السكر، و
من % ٨٠من إنتاج القطن، و% ٤٣من إنتاج جوز الهند، و% ٣٥من إنتاج الزيتون، و% ٣٠و

هـذا ويحتـل العـالم    ! وهذا كله إنتاج ضخم قياساً إلى وسائل اإلنتاج المتخلفة. إنتاج المطاط
المركز الثاني في العالم في إنتاج القمح والزيتون، والمركز الثالث في إنتاج قصـب   اإلسالمي

  .السكر وغيره من الغالت الزراعية األخرى
  

: فإّن العالم اإلسالمي يحتّل المرتبة األولى في عدد منهـا : أما من حيث الثروة المعدنية
مع … % ٢٣األلمنيوم ، و%٢٥، والفوسفات %٤٠، والكروم %٥٦، والقصدير %٦٠كالنفط 

  .أن الثروة المعدنية لم تستغل بعد في العديد من الدول اإلسالمية
  

آسـيا  : والعالم اإلسالمي يحتّل موقعاً فريداً مهّما في العالم، إذ يربط بين القارات القديمة
 وإفريقيا وأوروبا بطرق المواصالت البحرية والجوية مع قاّرات العالم الجديد، ويكاد ال يوجد

فالعالم اإلسالمي ملتقى طرق العالم ! خطّ بحري أو جوي في العالم إال ويمّر في بالد المسلمين
… وتجارته، وهذه األهمية القصوى للعالم اإلسالمي من حيث الموقع والطرق ووفرة الخامات 

  .هي التي جعلته مطمع الدول الكبرى، ومجاالت صراعاتها، وهدف سيطرتها
  

في أّي مكان  –قديمه وحديثه ومستقبله  –اإلسالمية على مدار التاريخ إّن األمة : وأخيراً
تجمعها عوامل واحدة، بالرغم من اختالف شعوبها وأجناسها وأوطانها … أو مجال أو ظرف 

إّن هذه ُأمتكم أّمة واحدة و أنا ربكم : "تصديقاً لقول اهللا عّز وجّل… وألوانها ولهجاتها وبيئاتها 
  :وهذه العوامل والروابط هي). ٩٢: ءاألنبيا" (فاعبدون

  …وما يتبعها من عبادة وشريعة وأنظمة حياة : عقيدة التوحيد  . أ
  .، الذي ال تصّح الصالة إال به)القرآن الكريم(المتمثلة بالدستور الخالد : اللغة العربية  . ب



  

انتصـاراتهم  الذي يجمع بين آالم المسلمين ومصائبهم ونكباتهم، وبين : التاريخ المشترك  . ج
  .)١(وسعادتهم وآمالهم في المستقبل

العادات واألخالق والتقاليد الحسنة التي تالزم كل داعية مسـلم فـي مشـارق األرض      . د
  .ومغاربها، في مختلف الظروف واألحوال

  .)٢(النظرة الصائبة لإلنسان والكون والحياة، والسعي للفوز بسعادة الدارين  . هـ
وهـذه  … الجهاد في سبيل اهللا، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة إلى اهللا، و  . و

  .األمور حفظت لألّمة شخصّيتها المتمّيزة، واستقاللها الحر، وعصاميتها الفريدة

                                                           
  .ود شيت خطابأنظر رسالة حاضر المسلمين بين اآلالم واآلمال لمحم) ١(
  .٦٢- ٢٩نحو إنسانية سعيدة من ص: أنظر محمد المبارك) ٢(


