
 

 9 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

 
 
 
 

 مع المؤتمرات الدولية 

 
 
 

 األقليات اإلسالمية 
 

 وعالقاتها بمجتمعاتها 
 
 
 
 

 تأليف

 الشيخ محمد علي التسخيري



 

 10 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

 
 
 
 
 
 

 



 

 11 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

 تسخيري، محمدعلي

مع المؤتمرات الدولية: االقليات االسالمية وعالقاتها بمجتمعاتها/ تأليف محمد علي  

المذا  -تسخيري.   بين  للتقريب  العالمي  المجمع  معاونية  تهران/  االسالمية،  هب 

 .1382م. = 2003ق. = 1424االعالم والنشر، 

 فهرستنويسي براساس اطالعات فيپا.

 عربي.

اين كتاب بخشي از مقاالت ارائه شده نويسنده به »المؤتمرات مجمعع التقريعب بعين 

 المذاهب االسالمية بقضية االقليات المسلمة« است.

. 3 .هاوخطابه هامقاله -. تقريب مذاهب 2  ها.هها وخطاب مقاله  --. اقليتها )اسالم(  1

ها. الف. مجمع جهاني تقريب معذاهب اسعالمي. ها وخطابهمقاله  -  -وحدت اسالمي  

معععديريت انتشعععارات ومطبوععععات. ب. عنعععوان. ق. عنعععوان: االقليعععات االسعععالمية 

 وعالقاتها بمجتمعاتها.

 227BP             47/297ت/ 5م6

 م 49694-81
 كتابخانه ملي ايران

 
 
 
 

 سالمية وعالقاهتا مبجتمعاهتااألقليات اال اسم الكتاب: 
 حممد علي التسخريي   املؤلف: 
 اجملمع العاملي للتقريب بني املذاهب االسالمية    الناشر: 
 م  2006هـ.ق      1426 – ثانيةال  الطبعة: 
 نسخة 2000  الكمية: 
  964 -  7994 – 03 – 6  شابك: 
 اجلمهورية االسالمية يف ايران / طهران  العنوان: 

 15875 – 6995  ص . ب :     
  

 جميع الحقوق محفوظة للناشر 



 

 12 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

 مقدمة الناشر 

تشكل االقليات االسالمية ثلث مجموع المسلمين وهي  

بالتالي احد أهم مكونات االمة االسالمية ونظرا لما تتمتع  

من   له  تتعرض  وما  وحضارية  علمية  مميزات  من  به 

االمة   تهتم  ان  الطبيعي  من  فان  وخطيرة  ماحقة  اخطار 

حمايتها من    ىلمية علبها وتعمل المنظمات االسالمية العا 

جهة   من  ودمجها  والذوبان  التالشي  اخطار  من  جهة 

 في اطار المصلحة االسالمية العليا.  ىأخر

ومننن هنننا فقنند اهننتم مجمننع التقريننب بننين المننذاهب 

اإلسالمية بقضية االقليات المسلمة وحضر مؤتمرات عدة 

في اسبانيا وباريس وصوفيا وغانا وغيرهنا منن البلندان 

لمفكرين هنذ  القضنية ويقندم منا لدينه منن ليتدارس مع ا

 تصورات.

وهننذ  بعننض المقنناالت المقدمننة فنني هننذ  المننؤتمرات 

نقدمها راجين ان تساهم في تكوين صورة واضحة عنهنا 

 وهللا الموفق.



 

 13 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

 فهرست المواضيع 
 

 الصفحة المواضيع
 5 مقدمة الناشر - 1
 9 االسالميةدور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل االقليات   - 2
 10 المشاكل الثقافية –أ 
 13 المشاكل االجتماعية  –ب 
 13 مشكلة التعليم – 1
 15 المشاكل التربوية – 2

 16 مقترحات وطرق عملية لحل المشاكل التربوية
 17 توصيات عامة

 19 مشكلة االختالط – 3
 20 مشكلة االعالم – 4
 21 المشاكل االقتصادية –ق 

 22 ل المشاكل االقتصادية لالقلياتاقتراحات لح
 24 المشاكل السياسية لالقليات االسالمية  –د 

 25 مقترحات سياسية 
 27 حماية حقوق االقليات المسلمة في اوربا في ضوء … - 3

 28 المقدمة االولى، تعريف االقلية من الناحية االصطالحية القانونية
 29 المقدمة الثانية، ميدان البحث

 32 ديات الحقوقية التي تواجه مسلمي اوروباالتح
 33 الهوية الثقافية واالجتماعية – 1
 36 التحدي التربوي والتعليمي – 2
 37 التحدي السياسي واالعالمي – 3

 38 حقوق االقليات المسلمة في التشريعات االوروبية والدولية
 تطبيععا الحقععوق المشععروعة اوروبيععا ودوليععا علععى واقععع االقليععات

 المسلمة
42 

 42 المجال الثقافي واالجتماعي – 1
 44 المجال السياسي واالعالمي  – 2
 46 المجال التربوي والتعليمي – 3

 48 لجنة اسالمية حقوقية متخصصة
 51 الثقافة العالمية واالقليات المسلمة – 4
 61 رسالة الى الندوة العلمية – 5

 63 ماذا يجب ان يفعل المسلمون
 65 ور المسلمين في مجال االحياء الديني للمجتمع في روسياد - 6
 68 دور المسلمين في عملية االحياء الديني  – 7



 

 14 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

الوثيقة النهائية للمؤتمر االسالمي الدولي..دور المسلمين في احيعا  
… 

71 

 77 اطاللة على الوضع الثقافي للدول االفريقية – 8
 93 نسا  والشبابآثار التغييرات االجتماعية على ضع ال

 102 التغييرات الناجمة عن التعليم
 104 تأثير وسائل االعالم على افريقيا

 109 االقليات االسالمية في افريقيا … الحالة القائمة والمقترحات حولها
 127 االقليات االسالمية بين التقيد بالثوابت والقيام بمقتضيات المواطنة

 131 الثوابت االسالمية
 132 فقه الغربة عن العالم االسالمي

 144 وعية التحاكم للقضاء غير االسالميمدى مشر
 147 نماذج من تساؤالت االقليات والجواب عليها

 



 

 15 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

 

 

 

 

 

 دور منظمة المؤتمر اإلسالمي في حل مشاكل

 (1)  األقليات اإلسالمية

 

يعتبر موضوع األقليات على جانب كبير من األهمية، ذلك ألن  

يبلغ   اإلسالمية   البلدان  غير  في  المقيمين  المسلمين    450عدد 

مليون شخص أي حوالي ثلث عدد كل مسلمي العالم. وفي بعض  

والصي  كالهند  ع  يربو البلدان  ع  سكان    ن  عدد  على  المسلمين  عدد 

األقليات   نحمي  أن  أجل   ومن  اإلسالمية.  البلدان  من  كثير 

ندرس   ان  أّوال   ينبغي  اإلسالمية،  غير  الدول  في  اإلسالمية 

تخصصي   بشكل  عليها  ونتعرف  المجاالت  جميع  في  مشكالتها 

أوحلها   المشاكل  هذه  لتقليل  والمقترحات  الحلول  نقدم  ذلك  وبعد 

 مل. بالكا

 
في اجتماع لجنة الخبراء التابعة لمنظمة المؤتمر االسالمي بمدريد في    ي لق( ا 1)

 م. 1998كانون االول من عام 
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قارة   بين  تختلف  المسلمة  األقليات  مشاكل  فإن  وبالطبع، 

الثقافية   المجاالت  في  نجملها  ان  نستطيع  لكننا  واخرى، 

واالجتماعية واالقتصادية والسياسية. وفيما يلي ندرس كل صنف  

القضية   هذه  بها.  المتعلقة  والحلول  االقتراحات  لها  ونضع  منها 

قبل  من  متابعتها  ينبغي  للغاية  اإلسالمي،    المهمة  المؤتمر  منظمة 

ألن هذه المنظمة ذات المؤسسات الواسعة يمكنها نيابة عن العالم  

منظم   بشكل  اإلسالمية  األقليات  وتساعد  تدعم  أن  كله  اإلسالمي 

 وتقدم الطرق العملية لذلك.

 

 أ. المشاكل الثقافية 

النبوية   والسنة  الكريم  القرآن  على  مسلم  كل  ثقافة  تعتمد 

ومفتا  الوقت  الشريفة،  وفي  العربية.  هواللغة  الثقافة  هذه  فهم  ح 

المسلمة   األقليات  بين  األساسي  الثقافي  االختالف  فإن  الحاضر، 

أو اللغة  في  االختالف  الى  يعود  اإلسالمية  غير  بتعبير    والبلدان 

 المجتمعات.   افضل عدم معرفة اللغة العربية في تلك

هذه األقليات  وهذا االختالف يؤدي إلى تباين نمط التفكير لدى  

االمر   وهذا  اإلسالمي  للفكر  الثقافية  المصادر  عن  البحث  خالل 

 نفسها.  أكبر خطر يهدد عقيدتها 

هو  اإلسالمية  الثقافة  من  المراد  ان  القول  ينبغي  الرؤية    وهنا 
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الكون، ألن تعليم اإلنسان    الفكرية الكاملة التي يملكها اإلسالم نحو

ي  وهو انما  والفتّوة،  الطفولة  سن  تماماً  في  اإلسالم  عن  بعيداً  تم 

تماماً   البعيد  اإلسالمية  غير  البلدان  باعالم  متأثرة  اخرى  وبعقائد 

 عن األهداف اإلسالمية. 

ومثل هذا الخطر ماثل ومحدق باالجيال التالية، وكلما جا  جيل  

كان أكثر من سابقه في الذوبان في الثقافة األجنبية، مما يؤدي إلى  

 ثقافية لدى هذه األقليات المسلمة أّوال. نمط من فقدان الهوية ال

تجاه    وثانياً: األقلية  أبنا   لدى  الالأبالية  من  نوع  يحصل 

التفكك   عن  ع  ذاته  بحد  ع  يسفر  مما  فيه،  يعيشون  الذي  المجتمع 

العائلي وازدياد حاالت التمرد لدى األطفال، واالنتحار بين الكبار  

 ه للشباب المسلمين. وخاصة بين المترفين واالثريا ، وفقدان الموجّ 

ان ذلك يسفر عن ظهور حالة من الفتور وعدم اإلقبال    وثالثاً:

تجاه تنفيذ االحكام اإلسالمية وأحقية اإلسالم، وهذه الحالة لوحظت  

التزامهن   يخص  فيما  وخاصة  للنسا   الثاني  الجيل  افراد  بين 

 بالحجاب وظهرت فيما بينهن حالة ازدواجية الشخصية. 

يفّضلن عدم ارتدا  الحجاب لكي ال يصبح    فمن جانب نجدهن

المجتمع   العيش في  اليهن وليتمّكّن من  في لفت االنظار  ذلك سبباً 

اإلسالمية   التعاليم  فإن  آخر  جانب  ومن  أكثر.  وراحة  بسهولة 

 تمنعهن من القيام بذلك. 
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الكبير في    ورابعاً: والبون  الفاحش  نمط من االختالف  يحصل 

 سية للجيل األّول والثاني. االحتياجات المعنوية والنف

معالجة   إلى  تطبيقها  يؤدي  ان  يمكن  اقتراحات  جملة  وهناك 

 المشكلة الثقافية إلى حد كبير: 

. ان حل مشاكل األقليات بحاجة إلى مساعدات مادية وثقافية،  1

  شعبي أو   وهذه المساعدات يمكن ان تتوفر عن طريا حكومي أو 

المساعدات   لهذه  تنفيذية  جهة  وأهم  المؤتمر  دولي  منظمة  هي 

 االسالمي. 

وفي هذا الصدد، تتمتع منظمة المؤتمر اإلسالمي بالدور األكبر  

وتكثيف   تنفيذية  لجنة  تشكيل  عبر  لذلك  التخطيط  ويمكنها 

التي   اإلسالمية  غير  والدول  اإلسالمية  البلدان  بين  االتصاالت 

 تقطنها أقليات إسالمية. 

اإلس2 المؤتمر  منظمة  في  الدقيا  التخطيط  لغرض .  المي 

اللغات   على  التعرف  جانبها  والى  العربية  اللغة  استعمال  ترويج 

القناة   طريا  عن  وغيرها  الفارسية  كاللغة  االخرى  اإلسالمية 

من   محدودة،  ساعات  في  برامجها  تبث  التي  اإلسالمية  الفضائية 

أجل  المحافظة على االصالة اإلسالمية لهذه األقليات. إذ أن اللغة  

تعتبر   الصينية  العربية  بعد  ع  العالم  صعيد  على  الرابعة  اللغة 

من   أكثر  بها  يتكلم  حيث  ع  واالسبانية  مليون    150واالنجليزية 
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 نسمة في مختلف قارات العالم وخاصة آسيا وافريقيا. 

زيادة  3 عبر  األقليات  اإلسالمي  المؤتمر  منظمة  تساعد  ان   .

ا  اللغات  وباقي  العربية  باللغة  المتعلقة  الدراسية  إلسالمية،  المنح 

 وان تتعهد البلدان اإلسالمية بدفع كل التكاليف المتعلقة بذلك.

العربية  4 اللغة  تعليم  مدارس  تأسيس  في  األقليات  مساعدة   .

 وسائر اللغات اإلسالمية لالطفال واالهتمام بمثل هذه المدارس.

عن  5 لألجانب  اإلسالمية  اللغات  وسائر  العربية  اللغة  تعليم   .

الدو إذاعات  التعليمية  طريا  الوسائل  كل  ووضع  اإلسالمية  ل 

قبل   من  تصرفها  تحت  ع  واالفالم  التسجيل  كأشرطة  ع  الالزمة 

 الثقافية.   سفارات البلدان اإلسالمية ومراكزها

 

 ب. المشاكل االجتماعية 

عندما يقطن مسلم في احد البلدان غير اإلسالمية يواجه العديد 

المشاكل  هنا  تبيانه  نقصد  وما  المشاكل  في    من  االجتماعية 

وباستطاعة   والمذهب  العقيدة  حرية  فيها  تتوافر  التي  المجتمعات 

وأن   اإلسالمية  واالتحادات  الجمعيات  يؤسسوا  أن  فيها  المسلمين 

 يمارسوا كل نشاطاتهم وعباداتهم اإلسالمية. 

ويمكن تقسيم أبرز المشاكل االجتماعية التي يعانونها إلى أربعة  

 هي:   أصناف
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 يم ع مشكلة التعل 

 ع المشاكل التربوية 

 ع مشكلة االختالط 

 ع مشكلة االعالم 

 . مشكلة التعليم 1

غير   البلدان  في  القاطنة  األقليات  يهدد  الذي  المهم  الخطر  ان 

األهداف الوطنية في تلك البالد.    النظام التعليمي ذو  اإلسالمية هو

وبين   بينها  كبير  تباين  ثمة  التعليمية  األنظمة  من  النمط  هذا  في 

من  النظ نابعة  ذاتية  اصول  له  االخير  االسالمي، ألن  التعليمي  ام 

داخله وهدفه تعليم وتربية المسلم من حيث العقيدة والقيم واألخالق  

اإلسالمية   االنظمة غير  ان  بينما نرى  الناس،  مع  التعامل  وكيفية 

والتاريخية   والوطنية  القومية  والمشاعر  اإلتجاهات  بتعميا  تقوم 

 . غاياتها للتوصل الى

تعتبر   المسلمين  لالطفال  التعليمية  المدارس  فقدان  مشكلة  وان 

احدى المشاكل المهمة، وإذا وجدت بعض المدارس التي تستهدف  

االصول   إلى  استناداً  المسلمين  والناشئة  األطفال  وتعليم  تربية 

واالشكاالت   النواقص  من  نوعين  فيها  فإن  اإلسالمية،  والمبادئ 

 المهمة: 
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وغير مفتوحة    األسبوعيةة في أيام العطل  احدهما: انها مفتوح

االسبوع  أيام  سائر    في 

 المدارس الحكومية.  في  المسلمين األطفال تعليم يجري حيث  

والثاني: ان هذه المدارس ال تعطي للدارس فيها وثيقة رسمية  

المسلمون من الحصول على عمل مناسب استناداً   الشباب  ليتمكن 

 اليها. 

التي   االخرى  المشاكل  اإلسالمية  ومن  األقليات  منها  تعاني 

منظمة   تبذل  ان  ويمكن  التعليمية،  والمراكز  المكتبات  فقدان 

في   المراكز  هذه  تأسيس  سبيل  في  جهودها  اإلسالمي  المؤتمر 

 البلدان غير اإلسالمية. 

إيصال   أجل   من  والمعلومات  التوثيا  مراكز  تأسيس  أن  كما 

األم  أهم  من  يعتبر  األقليات  وتوعية  ينبغي  المعلومات  التي  ور 

باعتبارها تمثل العالم اإلسالمي برمته   لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ع 

 ع ان تدرجها في جدول أعمالها. 

 . المشاكل التربوية2

في   تقطن  أنها  هي  المسلمة  األقليات  تواجهها  قضية  اهم  ان 

من   اإلسالمية  المجتمعات  عن  تختلف  إسالمية  غير  مجتمعات 

الرحم    ى يمكن القول ان المجتمع هو جميع النواحي. وبعبارة اخر



 

 22 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

الذي تنشأ وتتربى فيه شخصية اإلنسان وبما أن األقليات تعيش في  

 رحم غير الرحم اإلسالمي. فإن ذلك يقترن بخطرين: 

األّول: انها تؤدي إلى احباط مفعول التربية اإلسالمية وجعلها  

 مجدية.   غير 

م شديد  وتجاذب  لضغوط  يتعرضون  األوالد  ان  قبل  الثاني:  ن 

التربية، أحدهما  دينه والثاني ما يفرضه    نمطين من  ما يريده منه 

 يعيشه.  الذي  عليه الواقع االجتماعي 

األقليات اإلسالمية هو  تعانيها  التي  التربوية  المشاكل  ن  أ  ومن 

ابنا ها يدرسون في مدارس غير إسالمية وتحت اشراف معلمين  

للذ  يتعرضون  األحيان  من  كثير  وفي  مسلمين،  في  غير  وبان 

 المجتمع غير اإلسالمي والذي يعمل الضعاف الهوية اإلسالمية. 

هو آخر  خطراً  هناك  فإن  المعلمين،  خطر  إلى    وإضافة 

في   يومياً  يعايشونهم  مسلمين  غير  الدراسة  في  بزمال   اختالطهم 

تلك المدارس، وربما فاق تأثير هؤال  على الطلبة الفتية المسلمين  

 أنفسهم.   ير المعلمينوعلى تبلور شخصياتهم، تأث 

فهم   تجعلهم عاجزين عن  العربية  باللغة  أن عدم معرفتهم  كما 

وهذه   النبوية،  واألحاديث  والسيرة  التراث  وكتب  الكريم  القرآن 

عن   وفضالً  منها،  يعانون  التي  التربوية  المشاكل  إحدى  االخرى 

  األقليات اإلسالمية وهو   أبنا  ذلك، فإن خطر غسيل الدماغ يتهدد  



 

 23 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

 الفكري السائد في تلك المجتمعات.  للغزو  نموذق 

 

 مقترحات وطرق عملية لحل المشاكل التربوية 

. في ضو  كون كثير من افراد األقليات اإلسالمية من حملة  1

  2000( على سبيل المثال هناك حوالي  PHDشهادات الدكتوراه ) 

شخص من اإليرانيين في امريكا فقط يحملون هذه الشهادة العلمية  

من    فبإمكان لالستفادة  والتخطيط  البرمجة  اإلسالمي  المؤتمر 

األشخاص   هؤال   وقابليات  غير    أنفسهمطاقات  البلدان  في 

 اإلسالمية لغرض تربية وتعليم ابنا  األقليات. 

منظمة  2 في  لجنة  تشكيل  ينبغي  المشكلة  هذه  حل  لغرض   .

 المؤتمر اإلسالمي التخاذ القرارات العلمية في هذا الصدد.

ضرورة  3 األمانة  .  في  األقليات  دائرة  دور  لتفعيل  السعي 

العامة للمنظمة وتمكينها من النهوض بواجباتها المهمة في حماية  

 اإلسالمية.  األقليات والجاليات 

إلى  4 الكتب اإلسالمية وإرسالها  لطباعة  والتخطيط  البرمجة   .

اإلسالمية   المدارس  إلى  واهدائها  اإلسالمية  األقليات  ابنا  

 الً. الموجودة فع

تشكيل  5 ودعم  كالمساجد  التربوية  المراكز  ونشر  توسيع   .

 المجالس القرآنية والمراكز االسالمية. 



 

 24 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

. إيفاد المبلّغين إلى المراكز الثقافية الموجودة تحت تصرف  6

 األقليات والجاليات االسالمية. 

. ارسال اعداد من القرآن الكريم والكتب التعليمية وترجمتها،  7

 السمعية والبصرية بلغات األقليات.  فضالً عن االشرطة 

االتحادات  8 ومساعدة  فيها  والتوسع  المكتبات  تأسيس   .

والمنظمات اإلسالمية وخاصة اتحادات الطلبة الجامعيين وتأسيس  

 األقسام الداخلية الخاصة بايوا  الطلبة المسلمين. 

 . تأسيس واقامة المعاهد التعليمية والمهنية. 9

لممارس10 الوعاظ  إيفاد  صفوف  .  في  واإلرشاد  التبليغ  ة 

 اإلسالمية.  األقليات 

 

 توصيات عامة 

المؤتمر  1 منظمة  طريا  عن  اإلسالمية  البلدان  من  يطلب   .

أو  أو   اإلسالمي  تتوسط    الحكومات  ان  فيها،  التربوية  المنظمات 

أقليات إسالمية، لتسمح لهذه األقليات   التي تقطن فيها  البلدان  لدى 

فادة من البرامج واالنظمة التعليمية في  بفتح مدارس إسالمية باالست 

الخاصة   اإلسالمية  التربوية  المناهج  إلى  باالضافة  البلدان  تلك 

بالتالميذ المسلمين، كما يطلب من حكومات تلك الدول أن تعترف  

رسمياً بعقود الزواق التي تعقد بين المسلمين وإقرارها في قوانين  



 

 25 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

ن يوم الجمعة كيوم  االحوال الشخصية لتلك الدول والسعي، العال 

للمسلمين   اإلسالمية  غير  البلدان  حكومات  قبل  من  رسمية  عطلة 

 القاطنين فيها. 

. اقامة اتحاد دولي لألقليات اإلسالمية لغرض دراسة شؤونها  2

واقامة   واحتياجاتها  مشكالتها  ومعرفة  اوضاعها  على  واالطالع 

وال اإلسالمي،  العالم  وبين  بينها  االواصر  وتوثيا  مطالبة  الجسور 

الدولي وفي األوساط والمحافل والمنظمات   بحقوقها على الصعيد 

العالمية والتخطيط لدعمها وحمايتها من الذوبان في وسط االكثرية  

تحاك   التي  واالحابيل  المؤامرات  من  وصيانتها  فيها  تعيش  التي 

 ضدها في المجتمعات غير اإلسالمية. 

بتد 3 المتخصصين  والمعلمين  المعلمات  إيفاد  اللغة  .  ريس 

العربية، وفي الدراسات اإلسالمية، لمساعدة األقليات المسلمة على  

واالخالق   والسلوك  العقيدة  في  اإلسالمي  بالنموذق  االقتدا  

 اإلسالمية وتوفير التخصصات العلمية التي تحتاجها تلك األقليات. 

قبل  4 من  اإلسالمية  األقليات  البنا   الدراسية  المنح  زيادة   .

اإل والتربوي  البلدان  العلمي  الكادر  اعداد  أجل   من  سالمية 

والتبليغي، لكي يستطيع ابنا  الجاليات اإلسالمية بعد تخرجهم من  

المعلمين   محل  تدريجياً  يحلّوا  ان  اإلسالمية،  البلدان  جامعات 

البلدان   من  األقليات  تلك  إلى  المبعوثين  والمبلغين  والمدرسين 



 

 26 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

مي ان تقوم بتأسيس عدد  اإلسالمية. وعلى منظمة المؤتمر اإلسال

التي   البلدان  في  مختلفة  مستويات  في  النموذجية  المدارس  من 

 إسالمية.  تقطنها جاليات 

خاصة  5 لجان  تشكيل  اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة  ينبغي   .

البنا    لتوفيرها  المحللة  واالطعمة  الشرعي  الذبح  على  لالشراف 

 األقليات اإلسالمية. 

من6 في  التخطيط  يتم  ان  البد  اإلسالمي القامة  .  المؤتمر  ظمة 

 مغاسل إسالمية الموات المسلمين في البلدان غير اإلسالمية. 

 . مشكلة االختالط3

مناص   إسالمية  غير  بلدان  في  القاطنة  المسلمة  لألقليات  ليس 

تلك   في  السائدة  االجتماعية  والعادات  الجواالجتماعي  مراعاة  من 

اآل يرتديها  التي  األلبسة  وارتدا   نفسها  البلدان  ترى  فهي  خرون، 

االهتمام   من  فالبد  المشكلة  هذه  حل  أجل   ومن  لذلك،  مضطرة 

بمالبس النسا  اهتماماً خاصاً، بحيث ان لهذا االمر آثاراً في نمط  

ووساوس   انحرافات  من  مصونة  ويجعلها  وسلوكها،  تفكيرها 

المجتمعات غير اإلسالمية. والبد ان يتخذ هذا اللباس صفة الطابع  

بي بالجمعيات  العام  االهتمام  وينبغي  هناك.  المسلمين  نسا   ن 

بهذا االمر   خاصاً  اهتماماً  تولي  لكي  أكثر،  واالتحادات االسالمية 

ويمكن استخدام البرامج التي تبث عبر القنوات الفضائية اإلسالمية  



 

 27 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

الرشاد النسوة المسلمات كي يحافظن على اصالتهن، وان ال يقلّد  

المسلمات ابنا  المجتمعات التي يقطنون  الناشئة والشباب والشابات 

 فيها، من حيث الظاهر وطبيعة المالبس التي يرتدونها. 

 . مشكلة االعالم 4

وجهان   انهما  الحقيقة  وفي  التعليم،  شأن  شأنها  المشكلة  وهذه 

وبشكل   االسالمية.  غير  المجتمعات  افكار  ويمثالن  واحدة  لعملة 

واسعاً من اذهان الناس    عام فإن وسائل االعالم العامة تشغل حيزاً 

اعالمها   تشحن  ال  الدول  فهذه  المجتمعات،  تلك  في  وتفكيرهم 

الدول   القومية والوطنية فحسب، بل ان االعالم في هذه  بالمفاهيم 

للفساد والهادفة إلى تحقيا   المنحرفة والمرّوجة  بالمفاهيم  مشحون 

 الغايات واألهداف المادية والسياسية. 

ال لهذه  الوحيد  شخصية  والعالق  وأركان  أسس  ترسيخ  قضية 

المستمع والمشاهد للبرامج االعالمية لوسائل االعالم وما فيها من  

االفكار   هذه  المسلمين.  الفكار  ومناقضة  لالسالم  مناوئة  مفاهيم 

ادى   مما  المذكورة  االعالم  وسائل  برامج  من  واسعاً  حيزاً  تشغل 

تل تقبل  وعدم  مجتمعاتها  عن  األقليات  تلك  انكماش  ك  إلى 

 المجتمعات لهذه األقليات في الوقت نفسه. 

 

 االقتراحات 



 

 28 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

تصدرها  1 التي  اإلسالمية  المجالت  من  النسخ  آالف  ارسال   .

المنظمات الدعوية االسالمية، إلى ابنا  األقليات اإلسالمية القاطنة  

اإلسالمي   المؤتمر  منظمة  قبل  من  االسالمية،  غير  البلدان  في 

 وسائر البلدان االسالمية. 

اللغات العالمية الحية    بإحدىراسة إمكانية  إصدار مجلة  . د 2

أو  ع أو  كاالنجليزية،  أو  الفرنسية،  تصدر    االسبانية   االلمانية،  ع 

دفتيها موضوعات   بين  وتضم  أشهر  ثالثة  كل  مرة  فصلي  بشكل 

 مختارة بعناية ومقاالت تتضمن االفكار الدينية والمثل السامية. 

الفيديو 3 أشرطة  ارسال  للبلدان  المت  .  الثقافية  باألمور  علقة 

اإلسالمية والمسلمين، ليتحقا توازن ع عبر هذا السبيل ع مع تأثير  

التعرف   األقليات  هذه  وتستطيع  األقليات،  على  االجنبي  االعالم 

 أكثر على تراثها وثقافتها الدينية. 

في  4 بها  واللقا   اإلسالمية  األقليات  مع  المستمر  التواصل   .

والمواسم  البلدان    المراسم  على  وتعريفهم  الدينية،  والشعائر 

 اإلسالمية أكثر فأكثر. 

 

 ق. المشاكل االقتصادية 

من   ع  بالقليل  ليس  ابنائها  وعدد  ع  اإلسالمية  األقليات  تعاني 

ضائقة مالية واوضاع اقتصادية صعبة، ويضطر الوالدان في تلك  



 

 29 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

العيش   لقمة  أجل  كسب  من  للعمل  اوقاتهم  كل  لتخصيص  االسر 

ر المأوى لتلك العوائل، ومن هنا، فإن مثل هؤال  األشخاص  وتوفي

 يصعب عليهم االهتمام بتعليم ابنائهم. 

الصحية   االوضاع  في  التدني  يستتبع  االقتصادي  الفقر  وان 

العوائا   اليجاد  يتظافران  وكالهما  التغذية،  سو   عن  الناتجة 

 المسلمة.  والعقبات في حياة األقليات 

ا  المسلمة  العوائل  اقتصادي  وبعض  مستوى  في  تعيش  لتي 

خاصة   أومدرسة،  مسجد  بنا   عن  االخرى  هي  عاجزة  متوسط 

االعانات   دفع  عن  العوائل  هذه  افراد  بعض  يمتنع  عندما 

بين   التنسيا  فقدان  ان  القول  من  البد  وهنا  المالية.  والمساهمات 

وعدم   المسلمين  موقف  اضعاف  إلى  يؤدي  واالمكانات  الجهود 

مشكالت والصعوبات التي تعترض طريقهم.  تمكنهم من مواجهة ال

وبعض االنظمة والحكومات تحاول صب الزيت على النار وزيادة  

 حدة التناقضات والخالفات القائمة في هذا الصدد. 

 

 اقتراحات لحل المشاكل االقتصادية لالقليات 

العالم  1 تمثل  باعتبارها  ع  اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة  ينبغي   .

ت  ان  ع  أجمع  المناسبة  اإلسالمي  االقتصادية  الظروف  بخلا  قوم 

اوضاعها   تحسين  في  كبيراً  دوراً  لذلك  الن  اإلسالمية،  لالقليات 



 

 30 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

 الثقافية. 

منظمة   نشرتها  التي  اإلحصا ات  ذكرت  المثال  سبيل  على 

العمل في فرنسا، ان أكثر من   العربية حول اوضاع سوق  العمل 

في بيوت  وأكثرهم مسلمون ع يعيشون   ألف من المهاجرين ع   560

  250الصفيح ومحالت قديمة وخرائب. وتضيف االحصا ات ان  

وفي   الشرب  مياه  إلى  تفتقر  مزدحمة  بيوتاً  يسكنون  مهاجر  ألف 

 ظروف شاقة. 

بعام   المتعلقة  االحصا ات  من    1975وتؤكد  أكثر    32ان 

بالمائة من العمال العرب في فرنسا يعيشون في مثل هذه الظروف  

 العسيرة. 

سس منظمة المؤتمر اإلسالمي جمعية أورابطة  . ينبغي ان تؤ2

بلدانهم   غادروا  الذين  المسلمين  الشباب  مع  التواصل  مهمتها 

أوالرابطة   الجمعية  هذه  وتقوم  الدراسة،  لغرض  رأسهم  ومسقط 

دون   والحيلولة  االصلية  بلدانهم  مع  الشباب  هؤال   اواصر  بتقوية 

مهن  توفير  على  والعمل  نهائياً،  بها  ِصالتهم  ووظائف    انقطاع 

 وفرص عمل لهؤال  الخريجين في بلدانهم نفسها. 

بمشاركة  3 المسلمة  األقليات  لرعاية  دولي  صندوق  تأسيس   .

الخيرين   واالثريا   اإلسالمية  والمنظمات  المسلمة  البلدان  واسهام 

من المسلمين. وظيفة الصندوق دعم ومساعدة األقليات المسلمة في  



 

 31 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

والم المدارس  كتأسيس  المجاالت،  ومراكز  شتى  والمكتبات  عاهد 

 تحفيظ القرآن الكريم والتعليم الديني. 

وفرص  4 معيشية  ظروف  بتوفير  المذكور  الصندوق  يقوم   .

في   للمسلمين  مناسبة  تعليم  ومراكز  سكنية  مناسبة ووحدات  عمل 

 البلدان غير اإلسالمية التي يقطنونها. 

اإلسالمي  5 المؤتمر  منظمة  تخصص  ان  الضروري  من   .

ا بتحسين اوضاع  المزيد من  المتعلقة  للبرامج والخطط  لمساعدات 

المدارس والمراكز   تأسيس  تمكينها من  المسلمة، لغرض  األقليات 

 اإلسالمية والثقافية. 

ومقاومتها  6 نضالها  لمواصلة  اإلسالمية  األقليات  دعوة   .

والقيام   االقتصادية  حريتها  وعلى  كيانها  على  المحافظة  لغرض 

وشعائر الدينية  الالزمة  بواجباتها  التسهيالت  وتوفير  المقدسة  ها 

الفرائض   من  وغيرها  الحج  فريضة  ليؤدوا  األقليات،  هذه  البنا  

 الدينية. 

 

 د. المشاكل السياسية لألقليات اإلسالمية 

في الحقيقة ان بعض األقليات اإلسالمية فقدت كيانها السياسي  

خدم  والبد لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ان تستنفر كل امكاناتها وتست

األقليات   هذه  كيان  السترجاع  والدولية  السياسية  األساليب  شتى 
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 وترسيخ وجودها. 

وال شك ان األقليات اإلسالمية تتعرض في كثير من دول العالم  

االنظمة   تلك  مثل  ان  الطبيعي  ومن  والتدمير.  والمجازر  للتعذيب 

تواجهها   مشكلة  ابرز  ان  ترى  اإلنسان  حقوق  أبسط  تنتهك  التي 

ظ األقليات اإلسالمية على كيانها السياسي. ولذلك نرى  هوان تحاف

ان هذه االنظمة تمارس التمييز العنصري ضد األقليات اإلسالمية  

االعالم   وسائل  امتالك  ومن  حقوقها  من  على حرمانها  وتحرص 

في   المسلمون  بها  يؤمن  التي  والعقائد  والقيم  الثقافة  على  وتعتدي 

متعددة مضايقات  وتفرض  البلدان  تلك    تلك  على  شتى  وبأنماط 

 األقليات. 

ومثلما ان األقليات الدينية في البلدان اإلسالمية ال تتعرض ألية  

ضغوط من أجل  تغيير دينها أوالتخلي عن عقائدها الخاصة، فمن  

إلى   اإلسالمية  غير  البلدان  في  المسلمون  يتعرض  ال  ان  المنتظر 

اجبارهم  تستهدف  التي  والممارسات  والمضايقات  على    الضغوط 

ع ونجد ان كثيراً من   كما هوالوضع في بورما  التخلي عن ثقافتهم ع

البلدان   من  العديد  في  االجتماعية  واالعراف  والتقاليد  العادات 

تتعارض مع عادات وعقائد المسلمين فيها، ولذلك فإن حيّزاً كبيراً  

المسلمين   لمحاربة  الدول مخصص  تلك  في  والدعاية  االعالم  من 

 رهم. في افكا والطعن 
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 مقترحات سياسية 

على  1 وضغوط  قيود  أي  فرض  دون  للحيلولة  السعي   .

والجنس   الدين  مجال  في  اإلسالمية  غير  البلدان  في  المسلمين 

 واللون والعقيدة ومدى االستفادة من الخدمات العامة. 

الحيوية  2 المجاالت  في  لالقليات  اكبر  مسؤوليات  اعطا    .

 المختلفة.   للبلدان

األقلي 3 اشراك  والوظائف  .  المسؤوليات  في  عادلة  بنسب  ات 

 المختلفة. 

. ينبغي ان يقوم نظام االنتخابات على ركيزة وقاعدة أساسية  4

 . « لكل شخص شخصية وله صوته المستقل»هي  

 . اشراك ممثلي األقليات اإلسالمية في البرلمانات. 5

الحكومية  6 القرارات  اتخاذ  في  األقليات  ممثلي  اشراك   .

 قة بهم. المصيرية المتعل

شأنها  7 من  بطرق  التفكير  اإلسالمية  األقليات  قادة  على   .

تسويغ وتوجيه تصرفات المسلمين واعمالهم في انظار الرأي العام  

تلك   داخل  لهم  دولة  بتأسيس  يفكرون  ال  المسلمين  بأن  وافهامهم، 

 الدول وانها فكرة وهمية ليس إالّ. 

الم اإلسالمي  . نظراً لكون منظمة المؤتمر اإلسالمي تمثل الع8
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أن   والبّد  المظلومين،  المسلمين  حقوق  عن  الدفاع  بها  يجدر  كله 

 تقوم المنظمة بدور أكثر تأثيراً في المجال. 
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 حماية حقوق األقليات المسلمة

 في أوربا

( 1) في ضو  التشريعات األوربية والدولية
 

 

ال شك أن موضوع األقليات المسلمة من الموضوعات المهمة  

واالساسية في واقعنا اإلسالمي. ورغم ما يثيره هذا الموضوع من  

الوجودات   تواجه  التي  المتجذرة  بالتحديات  ترتبط  معقدة  قضايا 

المسلمة التي تعيش في وسط غير مسلم، إالّ ان ما يخفف نسبياً من  

هو  األقليات،  هذه  على  الضاغطة  والواقعية  النفسية    المعاناة 

أخذ هذا الموضوع يحظى به ع في السنوات  االهتمام المتزايد الذي  

البلدان   في  المسؤولية  أصحاب  من  الرساليين  قبل  من  ع  األخيرة 

اإلسالمية والمنظمات الدولية واإلقليمية اإلسالمية، الرسمية وغير  

 
في  1) بباريس  المنعقد  أوربا،  في  اإلسالمية  األقليات  مؤتمر  في  ألقيت   )

 . «الوجود اإلسالمي في التشريعات األوربية»، تحت عنوان 2001/ 1/ 11

 



 

 36 ت االسالمية دور منظمة المؤتمر االسالمي في حل مشاكل األقليا 

مقدمتين:  إلى  أشير  للبحث  وكمدخل  الرسمية. 

االصطالحية   الناحية  من  األقلية  تعريف  األولى،  المقدمة 

 ية القانون

األقلية   لمصطلحي  عام  فهم  طرح  المقدمة  هذه  في  نحاول 

واألقلية المسلمة، برغم التعاريف الكثيرة المختلفة في هذا المجال.  

تقابل األكثرية التي تعيش في حدودها الجغرافية   فاألقلية السكانية 

السكانية   المجموعات  م  تقّسِ التي  الرئيسية  والمحددات  أوالزمنية. 

وأقلي أكثرية  أوإلى  عرقية  الغالب  في  هي  أو  ة،  أو   قومية    لغوية 

سياسية، في إطار المعيار العددي النسبي، ففي    مذهبية أو   دينية أو 

ع  تهيمن  أكثرية غالبة  هناك  تكون  األبعاد  هذه  بعد من  ع   عادة كل 

وضع   طبيعة  والعملي  الفكري  سلوكها  ويحدد  العام،  النظام  على 

قها عن  األقلية وواقعها. اما بخصوص األقلية   المسلمة، فإن ما يفّرِ

هو الواحدة  الدولة  في  معها  تشترك  التي  السكانية  محّدد    األكثرية 

 الدين. 

لباقي سكان   قياساً  اقلية عددية  المسلمة  األقلية  ما تكون  وغالباً 

شّكل   وقد  اخرى.  أوديانات  ديانة  إلى  ينتمون  الذين  الدولة 

ع اتباع الديانات  المسلمون في بعض الدول نسباً متساوية عددياً م

االخرى. أوربما كانوا أكثرية عددية نادراً، إالّ ان النظام السياسي  

يعد   وبذلك  المسلمين،  غير  لهيمنة  خاضعاً  يبقى  الدول  هذه  في 



 

 37   حماية حقوق األقليات المسلمة في أوربا… 

لدى   المعتمد  الرسمي  المعيار  فإن  هنا،  ومن  أقلية،  المسلمون 

معيار العضوية في المنظمة نفسها،    منظمة المؤتمر اإلسالمي هو

تنتمي   ي ذلك ان األقليات المسلمة هي التي تعيش في دول ال ويعن

ويربو اإلسالمي.  المؤتمر  منظمة  على    إلى  األقليات  هذه  عدد 

مليون مسلم، أي ما يقرب من ثلث عدد المسلمين الذي    «450»

 مليون نسمة.  350وصل إلى ما يقرب من مليار و 

 المقدمة الثانية، ميدان البحث 

المتعلقة   اإلحصا ات ، نتطرق إلى بعض  قبل تحديد ميدان بحثنا

باألقليات المسلمة في القارة األوربية، إّن العدد اإلجمالي للمسلمين  

لتقديرات    «42» ما يقرب من   في أوربا يصل  مليون نسمة، وفقاً 

أوردتها  2000عام   التي  المئوية  النسب  فيها  اعتمدنا  والتي  م، 

 التالي:  معلومات منظمة المؤتمر االسالمي، وعلى النحو

 الدولة رديف
عدد  

 المسلمين)نسمة( 

 500/ 000 اسبانيا  1

 3/ 100/ 000 البانيا  2

 2/ 250/ 000 المانيا  3

 1/ 400/ 000 اوكرانيا  4

 500/ 000 ايطاليا  5
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 15/ 000 البرتغال  6

 2/ 000/ 000 بريطانيا  7

 600/ 000 بلجيكا  8

 1/ 400/ 000 بلغاريا  9

 2/ 100/ 000 البوسنة والهرسك 10

 25/ 000 بولندة 11

 3/ 000 ششيكيا  12

 100/ 000 الدنمارك 13

14 
 روسيا االتحادية 

 )جزؤها االوروبي( 
000 /000 /15 

 1/ 100/ 000 روسيا البيضا   15

 300/ 000 رومانيا  16

 2/ 000 سلوفاكيا  17

 25/ 000 سلوفينيا  18

 25/ 000 السويد  19

 5/ 500/ 000 فرنسا  20

 3/ 000 فنلندا 21

 600/ 000 يا كروات 22
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 50/ 000 مالطا  23

 50/ 000 المجر 24

 900/ 000 مقدونيا  25

 300/ 000 مولدافيا  26

 15/ 000 النرويج  27

 150/ 000 النمسا  28

 500/ 000 هولندا  29

 300/ 000 اليونان  30

31 
يوغسالفيا )بما فيها  

 كوسوفا( 
000 /250 /2 

لهذه   نسبة  اإلحصا ات ووفقاً  يشكلون  أوربا  فإن مسلمي   ،3%  

من عدد نفوس األقليات المسلمة    % 9ن مجموع مسلمي العالم، وم

الناحية   انها من  االّ  كماً،  بسيطة  النسبة  ان هذه  العالم، ورغم  في 

على   وتأثيره  أوربا  كموقع  متميزة،  بخصوصيات  تحظى  النوعية 

إلى   باستمرار  األقليات  هذه  وتتعرض  كافة،  العالمية  المستويات 

 قافي ومحاوالت سلب الحقوق. ألوان بشعة من االغتيال الث

وبناً  على جملة من المعايير الموضوعية يمكن تقسيم مسلمي  

 أوربا إلى ثالث مجموعات رئيسية: 

في   المستقلة  األوربية  الجمهوريات  في  المسلمون  األولى، 
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االتحاد السوفيتي المنحل، وهي الجز  األوربي من روسيا، روسيا  

وعدد  مولدافيا،  اوكرانيا،  )البيضا ،  حوالي  (  17/ 500/ 000هم 

 نسمة. 

النسبية   االكثرية  ذات  االوربية  الدول  في  المسلمون  الثانية، 

حوالي   وعددهم  والهرسك،  والبوسنة  البانيا  وهي  المسلمة، 

 ( نسمة. 5/ 000/200)

السكانية   االكثرية  ذات  األوربية  الدول  في  المسلمون  الثالثة، 

ايطاليا المانيا،  المسلمة، وهي: اسبانيا،  البرتغال، بريطانيا،  غير   ،

سلوفاكيا،   رومانيا،  الدنمارك،  ششيكيا،  بولندا،  بلغاريا،  بلجيكا، 

سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، مالطا، المجر، مقدونيا،  

حوالي   وعددهم  يوغسالفيا،  اليونان،  هولندا،  النمسا،  النرويج، 

 ( نسمة. 19/ 000/300)

المجم هذه  من  مجموعة  كل  ان  أن  ونرى  البد  الثالث  وعات 

المشتركة،   للخصائص  بالنظر  تُدرس أوضاعها بصورة منفصلة، 

البشري   المستوى  على  سوا   مجموعة،  كل  عناصر  تشد  التي 

االجتماعية   والبيئة  السياسي  والمناخ  والتاريخي  والجغرافي 

ميدان   فإن  وبالتالي،  تواجهها.  التي  والمشاكل  التحديات  ونوعية 

لثالثة من المسلمين، أي األقليات المسلمة في  بحثنا هي المجموعة ا

 الدول األوربية ذات االكثرية السكانية غير المسلمة. 
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 التحديات الحقوقية التي تواجه مسلمي أوربا 

المسلمة  األقليات  لمجتمع  الحقوقية  القضايا  دراسة  ان  ال ريب 

أوربا   البحث »في  فيه    « ميدان  وتتداخل  ومعقداً،  شائكاً  امراً  يعد 

التاريخ  ابع على  تشتمل  القانوني،  البعد  غير  اخرى  مركبة  اد 

 والثقافة والتربية والسياسة واالقتصاد. 

األقليات   هذه  تواجهها  التي  الحقوقية  التحديات  فإن  هنا،  ومن 

ليست قضايا قانونية وحسب، وانما هي تحديات ومشاكل تستوعب  

سية:  مختلف مجاالت الحياة، ويمكن تصنيفها إلى ثالثة انواع رئي

ثقافية واجتماعية، تربوية وتعليمية، وسياسية واعالمية، وان كان  

هناك تداخل وتشابك فيما بينها، فضالً عن وجود مجاالت اخرى  

على   التحديات  تلك  على  الضو   القا   هنا  ونحاول  أهمية.  أقل 

 نحواالختصار، تمهيداً للحديث عن المعالجات: 

 . الهوية الثقافية واالجتماعية1

بحث  الغرب،   في  في  المسلمة  األقليات  موضوع  حول  آخر 

مؤامرة   ان  على  الثقافي»أكدت  يواجه    « االغتيال  تحد  اكبر  هي 

وهي   الغالب،  في  معلنة  معقدة وغير  مؤامرة  األقليات، ألنها  هذه 

تستهدف سلب هوية األقليات المسلمة وتذويبها في البيئة العامة من  

األكثرية.  مجتمع  في  دمجها  محاوالت  البحث    خالل  ذلك  وفي 
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مصطلح   الثقافيّ »اعتمدت  ان    « االغتيال  إذ  منهجية،  العتبارات 

انه عبارة عن    الغزو أي  آخر،  قبل مجتمع ضد  ع من  عادة  ع  يتم 

عناصر   من  ع  عادة  ع  فيتم  االغتيال  اما  خارجي  وزحف  هجوم 

ان   وبما  نفسه.  المجتمع  في  اخرى  عناصر  ضد  المجتمع  داخل 

في  تعيش  المسلمة  وتتعايش    األقليات  األوربية  المجتمعات  دائرة 

بالمستوى   قوية  غير  مفردة  تشكل  فهي  معينة،  بمستويات  معها 

من   اغتيالها  سهولة  يعني  مما  رخوة،  ارضية  على  وتقف  الكافي 

األكثرية   مجتمع  تأثير  لمساحة  بالنظر  األكثرية  مجتمع  قبل 

ا ع  واألدوات الفاعلة التي يمتلكها. وتكمن الخطورة هنا ع كما أشرن

في ان الجز  األكبر من أدوات االغتيال غير منظورة وال يترك  

 الفاعل ورا ه ع غالباً ع ثغرات قانونية أوآثاراً للجريمة. 

ولعل المشكلة األساس التي تواجه األقليات المسلمة في المجال  

يعيشون   التي  العامة  البيئة  نوعية  في  تتمثل  واالجتماعي  الثقافي 

إيد  تتميز  والتي  األفكار  فيها،  ومختلف  العلمانية  بسيادة  يولوجياً 

الفكرية   البنية  على  وآخر  بشكل  يؤثر  مما  وااللحادية،  الوضعية 

ويأتي   ووظيفته،  ودوره  للدين  رؤيتهم  وعلى  األقليات  ألبنا  

بسيادة   أيضاً  يتميز  الذي  الغربية  للبيئة  والعملي  السلوكي  الجانب 

ب النظري ويفرز اشكاالً  أصالة المنفعة والمادة واللذة ليكمل الجان

لمفاهيم   ويعطي  والالانسانية،  الالاخالقية  السلوكيات  من  مختلفة 
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الصالح والفساد، السعادة والشقا ، الخير والشر، الحب والبغض،  

العدالة   الحرية واالستبداد،  والباطل،  الحا  االستقامة واالنحراف، 

األمر    والظلم، مضامين اخرى تتناقض والمفاهيم اإلسالمية. وهذا

المتضاربة   الفكرية  المنهجية  من  معقدة  ألواناً  بمجمله  يخلا 

والسلوكيات المزدوجة لدى المسلمين، ينتج عنه ع بالتدريج ع انهيار  

ما يمكن ان   للحصون الذاتية للفرد واألسرة والمجتمع المسلم، وهو

عليه   الهوية»نطلا  الغتيال  إلى  « القابلية  يحتاق  الوضع  وهذا    .

ل كبير  ثم  جهد  ومن  قانونية،  صياغات  ذات  قضايا  إلى  تحويله 

االغتيال   لمحاوالت  التصدي  بهدف  التثبت من حيثيات كل قضية 

 الثقافي وطمس الهوية االجتماعية. 

بطبيعة   عالقة  ماله  لكل  تتسع  التحدي  هذا  مساحة  ان  والواقع 

المسلمة   األقلية  مجتمع  وحياة  أوربا،  في  المسلمة  األسرة  حياة 

ه وقدرة  اجتماعي  ككل،  واقع  امتالك  على  قانونياً  المجتمع  ذا 

تصون   التي  والسياسية  والدينية  المدنية  بالحقوق  يحظى  مستقل 

هويته من مصادرة مجتمع األكثرية، وبكلمة اخرى إمكانية مجتمع  

األقلية المسلمة على خلا وحدة اجتماعية وثقافية ودينية تستفيد من  

ويستفيد   يقربها  التي  نفسها  سوا   القوانين  األكثرية،  مجتمع  منها 

 االقليمية أوالدولية.  القوانين المحلية أو 

ايجاد   صعوبة  ايضاً،  الوضع  هذا  يفرزها  التي  المشاكل  ومن 
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المسلمة،   األقليات  لحركة  محاور  تكون  واجتماعية  دينية  مراكز 

أو العبادية  كالمراسيم  العامة،  الصعد  على  احيا     والسيما 

واالجتم  الدينية  المشكلة  المناسبات  هذه  اضفنا  واذا  والثقافية  اعية 

من   االكثرية  لمجتمع  والثقافية  االجتماعية  التقاليد  تسببه  ما  إلى 

يتبعها   ان  يفترض  التي  اإلسالمية  الشريعة  مع  تتناقض  سلوكيات 

والالواعية   الواعية  والتماهي  المحاكاة  حالة  فإن  األقلية،  مجتمع 

س االسالمية،  األقليات  ورا ها  تنجر  إلى  التي  ع  احياناً  ع  تصل 

مستوى تسويغ هذا الواقع المنحرف. وتبرز هذه الظواهر بصورة  

اوضح لدى الجيل الثاني، والثالث من ابنا  المسلمين المهاجرين،  

من   األصليين  البلد  أهل  من  المسلمين  ابنا   لدى  أيضاً  تبرز  كما 

 الذين يبتعدون جغرافياً أواجتماعياً عن مراكز تجمع المسلمين. 

ي الجانب الحقوقي االجتماعي البحت، فإن اول ما يبرز هنا  وف

هوما يرتبط بالقوانين المدنية وقوانين األحوال الشخصية، والسيما  

االوالد   على  والقيمومة  واإلرث  )الشرعي(  الزواق  قضايا 

ع تفرض  األوربية  فالدول  ومنهم   عادة  وغيرها.  مواطنيها،  ع على 

عية التي يتعارض كثير منها مع  المسلمون، القوانين المدنية الوض

الشرع اإلسالمي األمر الذي يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وحقوقية  

أو األوربي  للبلد  بالجنسية  االنتما   ألن  للمسلمين،  االقامة    كبيرة 

القانونية فيه سيترتب عليه االلتزام بقوانين الدولة بمختلف اشكالها  
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بين   شديد  تجاذب  عملية  يخلا  مما  بالقانون  ومضامينها،  االنتما  

 للدولة واالنتما  بالعقيدة لالسالم. 

 . التحدي التربوي والتعليمي2

أول قضية تقفز إلى السطح في هذا المجال قضية اللغة، فاللغة  

ع المهاجرين   االجنبية  للمسلمين  بالنسبة  سيما  نمطاً   وال  تخلا  ع 

بمستويات معينة عن روح اإلسالم. ع بعيداً  التفكير  من  لى  جديداً 

ا تعلّمها االرتباط بروح اإلسالم   العكس من اللغة العربية التي يعّمِ

بعض   ان  نجد  ولهذا  وشكلياً.  عاطفياً  ارتباطاً  كان  وان  وتعاليمه، 

دول أوربا الشرقية ظلت تسعى لمنع استخدام األسما  العربية الن  

أو  محمد  اسمه  الذي  محافظاً    الشخص  سيبقى  ع  مثالً  ع  مصطفى 

نى من االنتما  الثقافي لإلسالم، ومن خالل ارتباطه  على الحد األد 

فإنها   افضل  حاالت  وفي  اإلسم.  يمثله  الذي  اإلسالمي  بالرمز 

العربية،   ألسمائهم  )سالفية(  الحقة  وضع  المسلمين  على  تفرض 

 مثل: احمدوف أوعلييف. 

اإلنسان   يربط  األوربية  للدول  الوطني  التعليمي  النظام  ان  كما 

و واقع  بفكر  بصلة،  المسلم  هويته  إلى  يمت  ال  وتاريخ  مظاهر 

االجتماع   وعلم  الوطنية  التربية  مناهج  خالل  من  والسيما 

ما   إذا  المشكلة  هذه  وتتضاعف  واألديان.  والتاريخ  والجغرافية 

المدارس   التربوى، ألن دراسة المسلمين في  الجانب  اليها  اضيف 
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واختالطهم   مسلمين،  غير  معلمين  اشراف  وتحت  اإلسالمية  غير 

على   بشدة  سيؤثر  المسلمين،  غير  من  التالميذ  بزمالئهم  اليومي 

بنا  شخصياتهم ورؤاهم. وعموماً فإن المحاكاة التربوية للمسلمين  

ونشو  مجتمع األقلية    مع مجتمع األكثرية غير المسلمة، يعني نمو

المسلمة في رحم مجتمع األكثرية غير المسلمة، أي في رحم غير  

يحب  يسالمإ الذي  وحتى  األمر  بل  االسالمية،  التربية  مفعول  ط 

تجاذب   الى  المسلمين  ابنا   ض  ويعّرِ الموروثة،  والتقاليد  العادات 

ما يريده منه دينهم، والثاني ما    من قبل نمطين من التربية: أحدهما

المسلمة   غير  االكثرية  تتبناه  الذي  التربوي  الواقع  عليهم  يفرضه 

 باتجاهاته.   وتتحكم 

 واإلعالمي . التحدي السياسي 3

تتعرض كثير من األقليات المسلمة في أوربا إلى أنواع التمييز  

الوظيفي   العمل  من  الطرد  حد  إلى  احياناً  يصل  السياسي، 

والمطاردة والنفي واالعتقال وربما النفي، وهوما يشاهد بوضوح  

انخراط   اشكالية  المجال  هذا  في  وتدخل  الشرقية.  أوربا  دول  في 

في   االوربيين  والحكومي  المسلمين  والحزبي  السياسي  العمل 

الوطني، وهي اشكالية ذات أوجه متعددة، منها ما يرتبط بالشرعية  

الدينية لممارسة المسلمين هذا اللون من العمل السياسي وما يترتب  

السياسية   الفعاليات  بنظرة  يرتبط  ما  كذلك  ومنها  ذلك،  على 
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المس لمشاركة  األوربية  الدول  في  الحكومية  في  والمؤسسات  لمين 

 العمل السياسي الوطني. 

االعالمية   الحرب  وطأة  مع  السياسي  التمييز  وطأة  وتتوافا 

رحمتها   تحت  أوربا  في  المسلمة  األقليات  تعيش  التي  الغربية 

المسلمة،  لالقليات  االجتماعي  الحضور  في  الخلل  حالة  سا  ليكّرِ

الرأي   ويواجها  بل  ومساراته،  األقليات  وعي  بمضامين  ويتالعبا 

ام الذي تمثله االكثرية غير المسلمة باالتجاه الذي يخدم مصالح  الع

الواقع   لهذا  وكنتاق  الدولة.  في  واالعالم  والمال  السياسة  سدنة 

تتناغم   المسلمة،  األقليات  وسط  وسياسية  ثقافية  اتجاهات  ظهرت 

بل   المضادة،  الغربي  االعالم  أهداف  مع  وممارساتها  افكارها 

تلبة تعمل على المساهمة في اغتيال  وتتشبه به، وهي اتجاهات مس

 الهوية اإلسالمية لألقليات المسلمة في أوربا. 

 

 حقوق األقليات المسلمة في التشريعات األوربية والدولية 

من الناحية التاريخية، ربطت االتفاقيات الدولية قضية األقليات  

بموضوعي الدين والقومية، وان كان للخصوصية الدينية الحضور  

في لحقوق    األقوى  العالمي  االعالن  ولعل  األقليات.  مجال حقوق 

، يحتوي على اولى  1948اإلنسان، الذي أقرته األمم المتحدة عام  

الحقوق   بشأن  دولياً  بها  المعترف  الرسمية  الحقوقية  النصوص 
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المادة   في  جا   ما  ذلك  ومن  أيضاً.  األقليات  تشمل  التي  العامة 

حقوق والحريات الواردة في  لكل إنسان حا التمتع بكل ال»الثانية:  

  اللون أو   هذا االعالن، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو

  أي رأي آخر، أو   الرأي السياسي أو  الدين أو   اللغة أو  الجنس أو

أو واالجتماعي  الوطني  أو  االصل  أو   الثروة  وضع    الميالد  أي 

ان  «آخر على  نّصت  التي  السابعة  المادة  وكذا  الناس  » .  كل 

منه  سواس متكافئة  بحماية  التمتع  في  الحا  ولهم  القانون،  امام  ية 

الحا في حماية متساوية ضد   لهم جميعاً  ان  تفرقة، كما  أيّة  دون 

لكل شخص الحا في  ».  والمادة الثامنة عشرة ايضاً:  «أي تمييز 

تغيير   الحا حرية  هذا  ويشمل  والدين،  والضمير،  التفكير،  حرية 

أو  اال   ديانته  وحرية  والممارسة  عقيدته،  بالتعليم  عنهما  عراب 

.  « واقامة الشعائر، ومراعاتها، سوا  كان ذلك سراً أم مع الجماعة

حقوق   لدعم  منه  االستفادة  يمكن  ما  كذلك  المذكور  االعالن  وفي 

 األقليات، كالمواد التاسعة عشرة إلى الثالثة والعشرين. 

ال الثالث  بندها  والسيما  والعشرون،  السادسة  المادة  ذي  وأيضاً 

ان   على  تربية  »ينص  نوع  اختيار  في  األّول  الحا  لآلبا  

. وبرغم ما يحتويه االعالن العالمي لحقوق اإلنسان من  «أوالدهم

وبضمنهم   المجتمعات  من  اإلنسان،  حقوق  لحماية  راقية  مواد 

مالحظتين   هناك  ان  االّ  والسياسية،  والقومية  الدينية  األقليات 
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ان األولى  عليه:  أو أساسيتين تسجالن  يحدد ضمانة  لم  تلزم    ه  آلية 

ل   الدول الموقعة عليه بتطبيقه، والثانية انه يحتوي على مادة تخّوِ

النظام   وحفظ  الوطني  القانون  تطبيا  بحجة  مبادئه.  انتهاك  الدول 

أو  أو  العام  الدولة  الثاني    أمن  البند  في  جا   إذ  المجتمع،  مصلحة 

والعشرين:   التاسعة  المادة  م» من  في  الفرد  حقوقه  يخضع  مارسة 

االعتراف   لضمان  فقط  القانون  يقررها  التي  القيود  لتلك  وحرياته 

المقتضيات   ولتحقيا  واحترامهم،  وحرياتهم  اآلخرين  بحقوق 

 . « العادلة للنظام العام والمصلحة العامة

العديد من االتفاقيات بين دولتين أو أكثر، وكذلك    وهناك أيضاً 

األق لحماية  الخاصة  الدولية  أوالمواثيا  أو  ليات  االحكام    بعض 

الدولية،   العدل  كمحكمة  الدولية  المحاكم  تصدرها  التي  القرارات 

الديني،   والتمييز  التعصب  على  القضا   اعالن  أبرزها  ومن 

المادة   نّصت  فقد  العام،  الدولي  القانون  في  عليه  والمنصوص 

حا كل طفل في تعلم الدين والعقيدة  »الخاصة من االعالن على  

لرغبة  والتفكير،  «عائلته  وفقاً  والتعبد  االعتقاد  حا  عن  فضالً    ،

الدينية،   العقيدة  تقتضيه  ما  بالعبادة، وفا  الخاصة  األماكن  وإنشا  

ونشر   وكتابة  والعقيدة،  الدين  عن  النابعة  التقاليد  ممارسة  وكذلك 

النصوص الدينية الخاصة، وتعليمها التباع الدين في أماكن يمكن  

وال  إنشاؤها  الغرض،  بكل  لهذا  الخاصة  االسبوعية  بالعطل  تمتع 

دين، واالحتفال بالمناسبات الدينية، واخيراً إنشا  الهياكل المؤسسة  
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التي يتطلبها توحيد أتباع الدين والعقيدة وتحفظ لهم خصوصياتهم  

 . «وهويتهم الدينية واالجتماعية 

وال شك ان التزام الدول األوربية بهذه المواثيا باعتبارها من  

الدو أقلياتها  اولى  حقوق  بضمان  كفيل  عليها،  وقعت  التي  ل 

المسلمة. كما ان دستور كل دولة من هذه الدول يمثل عقداً وطنياً  

انتما اتهم   مختلف  على  )المواطنين(  المجتمع  أفراد  كل  يحمي 

ويكون   بينهم،  المساواة  على  ويؤكد  والسياسية،  والدينية  العرقية 

مس حقوق  تكفل  اخرى  ضمانة  بذلك  الدول، الدستور  هذه  لمي 

أو مواطنين  واالنتهاكات    باعتبارهم  التحديات  ان  بيد  مقيمين. 

الجارية لحقوق المسلمين في أوربا تؤكد االزدواجية في الممارسة  

االجتماعية والسياسية والقانونية لسلطة االكثرية، كما تكشف عن  

الدولية   المواثيا  عنها  تعبِّر  التي  النظرية  بين  الخطيرة  الهوة 

نات حقوق اإلنسان العالمية والدساتير الوطنية، وبين التطبيا  وبيا

ده الممارسات اليومية للسلطات.   الذي تجّسِ

والبد في هذا المجال من اإلشارة إلى نموذق متميز من الدول  

وصور   بمضامين  مسلميها  قضية  مع  تعاملت  التي  األوربية 

وهو  وواقعياً،  قانونياً  االسباني  متوازنة  الدولة  نرى  نموذق  إذ  ة، 

األقليات   حقوق  قضايا  في  منه  واالستفادة  بعناية  دراسته  اهمية 

المسلمة في الدول األوربية االخرى. فقد جا  في تقرير أمين عام  

اللجنة اإلسالمية في اسبانيا، بأن انهيار حكم فرانكوفي اسبانيا عام  

عام    1975 االسباني  الدستور  تدوين  تحّول  1978ثم  إلى  ادى   ،
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اتحادية  اسبانيا   دولة  إلى  يمينية  مسيحية  مركزية  دولة  من 

المساواة   بذلك حا  واقرت  والديانات،  الثقافات  متعددة  ديمقراطية 

عام   وفي  لمواطنيها.  أساسية  كحقوق  الدينية    1980والحرية 

وبمنطقة   اإلسالمية  االندلسية  بالقومية  االسبانية  الدولة  اعترفت 

اشبيلية، ولها حكومتها    االندلس مقاطعة ذات حكم ذاتي، عاصمتها 

تاريخ   د  يمّجِ الذي  الوطني  ونشيدها  وعلمها  وبرلمانها  المحلية 

تأسيس   إلى  دفع  الذي  األمر  اإلسالمي،  الجماعة  »االندلس 

االندلس في  في    «اإلسالمية  لها فروعاً  فتحت  ثم  نفسه،  العام  في 

عام   وفي  اندلسية.  مدن  االسبانية    1989عدة  الدولة  اعترفت 

للمسلمين  باالسالم،   واقرت  التاريخية،  االسبانية  الديانات  كإحدى 

عام   في  تم  ثم  المسيحية.  باألكثرية  أسوة  كافة،    1992حقوقهم 

اتفاقية   على  القوى    «سانتافي»التوقيع  ممثلي  بين  التاريخية 

فيها   أقّرت  االسبانية،  والحكومة  اسبانيا  في  اإلسالمية  السياسية 

البارزة في اسبانيا، وأهميته في  األخيرة أصالة اإلسالم المستمرة و

على   الستار  االتفاقية  هذه  اسدلت  وقد  اإلسبانية.  الهوية  تكوين 

مرحلة دامت خمسة قرون، تعّرض خاللها إلى ألوان االضطهاد.  

أصبحت   االتفاقية  هذه  من  أساس  في  »وعلى  اإلسالمية  اللجنة 

عد أربع  ممثلة للمسلمين االسبان امام الدولة االسبانية. وب  « اسبانيا

عام   في  أي  عليها،  التوقيع  على  الحكومة    1996سنوات  قررت 

المدارس   في  المسلمين  البنا   اإلسالمي  الدين  تعليم  االسبانية 

في   بالتطبيا  جديرة  االسبانية  التجربة  ان  نرى  وبذلك  الحكومية. 
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حقوق   إلحقاق  استعدادها  تبدي  التي  االخرى  األوربية  الدول 

ن، وكذلك في الدول التي يمكن للمسلمين  سياسية للمواطنين المقيمي

 استثمار قوانينها باألساليب المشروعة الحقاق حقوقهم. 

 

ً  الحقوق  تطبيا ودوليا اوروبياً  على   المشروعة 

 المسلمة  األقليات  واقع

المواد الحقوقية المثبتة في القوانين الوطنية واألوربية والدولية،  

أش  والتي  الناجحة،  العملية  التجارب  منها،  وبعض  جز   إلى  ير 

األقليات   حقوق  لحماية  المشروعة  الصور  بشتى  استثمارها  يمكن 

المسلمة في أوربا. ونقترح هنا خطوطاً عامة لجملة من المعالجات  

التي   والمشاكل  التحديات  لنوعية  وفقاً  الجانب،  بهذا  المرتبطة 

 تتبناها سابقاً: 

 . المجال الثقافي واالجتماعي 1

الثق الهوية  االنحراف ان صيانة  من  لألقليات  واالجتماعية  افية 

واالستالب والتشويه هوالهدف االساس التي تسعى إليه المعالجات  

هنا. وال شك ان معاناة األقليات المسلمة في أوربا من سطوة ثقافة  

االكثرية غير المسلمة، تجعل مهمة المعالجة الحقوقية لهذا الهدف 

العلمي  التخطيط  ولكن  الصعوبة.  غاية  على    في  قدرته  ولعدم 

المواجهة سيفتت جز اً كبيراً من هذه الصعوبة. وبمراجعة للقرار  

انه    47/8 سنرى  طهران،  في  اإلسالمية  القمة  عن  الصادر  س 

تأكيده   خالل  من  المجال،  هذا  في  للمعالجات  العام  االطار  يضع 
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على بذل المساعي لكي تتمتع األقليات المسلمة بمعاملة متكافئة من  

الحق ان  حيث  باالعتبار  االخذ  مع  والواجبات  وااللتزامات  وق 

الذي يشتمل على مجمل   الثقافية واالجتماعية هي االطار  الحقوق 

الحقوق االخرى، الدينية والمدنية والسياسية وغيرها. وال شك ان  

صيانة الهوية الثقافية واالجتماعية لألقليات المسلمة تقع مسؤولية  

االكبر منها على عاتا ا بإشاعة روح  القسم  وتبدأ  نفسها،  ألقليات 

التكافل والتكامل والتضامن االجتماعي وصوالً إلى وحدة الجماعة  

يتحقا اال  وتماسكها االجتماعي والثقافي، وهو  بآليات    مستوى ال 

المساجد   في  والمراسم  الدينية واالحتفاالت  الشعائر  كاقامة  فاعلة، 

ل  صناديا  وإنشا   وغيرها،  اإلسالمية  لمساعدات  والجمعيات 

اإليتام   لرعاية  واإلحسان  للبر  وجمعيات  والقروض،  والخيرات 

النشاطات   بمختلف  تقوم  للشباب  نواد  واقامة  والفقرا ،  والمسنين 

واالحتفاالت   والدورات  كالمخيمات  والفنية،  واالجتماعية  التثقيفية 

بين   االختالفات  تذويب  يمكن  اآلليات  هذه  خالل  ومن  وغيرها. 

مخ  على  والقومية  المسلمين،  المذهبية  ومضامينها  اشكالها  تلف 

 والوطنية والسياسية وغيرها. 

كما ان المشاريع الخاصة باألسرة تعّد هي االخرى على جانب  

للمجتمع   التحتية  البنية  تقوية  قاعدة  ألنها  األهمية،  من  كبير 

جز    حماية  يمكنها  التي  والركيزة  الملتزم،  األوربي  اإلسالمي 

الهوية اإلس والعبث. وتعمد  أساس من  المية من االغتيال والسلب 

الشرعية،   لالصول  وفقاً  الزواق  تيسير شؤون  إلى  المشاريع  هذه 
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العامة   االسرية  النشاطات  المسلمة، وتشجيع  األسرة  وحل مشاكل 

 ز الترابط فيما بين المسلمين. عزالتي ت

الوسط   في  المسلمة  لألقليات  الفاعلة  المشاركة  خالل  ومن 

م، والتحول من حالة العزلة إلى التأثير االجتماعي  االجتماعي العا

العام   الرأي  من  كبير  جانب  كسب  من  تتمكن  قد  فإنّها  والثقافي، 

يرتبط   ما  والسيما  االجتماعي،  البعد  في  القانونية  حقوقها  لدعم 

ببعض قوانين األحوال الشخصية والقوانين المدنية، وحماية أدائها  

 العبادية. لشعائرها والتزاماتها الدينية و

 . المجال السياسي واإلعالمي 2

لعل من النشاطات األساسية التي قد تمّكن األقليات المسلمة من  

منها،   القريبة  الحقوق  من  وغيرها  السياسية  حقوقها  إحقاق 

السياسية   الحياة  في  الفاعلة  هومشاركتها  االجتماعية،  كالحقوق 

العو إزالة  ع  ابتداً   ع  يتطلب  الذي  االمر  السياسية  الوطنية،  ائا 

هذا   المسلمين  دخول  إعاقة  شأنها  من  التي  والحقوقية  واإلدارية 

الحقل، ثم إعادة النظر في طبيعة تحرك المسلمين في أوربا على  

على شكل   سوا   الالزمة،  السياسية  الهياكل  بنا   ثم  الصعيد،  هذا 

خالل   أومن  القائمة،  الوطنية  االحزاب  داخل  ضغط  مجموعات 

يدة يقوم المسلمون بتشكيلها. ونعتقد ان فكرة  مؤسسات سياسية جد 

الفكرة   ونلخص  معاً،  الشكلين  تحقيا  بامكانها  اإلسالمي  البرلمان 

كل   يستوعب  أوربية  دولة  كل  في  اسالمي  برلمان  بقيام  هنا 

الشخصيات والفعاليات المسلمة العاملة في المجال السياسي أوالتي  
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أ اسالمي  برلمان  قيام  وكذلك  اقتحامه،  فيه  تريد  تتمثل  وربي 

خالل   ومن  أوربية.  دولة  كل  في  القائمة  اإلسالمية  البرلمانات 

ع   المسلمون  سيدافع  السياسية  المشاركة  من  االلوان  هذه  مختلف 

وحقوقهم   المحلية  كياناتهم  عن  ع  مباشر  أوغير  مباشراً  دفاعاً 

الخاصة، وكذا الدفاع عن قضايا المسلمين الكبرى في العالم، وفقاً  

 به إمكاناتهم وقدراتهم.  لما تسمح 

النشاط، والسيما   هذا  لمثل  الفائقة  الشرعية  للحساسية  وبالنظر 

ذلك الذي يرتبط بانتما  المسلمين إلى الفعاليات السياسية الوطنية،  

أي التابعة لالكثرية غير المسلمة، فإنه بحاجة إلى معالجة شرعية  

والعن اإلسالمية  المصلحة  اطروحات  يحدد  فقهي،  اوين  وتأصيل 

فيه   المسلم  يسير  لكي  فيه،  الشرعية  والثوابت  والمرونة  الثانوية 

 عمله السياسي وفقاً لنظرية شرعية تبرئ ذمته امام هللا تعالى. 

اإلسالمية   والمنظمات  اإلسالمي  المؤتمر  منظمة  ان  شك  وال 

بشكل   يمكنها  المسلمة  الدول  وكذلك  االخرى،  واالقليمية  الدولية 

األ مشروعات  دعم  أومن  وآخر  مباشر  بشكل  سوا   هذه،  قليات 

الدول   حكومات  على  والسياسي  الدبلوماسي  التحرك  خالل 

الدول   ومبدأ سيادة  الدولية  القانونية  القواعد  مراعاة  مع  األوربية، 

 وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. 

الذي   العام  االطار  إلى  نشير  والدعوي  االعالمي  الجانب  وفي 

القرار   الصادر47/8وضعه  االسالمية،    س  طهران  قمة  عن 
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كوادر   العداد  جهودها  تنسيا  على  اإلسالمية  الدول  حّث  والذي 

األقليات   صفوف  في  والدعوي  االعالمي  بالنشاط  للقيام  مؤهلة 

هذا   في  مفيدة  انها  نعتقد  التي  المقترحات  من  ولعل  المسلمة. 

المخصصة   واالعالمية  الثقافية  المواد  ارسال  تكثيف  المجال، 

اعالمية  لالقليات   مشاريع  إنشا   عن  فضالً  أوربا،  في  المسلمة 

الثقافي   اإلنتاق  بمهمة  تقوم  نفسها  أوربا  دول  في  اسالمية 

تلفزيونية   ومحطات  إذاعات  إنشا   إلى  وصوالً  واالعالمي، 

باألقليات، على   وسينمائية خاصة  فنية  انبا  ومؤسسات  ووكاالت 

النشاطات على أساس نظرية شرعية، كما تتم هذه  الحال    هو  ان 

 مع الجانب السياسي. 

 . المجال التربوي والتعليمي3

تفرض   التي  التعليمية  المجاالت  مقدمة  في  الديني  التعليم  يقف 

عملية حماية الهوية اإلسالمية االهتمام بها، وأهم محاوره: القرآن  

على مستويين: عام    الكريم، اللغة العربية، وأحكام الشريعة، وهو

عام يستوعب كل المسلمين صغاراً وكباراً،  وتخصصي، فالتعليم ال

الذي يدخله من يريد التعما في التعاليم الدينية، ولكل    والخاص هو 

المسلمة.   لالقليات  خصيصاً  اعدادها  ينبغي  التي  مناهجه  منهما 

وهناك أساليب نافعة في هذا المجال، كالحلقات التقليدية والدورات  

عن   فضالً  الدينية،  والمعاهد  من  والمدارس  نوع  ادخال  محاولة 

بالتالميذ   خاص  الحكومية  الرسمية  للمدارس  الديني  التعليم 
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المسلمين، كما حدث في اسبانيا، وهي محاولة بحاجة إلى معركة  

قانونية، وخاصة في الدول التي تضم أقليات مسلمة كبيرة، كألمانيا  

 وبريطانيا وبلغاريا وفرنسا ويوغسالفيا. 

أساسياً  وتؤدي االتحادات الطالبية   والجمعيات اإلسالمية دوراً 

تحتاجه   بما  ورفدها  دعمها  الضروري  ومن  المجال،  هذا  في 

والتعليمية   التربوية  نشاطاتها  ممارسة  من  تمّكنها  التي  بالصورة 

والدورات   الدروس  واقامة  العامة  المكتبات  كإنشا   المطلوبة، 

الد  األقسام  وبنا   الدورية،  الطالبية  والمؤتمرات  اخلية  والندوات 

هذه   ان  كما  المعوزين.  المسلمين  الطلبة  ومساعدة  )السكنية( 

االتحادات ع والسيما الرسمية والمسجلة منها ع هي الممثل األنسب  

عن   للدفاع  الحكومية  واالدارية  التعليمية  االجهزة  امام  للمسلمين 

 حقوق المسلمين في المجاالت التربوية والتعليمية. 

با أفكار طموحة جديرة  إنشا   وهناك  بمشاريع  ترتبط  لدراسة، 

مجمعات تربوية وتعليمية للمسلمين، في كل بلد أوربي، تستوعب  

ابتداً  من رياض األطفال وحتى التعليم الجامعي.   المراحل كافة، 

ولعل بعض التجارب النافعة والقريبة من هذه الفكرة في بريطانيا  

ول أوربية  واسبانيا جديرة كذلك بالدراسة والتطوير والتطبيا في د 

 اخرى. 

والمنظمات   اإلسالمية  البلدان  في  المختصة  لألجهزة  ويمكن 

االسهام   ع  الدول  سيادة  احترام  مبدأ  في حدود  ع  الدولية  اإلسالمية 
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دعم   خالل  من  لألقليات،  المخصص  التعليمي  الجهد  مجمل  في 

االكاديمية   الدراسية  المنح  وزيادة  ومشاريعها،  األقليات  برامج 

صة البنا  األقليات وبأعداد مناسبة لسد النقص  والشرعية المخص

األوربية،   الساحة  في  الكفؤة  المتخصصة  التدريبية  الكوادر  في 

والسيما في حقول التعليم الديني. ويمكن في هذا المجال االستفادة  

اإليرانية   اإلسالمية  الجمهورية  في  الناجحة  التجارب  بعض  من 

في اخرى  تجارب  وكذا  السعودية،  وماليزيا    والعربية  مصر 

 والسودان.   وباكستان واالردن

 لجنة اسالمية حقوقية متخصصة 

والمشاكل   التحديات  تمليها  التي  الحقوقية  الموضوعات  تنوع 

والعقد   الموضوعات  هذه  وحجم  المسلمة.  األقليات  بها  تمر  التي 

المركبة التي تكتنفها، بحاجة إلى إطار مؤسساتي متخصص يقوم  

ها ومعالجتها. ومن هنا، فإننا نقترح تشكيل  بمهمة دراستها وتصنيف

والفكر   القانون  رجال  من  نخبة  تضم  متخصصة  اسالمية  لجنة 

والسياسة من العاملين في الساحة األوربية، سوا  كانوا مهاجرين  

 عضواً.  20و   15أوسكان أصليين، عددهم بين 

 وتتلخص مهمة اللجنة فيما يلي: 

بشكل  1 العالقة  ذات  القوانين  دراسة  بموضوع  .  وآخر 

أو  أوربي  بلد  بكل  الخاصة  القوانين  سوا   القوانين    األقليات، 

 األوربية أوالدولية. 
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لها  2 تتعرض  التي  واالنتهاكات  والتحديات  المشاكل  دراسة   .

 األقليات المسلمة في أوربا، دراسة حقوقية معمقة وتفصيلية. 

موضوع  3 واالنتهاكات  للمشاكل  حقوقية  حلول  عن  البحث   .

 الفقرة

 . 1ع، في ضو  القوانين ذات العالقة موضوع الفقرة 2

قانونية أو 4 اقتراح لوائح  بالجانب    .  ادارية مكملة ذات عالقة 

الدول   في  الرسمية  الجهات  إلى  تقّدم  المسلمة  لألقليات  الحقوقي 

مشاكل   تنتج  التي  القانونية  الفراغات  مل   بهدف  األوربية 

 لمسلمين. ل

الم5 الرسمية  الجهات  متابعة  األوربية  .  الدول  في  تخصصة 

 والتقاضي امام المحاكم بشأن قضايا المسلمين. 

متفرغة   وشبه  دائمة  اللجنة  هذه  تكون  ان  الضروري  ومن 

قضايا   في  ع  اللجنة  ستكون  كما  مهمتها.  وحساسية  لحجم  بالنظر 

أو قانون    محددة  رجال  استشارة  إلى  بحاجة  ع  القضايا  مجمل 

المسلمين غير  من  متخصصين  االستعانة  أوربيين  عن  فضالً   ،

في   العالقة  ذات  باالجهزة  وكذا  اإلسالمية،  البلدان  من  بحقوقيين 

التي   اإلسالمية  المنظمات  من  وغيرها  اإلسالمي  المؤتمر  منظمة 

تمتلك باعاً في شؤون األقليات المسلمة في أوربا. ولعل من المفيد  

شكيل  ان تكون هذه اللجنة مركزية لكل الساحة األوربية، وتبادر لت

 لجان فرعية تقوم بالمهمة ذاتها في كل دولة أوربية. 
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 وفي الختام... نسجل مالحظتين اخيرتين: 

عقدت   التي  المؤتمرات  وقرارات  بتوصيات  تتعلا  األولى 

مراجعتها،   اهمية  نرى  إذ  المسلمة،  األقليات  اوضاع  لدراسة 

والسيما توصيات وقرارات المؤتمرات االخيرة، ابتداً  من القرار  

( الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمية الثامن  10ع س)ق  8/ 47م  رق

م، وتوصيات مؤتمر لجنة الخبرا  بمدريد عام  1997بطهران عام  

رقم1998 وزرا     51/26م،والقرار  مؤتمر  عن  الصادر  س  ع 

نحوعام   اإلسالمية  الدول  مؤتمر  1999خارجية  وتوصيات  م، 

بالن2000لجنة الخبرا  الثاني في ساوباولوعام   ظر لما في هذه  م 

التوصيات والقرارات من معالجات مدروسة ومفيدة، ولكن ع مما  

الذي ال   التطبيا األمر  لم يدخل مسار  منها  ع ان كثيراً  له  يؤسف 

 نتمناه. 

فأي   المسلمة،  األقليات  بتطور قضية  الثانية ترتبط  والمالحظة 

التطور   بوضوح  يلمس  أوربا  في  المسلمة  األقليات  بشؤون  معني 

د، بل اليومي، الذي تشهده هذه القضية، األمر الذي يزيدها  المّطر

 تعقيداً وحساسية، والسيما في ابعادها الثقافية والحقوقية والسياسية. 

ازدياد عدد   أهمها:  العوامل،  إلى جملة من  التطور  ويعود هذا 

والنوعية   الكمية  الهجرة  موجات  عبر  سوا   أوربا،  في  المسلمين 

إلى أوربا، أو  تعالى    للمسلمين  إلى دين هللا  عبر دخول األوربيين 

من   المسلمين  هوية  سلب  محاوالت  ازدياد  إلى  اضافة  أفواجاً، 
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خالل مختلف االساليب، وهي أساليب ال تنبع خطورتها من حجم  

التأثير الذي تتركه ثقافة االكثرية غير المسلمة على المسلمين بفعل  

هذ  تمتلكها  التي  والمنهجية  المادية  وحسب،  االمكانات  االكثرية  ه 

االكثرية،   بثقافة  للمسلمين  الالواعي  التأثر  نوعية  من  أيضاً  ولكن 

والناتج عن خلل عميا في الذات المسلمة بسبب تصّدع الحصون  

بع   المسلم، وهوما نصفه  للفرد واألسرة والمجتمع  القابلية  »الذاتية 

 .  « الغتيال الهوية

لدول والفعاليات  ومن هنا فإن هذا التطور المطرد يستدعي من ا

اإلسالمية اهتماماً اكبر حجماً وأكثر تركيزاً ومنهجية ألن الوجود  

في   القادمة  الثالثين  ألعوامه  خططنا  ما  إذا  أوربا  في  اإلسالمي 

التي   الحديثة  المستقبلية  الدراسات  تفرزها  التي  النتائج  إطار 

سنخضعه لها، فإنه سيتحول ع باذن هللا ع إلى فاعل مهم ليس على  

اعملوا   وقل ستوى أوربا وحسب، بل على مستوى العالم أجمع. ) م

(.فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون
(1)

 

 

 

 

 

 
 . 105( التوبة،  1)
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(1) الثقافة العالمية واألقليات المسلمة
 

 

لدراسة   آخر  ملتقى  النعقاد  سروري  عن  أعبّر  أن  أّوال  أود 

شؤون األقليات اإلسالمية، وأعرب عن تقديرى للجهود التي بذلت  

الدراسة من   عبر  نتمكن  بأن  األمل  وطيد  ولي  انعقاده،  أجل  

والبحث والنقاش الجاد والعلمي من الخروق من مطاوي المباحث  

النظرية إلى ميدان العمل والتنفيذ، ونزرع األمل والثقة في القلوب  

المتعبة والعيون المرهقة المشدودة إلى عزيمتكم وتعاونكم الوثيا.  

ة على القرارات والتوصيات الصادرة  ومن خالل إلقا  نظرة عابر 

باق وخاصة    يعن  هذا،  لقا نا  سبقت  التي  والمؤتمرات  الندوات 

ملتقانا األّول في إسبانيا، ندرك جيداً أّن جميع المشاركين في هذا  

على   ع  ونظرياً  عملياً  ع  كثب  عن  مطلعون  الملتقى 

 
تماع الثاني للجنة الخبراء المكلفة بوضع خطة عمل للمحافظة  ( قدم الى االج 1)

على حقوق األقليات المسلمة في الدول غير األعضاء بمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  

 . 2000ابريل  17في ساوپاولوالبرازيل،  

  مشاكل المسلمين في شتّى أنحا  العالم وقد طرحوا مقترحات جيدة 

 وآراً  بنا ة في هذا المضار. 

االقتراحات   إلقا  نظرة عامة على  أيّها األعزا  في  واستأذنكم 
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نلق  أخرى،  ناحية  ومن  ناحية،  من  في    يالموجودة،  معمقة  نظرة 

 الوضع الثقافي المعقد والحساس للعالم المعاصر. 

هذه    ويبدو قرب  النظرية،  القرارات  تحقا  عوامل  أحد  أّن 

االجتماعي، وفي    اآلرا  واالقتراحات  العملي  والميدان  الواقع  من 

هذا الصدد توجد دائماً عالقة جدلية بين األمرين. فنجاح نظرية ما  

تطبيقية   كونها  بمدى  منوط  ع  االخرى  النظريات  مع  بالمقارنة  ع 

التوفيا   عدم  تبعة  بإلقا   االكتفا   يمكننا  ال  ولذلك  وفعالة.  وعملية 

  إهمال شخص أو   ى عجز أو في اآلليات والحلول المطروحة، عل

أو  امر    لجنة  العمل  في  الجدية  ان  من  الرغم  على  ما،  مؤسسة 

القانون   ان  إلى  االلتفات  ينبغي  انه  بيد  وبديهي،  وأساسي  مبدئي 

ع   أوالنظرية  ع  القانون  يكن  لم  واذا  جيدين،  منفّذين  يتطلب  الجيد 

ي ال  أيضاً  له  الجيدين  المنفّذين  فإن  وواقعياً،  ومجدياً  مكنهم  عملياً 

 األداة.   تحقيا النجاح في عملهم اعتماداً على هذه 

في   اآلن  تطبيقهما  يتم  عامتين  سياستين  هناك  ان  الحقيقة  وفي 

في النواحي والميادين المختلفة،    «التعددية»العالم، إحداهما قضية  

تعتبر  « العولمة»واالخرى   ال  ع  البسيط  بشكلها  ع  التعددية  وان    .

تاري ففي  جديداً،  كثيرة  شيئاً  ومصاديا  نماذق  هناك  البشرية  خ 

ميالة   ومجتمعات  تيارات  هناك  كانت  أيضاً  ايران  وفي  للتعددية. 

التعددية، وفي بعض األحيان ُوِجدت ع على األقل ع اثنا عشر    نحو 

اآلري،   فالدين  المنشأ.  محلية  خمسة  منها  أوديناً  مذهباً 

االبراهيمية   واألديان  والميتراني  دية،  اليهو»والزرداشتي، 
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،  كانت متّبعة في هذا البلد، وفي هذا اليوم  «والمسيحية، واالسالم

يتمتعون   قلتهم، وكلهم  أتباع مذاهب عديدة، رغم  ايران  يوجد في 

ألحكام   وطبقاً  اإلسالمية  الحكومة  نطاق  في  طبيعية  بحريات 

االساس   في    «الدستور »القانون  توجد  وهكذا  العادية،  والقوانين 

 ات دينية مختلفة من جملتها األقليات المسلمة. كثير من الدول اقلي 

الماضي   في  الناس  كان  انه  هي  هنا  المهمة  النقطة  أن  إال 

امر غير ميسور،   األديان  بين  االجتماعي  التعايش  أن  يتصورون 

ولذلك كان من المعتاد انهم يعيشون منفصلين عن بعضهم بعضاً،  

 ويتجنب احدهم اآلخر. 

أو  نِحلة  كل  أتباع  محالت   مذهب   فكان  احدى  في  يتمركزون 

ع  البلدان   المدينة  في  مشهودة  الظاهرة  هذه  نرى  زلنا  ما  بحيث 

يسكنون   المختلفة  األديان  أن أصحاب  نجد  القرى  ع وفي  المختلفة 

والطائفية   المذهبية  أن  نجد  الظاهرة،  هذه  وفي  مختلفة،  قرى  في 

 والعيش في عالم الذات المغلا كان يعد نمطاً من الواجب. 

المسلمين  والمسي وتماسهم مع  اتصالهم  حيون ربما مضى على 

على االلف عام بيد أنّهم مازالوا ال يعرفون عقائدهم وال    ما يربو

مراسمهم، بشكل دقيا وموضوعي، والعكس صحيح ايضاً. ويعبّر  

 .  «التعددية السلبية » عن هذا النمط من التعددية بع

هذا تشهد  ع  أبت  أم  شا ت  ع  اليوم  العالم  دول  من    وكل  النمط 

مع   واالخالقية،  السياسية  الناحية  من  ضرورياً  وتعتبره  التعددية 

يخت المختلفة  األديان  أصحاب  هوان  واحد  مع  لاختالف  طون 
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في   مواطنين  ع  جميعاً  ع  يكونوا  ان  في  ويرغبون  بعضاً،  بعضهم 

 عالم اجتماعي واحد. 

في   التامة  الحرية  ونريد  الكاملة  بالمساواة  نطالب  ونحن 

اللذان  اإلصرار   المطلبان  وهذان  والثقافية.  الدينية  الخالفات  على 

أحدهما  مع  ع  ما  حّد  إلى  ع  التفات    يتناقضان  إلى  يؤديان  اآلخر، 

 جديدة.   قضية  المذاهب واهتمامها بأحدها اآلخر، وهذه

ويمكننا ان نتصور أنه بالرغم من ان نوع النظام رهين بالدين  

ليات تتمتع ع أيضاً ع بحقوقها  واالخالق ورأي االكثرية، بيد ان األق

عليه   يطلا  أن  يمكن  ما  وهذا  والثقافية  التعددية  »اإلنسانية 

 .  «االيجابية

في   اآلن  مهماً  دوراً  تلعب  التي غدت  االخرى  المهمة  القضية 

نطاق السياسات الثقافية واالقتصادية والخطط السياسية هي قضية  

ع واحدة  ثقافة  وسيطرة  المتباينة  الثقافات  الثقافات.  وحدة  باقي  لى 

وهي   الحداثة  لوازم  من  واحدة  سوى  ليست  المهيمنة  الثقافة  هذه 

 والقهر.  ترغب في فرض نفسها على الجميع بالقوة 

ستصل   كيف  هي  إليها  نلتفت  أن  هنا  اوّد  التي  المهمة  النقطة 

االعالن   فمضمون  التعددية.  من  نوع  وبأي  هدفها  الى  العولمة 

ة الميثاق المتعلا بالحقوق المدنية  العالمي لحقوق اإلنسان، وخاص

والعقيدة   الفكر  حرية  حا  المواطنين  جميع  يعطي  والسياسية، 

والنقابات   السلمية  والتنظيمات  المحافل  تأسيس  وحا  والدين، 

القانون   امام  والمساواة  العائلة  تشكيل  وحا  المهنية،  واالتحادات 
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بثقافة ولغة خاصة به تمتّع األقليات  ا والقيام  واألهم من كل ذلك، 

 والعبادية.  بالمراسم والوظائف الدينية 

وان رؤية هذا االعالن ذات طابع تعددي من النمط االيجابي،  

هذا   بمفاد  الظاهر  في  قبلت  قد  الثقافات  عولمة  سياسة  أن  بَيَد 

محو  إلى  ثقافتها  سيطرة  فرض  عبر  تميل  لكنها  وإزالة    االعالن 

ف السياق  هذا  وفي  الثقافية.  التعددية  استخدام  قضية  تحاول  إنها 

مفاد   لتسخير  وتسعى  واالتصاالت،  واالرتباطات  التكنولوجيا، 

التباين   يظهر  وهنا  غاياتها  لتحقيا  وغيرها  القانونية  المواثيا 

 والتعارض بين الحداثة وما بعد الحداثة. 

التصدي   استراتيجية  تعيين  المسلمين  المفكرين  واجب  من  ان 

يع االقتراحات المطروحة في  لهذين النمطين من التفكير، وان جم 

ينبغي ان تكون   المختلفة ومن جملتها في قضية األقليات  الندوات 

 االستراتيجية.  في سياق نوع انتخاب هذه

إلى   اليوم  يؤدي  كاستراتيجية،  السلبية  التعددية  انتخاب  وان 

نهاية   في  المختلفة  والفرق  الشعوب  بين  والمواجهة  الحرب 

س للعالم طابعاً خشناً وارهابياً عن  المطاف، ومن ناحية اخرى يعك

العام   الرأي  انظار  في  صورته  ويشوه  والمسلمين،  اإلسالم 

العالمي. عالوة على ذلك، ال يمكن الجمع بين سياسة الحوار بين  

قضيتان   فهاتان  السلبية،  التعددية  ومبدأ  الحضارات 

 دائماً.  متناقضتان

ة وهذا ما فعلناه،  اذن، فال مناصَّ من ان نتبنى التعددية االيجابي
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بين   بالعالقة  المتعلقة  المقاالت  ومضمون  القرارات  مفاد  وان 

الرؤية   هذه  على  الغالب  في  يركز  اإلنسان،  وحقوق  اإلسالم 

 ويؤكدها. 

يمكن   االيجابية  التعددية  ان  االعتبار  بنظر  األخذ  ينبغي  ولكن 

 االستفادة منها بشكلين: 

وم  المواطنين  حقوق  صيانة  سبيل  في  ضمنهم  احدهما:  ن 

 المسلمين في البلدان غير االسالمية. 

 والثاني: من أجل  تكريس ثقافة العولمة. 

يؤدي   ان  بما من شأنه  القيام  العولمة هم بصدد  وان مخططي 

إلى انتفا  حتى التعددية االيجابية تدريجياً بشكل ذاتي واتوماتيكي  

وعناصر   محدودة  خصائص  ذات  معينة  ثقافة  هيمنة  وفرض 

اجتماعية وسياسية جديدة، على جميع    خاصة مستمدة من روابط 

 االفكار والفرق واألديان المختلفة. 

وهنا ينبغي للمفكرين المسلمين ع وخاصة في المجتمعات غير  

والتنوع   الذاتية  التعددية  على  ويؤكدوا  يركزوا  أن  ع  اإلسالمية 

الطبيعي في التقاليد والسنن والتراث الديني والثقافي والحضاري،  

ي  التي تشكل  وان  الخصائص  الدفاع عن  وظفوا جهودهم من أجل 

يتمكن   بأن  يسمحوا  ال  وان  المختلفة  والحضارات  األديان  هوية 

ذا   كله  العالم  يجعل  بأن  والتسلط  الهيمنة  لفرض  الساعي  االتجاه 

وحده بنفسه ويبلغ نشوته ويحقا مآربه    لون وطابع واحد يريده هو 

 الهيمنة.   عبر فرض تلك 
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عليهم  أن  والتقاليد    كما  الدينية  السنن  بأن  اآلخرين  يُفهموا  ان 

الثقافية كثيرة ومتنوعة وان السعي لتوحيدها واضفا  طابع ولون  

 واحد عليها عمل غير مجد بل ومضر جداً. 

وبالطبع فإنه من الواضح أن هذا االمر ينبغي ان ال يتحول إلى  

اإلنس  والقيم  المفاهيم  وسائر  اإلنسان  حقوق  النتهاك  انية  ذريعة 

المقتدرون   يستخدمها  وسيلة  إلى  ذلك  وتبديل  العامة،  واألخالقية 

أوان   لالنسانية،  المعادية  ومآربهم  غاياتهم  لتحقيا  والمتسلطون 

 نقّصر نحن ونستنكف عن عرض وطرح آرائنا االسالمية. 

النمط   إلى  يميلون  المسلمين  بعض  ان  أحياناً  نجد  ولألسف 

ف أسلفنا  التعددية، وكما  من  تعطي  السلبي  االستراتيجية ال  هذه  إن 

نرى   اخرى  ناحية  ومن  المسلمين.  عن  جيداً  انطباعاً  العام  للرأي 

احياناً ان المسلمين الذين يقبلون التعددية االيجابية غدوا يظهرون  

بعض التراخي في اإلصرار على عقائدهم وحقوقهم، نتيجة لتأثير  

وطفا بعضهم    وتلقين وسائل االعالم العامة وللروابط القائمة، بل

 يرّوق لفكرة فصل الدين عن السياسة. 

وهنا ال أريد ان أطرح استراتيجية معينة حول تعارض العولمة  

في   دراستها  تتم  وأن  البد  القضية  فهذه  قطعي،  بشكل  والتعددية، 

موقعها بيد أنني اقترح ان نقر هذه االستراتيجية وهي أّوال ان نقبل  

االيجابية، التعددية  من  نمط  االحكام    بوجود  على  التأكيد  وضمن 

والنظريات اإلسالمية االصيلة، نعترف بشخصية وثقافة اآلخرين  

ايجاد   قبيل  من  اقتصادياً  ع  ثقافياً  عمالً  ونمارس  معهم.  ونتحاور 
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واصدار   االسالمية،  للبلدان  المشتركة  الصناعية  األقمار  وصنع 

وتوعية  نافعة  مشتركة  تلفزيونية  برامج  واعداد  مشتركة    مجالت 

الرؤية   النوع من  لهذا  الجيدة  االمكانات  التعددية  »المسلمين على 

الثقافة    « االيجابية ظل  في  الذات  على  التقوقع  بأن  وتعليمهم 

 المعاصرة يؤدي إلى دمارهم هم واألجيال القادمة ايضاً. 

في   ع  يعتبر  العالمية  بالثقافة  القبول  فإن  اخرى،  ناحية  ومن 

االحيان  القطعي  بعض  األمور  من  طبعاً  ع  منها،  مناصَّ  ال  التي  ة 

بالمقدار الذي ترتضيه مرونة االسالم، لكن هذه النقطة مهمة وهي  

نؤكد   ان  ينبغي  العولمة  وثقافة  االيجابية  التعددية  مواجهة  في  اننا 

 على االمر األّول، دائماً. 

التأييد   سياسة  من  نمط  يوجد  االستراتيجية،  من  النوع  هذا  في 

ل ونظراً  الجانبين.  االجتماعية،  ذات  والثقافة  الروابط  تقتضيه  ما 

اخرى،   ناحية  ومن  ناحية،  بالتأييد، من  العولمة تحظى  ثقافة  نجد 

 للتعددية.  نستفيد من النواحي االيجابية 

في   البحث  ينبغي  االستراتيجية  من  النمط  وبهذا  واآلن، 

ما   وكل  األقليات،  حقوق  بشأن  الصادرة  والقرارات  االقتراحات 

التخفيف من    ن التعددية السلبية نحاول إزالته أو يؤدي إلى نمط م

االيجابية   التعددية  من  فيها  نستفيد  ال  التي  الحاالت  وفي  وطأته، 

 نحاول احيا ها. 

جديد    –ونقترح   األقليات    -من  دائرة شؤون  في  لجنة  تشكيل 

في   تضم  االسالمي،  المؤتمر  لمنظمة  العامة  االمانة  في  المسلمة 
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القانون  الكوادر  مجال  عضويتها  في  ع  المجربين  والحقوقيين  ية 

على   ع  وتقوم  الثقافية،  والشخصيات  والسياسيين  ع  الدولي  القانون 

الدوام ع بدراسة القرارات والمقترحات خالل اجتماعاتها، بالمقارنة  

بتنفيذ   الكفيلة  واآلليات  السبل  ووضع  المتبنّاة،  االستراتيجية  مع 

 . القرارات الصادرة في المجتمعات المختلفة

أتمكن   ال  بالكامل  نظرياً  بحثاً  لطرحي  الحضور،  الى  واعتذر 

التأكيد   أوّد  التي  النقطة  لكن  التفصيلية،  خطوطه  استعراض  من 

الحوار   فكرة  هي  ع  المذكورة  االستراتيجية  ضو   في  ع  عليها 

الكثيرين   قبل  من  واالقتراح  الفكرة  هذه  ُطرحت  فقد  اإلسالمي 

 خالل االجتماعات مراراً. 

فكرة لحفظ    وان  امر ضروري  اإلسالمي  ع  اإلسالمي  الحوار 

شعار   تحقيا  ان  إلى  اضافة  المسلمين،  بين  »هوية  الحوار 

الذي اقترحه رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ع    «الحضارات 

عام   بتسمية  المتحدة  األمم  عليه  وصادقت  ع  خاتمي  محمد  السيد 

م بمعزل  ال يمكن ان يت   «الحوار بين الحضارات »م بعام    2001

وان   الحضارات،  سائر  مع  اإلسالمية  الحضارة  بين  الحوار  عن 

اإلسالمي   ع  اإلسالمي  الحوار  إلى  بحاجة  اإلسالمية  الحضارة 

 الحيا  هويتها. 

البلدان   بعض  في  المسلمة  االقلية  ان  اآلن  نجد  األسف  ومع 

االسباب   ألتفه  بينها  فيما  الخالفات  وتثور  الكلمة  وحدة  إلى  تفتقر 

 مور حتى يؤدي ذلك إلى التنافر فيما بين ابنا  األقليات. وابسط األ
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الخالفات  طرح  اجتناب  يقتضي  الحوار  منطا  ان  ريب  وال 

القديمة التي ال طائل من ورائها وال جدوى فيها ولن تسفر سوى  

اآلية   وبمقتضى  قواهما.  وتفتيت  الجانبين  طاقات  اهدار  عن 

(فيتبعون أحسنهفبشر عباد * الذين يستمعون القول  الكريمة: ) 
 (1)

 

 علينا أن نستمع إلى االقوال واآلرا  ونقبل افضلها. 

المختلفة   أسفاري  من  تجاربي  وبموجب  علمي  وبمقدار 

المسلمين   وحدة  عدم  ان  وجدت  فقد  اإلسالمية  للبلدان  وزياراتي 

وفقدان الحوار اإلسالمي ع اإلسالمي ادى إلى نتائج سيئة ومشاكل  

 . عديدة في الكثير من البلدان

وتأكيدي في هذا المجال على الحوار اإلسالمي ع اإلسالمي انما  

حول المواضيع المعاصرة للمسلمين، رغم ان القضايا النظرية    هو 

بَيَد   للبحث والمناقشة،  قابلة  التاريخية هي االخرى  والموضوعات 

أن علينا أن ال ننسى ان البحوث التاريخية تُعَد سهلة الطرح دائماً  

 غيرها.  من أكثر وتلقى االهتمام

هي   االسالميين  والسياسيين  للمفكرين  االساس  واالحتياق 

التعددية   بمبدأ  ع  االقل  على  ع  تؤمن  التي  المستويات  بين  الحوار 

 االيجابية. 

االستراتيجية   بهذه  قبلنا  إذا  اإلسالمية،  الحوارات  قضية  وفي 

ومقتضيات   بمستلزمات  يؤمنون  ال  للذين  المجال  نفسح  لم  واذا 

الحوار  المجتم وفكرة  قضية  فإن  اليوم،  عالم  في  المعاصر  ع 

 
 . 18و   17( الزمر، 1)
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ستنعكس   أنها  ثمارها  ومن  تتحقا  سوف  اإلسالمي  ع  اإلسالمي 

 المسلمة.   بشكل ايجابي على المسلمين كافة وخاصة األقليات 

كما واقترح ايجاد آلية للتواصل واالرتباط بين األقليات المسلمة  

 ضها بعضاً. على مستوى العالم، لكي نستفيد من تجارب بع

وينعقد   دائمة  صفة  المؤتمر  هذا  يتخذ  هوأن  اآلخر  واقتراحى 

األقليات   ومشاكل  أوضاع  لدراسة  البلدان  أحد  في  عام  كل  مرة 

 المسلمة، القائمة والقادمة، ووضع الحلول المناسبة لها. 

وختامععاً، أشععكر حكومععة البرازيععل علععى اتاحتهععا هععذه الفرصععة 

ت النظععر، كمععا وأشععكر األخ إلقامععة مؤتمرنععا هععذا ولتبععادل وجهععا

وزمالئععه الععذين هععم مععن الكععوادر  يالصععيف يالععدكتور أحمععد علعع

اإلسالمية والعناصر الفعالة في هعذه العديار، والعذين بعذلوا جهعوداً 

مضنية لعقد هعذا المعؤتمر، وآمعل أن يوفعا مسعلمو البرازيعل فعي 

األسهام بإقامة المجتمع اإلنسعاني األمثعل والمشعاركة الواعيعة فعي 

وقل اعملنوا فسنيرى هللا عملكنم ورسنوله ار وازدهار بلدهم )إعم

(والمؤمنون
(1)

 

 

 

 

 

 
 . 105( التوبة،  1)
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 (1)  رسالة الى الندوة العلمية

 

جغرافية   منطقة  عن  نتحدث  ال  الغرب  عن  نتحدث  عندما  إنّنا 

وربما   خصائصها،  لها  معينة  حضارة  عن  نتحدث  وانما  مطلقاً 

 تكون قد اكتسبت اسمها من موقعها الجغرافي. 

انها  ا اوحضارة،  أوعقيدة  احد  على  حكراً  ليست  الجغرافيا  ن 

 تتمشى مع طبيعة اإلنسان بماله من خصائص. 

ولذلك نتحدث هنا عن اإلسالم في أوربا، فهذا الدين عريا في  

هذه المساحة رغم حوادث االيام، وقد اصبح بمرور الزمان الدين  

ال   حقيقة  وهي  المسيحي.  الدين  بعد  المنطقة  في  يستطيع  الثاني 

 ي حال. أحتى تصورها ولكنها حقيقة على  و أالكثيرون هضمها، 

نفسه   الدم  يحملون  االوربي.  المجتمع  من  يتجزأ  ال  جز   انهم 

الذ  نفسه  والهم  نفسه  والفرق    يوالذهن  اآلخر،  المواطن  يحمله 

بينهم وبين غيرهم أنهم يعتقدون باإلسالم بماله من الخصوصيات  

 
ن    25وايتا، بتاريخ  ر  -( رسالة إلى الندوة العالمية العلمية المنعقدة في براغ  1

27 /4 /1997 . 
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األ سائر  عن  بها  يختلف  هذه  التي  ومن  الفكرية  واالتجاهات  ديان 

مختلف   وينظم  الحياة  شؤون  كل  إلى  ينفذ  دين  انه  الخصوصيات 

 أنماط السلوك اإلنساني ومن هنا تبرز المشكلة. 

ان   في  يرغبون  ال  قد  الحاكمة  والدول  اآلخرون  فالمواطنون 

فيعملون على صب هذه   يروا لالسالم اي مظهر مهما كان شكلياً 

ظوا بشكل  العلمانية  المظاهر  اصول  مع  تتناقض  اصولية  هر 

الحاكمة في الغرب، وبهذا يتناقضون حتى مع ما تبنوه بالذات من  

مبادئ الديموقراطية والحرية الفردية في السلوك والعبادة والرأي  

 والفكر. 

بعفافها   اإلسالمية  العائلة  تحتفظ  ان  الجهات  لهذه  يروق  ال  قد 

الم وسلوكها  اإلسالمي  وحجابها  باصول  وطهرها  والملتزم  حافظ 

 االحترام للوالدين والقيم العائلية. 

الطعام   باحكام  المسلمون  يلتزم  ان  للبعض  يروق  ال  وقد 

المشروعة   المالية  والمعامالت  العبادة،  ومقتضيات  والشراب 

 وامثال ذلك. 

المتميزة،   هويتهم  المسلمون  يؤكد  ان  هؤال   يعجب  ال  وقد 

ية، فضالً عن كونه طعناً في  معتبرين ذلك طعناً في الهوية الوطن 

االوربية.  الهوية 

وربما وجد هؤال  مهمزاً فيما لوطالب المسلمون يوماً بالتعامل  

وقضية   ولبنان  فلسطين  كقضية  اإلسالمية  القضايا  مع  الحكومي 

منصفاً   انسانياً  تعامالً  وغيرها  افغانستان  وقضية  رشدي  سلمان 
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ور اإلرهاب،  مع  التضامن  من  نوعاً  بعض  فاعتبروه  اعتبر  بما 

الطبيعة   على  غريب  كله  اإلسالمي  الوجود  ان  المتعصبين 

 االوربية، فنظم حمالت اإلرهاب ضد المسلمين ومساجدهم. 

للقيام   الجهات  ببعض  والتعصب  الجهل  دفع  ربما  واخيراً 

بعمليات االبادة الجماعية كما شاهدناه في المحنة االخيرة في هذه  

 المنطقة الحساسة من العالم. 

 يجب ان يفعل المسلمون؟  ذاما

اعتقد اننا نستطيع ان نجمل واجبات اإلنسان المسلم في أوربا  

 ازا  هذه المواقف في النقاط التالية: 

السعي الحثيث للحفاظ على الهوية والشخصية اإلسالمية    أّوال:

 والجماعية.  الفردية

وال ريب في ان الهوية اإلسالمية تشمل الجانب العقائدي، كما  

المنهج اإلسالمي في التعامل مع المواقف الفكرية باالضافة  تشمل  

الجانب   وكذلك  السلوك  وأنماط  للعبادات  الطبيعي  شمولها  إلى 

 العاطفي. 

المدرك    ثانياً:  الواعي  لالنسان  االكمل  النموذق  لتقديم  السعي 

 لواجبه تجاه مجتمعه وعقيدته. 

واعال  ثالثاً: الصحيح  اإلسالمي  الموقف  تفهم  على  نه  العمل 

 لآلخرين وتوضيح الموقف اإلسالمي امام الشبهات المثارة ضده. 

المجموعات    رابعاً: كل  بين  اإلسالمي  التواصل  تحقيا 

الفراغات   ومل   وآمالها  بآالمها  الكامل  واالحساس  اإلسالمية، 
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 قدر اإلمكان.  االقتصادية واالجتماعية

ة  السعي ال يجاد التوازن المطلوب بين مقتضيات الهوي  خامساً:

ولن   لكليهما،  االستجابة  يحقا  الذي  بالشكل  المواطنة  ومتطلبات 

 يعدم المسلم السبل الكفيلة بذلك.

التي   االضطرارية  اإلسالمية  القواعد  هناك  ان  إلى  باالضافة 

تعقد من قبيل قواعد )الحرق والضرر والضرورة(    تحل االمر لو

 وغيرها. 

االجتما   سادساً: الخطوات  كل  في  الجادة  عية  المساهمة 

أو الوطني  الصعيد  على  سوا   او  االيجابية،  العالمي،    االقليمي 

وللمسلم   االسالم،  يرفضها  التي  السلبية  الخطوات  من  والحذر 

 متسع في تجنبها. 

المطالبة التامة والملحة بالحقوق االجتماعية والسياسية    سابعاً:

 الطبيعية، واتخاذ مختلف السبل العالن الصوت اإلسالمي الحا. 

شتى    : ثامناً  في  الحقة  اإلسالمية  القضايا  مع  الصلب  الوقوف 

المسؤولية اإلسالمية   الكامل مع  العالم اإلسالمي واالنسجام  أنحا  

 العامة. 

اإلسالم    تاسعاً: بأحكام  الداخلية  التوعية  عملية  على  التركيز 

تؤمن   التي  النشاطات  بمختلف  القيام  يعني  وهذا  ومفاهيمه، 

لل المعنوي  التدفا  مع  استمرار  واالذهان،  العقول  إلى  معلومات 

التركيز في هذا الجانب على الناشئة والشباب، النهم في معرض  

 للشخصية.  الالاخالقي المحطم  الخطر االعالمي المضلل أو 
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كالجمعة    عاشراً: العامة  العبادية  االجتماعات  حضور  تأكيد 

 والعيدين والحج وامثال ذلك. 

عشر: لكسب   حادي  والحثيث  الجاد  العلمي    السعي  التقدم 

 المطلوب.  واالجتماعي 
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 دور المسلمين في مجال اإلحيا  الديني للمجتمع 

(1) في روسيا
 

 

 هناك مقدمات قبل الدخول في الموضوع. 

حياة    األولى: في  الدين  دور  التوضيح  عن  غنياً  عاد  لقد 

 اإلنسان. 

فقبل الحديث عن نتائجه االجتماعية والنفسية يدرك اإلنسان من  

غريزية  خال ميوال  هناك  أّن  النفسية  وتزكيته  أعماقه  في  تأمله  ل 

لكل   والمفسرة  الكون،  لهذا  المحركة  بالقوة  لالرتباط  دائمية 

الحاجة   وإشباع  له،  التدين  فروض  وتقديم  المتناسقة،  ظواهره 

النفسية للجو  لهذه القدرة المطلقة التي لن يهدأ روعه ولن تسكن  

 
( مداخلة ألقيت في المؤتمر الدولي األّول المنعقد في روسيا ن موسكو، بتاريخ  1)

،  «دور اإلسالم في إحياء القيم الروحية في روسيا»، تحت عنوان  5/6/1999

 بمناسبة افتتاح جامع موسكو.  
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 ول إليها وتحقيا رضاها. جوعته الروحية االّ بعد الوص

أّما على صعيد النتائج الحضارية فإن الدين واإليمان باهلل تعالى  

الحل الحقيقي ألعظم المشاكل الحضارية التي سببت كل أنواع    هو

الظلم االجتماعي عبر التاريخ ؛ فإّن كل األنواع من هذا الظلم عبر  

  –يد الصدر  التاريخ تعود إلى شكلين رئيسيين هما ع كما يعبر الشه 

 مشكلتان: 

بأاألولى: اإليمان  ورفض  والضياع  انتما   من  يّ الال  حقيقة   

مشكلة اإليمان بالمطلقات الوهمية، وهي    الثانية الحقائا المطلقة، و

إلى   ويحولها  حدودها  من  اإلنسان  يجردها  التي  النسبية  األمور 

( اإلنسان  حركة  تجمد  يتركها  مّما  وآلهة  هللا  مطلقات  مع  التجعل 

آخر فتقعد مذموماً مخذوالإله (اً 
 (1)

، وهذه اآللهة الوهمية هي من  

 قبيل )العلم، والطبيعة، والطبقة، والسلطة وغيرها(. 

يحل هاتين المشكلتين مشكلة الال    يالذ   واإليمان باهلل تعالى هو 

يؤدي   باهلل  فاإليمان  الوهمية،  باآللهة  اإليمان  ومشكلة  انتما  

الكون   بحقيقة  الحقيقي  وبالتاريخ  لإليمان  به  اإلنسان  وعالقة 

وبالحقائا االخالقية الثابتة وينفي كل إيمان باآللهة الوهمية وبدون  

ظلم   كل  ويعود  اإلنسان  سلوك  تضبط  حقيقة  التبقى  باهلل  اإليمان 

 
 . 22( اإلسراء، 1)
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كما يقول داستايفسكي على لسان إيوان   وتعّدٍّ وتجاوز أمراً جائزاً 

 .  «يعود جائزاً إذا لم يكن هلل وجود فإّن كل شي   »كارامازوف  

وضبط   اإلنسان  لتربية  الضمان  أّن  نؤكد  أن  يمكننا  هنا  ومن 

 اإليمان باهلل تعالى.  سلوكه هو 

تخدير   فكرة  التي طرحت  الدعاوي  فشلت كل  كيف  رأينا  وقد 

جعلت الدين يعيش في الرفوف العالية بعيداً عن    المجتمع بالدين أو 

 الحياة االجتماعية واعتبرته مجرد حاجة شخصية. 

وعلى أّي حال، فإّن على المسلمين والمسيحيين وغير هم من  

ونسيان    يالمتدينين في هذا المجتمع العمل على تقوية الوازع الدين 

 به.  مروا الذي   التاريخ المرير 

يجده    الثانية:  البالد  هذه  في  المسلمين  تاريخ  في  المتأمل  إّن 

وال والتهجير  والدموع  والدما   باآلالم  مليئاً  دون  تاريخاً  حرمان 

الدينية.   وعاداتهم  وتقاليدهم  بإسالمهم  تمسكهم  إالّ  اقترفوه  ذنب 

باسم   ارتكب  عليهم  الواقع  الظلم  من  الكثير  أّن  العدالة  »والغريب 

بوتق   «اإلنسانية في  القوميات  وصهر  اإلنسان  »  ةوالمساواة 

التقدمي    «العالمي االجتماعي  االندماق  وتحقيا  الرجعية،  ونفي 

 شعارات البراقة.وغير ذلك من ال

فهدمت  العذاب  ضروب  الشيوعي  العهد  في  واجهوا  وقد 

مساجدهم التي كانت تعد باآلالف، وصودرت موقوفاتهم وهجروا  
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المحو وفقدوا    وشردوا وواجهوا عملية  العرقي  والتطهير  الثقافي، 

 أبسط حقوقهم اإلنسانية. 

ولذلك فهم اليوم أكثر من غيرهم يشعرون بنعمة سقوط النظام  

فإنّهم  ال هنا  ومن  اإلنسان،  وحقوق  األديان،  وحرية  شيوعي، 

 مدعوون للمساهمة الجادة في عملية اإلحيا  الديني. 

 دور المسلمين في عملية اإلحيا  الديني 

 يلي:   بعد هذا نعتقد بأّن هذا الدور يمكنه أن يتم من خالل ما

اإلسالم    أّوال: بأحكام  المسلمين  بين  التوعية  نشر  على  العمل 

األخالقية  وتقو  الفضائل  ونشر  فيهم  اإلسالمية  الشخصية  ية 

اإلسالمية   المؤسسات  واستعادة  نفوسهم،  في  العقيدة  وترسيخ 

أهلها،   أوقفها  حسبما  الصحيحة  الوجهة  وتوجيهها  كالموقوفات 

فالمسجد   الهاّم،  الحياتي  دورها  لتؤدي  اإلسالمية  المساجد  وإعادة 

اإلس الحياة  في  ضخمة  تربوية  قاعدة  جا ت  يمثل  وقد  المية. 

المسجد   دور  وخصوصاً  الدور  هذا  لتؤكد  اإلسالمية  الروايات 

محل تعميا الصالت    محل االتصال بعالم الغيب وهو  الجامع، فهو

محل الدراسة   محل االعتكاف وتربية النفس وهو  االجتماعية وهو

 والتعليم والتعبئة االجتماعية. 

اتبا   وثانياً:  من  المواطنين  مع  العالقة  األخرى  بنا   األديان  ع 

وخصوصاً مع المسيحيين االرثذوكس ومّما يجدر بالذكر أّن هناك  
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تدعو  كثيرة  االجتماعي    عوامل  البنا   عملية  في  معهم  للتالحم 

والحوار   اإلسالمي  التسامح  روح  ومنها  الدينية.  الروح  وإحيا  

التوجه إلى وجود عدو  لتحقيا األهداف الخيرة. ومنها    والتعارف 

يقوم  ويتمثل    مشترك  كلّه  الديني  الوجود  واسع ضد  ثقافي  بهجوم 

في عمليات الهجوم الغربي اإللحادي والعلماني ضد الدين ودوره  

التحلل والهجوم  الحياة،  والبنا     يفي  األخالقي،  البنا   ضد 

 االجتماعي كالعائلة والقيم األخالقية لها. 

الذاكرة  إلى  وأستعيد  للمسلمين.  الطويل  التاريخ  هنا    وأتذكر 

فيهما   وعبر  العشرين  القرن  أوائل  في  عقدا  اللذين  المؤتمرين 

المسلمون عن وحدتهم واتفاقهم على المساهمة الحضارية. وكيف  

  1928قهرت الماركسية هذا الوعي وكيف هاجمت المساجد عام  

عام   حتى  األوقاف  وصادرت  اآلالف  تبلغ  وحلت    1930وكانت 

وكممت   اإلسالمية  االجتماعية  المؤسسات  وبعدت  كل  األفواه 

 وشردت. 

لم   والذين  للمسلمين  المستميتة  المقاومة  أساليب  نتذكر  كما 

يرضوا لهم مصيراً كمصير إخوتهم في األندلس حيث محوا عن  

عبر   سوا   هنا  المسلمون  قام  فقد  العكس  وعلى  أبيهم.  بكرة 

أو وإصرار،  شجاعة  بكل  قروناً  دامت  التي  المسلحة    نهضاتهم 

و  بعاداتهم  والمأكل  باحتفاظهم  اللباس  في  اإلسالمية  تقاليدهم 
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والزواق والدفن واإلصرار على إبقا  وجودهم حياً عبر االحتفاظ  

بلغاتهم، وعدم االستجابة لضغط السلطات بالهجرة. كما أتذكر ذلك  

هناك   تكن  فلم  اإلسالمية  المذاهب  بين  تم  الذي  السمح  التعامل 

المؤتمر اإلسالمي  المذهبية. ورأينا كيف تحدث   مشكلة االختالفات 

عام   للمسلمين  تعايش    1905الثالث  وكيف  الخمسة  المذاهب  عن 

 الشيعة والسنة في آذربايجان. 

حينما   المسلمون  عنها  عبر  التي  الرائعة  المشاعر  نتذكر  كما 

انتصرت الثورة اإلسالمية المباركة في إيران اإلسالم بقيادة اإلمام  

جا تنا   الخميني)رحمه التي  عن  هللا(والوفود  وعبرت  هناك  إلى 

 أحاسيسها الصادقة نيابة عن المسلمين في هذه الديار. 

أنّنا نشعر بصدق بالفرح العام ونشكر هللا تعالى على أن وفقنا  

 للحضور هنا واالشتراك في هذا المؤتمر الكبير. 

ونرجو  االحتفال  هذا  على  لنهنئكم  تقدم    وإنّنا  كل  جميعا  لكم 

 افتتاح هذا الجامع. وازدهار. وخصوصاً  عندما نشهد 

 ( تعالى:  بقوله  المشمول  الجامع  المسجد  اذن هللا    ي فإنّه  بيوت 

  واآلصال رجال ال   أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 

وال  تجارة  الزكاة    تلهيهم  وإيتاء  الصالة  وأقام  هللا  ذكر  عن  بيع 

ما  يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب واألبصار، ليجزيهم هللا اُحسن  
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(عملوا ويزيدهم من فضله، وهللا يرزق من يشاء بغير حساب
(1)

 

وآله(:  عوقول عليه  هللا  قد  »ه)صلى  المتقين،  بيوت  المساجد 

والرحمة   الروح  بيوته  المساجد  كانت  لمن  وجل  عّز  هللا  ضمن 

(2) «والجواز على الصراط
. 

المسجد الذي يجمع الناس، فكل مسجد إذن    والمسجد الجامع هو 

  األساسي المحور    لناس وجمعهم والمسجد الجامع هو محل توحد ا

 للحركة الواحدة. 

السميع   أنّه  الحنيف  دينه  لخدمة  يوفقنا  أن  وعال  نسأل هللا جل 

 المجيد. 
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 دور المسلمين في إحيا  القيم الروحية

(1)في روسيا
 

 

و والحادي  العشرين  اليومين  عام  خالل  صفر  من  العشرين 

هع ق المطابقين ليومي الخامس والسادس من حزيران عام    1420

لبنا     1999 الخامسة والتسعين  الذكرى  ميالدي، وبمناسبة حلول 

الذكرى   مرور  بمناسبة  وكذلك  موسكو،  في  الجامع  المسجد 

ف الروس  األوربيين  للمسلمين  الدينية  اإلدارة  لتأسيس    ي الخامسة 

المؤ  أقيم  عنوان:  موسكو،  تحت  الدولي  اإلسالمي  ر  دو»تمر 

 .  « المسلمين في إحيا  القيم الروحية في روسيا

العلوم   دينية ورسمية، وعلما   المؤتمر: شخصيات  وقد حضر 

وممثلو  عاديون  ومتدينون  المساجد،  وأئمة  المؤسسات    الدينية، 

من   مختلفة  دول  عدة  من  والثقافية،  الشعبية  واالتحادات  الخيرية، 

المرة األولى ع بعد سقوط االتحاد   روبا. وهذه هيووأ  ريقيا وأفآسيا  

آسيا   في  اإلسالمية  المنظمات  قادة  فيها  يجتمع  التي  ع  السوفياتي 

 روبا الشرقية. والمركزية والقفقاس وأ

األوربيين   للمسلمين  الدينية  اإلدارة  قبل  من  المؤتمر  نظم 

 
روسيا،  1) في  الروحية  القيم  إحياء  في  اإلسالم  لدور  األّول  الدولي  المؤتمر   )

 ميالدي.    6/6/1999-5هن ش،  3/1378/ 16-15هن ق،   1420/ 2/ 21ن20
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مسلم للجنة  الدولية  الخيرية  المنظمة  مع  بالتعاون  آسيا  الروس  ي 

 في الكويت. 

التي حصل في حياة   الرائعة  التغييرات  المشاركون  وقد الحظ 

وعلى   تبلورت،  والتي  األخيرة.  السنوات  الروس خالل  المسلمين 

التعليمية   والمؤسسات  المساجد  آالف  افتتاح  في  المثال،  سبيل 

والمدارس   الحالية  المساجد  من  كثير  وفي  الدينية.  العلوم  لطالب 

التي   أّن كل من قدم  الدينية  المختلفة كما  الدينية  الكتب  تقوم بنشر 

عالقات   وأقيمت  أدا ه،  استطاع  الحج  فريضة  ألدا   للسفر  طلباً 

 واسعة مع المسلمين المقيمين خارق القطر. 

حصلت   إنّما  المذكورة  اإلمكانات  هذه  أّن  المؤتمر  في  وذكر 

ه  بسبب التحوالت الديمقراطية في روسيا، وكذلك نتيجة حسن توج

ع   المختلفة  بمستوياتهم  ع  الروسية  الحكومة  في  المسؤولين 

 ومنظماتهم.   واهتمامهم باحتياجات المسلمين 

حياة   في  للتأثير  كثيرة  إمكانات  الدينية  المنظمات  وقد وضعت 

الروس المجتمع  مستوى  وعلى  فالتعاليم    يالمسلمين،  عامة. 

الفاضلة بين المسلمي ن وحثهم  اإلسالمية قادرة على نشر األخالق 

تطور   على  ساعدت  كما  جيدة،  بصورة  القوانين  رعاية  على 

تعطي   إمكانات، كما  لديها من  توفر  بما  الحالي  الروسي  المجتمع 

النفوس   ذي  الروسي  المجتمع  في  الروس  للمسلمين  التعاليم  هذه 
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كما   النفس.  على  االعتماد  قدرة  العالمية  المجتمعات  وفي  الكثيرة 

الروح التعليمات  هذه  والتقاليد  تشجع  اآلداب  احترام  على  ية 

 األخرى. 

ع   تستثمر  لم  اإلسالمية  والمنظمات  اإلسالمية  القدرات  أّن  إالّ 

 بصورة تامة.   ع   لحد اآلن 

الوحدة.    وأخيراً لوحظت رغبة اإلدارات الدينية المذكورة نحو 

البعض   بين  قائمة  االختالفات  ومازالت  متفرقة،  مازالت  أنها  إالّ 

األ والسبب  هو منها،  ف   ساسي  اإلسالمية  المنظمات  المجتمع    يأّن 

أكثر من    يالروس لوجود  وذلك  المناسب،  الموقع  تحصل على  لم 

حياتهم   في  الدين  تغرس  أن  تستطع  لم  لذا  فيه  قومية  ثالثين 

 الروحية. 

في   مختلفة  وأساليب  حوادث  حصلت  فقد  ذلك،  عن  وفضال 

ال تطورهم  في  ع  للمسلمين  سببت  الروسي،  اإلسالم  ع  تاريخ  تالي 

األخرى،   األديان   أتباع  بين  وكذلك  بينهم،  فيما  مواجهة  ظهور 

 وهي كذلك تستطيع أن تهدد أمن واستقرار المناطا األخرى. 

المؤتمر بضرورة تقدير وتعظيم دور   المشاركون في  اقر  وقد 

كبار   وأوصوا  روسيا،  في  الروحية  القيم  إحيا   في  اإلسالم 

والحكومات   الروسية،  الدولة  ذات  مسؤولي  للمناطا  المحلية 

وأئمة   الدينية  اإلدارات  وزعما   القطر،  في  المسلمة  األغلبية 
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 المساجد بضرورة االهتمام بالموارد التالية: 

بين  1 تنسا  أن  الدينية  المسلمين  إدارات  تستطيع  لكي   .

مع   اتحادها  مواصلة  في  ورغبتها  مفتي    أعضا مساعيها  لجنة 

أن   عليها  نشاطاتها،  ولتقوية  التالية  روسيا،  النقاط  إلى  تنظر 

 باعتبارها من أهم وظائفها: 

اإلسالمية   بالمعلومات  وتغذيتهم  اإلسالميين  األفراد  إعداد  أ( 

التي تؤهلهم، في الظروف الحالية، ألدا  وظيفتهم، وباالستفادة من  

 خصوصيات المسلمين الروس للحوار مع ممثلي األديان األخرى. 

الدراسي والمناهج  الكتب  تأليف  من  ب(  باالستفادة  ة 

بحيث   المسلمين  والعلما   األعالم  الروحيين  العلما   اختصاصات 

 تبين دقائا حياة المسلمين وميزاتها ونظمهم الدينية. 

في   والراديكالية  المتطرفة  التيارات  النشاطات ضد  تركيز  ق( 

ف السائد  اإلسالم  ازدهار  لغرض  من    ياإلسالم  والحد  روسيا، 

 ن الروس. بين المسلمي  التفرقة حصول 

د( الحوار مع أتباع الديانات األخرى في مختلف الموضوعات  

 وبصورة أوسع، واكتشاف الطرق المختلفة الجرائه. 

يقترح على الحكومة الروسية إقامة مؤتمر يعم روسيا، إليجاد  

 الوحدة الروحية بين مختلف الشعوب الروسية. 

مستوى   على  ع  اإلسالمية  المنظمات  دور  يكون  أن  يجب  هع( 
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ف نشاطاً  أكثر  ع  بين    ي القطر  الخالفات  إزالة  التالية:  المجاالت 

بيان   الخيرية،  النشاطات  األديان،  بين  الخالفات  إزالة  الشعوب، 

مكافحة   الكحولية،  المشروبات  مكافحة  الطيبة،  الحياة  وسائل 

 اإلدمان على المخدرات، مكافحة االعتدا  على األطفال. 

سالم في إحيا  القيم الروحية  تمر أّن زيادة دور اإلؤ. يرى الم2

يتعلّا بتعاون مسؤولي الدولة، ويدعوهم إلى أن يتعاونوا دائماً مع  

اإليجابي   الحل  واليجاد  بها،  يهتّموا  وأن  اإلسالمية،  المنظمات 

مسؤولي   كبار  من  التالية  بالطلبات  ويتقدم  التالية  للمسائل  السليم 

 الدولة: 

الذكرى   تكريم  األل  ةاألربعمائ أ(  الى  بعد  اإلسالم  لورود  ف 

والذ  الروسية،  ألفين    ي المناطا  عام  بعد  الرابع  الشهر  يطابا 

 الدولة.  للميالد، وعلى مستوى 

والتلفزيون   اإلذاعة  قنوات  قبل  من  دائمية،  برامج  إيجاد  ب( 

الحكومية، لنشر تعاليم اإلسالم، وماضي دور المسلمين في الحياة  

تن في  الحالي  ودورهم  روسيا،  في  الثقافة  الروحية  ونشر  مية 

 اإلنسانية. 

للتعليم   الدولة  لمؤسسات  هادفة  برامج  وتصديا  تدوين  ق( 

نفس   وفي  اإلسالمية،  بالعلوم  متخصصة  كوادر  لتربية  العالي، 

ومن   الجامعيين،  للطالب  اإلمكانات  هذه  بعض  تخصيص  الوقت 

 الشعوب اإلسالمية.  ضمنهم ممثلو 
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حاد روسيا بالتعاون  د( تكليف وزارة التعليم العامة والحرف الت

مع إدارة شؤون المسلمين الدينية في روسيا، وذلك بتأليف الكتب  

في   المسلمين  ودور  وتعاليمه،  اإلسالم،  ظهور  كيفية  تعكس  التي 

في   اإلسالمية  الشعوب  وثقافة  وتاريخ  العالمية،  الحضارة  بنا  

 والمدارس.   العالي روسيا، لمؤسسات التعليم 

ري في رئاسة الجمهورية أن يشرك  من الجهاز اإلدا  . نرجو3

يا الشمالية في لجنة رابطة المنظمات الدينية لدى  س ممثل علما  قفقا

 رئاسة الجمهورية. 

المرموق  4 للمستوى  ونظراً  دولياً،  المؤتمر  ألهمية  نظراً   .

ومة  كللمندوبين المشاركين عن المنظمات الدينية واالجتماعية والح

الشرقية، ود  أوربا  السوفيات الروسية ودول  االتحاد  )السابا(    يول 

إلى   الدول  بعض  رؤسا   نظر  نلفت  والعربية،  اإلسالمية  والدول 

 موارد نقض حقوق اإلنسان وتحديد حرية المواطنين في دولهم. 

األسرى    وندعو  وإطالق  الرحمة  الى  السياسيين  العراق  قادة 

 العسكريين الكويتيين المسجونين في معسكرات العراق وسجونه. 

المتحدة    وندعو والواليات  األوربية  الدول  وزعما   قادة 

دور   ولهم  البلقان،  حوادث  في صنع  يشتركون  الذين  ع  األمريكية 

مؤثر في االشتباك العسكري فيه ع إلى الرحمة واإلنصاف، ونؤكد  

ألهمية   ونظراً  السياسية،  دعاواهم  ينسوا  ألن  الوقت  حان  قد  أنه 

السالم   إحالل  إلى  ندعوهم  اإلنسان  مسألة  حياة  في  والصفا  

 كوسوفو. 
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ال مطمئنون  بالعدا ،   ى إنّنا  الشعور  ترك  حالة  في  أنه 

والشعوب،   األديان  بين  والحوار  والطمأنينة  للسالم  واالستعداد 

يمكن إيجاد تغييرات جذرية في أندونيسيا والهند وكشمير وجنوب  

فيه   وتثار  اإلنسان  دما   فيه  تراق  آخر  مكان  كل  وفي  السودان 

 بين األديان. العداوات 

 

 

 

 

 

 أطاللة على الوضع الثقافي 

 (1)  للدول األفريقية

 

في الوقعت العذي تبعذل قعارات أوروبعا وأميركعا وآسعيا جهعوداً 

حثيثة وهي على أعتعاب القعرن الحعادي والعشعرين وتحعاول رفعع 

المسععتوى المعيشععي لمواطنيهععا عبععر تشععكيل التحالفععات وتوقيععع 

 
 «أفريقيا والسبل العملينة للتنمينة»(  تمت قراءة هذا البحث في الندوة الثالثة 1)

 فننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني

 بطهران.  14/7/1997
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دوماً من أجل توسعيع رقععة   المعاهدات المتعددة األغراض وتدأب 

التقنية والتجارة وترسم خططاً عديدة ومنوعة تتناسعب معع األلفيعة 

الثالثة، تبدوأفريقيا وكأنها قد غاصت في مشاكلها الراهنة فانشغلت 

فععي حععرب مععع نفسععها مبععددة بإمكاناتهععا دون أن تعععي المتطلبععات 

أنها ال الزمنية. إن كون أفريقيا تقف في هامش الحضارة العالمية و

تحظععى إال بنعععزر يسععير مععن اإلهتمععام فععي المعععادالت السياسععية 

واإلقتصادية والثقافية، هوأمر يقعره الجميعع، ولقعد أثيعرت حفيظعة 

رؤسا  جمهوريات غالبية الدول األفريقية بسعبب تهميشعهم وععدم 

اإلهتمام بهم بشكل كاف. الحقيقة هي معا بينهعا العرئيس النيجيعري 

 بأن تهميش أفريقيا بات اليوم خطة منظمة. السابا آباجا حين قال

 «القعارة السعودا »ورغم ان تسمية أفريقيا من قبل الكثيرين بع  

تشير في مدلولها إلى لون أكثر سكان تلعك البسعيطة، لكنهعا تحمعل 

في طياتها غالباً تلميحاً دقيقعاً بعالظروف الصععبة والعصعيبة التعي 

ة فإن أربعين بالمائة يعيشها أهلها. وحسب إحصا ات األمم المتحد 

 من سكانها يعيشون تحت خط الفقر، سوى نسبة قليلة ومحدودة

إن البقيععة الباقيععة هععي األخععرى ال تمتلععك حيععاة مناسععبة. وفععي 

الحقيقة إن حصة أفريقيا من التجارة العالمية ال تؤلف سوى أربعة 

 بالمائة منها، وهي نسبة ضئيلة جداً قياساً بباقي القارات.

التي تنقلها وسائل اإلعالم للناس عن أفريقيعا يوميعاً   إن األخبار
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والكتععب الكثيععرة التععي تحكععي الظععروف القععاهرة والوضععع السععي  

ألبنائها، تثير دهشة وقلا حتعى أكثعر الالمبعالين معن بنعي البشعر. 

تحترق القعارة اليعوم فعي شعمالها وجنوبهعا وشعرقها وغربهعا بنعار 

تمعععاعي واإلقتصعععادي النععععزاعات الداخليعععة وانععععدام األمعععن اإلج

والتناحر القبلي فيما يلحظ بكل وضوح فعي كثيعر معن دول القعارة 

 تجاهل مسؤوليها للقوانين الوطنية والدولية.

ولعل المشاكل اإلقتصادية واإلجتماعيعة التعي تععاني منهعا دول 

القارة اضطرتها إلى مد جسور العالقة سياسعياً واقتصعادياً وثقافيعاً 

ين لها واإلستعانة بهم في إقرار النظام فيها. مع المستعمرين السابق

إن ظروف القعارة األفريقيعة سعيئة ومؤسعفة إلعى الحعد العذي يعدفع 

إلى التمني باسعتعمار أفريقيعا   «علي مزروعي»بمحقا كبير مثل  

مرة أخرى، أمعالً فعي تحسعن أوضعاع النعاس ولعوقليالً. إنعه يقسعم 

 تأريخ أفريقيا الحديث إلى ثالث مراحل:

حلة األولى ؛ وهعي معا عرفعت باسعم مرحلعة مقارععة _ المر1

 .1960ولغاية  1945اإلستعمار وتمتد من سنة 

_ المرحلععة الثانيععة ؛ وهععي مععا عرفععت باسععم مرحلععة طلععب 2

 .1987إلى  1960اإلستقالل وتمتد من سنة 

_ المرحلة الثالثة ؛ وهوما بدأ بعد عام سبعة وثمانين ويسميه 3

ار فعي أفريقيعا. إنعه يعذهب إلعى أن بالمرحلة الجديعدة معن االسعتعم
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المرحلة الثالثة قد بدأت بالفعل خاصة وأن الدول األفريقية عاشعت 

بعععد اسععتقاللها النعععزعة التخريبيععة )التعدديععة الحزبيععة، المحوريععة 

الحزبيععة، والدكتاتوريععة ( وتجربععة التحضععر وكععذلك إدارة شععؤون 

البالد لكن أياً منها لم تثمر عن شي 
(1)

 . 

لقا  نظرة عابرة على أوضاع العدول األفريقيعة تكفعي على أن إ

إلثبات المزاعم أعاله.. فنار الحعرب القبليعة وأنانيعة الزعمعا  فعي 

)رواندا( و)بروندي( و)زائير( قادتا إلى تشريد الماليعين ال معأوى 

لهعم وال ملجععأ، فيمععا نيععران الحعرب أتععت علععى قععدرات وإمكانععات 

)الصععومال( و)أثيوبيععا(  البلععدان فجعلتهععا كععالرميم. أمععا شعععوب 

و)السععودان( وأوغنععدا فأضععناها الصععراع علععى السععلطة ومسععاندة 

الدول الغربية للمسيحيين. وإلى جانب الجفاف والفقعر التعي تععاني 

منهما موزنبيا وزامبيا وأنغوال وناميبيا فإنها تلقت صدمات كبيرة 

بسععبب مشععاكل تغييععر الحكومععة وكععذلك المعارضععة التععي تتلقععى 

معن دول أخعرى. فعي غعرب أفريقيعا صعارت )نيجيريععا( أوامرهعا 

و)سيراليون( و)ليبيريا( مسعرحاً للحعروب الداخليعة واإلضعرابات 

وانعدام األمن مما أذهعب ريعح شععوب هعذه العدول ونخعر قواهعا. 

المتتبع يعرف أن ثروات تلك البلدان وقعدراتها اإلقتصعادية تعتحكم 

 
 . 18/2/1994صحيفة نيشن  ( 1)
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ها طردت اللبنانيين كي بها فئة قليلة تتلقى أوامرها من إسرائيل، إن

تستحوذ على ثروات ومعادن هذه البلدان.  
(1)

. أن الدول األفريقيعة 

ظلت تحت وطأة الغرب إلى حد سعلبها  القعدرة علعى ممارسعة أي 

 دور يتناسب مع قدراتها الوطنية وتطلعات شعوبها.

في السياق ذاته، ينبغعي اعتبعار الكعوارث الطبيعيعة فعي القعارة 

ععععن التصعععرفات غيعععر المناسعععبة لسعععكانها األفريقيعععة  ناجمعععة 

وحكوماتها.. فأفريقيا تئن اليعوم معن الجفعاف واألمعراض وقضعية 

القضا  علعى الغابعات إذ تواجعه القعارة فعي كعل ععام عمليعة إبعادة 

واسعععة لغاباتهععا. وعلععى العمععوم فععإن الفقععر واألمععراض والجععوع 

والحععرب والتشععريد والتنععاحر الععداخلي والفسععاد الواسععع النطععاق 

 الزعما  الذين صّموا آذانهم عن أن يستمعوا لكالم المعارضعة أوو

أن يسعوا في تحسين الظروف ؛ كلها تعد من العوامل المؤثرة في 

المشععاكل القائمععة. إن الزعمععا  األفارقععة حينمععا اختععاروا وزرا  

ومسؤولين غير اكفا  وذوي نعزعات قبلية، لم يعملوا فعي الحقيقعة 

ى العكس ساهموا في تزايعد وخامتهعا على تحسين األوضاع بل عل

 (.9/8/1994أكثر فأكثر.)صحيفة نيشن

وعلى نحوالعموم، ليس ألفريقيعا أي موقعع فعي آفعاق اإلقتصعاد 

والسياسة العالميين، وإن الدول المتطورة تنظر للقارة بأنها منطقعة 

 
 . 226العدد  – 97  –حزيران  –البالد  (  1)
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متخلفة ال بد من استغاللها. الصور التي تنشر عن أفريقيا في دول 

ي الغالب نوعاً من الصراع والنعزاع القبلي وأحداث العالم تعكس ف

القتععل المأسععاوية والجفععاف واألمععراض والجععوع التععي وإن كانععت 

تخلا نوععاً معن التعرحم والعطعف اتجعاههم لعدى مشعاهديها لكنهعا 

 تنضوي في نفس الوقت على حالة من اإلحتقار واإلهانة ألفريقيا. 

رى هععي أضععف إلععى ذلععك ؛ تعععاني أفريقيععا مععن مشععكلة أخعع

النموالسكاني العشوائي  فتزايد السكان في القعارة واإلفتقعار إلدارة 

صععالحة مسععتثمرة للمصععادر بصععورة صععحيحة وانعععدام اإلهتمععام 

 بتعليم العامة قاد إلى بروز مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية.

كعانون الثعاني ععام   18كتبت أسبوعية نيوز الصعادرة بتعاريخ  

ت غانا استقاللها عام سبعة وخمسين كعان تقول ؛ حينما نال  1992

شعبها يردد شععارين أساسعيين األول بشعأن تعأمين الملعبس للععراة 

واآلخر منح الجمعاهير حريتهعا. إنهمعا شععاران يمعثالن الحاجعات 

الرئيسة للنعاس غيعر أنهمعا لعم يتحققعا رغعم مضعي أربععة عقعود. 

جعراح   األسبوعية نفسها ذكرت أن الجسد األفريقي يعئن اليوم معن

عميقة وظروفه باتت أسوأ مما كانت عليه فعي عهعد االحعتالل. إن 

اإلحصا ات التعي تنشعر ععن تلعك القعارة تثيعر القلعا فعي النفعوس 

وتحيععر األذهععان، فععالجوع قععد حععول ماليععين األفارقععة إلععى هياكععل 

عظمية ينتظرون أن يرخي المعوت علعيهم سعدوله. وبينمعا ترسعل 

ل في كل عام ععدداً كبيعراً معنهم أمراض األيدز والمالريا واإلسها
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إلى باطن األرض، يفتقر الماليعين بسعبب انععدام األمعن والتنعاحر 

القبلي والجفاف والقحط إلى أبسط ظروف المعيشة في حين تكتنعز 

القارة  ثروات ومعادن ال نهاية لها، ذلك أن النعاس يعيشعون علعى 

 جبل من ذهب.

إسعم ععام     1996لقد أطلقت منظمة األمم المتحدة علعى ععام  

مكافحععة الفقععر   والقضععا  علععى هععذه الكارثععة اإلجتماعيععة. السععيد 

بطرس غالي األمين العام السابا لألمم المتحدة، وصف الفقعر فعي 

الدول النامية بأنه عامل رئعيس للعنعف والجعرائم والتنعاحر القبلعي 

واإلنحرافات اإلجتماعية. وأضاف: إن الفقرا  ال يمكن أن يعتبروا 

 أعضا  المجتمع بحا ويلتزموا بتعهدات معينة إزا ه. أنفسهم

واستناداً لألرقام الصادرة عن األمم المتحعدة سعنوياً، فعإن ربعع 

فقرا  العالم الذين يصل عددهم إلى مليار وثالثمائعة مليعون نسعمة 

هم من أفريقيا.. لكن الفقر الموجود في أفريقيا يعرتبط فعي جعذوره 

ربيعة والمسعتعمرين، حتعى أن السعيد أيضاً بسياسة وأدا  الدول الغ

أوروبعا ورا  تخلعف »والتر رادني بيّن ذلك تماماً في كتابعه القعيّم  

. أضعف إلعى هعذا أن زعمعا  العدول األفريقيعة قعاموا معن «أفريقيا

خععالل سياسععاتهم السععقيمة وعععدم اهتمععامهم بمصععلحة شعععوبهم 

وبلعدانهم، بخطععوات أسععفرت عععن تبععدد كثيععر مععن الفععرص وتفععاقم 
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كل المشا
(1)

. 

إن الفقععر فععي أفريقيععا والععذي يعععد العامععل األول لكثيععر مععن 

المشاكل، ناجم عن سببين أحدهما خارجي واآلخر داخلعي. أي أن 

قسماً منه يرتبط باإلستعمار والسياسات اإلستعمارية التعي التعزال 

متواصلة معع األسعف حتعى اآلن، فيمعا القسعم اآلخعر يعرتبط بععدم 

سياسعات خاطئعة معن قبعل مسعؤولي وجود إدارة صحيحة واتخعاذ  

البلدان إلى حد أخرق المنظمات الدولية من صمتها لتوجه انتقادهعا 

ألدا  زعما  الدول داعية إياهم لإلهتمام بالمصلحة العامعة والقيعام 

المدير  «إبراهيم سابا»بخطوات  مؤثرة وبنّا ة. لقد اعتبر الدكتور  

امل الرئيس لكثير من اإلقليمي في منظمة الصحة العالمية الفقر الع

مشاكل شعوب أفريقيا
(2)

. 

بلععغ عععدد نفععوس أفريقيععا نصععف عععدد نفععوس  1950فععي عععام 

أي  1985أوروبا، ثم ازداد عدد نفوسها ليعادل نفوس أوروبا عام 

مليون نسعمة تقريبعاً. أمعا اليعوم فععدد نفعوس القعارة   485ليساوي  

راتها األفريقيععة يفععوق بكثيععر نفععوس القععارة األوروبيععة فيمععا قععد 

وإمكاناتها فعي انخفعاض مطعرد. لعيس هعذا فحسعب بعل إن نفعوس 

بعثالث معرات وبالتعالي   2025أفريقيا ستفوق نفوس أوروبعا ععام  

 
 . 7/1/1995 « استاندارد»صحيفة  (  1)

 . 12/1995/ 27صحيفة نيشن (  2)
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فإن هذا التزايد من شأنه أن يزيد من الفقر وكل منهما يزيد الطعين 

العام الكيني   آموس واكو  عن القارة  يبلة. وحينعما تحدث المدع

قيا قارة اختارتها الشياطين سكناً لها فسلبت وظروفها، قال: إن أفري

أهلها الراحة والهدو  !
  (1)

. لجنة اإلقتصاد األفريقية أعلنعت سعابقاً 

مليعار دوالر بسعبب تعدني   2ر6بأن أفريقيا تخسر سنوياً ما يعادل  

مستوى منتوجاتها مقارنة بإنتاق باقي دول العالم كما أن القرارات 

رغععواي ال تصععب فععي صععالح المصععادق عليهععا فععي مععؤتمر األو

القارة
(2)

. 

على صعيد التعليم.. تدنى مستوى التعلعيم فعي العدول األفريقيعة 

د أن عععبع S A P  إثعر العمعل ببرنعامج إصعالح البنيعة اإلقتصعادية 

ا البرنامج الجديد خفعض ميزانيتهعا التعليميعة، ولعذا لعم عم عليهععحت

ة المعواطنين بعل يكن التعليم في كثير من الدول حقاً يتمتعع بعه كافع

 كان حكراً على أبنا  الطبقة الوسطى واألثريا . 

خالل اإلجتماع الثالث والثالثعين للجنتعين اإلستشعاريتين للعدول 

، قععال المععدعي العععام الكينععي 1993األفريقيععة _ اآلسععيوية عععام 

: إن دول العالم الثالث مجبرة، وفي إطار تماشعيها «آموس واكو»

لعمععل بأسععاليب ومنععاهج تتنععافى مععع مععع الععدول المشععاركة، علععى ا
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مصععلحة وتطلعععات النععاس وتععؤدي إلععى انعععدام األمععن اإلجتمععاعي 

وتفشي الفساد وبالتالي تضطر إلى تخصيص جعز  معن ميزانيتهعا 

للتصدي لحالة انعدام األمن األجتماعي. ونقالً عن الع بي بعي سعي 

فععإن الععدول األفريقيععة تبيععع موادهععا األوليععة  15/1/1993بتععأريخ 

فس سعر ما بعد الحرب العالمية الثانية في وقت تبتاع البضعاعة بن

 المستوردة بأضعاف ما كانت تشتريه في ذلك الزمان.  

إن برنامج إصالح البنية اإلقتصادية وجه ضربة قويعة للوضعع 

التعليمي في دول القعارة، ذلعك أن كثيعراً معن األشعبال الموهعوبين 

، أعربت منظمة 1994عام  تركوا الدراسة بسبب فقرهم مادياً. في 

اليونسععكوعن قلقهععا إزا  الوضععع الدراسععي فععي أفريقيععا ودعععت 

المسؤولين التعليميين في القارة إلى بذل الجهود من أجل النهعوض 

بمسععتوى التعلععيم فععي بلععدانهم
(1)

. ولعععل باإلمكععان تصععنيف قلععة 

المؤسسات التعليمية الحكوميعة وغعال  الكتعب والقرطاسعية وععدم 

ولين التعليميععين بععاألمر كعقبععات مهمععة فععي مجععال اهتمععام المسععؤ

التعلععيم. أحععد التقععارير أكععد أن المشععاكل التعليميععة وانعععدام األمععن 

واإلضععرابات فععي الجامعععات دفعععت بعععض العوائععل إلععى إرسععال 

أوالدها إلى الغرب لمواصلة تحصيلهم الدراسي وهوما يؤدي إلعى 

كثيعراً مععن  ابتععادهم ععن ثقععافتهم ومجعتمعهم، هععذا فضعالً عععن أن
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شععهادات التخصععص التععي يحصععل عليهععا هععؤال  ال تتناسععب مععع 

ظروف المجتمعع األفريقعي وبالتعالي لعن يكونعوا فعاعلين ومفيعدين 

لمجتمعاتهم بالمستوى المنشود. مجلعة اليونسعكوذكرت فعي ععددها 

أن عدد األميين فعي أفريقيعا   1996الصادر في تشرين األول عام  

 فععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاق 1990عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام 

نسمة أعمارهم من خمسعة عشعر عامعاً فمعا فعوق، مليون    168الع  

 علماً أن مائة وخمسة ماليين منهم من النسا .

من جهة أخرى، تواجه أفريقيا مشكلة فرار األدمغة األمر الذي 

يؤثر سلباً وبشدة على تلعك المنطقعة. فعي هعذا السعياق يفيعد تقريعر 

بعأن معا   25/7/1994صحيفة نيشن فعي ععددها الصعادر بتعأريخ  

مائععة ألععف معن الكععوادر األفريقيععة المعاهرة ومععن خريجععي يقعارب 

الجامعات تعمل في دول أخعرى وخاصعة الغعرب. وحسعب تقريعر 

فععإن أفريقيععا تسععتخدم سععنوياً  1984فععي عععام  «تيمبرليععك»السععيد 

ثمععانين ألععف متخصععص بنفقععات تتععراوح بععين ثالثععة إلععى أربعععة 

مليعععارات دوالر مهمعععتهم حعععل وعقعععد شعععؤون دول القعععارة. إن 

شععخاص الععذين يععتم اسععتقدامهم مععن الغععرب يتقاضععون مرتبععات األ

سنوية تصل عادة إلى مائة وثمانين ألف دوالر
(1)

.وبهعذه الصعورة 

 
(1 ). Timben Lake African Religion in Western Scholar ship E.A.E.P. 

NA/ROB/1985 p-3 
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تتحمل أفريقيا خسائر مضاعفة. فمن ناحية يتحتم على أبنا  أفريقيا 

تقديم أكبر قدر من الجهود والتفاني في الدول الغربية بأقل قدر من 

بات عالية للمتخصصين األجانب كعي األجور فيما يجري دفع مرت

يعملوا في أفريقيا، وهذا األمعر يععود بعال شعك إلعى أدا  حكومعات 

غير مؤهلة عاجزة عن استثمار طاقعات دولهعا وشععوبها بصعورة 

جيععدة مفضععلة التعععاون مععع األجانععب مععن أجععل المزيععد مععن نهععب 

 ثرواتها. 

 إن بسط اإلستعمار الغربي هيمنته قد جرى من خالل محاوالت

وجهود ثالث مجموعات ؛ األولى: المكتشفون، والثانية: العسعكر، 

والثالثععة: القساوسععة واألشععخاص التععابعون للكنيسععة. ففععي النصععف 

الثاني من القرن التاسع عشر حيث بدأت الخطة المعروفة بالهجوم 

على أفريقيا، قدمت المجموعات العثالث أععاله إلعى أفريقيعا بعدعم 

وبعد الوقوف على وضعع القعارة قعاموا وحماية الحكومات الغربية 

 بدعم من العسكر باستعمار بعض أراضيها. 

وفي الواقع أنه لم يكن باستطاعة أي معن هعذه المجموععات أن 

تحقا بمفردها األهداف المرسومة، فاذا كان العسكر مارس حرب 

ولم يتوانعوا ععن ارتكعاب كعل جريمعة   1897اإلبادة في بنين عام  

تلك المنطقة، فإن القساوسعة والمكتشعفين ومعا بغية اإلستيال  على  

يطلا عليهم بالعلما  الغربيين إستخدموا نفس األسعلوب فعي إذالل 

الشععععب األفريقعععي واستنععععزافه. إن جعععرائم الجنعععود األوروبيعععين 
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والغربيين في أفريقيا لم تقتصر على حرب اإلبادة في بنعين وقمعع 

وا فعي السعيطرة بعل إنهعم طمعع معاو ثورة األكواخ أوقتل ثوار ماو

على كامل تراب القارة ولذا قامت المجموعتعان األخريعان بالسعير 

في نفس اإلتجعاه ومهعدوا الطريعا للعسعكر. أحعد الكتعاب األفارقعة 

المذاهب األفريقية من وجهة نظر علمعا  »البارزين قال في كتابه  

، أنعه الحعظ حينمعا كعان يعدرس فعي «الشؤون األفريقيعة الغعربيين

قععد السععتينات أن علمععا  الغععرب كععانوا يسععتخفون بريطانيععا فععي ع

ويحتقرون األفريقيين ويعتبعرون أفريقيعا مكانعاً للوحعوش أوأتبعاع 

المعععذاهب المنقرضعععة أوالكفعععار ومعععن ال شععععور لعععه وال قيمعععة 

إنسانية
(1)

.وفي الحقيقة أن النظام اإلستعماري الغربعي كعان ينعوي 

 .  بمساعدة كافة مؤسساته إذالل القارة ونهب ثرواتها

تكبدت القارة األفريقية خسائر جسعيمة بسعبب سععياسة التبشعير 

والقساوسععة التععابعين للحكومععات،  «عليععه السععالم»بععدين المسععيح 

فالقساوسععة دخلععوا أفريقيععا تحععت يافطععة التبشععير وإشععاعة الععدين 

المسيحي وعمدوا بالتعاون مع العسكر إلى إيجاد المراكعز وتعوفير 

 فة الغربية. اإلمكانات الالزمة لنشر الثقا

وفي الحقيقة أن قرناً معن اسعتعمار أفريقيعا أثبعت أن القساوسعة 

 
(1)  1.Bilke. O. AFRICAN Religoin in WESTERN Scholaship K.L.B. 
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المسيحيين لم يكونوا بمستوى المسؤولية أواإللتزام في ذاتهم بعدين 

، بل كانوا مطيعين وأصابع للحكومات «عليه السالم»النبي عيسى  

 لدين المسيحي. لاإلستعمارية أكثر من كونهم أتباعاً 

ت   لسجل  إلى  المتصفح  الممتد  األفريقية  القارة  استعمار  أريخ 

مائة عام، ال يعثر وال حتى على نموذق واحد وقف فيه القساوسة  

ظلم   وإزالة  لدفع  األرض  أصحاب  جانب  إلى  والمبشرون 

 المستعمرين أوأن يسعوا من أجل إحقاق حقوق الزنوق. 

إن أهم مهام ومسؤوليات المبشرين العدينيين وتيعارات الكنعائس 

في تغيير أسما  وتقاليد الناس وإجبارهم على قبول الفكعر تتلخص  

الغربي، بحيث يعتبر الفرد األفريقي نفسه مواطن دولعة مسعتعمرة 

ويسعى فقط من أجل سععادة األم _ المدينعة. المسعتعمرون تمعادوا 

في استغاللهم لألفارقة إذ عمدوا في زمن الحربين الععالميتين إلعى 

ات الحعرب ليسعتفيدوا معنهم فعي إرسال عدد كبيعر معنهم إلعى جبهع

 القتال وجهاً لوجه.

وفي الواقع أن القسيسعين والمبشعرين لعم يعألوا جهعداً معن أجعل 

تغيير العقائد الدينية لألفريقيين مهما استلزم معن خطعوات بمعا فعي 

ذلك استخدام منطا القوة واإلجبعار وصعوالً إلعى الهعدف المحعدد. 

عة القبلية والتشجيع على نبذ ومن األمور التي قاموا بها تفنيد النعز

تقاليد وعادات القبائل معتبرين أنها مذمومة كمعا أنهعم أدانعوا تععدد 

الزوجات ومراسم تعليم األسرار التي تعد من ميزات الحياة القبلية 
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في أفريقيا وخططوا للقضا  عليها. في هذا السياق يوجعه العرئيس 

هلموا »عنوان    في كتابه الذي يحمل  «جوموكنياتا»الكيني السابا  

انتقاداته لهعذه السياسعة اإلسعتعمارية ويسعّطر فعي   «إلى جبل كينيا

ه بأن سعادة وحرية الشعب تكمنعان فعي اإلبتععاد عفصول كتابه قول

جنعوا »عن المستعمرين والعودة إلى ثقافته التقليديعة. وهكعذا فععل  

ال شعي  يبقعى علعى »في غرب أفريقيا عنعدما ألعف كتابعه   «آشب 

نتقعد سياسعة المسعتعمرين بمعا فعيهم أسعاقفة الكنيسعة حيعث ا  «حاله

 بشأن تفنيد القيم التقليدية والعقائد القبلية.

الحقيقة هي أن أياً من المجموعات الغربية لم تتعرك أثرهعا فعي 

مرحلة اإلستعمار على  الرؤى المحلية والتقليدية للنعاس كمعا فععل 

ليميععة القسيسععون واألسععاقفة. فهععؤال  قععاموا بتأسععيس مراكععز تع

ومؤسسات صحية إلى جانب الكنائس وتغلغلوا إلى نفوس وأذهعان 

النععاس وخاصععة الشععباب وزعزعععوا معتقععداتهم. فععي هععذا السععياق، 

ورغم أنه ال يمكن إنكار المساعي والمساعدات اإلنسعانية المقدمعة 

لسكان أفريقيا في بعض المجاالت لكنه يجعب اإلقعرار بعأن هعدفهم 

دول المسعتعمرة قبعل أن يكعون إشعاعة هوتوسيع النفعوذ الثقعافي للع

عليععه »ونشععر الععدين المسععيحي وتعععاليم النبععي عيسععى بععن مععريم 

 .«السالم

لقد كانت مجموعة جند السالم األميركية المؤلفة معن مجموععة 

من الشباب المثقف والمتطلع إلى نشر الدين المسيحي، تسعافر فعي 
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ارسعوا كل عام إلى أفريقيا وتعمل فعي منعاطا نائيعة منهعا حيعث م

تخصصهم في القرى والمدن ووقفوا على مشاكل أهعاليهم وقعدموا 

حسب إمكاناتهم المساعدة لهم لحل مشاكلهم. وإلى جانعب نشعاطهم 

العلمععي المتسععم بالمنفعععة العامععة قععاموا بععالتبليغ والتبشععير للععدين 

المسيحي وتمكنوا بالتدريج من استمالة الناس لدينهم. هذه المنظمة 

 ن ثالثين   عاماً ومقرها الرئيسي في أفريقيا. تأسست قبل اكثر م

في اإلطار ذاته، كان ألوروبا منظمات مشابهة لتقديم الخدمات  

المنظمات   تلك  كافة  أن  هي  المهمة  النقطة  لكن  المسيحية،  ونشر 

سعت فقط من أجل تطبيا المسيحية التي تؤمن بها دولها ولم تلتا  

التق والرؤى  الثقافة  مكافحة  مجال  في  عدد  إال  إن  ألفريقيا.  ليدية 

الكنائس الناشطة والعاملة في أفريقيا كبير إلى حد أنه يظهر بينها  

أحياناً نوع من اإلنفصام والعداوة، ولهذا السبب عمدوا إلى تأسيس  

المتحدة ومهمته إيجاد الصداقة والعالقة   للكنائس  المجلس الوطني 

ال  المذكور  المجلس  أن  علماً  المسيحية  المجاميع  مقره  بين  ذي 

)لندن( له فروع  في كافة الدول األفريقية ويسعى جاهداً من أجل  

جمع   خالل  من  الكنائس  قادة  يحاول  الكنيسة.  أهداف  تحقيا 

المحتاجين   األفارقة  إلى  وإرسالها  الغربية  الشعوب  من  المعونات 

الداخلية   الحرب  نار  تشتعل  وعندما  وجذبهم  إستمالتهم  والفقرا  

القبلية   هذه  والنعزاعات  تجد  الطبيعية  الكوارث  أوتحصعل 

الناس ومساعدة   المساعدات من  السباقين إلى جمع  المجموعة من 
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المعوزين والمستضعفين األفارقة لعلهم يحققوا أهدافهم الدينية من  

ورا  ذلك  ومن هذه المؤسسات مؤسسة )ايجيديو( التي تتشكل من  

 . الدوالرات مجموعة مثقفين علمانيين يدعمهم الفاتيكان بماليين 

إن العالقة الثقافية العلمية بين الدول الغربية وبعين أفريقيعا تععد 

أحد الطرق األخرى لبسط الغرب نفوذه.. وسعوى جامععة األزهعر 

التي يعود تأريخها إلى مئات من السنين حيعث شعيدها الفعاطميون، 

وبعععض الجامعععات االخععرى كالجامعععة االفريقيععة العربيععة فععي 

جامععات فعي أفريقيعا تعم بناؤهعا فعي القعرن الخرطوم فعإن أكثعر ال

العشرين بمساعدة المستعمرين، ومما ال شعك فيعه أن اإلسعهام فعي 

تأسيسها لم يخل من مطعامع اسعتعمارية. فعأكثر أسعاتذة الجامععات 

كانوا ممن درس في الغرب كما أن المنعاهج الدراسعية مععدة علعى 

لمثقفين إلى نمط مناهج الجامعات الغربية، األمر الذي دفع ببعض ا

رفع أصواتهم باإلحتجاق والنقد والتأكيد على أن مناهج ومواضيع 

التدريس في الجامعات األفريقيعة ال تتناسعب معع تطلععات وحاجعة 

الناس، أي أن الطلبة األفارقة يتعلمون دروساً ليست لهعا تطبيقعات 

في مجتمعهم، وهذا األمر مثل أحد أسباب لجعو  كثيعر معن العدول 

ى إيجاد تغييعرات فعي مناهجهعا الدراسعية علعى صععيد األفريقية إل

اإلعدادية لتأخذ طابعاً تطبيقياً أكثر. لقعد عمعل كثيعر معن األسعاتذة 

الغربيين في الجامععات األفريقيعة فعي مجعالي التعدريس والبحعث، 
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وبفضل معا كانعت تعزودهم بعه بلعدانهم معن إمكانعات مرموقعة فقعد 

ة مصالح بلعدانهم فضعالً اتجهوا إلى القيام بنشاطات من شأنها خدم

 عن مساعي بعضهم في نشر المسيحية.

تسبب استعمار العدول الغربيعة ألفريقيعا فعي المزيعد معن تعمعا 

العالقععة بععين الغععرب والقععارة السععودا  بحيععث أن كفععاح الشعععب 

األفريقي من أجل نيل اإلستقالل ومحاربة القوات الغربية لم يؤثرا 

من أن المثقفين والساسة كأمثال على كنه  العالقة بينهما. وبالرغم  

سدار سنغور، وجوموكنياتا، وجوليوس )نيرره( كافحوا معن أجعل 

اإلستقالل لكنهم جهعدوا فعي نفعس الوقعت للمحافظعة علعى جسعور 

العالقععة مععع الغععرب ولععم يسععمحوا بتحقععا اإلسععتقالل فععي بلععدانهم 

بمفهومه العواقعي، أوأنهعم فهمعوا اإلسعتقالل بقيعادة الحكومعة لدفعة 

اكنة السياسية ال غير. لهذا السبب ترى الدول األفريقية تربطها الم

اليعععوم صعععلة وثيقعععة بالعععدول المسعععتعمرة معععن الناحيعععة الثقافيعععة 

 واألقتصادية واإلجتماعية وحتى الدينية.

من الواضح أن سبب تغلغل الغرب الواسع في أفريقيا ناجم عن 

ة بعععد معرفتععه العميقععة بثقافععة وتقاليععد وعععادات األفارقععة، خاصعع

الدراسععات والبحععوث العديععدة والمنوعععة التععي أجريععت مععن قبععل 

المحققين الغربيين حول أفريقيا. إن غالبية التحقيقات التي تشعهدها 

الجامعات ومراكز التعليم الععالي تخعتص بشعؤون أفريقيعا، فضعالً 

عن إقامة العديد من الندوات حول أفريقيا في الغرب حيث يجعري 
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راسععات التععي قععام بهععا خبععرا  الشععؤون اسععتعراض نتععائج آخععر الد 

األفريقيععة. )راجععع الكتععاب المشععهور للسععيد جععان )أمبيتععي( حععول 

الفلسفة والمذاهب األفريقية وقد جمعت فيه محاضرات هذا األستاذ 

 وخطبه في الجامعات األلمانية(.

 

 على وضع النسا  والشباب    االجتماعية آثار التغييرات 

لمية الكثيرة التي حصلت معؤخراً الحقيقة هي أن التغييرات العا

تركت أثرها على دول العالم الثالث وشعوبها أكثر منها على العالم 

الصناعي الغربي، وفي هذا السياق كان الشباب والنسا  هم األكثر 

تأثراً. كتبت صحيفة )ويست آفريكا( تقعول بعأن نسعبة النسعا  بعين 

يعة تصعل إلعى السجنا  األفارقة المحبوسين في سجون الدول الغرب

أربعين في المائة في حين لعم تكعن نسعبتهن فعي العقعدين أوالثالثعة 

 الماضية وال حتى خمسة بالمائة.

لقد واجهت أفريقيا علعى معدى القعرنين األخيعرين أزمعة هويعة 

شديدة تركت بصماتها على كافة قطاعات وشرائح المجتمع، حتعى 

زمعة الهويعة أن بعض المشاكل اإلقتصادية للقارة منبثقة من نفس أ

وغياب الرحمة بين المجاميع والقبائل. فمن كان يعتبر نفسه خالل 

العقود الماضية _ مثالً _ مرغماً بمقتضعى الععادات القائمعة علعى 

التبعية لرئيس القبيلة أورئعيس الحكومعة، بعات اليعوم يفكعر بعأمور 

أخرى ويدعوإلى إيجاد تغيير جاد في وضعه. ولعله يمكن تصنيف 
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كينيا في هذا النمط، فهؤال  ال يقرون بالنهج التقليدي شباب ونسا   

والنماذق التي جرى تعريفها لهم في السابا ويرون أنها ال تستطيع 

تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الحاضرة. لقد تعلمت المرأة األفريقيعة 

ضمن تقاليدها أن تجعل الصبر والتحمل ديدنها وتعتبر نفسعها أقعل 

خلقت لخدمته وعائلته، ورغم أن هذا األمعر   شأناً من الرجل وأنها

خلا للمرأة مشاكل كثيرة لكنعه ضعمن إلعى حعد معا سعالمة العائلعة 

والمجتمع، أما في الوقت الراهن فالمرأة األفريقية باتت تبحث عن 

سبيل لتغيير أسلوب الحياة وتختار أسوتها من بين النسا  الغربيات 

يعد أمراً صحيحاً ومناسباً والفنانات والنسا  المشهورات وهوما ال  

 من الناحية األخالقية .

ال شك أن ظروف المرأة فعي أفريقيعا يمكعن وصعفها بالمزريعة 

وهي تعيش القيود والتضييا من كافة الجوانب. أي أنها تفتقر فعي 

كثير من البلدان وحسب القوانين العرفية والمدنية، لألهلية الالزمة 

ة أوحضعانة األوالد أوحتعى للتصدي للشعؤون اإلقتصعادية والملكيع

اختيععار الععزوق، والرجععال وكبععار القبيلععة والعائلععة هععم المعنيععون 

بالتقرير بشأنها. غير أن المشكلة الراهنة هي أن المعرأة األفريقيعة 

المتعلمة والمثقفة التي ترفض الوضعع العذي تعيشعه النسعوة هنعاك 

ن المرأة وتعتبره إذالالً وإهانة لبنات جنسها، تتطلع إلى أن تجعل م

في الدول الغربية أسوة لها وتحاول إيجاد تغييرات ليست بعيدة كل 

البعد عن ثقافتها وسننها المحلية فحسب بل وتقود فعي النهايعة إلعى 
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نوع من اسعتغاللها. فعي هعذا المجعال، سعجلت المنظمعات النسعوية 

المدعومة مادياً ومعنوياً من قبل الدول الغربية نشاطاً كبيعراً حتعى 

قيم في كل عام عدداً من المؤتمرات حول وضعع المعرأة فعي أنها ت

القارة األفريقية وتعمل على تلقينها وتوجيهها. الملفت للنظر هوأن 

عدد النسعوة المشعاركات معن قبعل المنظمعات غيعر الحكوميعة فعي 

مؤتمر المرأة ببكين فاق بعشعرة أضععاف ععدد النسعوة المبعوثعات 

من قبل دولها
(1)

. 

قية حصة كبيرة فعي اقتصعاد دولهعا فعي حقيقعة إن للمرأة األفري

األمر لكنعه ولألسعف ال يجعري اإلهتمعام بخعدماتها وجهودهعا معن 

الناحية القانونية وال حتى التقاليد القبليعة. وحسعب )بابعاكو( نعدياي 

رئيس البنك األفريقي للتنمية أن العنصر النسوي يؤلعف أكثعر معن 

أة دور ملحعوظ فعي خمسين بالمائة من السعكان فعي أفريقيعا وللمعر

  70_60الوضع اإلقتصادي وخاصة الزراعي. ندياي قعال بعأن )  

( بالمائة من سكان أفريقيعا هعم معن الفقعرا  وأن النسعا  والشعباب 

وكبار السن مصابون ببال  الفقر أكثر من غيرهم وهم يتعرضعون 

 للصدمة من هذه الزاوية.  

ة المعرأة وفي إطار العوامل المهمة التي أثرت فعي تغييعر نظعر

لنفسها ولمجتمعها في أفريقيا، يمكن اإلشارة إلعى التعلعيم والهجعرة 

 
(1)  -  1. VANCKO KWBRIA Kenya Times 16-11-95 . 
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إلى المدن، ووسعائل اإلععالم وسعياحة المنظمعات غيعر الحكوميعة 

وتنظيماتها. فبعد اإلسعتقالل تصعاعدت وتيعرة الهجعرة إلعى المعدن 

وسكن عدد كبير من هؤال  في المدن مما قاد بالتالي إلى حصعول 

لحيععاة القرويععة دون أن يععتم تععوفير وسععائله تغييععر فععي أسععلوب ا

ومتطلباته. بل يمكن القول بأن النسا  والبنات األفريقيات كّن أكثر 

تأثراً بالتبعات اإلجتماعية واإلقتصادية لفترة ما بعد اإلستقالل معن 

غيععرهن، ورغععم أنهععا رفعععت مععن مسععتوى الععوعي لععديهن لكنهععا 

ة. فقععد بععادرت جععردتهن أيضععاً مععن كثيععر مععن الميععزات األخالقيعع

األفريقيععات بعععد المجععي  إلععى المععدن وتزايععد المشععاكل إلععى طلععب 

الطالق حتى صارت ظاهرة العائلة التي يدير شؤونها أحد األبوين 

أمراً شائعاً في أفريقيا، وخالفاً لما يحصل في الغرب ال توجعد أيعة 

منظمة تمارس دور الرقابة واإلشراف من أجل تحسعين ظعروفهم. 

، تجعد أن أربععين بالمائعة معن العوائعل المدنيعة هعي في كينيا معثالً 

عوائل يدير شؤونها أحد األبوين فتتحمل األم إذا كانت هي المتبنية 

ألوالدها ألواناً من المشاكل والصعاب من أجعل تعوفير اإلمكانعات 

والمستلزمات لهم. لقد أفردت السيدة كريستيان أوبر اهتماماً خاصاً 

وة األفريقيات والسعي من أجل اإلستقالل النس»في كتابها المعنون 

خالفاً للماضي حيث »بهذا األمر، حيث كتبت تقول:    «اإلقتصادي

كانت المرأة تبقى في القرية ويذهب الرجل إلعى المدينعة معن أجعل 

الكسب والعمل حفاظاً على التقاليد والثقافعة، فعإن المعرأة األفريقيعة 



 

 113 اطاللة على الوضع الثقافي للدول األفريقية 

. «الً فعي حيعاة أفضعلاليوم صارت تتوجه إلى المدينة لتسكنها أمع

أوبر ترى بأن النسا  لن تزل أقدامهن في طرق غير سليمة إذا ما 

استطعن فور وصولهن للمدينة الحصول على عمل ومقر للسعكن. 

لكنه وبسعبب البطالعة والكسعاد اإلقتصعادي المنتشعرين فعي غالبيعة 

الدول األفريقية فإن النسا  اضطررن إلى ارتكاب ما ينعافي العفعة 

وبالتدرق تزعزعت األركان الخلقية للعوائل واألخالق
 (1)

. 

ومنععذ أن أعلنععت األمععم المتحععدة عقععد الثمانينععات عقععداً للمععرأة 

وجهدت من أجل تحسن ظروف المرأة ، شهدت مكانة المعرأة فعي 

أفريقيا جملة من التغييرات إذ تأسست في أفريقيا منظمات متععددة 

قععدمت الكنيسععة ومتنوعععة تطالععب وتععدعولتفعيل حقععوق المععرأة ثععم 

امتيععازات وتنععازالت للمععرأة تتنععافى فععي الواقععع حتععى مععع أسععس 

الشععريعة المسععيحية والمبععادئ التععي تععدعولها، كاختيععار المععرأة 

لممارسععة دور الحععارس والمشععرف علععى شععؤون الكنيسععة أوأن 

بإمكانهعععا أن تتعععزوق أخعععا العععزوق. أحعععد كبعععار أسعععاقفة كينيعععا 

مناقشة أوضاع النسعا  قبعل المدعواألسقف )أنجويا( قال في ندوة ل

مؤتمر بكين ؛ إن الثقافة والتقاليد الدينية رمت بالنسا  إلى الهامش 

ولععم تمععنحهن األهميععة الالزمععة، ثععم اعتبععرهن أنهععن أعععدى أعععدا  

أنفسهن وعليهن إعادة النظر في أعمالهن وأفكارهن. أنجويا ذهعب 

 
 صحيفة فوكوس آن أفريكا. (  1)
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لعدين إلى ضرورة إيجاد تغيير في هيكلية العائلعة وأن شعرعية الوا

في التقرير بشأن مستقبل العائلة باتت على حد سعوا  وأن القعانون 

يدافع عن صعاحب الحعا لعدى حصعول أيعة مشعكلة، وأضعاف إذا 

حرمت المرأة القدرة واألهلية الالزمة ولعم تتبعوأ مكانتهعا الحقيقيعة 

فععي العائلععة فهععذا يعنععي أن الحكومععة والمنظمععات اإلجتماعيععة لععم  

ا سلوك قهري وإجباري ناجم عن نفس تتحسن نظرتها وسيكون له

الوضع المضطرب للعائلة
(1)

. 

وفيما تؤكد مؤسسات تعليمية وكنائس ووسائل إعالم في أفريقيا 

وبشدة على النهوض بمستوى ظروف المرأة ) بزعمهم ( وتسععى 

من أجل إضفا  صبغة قانونية علعى الحريعات معن العنمط الغربعي 

تنشعئة عناصعر وفيعة لهعا داخعل بالنسبة للمرأة األفريقيعة وبالتعالي  

العائلة األفريقية لتقوم بمهمة الدفاع عن اإلستعمار الجديد، لعم يقعم 

المسلمون والمنظمات اإلسالمية بجهود تذكر على مسيرة تصحيح 

نظرة الناس للمرأة واليزالون يعتبرونها أنها دون شعريحة الرجعل 

عاية من قبعل وال تمتلك عقالً وقوة مميزة وتحتاق إلى الرقابة والر

الرجععل. لععذا كععان مععن الطبيعععي أن تجععد بعععض البنععات والنسععا  

المسلمات المتعلمات والمثقفات تحررهن وخالصهن ونجاحهن في 

تقليععد النمععوذق الغربععي للمععرأة، ولعععل هععذا المعنععى يتضععح جليععاً 

 
 . 17/8/1995مجلة هدف   -  (1)
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ولألسف عند اإلطالع على ما دونته النسا  المسلمات. في حين أن 

ربعة عشر قرنا بندا  الحريعة والمسعاواة اإلسالم رفع صوته قبل أ

المناسبة المنصفة بعين الرجعل والمعرأة وقعدم أمثعل نمعاذق األسعوة 

 للمجتمع البشري.

ال شك أن إحدى مشاكل المسعلمين األفارقعة متأتيعة معن األميعة 

وقلة اإلهتمام بالتعلم، في وقت يعد التعلم هنعاك ميعزة يخعتص بهعا 

المنظمات غير الحكومية المرتبط األثريا  ومن ارتبط بالمسيحية و

غالبيتها بالغرب، أما الدول اإلسالمية فال تمنح األفارقة سوى عدد 

محدود من المنح الدراسية في ظل ظروف وشروط صعبة نسعبياً. 

وإنه لمن نافلة القول بأن جهود الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في 

ه المنح ستؤتي إعطا  المنح الدراسية تستحا الثنا  وال شك أن هذ 

أكلها وستظهر آثارها في المستقبل، لكعن حجعم التبعاين بعين عمعل 

الجانبين يتضح كثيراً حينمعا نععرف بعأن فعي كينيعا وحعدها واحعداً 

وعشععرين مركععزاً للتعلععيم العععالي التععابع للمسععيحية مهمتهععا إعععداد 

المعلمععين واألسععاتذة والقسيسععين ونعععرف أيضععاً أن عععدد المقاعععد 

منحتهععا الجمهوريععة اإلسععالمية اإليرانيععة  )عععام  الدراسععية التععي

 ( بلغ ستة عشر مقعداً  فقط. 1996

المشكلة األخرى التي يعاني منها المسلمون في أفريقيا هعي أن 

زعما ها يسعون إلى ربط أنفسعهم بإحعدى العدول اإلسعالمية بغيعة 

الحصول منها على المعونات والمسعاعدات، وبطبيععة الحعال فعإن 
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اعدات تسععتدعي نوعععاً مععن اإللتزامععات منهععا عععدم مثععل هععذه المسعع

 اإلهتمام بأمور وظروف المسلمين والتبليغ للدول المعينة.

إن هععذا الوضععع لععن يحقععا لإلسععالم هدفععه الحيععوي والسععامي.. 

فالمستشاريات الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانيعة تشعير دومعاً 

رقععة بععين فعي تقاريرهععا المتواصععلة إلععى وجععود محععاوالت لبععث الف

المسلمين األفارقة تقوم بها  المجاميع اإلسعالمية المتطرفعة، وهعي 

 بحا تبعث على القلا.

لكنه ينبغي أن ال يفوتنا بأن العدين اإلسعالمي سعيكون لعه تعأثير 

أكبععر علععى الشعععب األفريقععي وذلععك بسععبب انبثاقععه مععن الحاجععات 

الفطريععة والنفسععية التععي تضععمن السعععادة والفععالح لإلنسععان.. إن 

المسيحية في أفريقيا قد فشعلت ؛ ولععل أحعد أسعباب فشعلها والعذي 

طرح أيضاً فعي الفاتيكعان الثانيعة نفعس تلعك الفرقعة والتشعتت بعين 

أتباعها  حيعث أحصعت دائعرة مععارف أكسعفورد أكثعر معن سعبعة 

آالف فرقة إنقسمت إليهعا المسعيحية فعي أفريقيعا وكعل منهعا يحمعل 

وعليه. ومن الطبيعي أن هذه مبادئ دينية خاصة مّدعياً صحة ما ه

الفرقة تسببت في ظهور الععداوات والنععزاعات معا يعنعي أن حلعم 

 جعل أفريقيا مسيحية لن يتحقا أبداً.

بيد أن اإلسالم يمتاز بميزة هي أن مبادئه مقبولة وممدوحة لدى 

العامة ولوتم التبليغ له بصورة صحيحة فإن الكثيرين سيعتنقونه ال 

أن اإلسالم لم يدخل إلى أفريقيا عن طريعا   محالة. أضف إلى ذلك
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القوات اإلستعمارية بل كان له ماض سلمي إلى حد ما فضالً ععن 

أن احترام وشوق الناس له ساهم في نشره في القارة. في حعين أن 

المسععيحية لععم يكععن باسععتطاعتها إرسععا  دعائمهععا فععي أفريقيععا دون 

) أثيوبيعا   الموقف العسكري. كما حصل مع الروميين فعي الحبشعة

حالياً (، إنهم رّوجوا لدينهم هناك لكنه بعد عودتهم معن أفريقيعا لعم 

يستطع هذا الدين تخطي حدودهم. في القرن الخامس عشر أيضعاً، 

بعالترويج للمسيحيععة فعي   «فاسكوديغاما»قامت القوات المساندة لع  

ماليندي ومومباسا بل وشيدوا مينا  السعيد المسعيح )عليعه السعالم( 

بعد رحيلهم لعم يسعتطع العدين المسعيحي النموونشعر مفاهيمعه لكنه  

 وظل على ما هوعليه.

إن اإلسالم دين له ماض ملعي  بالمفعاخر فعي القعارة األفريقيعة 

ولذا فقد احتل مكانه في القلوب، في وقت يشعر الشععب األفريقعي 

بالنفور واإلشمئزاز إلى حد ما إزا  البيض الغربيين بسبب سجلهم 

ولوأتيحت لهم الفرصعة لطعالبوا بغرامعة اسعتعبادهم،   اإلستعماري،

وهوما أشار إليه السيد موسيني مراراً وتكراراً. لقد عرفت أفريقيا 

التعليم الديني منذ زمن قديم فيما كانت المؤسسات التعليمية تعرف 

خاصة في المناطا الساحلية. ينقل السيد بريندر   «المدرسة»باسم  

أن تعليم القرآن واللغة العربيعة كعان    «المذاهب الثالثة»في كتابه  

شائعاً فعي أفريقيعا حتعى فعي القعرن الخعامس عشعر، ووجعود هعذه 

المؤسسععات إلععى جانععب المسععاجد أوبصععورة مسععتقلة يعععد فرصععة 
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مناسععبة لتعلععيم الشععباب واألشععبال، علمععاً أن بعععض الحكومععات 

األفريقيععة تحععاول حاليععاً تهمععيش الحععوزات اإلسععالمية وتجاهلهععا 

العراقيل أمامها وتمنعها من ممارسة نشاطها بشكل كامل. أووضع  

على العموم وباإلضافة إلى المدارس الدينيعة فعي أفريقيعا مارسعت 

مية في غانا وسيراليون وتنعزانيا وكينيا والتي يجري لالحوزات الع

دعمها من قبل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية دوراً مؤثراً وإيجابياً 

 في نشر اإلسالم.

د امتاز اإلسالم بكونه يقر كثيعراً معن سعنن وأععراف النعاس، لق

فمثالً يحترم كيان العائلة ويوقر كبار السن، ويهتم بشعؤون األوالد 

وباحترام الوالدين، ويوصي بالحفاظ علعى عالقعة دينيعة متواصعلة 

ومعنوية مع الخعالا جعل وععال واعتبعار ذلعك معؤثراً فعي جاذبيعة 

ويحترم المرأة ويمنحها حا الملكية شخصية النبي األكرم وكتابه،  

والزواق واإلرث. إن القدرة الجيدة على اجتذاب الناس واحدة معن 

الميزات اإليجابية لإلسعالم ولعوجرى إععداد وتعلعيم مبلغعين اكفعا  

عارفين باللغة معن أجعل ممارسعة مهمعة التبليعغ فعي أفريقيعا فعإنهم 

علعى سيكونون قادرين بعال شعك وفعا جعدول زمنعي بعيعد المعدى  

 استمالة عدد كبير من األفارقة العتناق اإلسالم. 

غير أن اإلسالم الخالي من العيب أوالنقص، يواجه في أفريقيعا 

ععععدوين لعععدودين يعمعععالن علعععى إضععععافه ؛ القعععوات الصعععليبية 

والمبشععرون األجانععب الععذين يحععاولون بمختلععف الوسععائل والسععبل 
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ويش أذهان النعاس التقليل من شأن القوانين اإلسالمية السامية وتش

والمسلمين عبر إثارة الشبهات الواهية والعارية معن الصعحة. هعذا 

باإلضافة إلى أن القسيسين والمبشرين المسيحيين هم الذين يتولون 

تععدريس المنععاهج والععدروس اإلسععالمية فععي الجامعععات األفريقيععة 

وهؤال  سيعمدون بطبيععة الحعال ومعن خعالل هعذا األسعلوب العى 

وإثارة الشبهات لدى الجامعيين. وعلعى حعد قعول   إضعاف اإلسالم

ولغاية  1994المستشار الثقافي اإليراني في كينيا خالل الفترة من 

، فإن الدروس اإلسعالمية كانعت تقعوم بتدريسعها الراهبعات 1996

والمبشرون المسيحيون ولذا فقد حاول الحضور ما أمكنه ذلك فعي 

شعبهات والعرد علعى تلك الدروس واإلجابة على بعض األسعئلة وال

 بعض المعلومات الخاطئة التي يحكيها األساتذة.

أمععا السععيد مزروعععي فيععرى أن المسععلمين وأتبععاع األديععان فععي 

أفريقيععا، يمتلكععون خصععائص مشععتركة وإيجابيععة لععم تتجععل بسععبب 

سيطرة المسيحيين علعى الحكومعة والشعؤون الدينيعة مععاً، فبسعبب 

ا قام المسيحيون بفرض ما هيمنة اإلستعمار على األمور في أفريقي

يرتؤونه على الناس. بل إنهم حعاولوا فعرض انطبعاع خعاط  ععن 

المسععلمين علععى أذهععان النععاس وتعععريفهم بععأنهم أشععخاص يعععادون 

 «إسعتاندارد »المجتمع ويعارضون تطور القارة، حتى أن صحيفة  

إلععى الموضععوع  1/4/1995غيععر اإلسععالمية أشععارت فععي تععأريخ 

الغربعي ووسعائل إعالمعه تعكعس للنععاس  وكتبعت تقعول بعأن الععالم
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صورة مغايرة وغير حقيقية عن اإلسالم والمسلمين وتضلل أفكار 

 الناس.

 

 التغييرات الناجمة عن التعليم 

تعد المؤسسات التعليمية فعي أفريقيعا إحعدى الجهعات المروجعة 

للثقافة الغربية وإيجاد التغييعر، فقعد تععرف الشعباب فعي المعدارس 

بية ) اإلنجليزية والفرنسعية واأللمانيعة وغيرهعا ( على اللغات الغر

وأدبها وطالعوا ويطالعون كتبها التي تحكي سعنن وثقافعة المجتمعع 

الغربي. إن أكثر الدول في أفريقيعا ال تعتبعر نفسعها مرتبطعة بعدين 

أومذهب معين وتزعم أنها تنظر للمذاهب على حد سوا  وال يوجد 

كعن الواقعع هعوأن التالميعذ دليل على تفضيل أحدها على اآلخعر، ل

تعلموا في المدارس الدين المسيحي واطلعوا علعى تأريخعه ومعالوا 

إليه بالتدريج أوأنهم على األقل بعاتوا ينظعرون ألديعانهم ومعذاهبهم 

الهويعة اإلسعالمية »بعين الريبة والشك. في هذا الصدد ينقل كتاب 

 بععأن «والتغييععرات اإلجتماعيععة فععي أفريقيععا تحععت خععط الصععحرا 

السير آرتور هارنيك أول مفوض بريطاني في شرق أفريقيا حينما 

رأى التأكيد الموجود  في المدارس حينها على تعلم القعرآن واللغعة 

الغربية إقترح اإلستفادة من األموال الموقوفة في المناطا الساحلية 

لبنا  مدارس يتعلم فيها التالميذ وإلى جانب العلوم الدينية، التأريخ 

فيا والعلوم األخرى والرياضيات كي يمكعن تعوظيفهم فعي والجغرا



 

 121 اطاللة على الوضع الثقافي للدول األفريقية 

المجاالت السياسية والتنفيذية. وفي الحقيقة أن هعذا اإلقتعراح جعا  

بهعدف إضععاف مكانعة المعدارس اإلسعالمية وتهمعيش دورهعا فععي 

شرق أفريقيا بعد أن كانت تعلم القرآن والعربيعة واألحاديعث التعي 

 منها اشتقت أسما  المدارس.

وبععد تظعافر جهعود اإلسعتعمار والكنيسعة فعي فعرض على هذا  

سيطرتهما على القارة، تم إيجاد المؤسسات التعليمية التي اعتبرت 

درس المسيحية واحداً من العدروس األساسعية التعي ينبغعي للتلميعذ 

تعلمهععا كمععا فرضععت عليععه المشععاركة فععي كافععة األنشععطة الدينيععة 

 للمدارس. 

ر مععن الععدول األفريقيععة الملفععت للنظععر أن المسععلمين فععي كثيعع

يحملون إسماً إسالمياً وآخر مسيحياً كي ال يواجهوا عقبة أومشكلة 

تعععيقهم إذا مععا أرادوا العمععل فععي الععدوائر الحكوميععة والمؤسسععات 

التعليمية. ولألسف كان المسيحيون السباقين في مجال التعلعيم فعي 

كثيععر مععن منععاطا أفريقيععا ولهععم تععأثير كبيععر علععى أذهععان وقلععوب 

شبال والشباب. فضمن تأكيدهم على التعلعيم وتعوفير اإلمكانعات األ

والمستلزمات التعليميعة، يوحعون للنعاس معن خعالل منعاهجهم بعأن 

المسيحية من جهة والتعلم والحضارة والتنمية والتطعور معن جهعة 

ثانية أمران متالزمان ال ينفك أحدهما عن اآلخر فيما المسلمون ال 

 _ لمثل هذه المفاهيم.يقيمون وزناً _ حسب زعمهم 
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 تأثير وسائل اإلعالم على أفريقيا  

مع   العالقة  جسور  مد  عوامل  أهم  من  اإلعالم  وسائل  تعتبر 

الغرب واعتماد نمط الحياة الغربية في أفريقيا، وانطالقاً من كون  

بسبب   وانتقائها  األخبار  جمع  في  متميزاً  دوراً  تمارس  ال  أفريقيا 

أ   االقتصادية مشاكلها   قنوات  فإنها  إن  لألخبار.  مستهلكة  صبحت 

ومنوعة   عديدة  برامج  بإعداد  قامت  األجنبية  والتلفزيون  اإلذاعة 

في   تتنافى  المسلية  والبرامج  فاألفالم  وأهدافها،  لثقافاتها  والتبليغ 

أو األفريقية  الثقافة  مع  مع    الغالب  األقل  على  تتناسب  ال  أنها 

ا يجب  اإلعالم،  وسائل  على صعيد  القارة.  ال  ظروف  بأنها  لقول 

تحمل ألفريقيا مع األسف إال الشي  اليسير من اإليجابية رغم ما  

 تطرحه من أمور وقضايا متعددة ومنوعة. 

إلى   الغرب  لتغلغل  آخر  طريقاً  اإلعالم  وسائل  مثلت  نعم، 

أفريقيا وقد بدأ العمل فيها واتسع نطاقها بالتدريج بفضل محاوالت  

أقدم صحي تأسست  المستعمرين.  العقد  وجهود  في  أفريقيا  في  فتين 

  « غرب أفريقيا »األول من القرن العشرين ؛ األولى حملت عنوان  

شرقها   في  صدرت  والثانية  أفريقيا  غرب  في  تصدر  وكانت 

عنوان   أفكار  «إستاندارد »وحملت  نشر  بهدف    االستعمار ، 

أذناب   إلى  المعلومات  حظيت    االستعماروإيصال  فيما  القارة  في 

األفريق  الصحف  والمؤسسات  باقي  الوكاالت  وإسناد  بدعم  ية 

الفكر   وإشاعة  نشر  إلى  شك  بال  تهدف  التي  الخبرية_اإلعالمية 
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تأسست مؤسسة    أيضاً  العشرين  القرن  أوائل  في  النغ  » الغربي. 

والكتب    «مان المناهج  طباعة  وتبنت  أفريقيا  وجنوب  شرق  في 

كينيا   من  رجل  اشتراها  حتى  قائمة  المؤسسة  وظلت  المدرسية، 

بأنه غيّر  1994عام    «فساتي نياما»ى  يدع ، وقد أكد هذا األخير 

وأسلوب   بعمل  يتعلا  مما  شيئاً  يغيّر  ولن  المؤسسة  شعار  فقط 

المؤسسة
 (1)

  . 

للراديو يستمعون  اليوم  أفريقيا  في  التلفاز    الناس  ويشاهدون 

حتى يمكن القول بأن شوقهم لوسيلتي اإلعالم هاتين يفوق نظيره  

القار باقي  هادفة  لدى شعوب  فإننا ال نالحظ خطة  ذلك  ات ورغم 

بالشكل   اإلعالم  وسائل  استثمار  أجل  من  األفريقية  الدول  لدى 

المفيد، بل إن غالبية األخبار واألفالم والبرامج المسلية غربية ما  

إن   إعدادها.  فيها  جرى  التي  الدول  تلك  أهداف  تحمل  أنها  يعني 

وسا  نفس  هي  والمطبوعات  للصحف  خبري  مصدر  ئل  أفضل 

األفريقية   الصحف  فإن  المحلية  األخبار  وسوى  الغربية،  اإلعالم 

تأخذ أخبارها وتحليالتها عادةً من وسائل اإلعالم الغربية بل حتى  

 أسما  الصحف واإلصدارات هي نفسها أسما  الصحف الغربية. 

يجري   حينما  اإلعالم  وسائل  دور  تناسي  ينبغي  ال  أنه  ثم 

ظاه صار  الذي  الفساد  عن  أفريقيا،  الحديث  في  اجتماعية  رة 

 
 . 1994/ 1/ 15صحيفة إستاندارد   (1)
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إطار   في  تختار  أفريقيا  في  المنتشرة  والصحف  واإلذاعة  فالتلفاز 

األشكال   من  بشكل  ترتبط  مواضيع  الناس  من  المزيد  استمالة 

جريدة   نشرت  فمثالً،  الشباب.  وخاصة  الناس  وميول  بغرائز 

األمريكية وهي مجلة مسيحية في عددها لشهر حزيران    «استب »

 تضمن إشارات قيمة ومهمة حول نشر وإشاعة  مقاالً   1995عام  

السيد   المقال  كاتب  اعتبر  فقد  البرامج    « أيوما»العنف،  أن 

العنف   تعلم  التي  تتنافى    واالعتدا التلفزيونية هي  ألفعال  وتروق 

يقول بأن التلفاز يتناول القضايا الجنسية    « أيوما»مع قيم المجتمع.  

بنظر   األخذ  الم  االعتبار دون  وظروف  ويحرضهم  عمر  شاهدين 

البرامج   أن  مضيفاً  المجتمع  وقيم  لثقافة  مغايرة  بأعمال  للقيام 

الخاطئة   القيم  وباقي  والشراسة  والتعدي  العنف  تشيع  الغربية 

والسلبية، كما أن أبطال التلفزيون هم أشخاص وظفوا كافة األمور  

السلبية لبلوغ هدفهم وهم يزودون المشاهدين بهذه األفكار بصورة  

 اشرة.  غير مب 

مما ال شك فيه أن كل مجتمع يحتاق إلى أبطال وأسوة كي يقوم  

القبلي    هو األسلوب  وحتى  األديان  أن  الحال  وبطبيعة  بتقليدها 

أبرز   حياة  تفاصيل  حفظت  أفريقيا  في  الماضين  وتأريخ 

الشخصيات حتى تقوم األجيال القادمة وبواسطة إحيا  ذكرى هذه  

نهجها وخطاها.  للسير على  والمشاكل    النماذق  الفقر  لكنه وبسبب 

السكاني العشوائي في المدن على مدى    الكثيرة والنمو  االقتصادية
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العقود األخيرة راح الناس وخاصة الشباب ال يهتمون مع األسف  

التي   النماذق  ويتبّعون  والدينية  الوطنية  ورموزهم  بلدانهم  بتأريخ 

ة إذا أردنا أن  تقدمها وسائل اإلعالم واألفالم األجنبية. وفي الحقيق

تناسوا   الذين  الشباب  على  قائماً  أفريقيا  في  الغد  مجتمع  يكون 

والبطالة   الفقر  من  معاناتهم  بسبب  واإلنسانية  األخالقية  مبادئهم 

السياسية   الحياة    واالقتصاديةوالظروف  سبيل  عليهم  قطعت  التي 

الناس لن يكون   التوقع من اآلن أن مستقبل هؤال   السليمة فيمكن 

م هوأفضل  أكثر    ما  سيكون  والضياع  الفساد  وأن  اليوم  عليه 

 انتشاراً. 

إن واحدة من المشاكل التي خلفتها وسائل اإلعالم الغربية في  

تناسي اآلالم والخسائر التي تكبدها األفارقة على عهد    أفريقيا هو 

، فالغرب يحاول عبر وسائل اإلعالم العامة  واالستعباد   االستعمار

قال في إحدى    «جينوا أجب »وثقافتهم. السيد  تجريدهم من تقاليدهم 

التأريخ   نقل  أهم طرق  أحد  مثل  المحلي  الفلكلور  أن  محاضراته: 

وماضي القبيلة، فيما الحديث عن الفلكلور المحلي اليوم في المدن  

في   الرجعية.  صبغة  عليه  ويضفي  به  المتحدث  لسمعة  يسي  

فك تغيير  على  والقائمة  هذه  الغرب  سياسة  أن  ورؤية  الحقيقة  ر 

األفريقيين أضرت جداً بالقارة خاصة وأن الغرب حقا مع األسف  

 هدفه إلى حد ما في إيجاد التكتالت عبر إثارته النعرات القبلية. 

توحيد   على  قادر  أنه  وهي  الميزة  بهذه  يتسم  اإلسالم  أن  بيد 

المسيحيين   بين  يوجد  فيما  جماعية،  هوية  ومنحهم  الناس  صف 
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وهو كبيرة  وفرقة  قال  أ   تضاد  وكما  الملتزمين.  العلما   يقلا  مر 

كبيرة.    ي السيد مزروع للقارة أضراراً  التبعية حمل  فإن موضوع 

منها   كل  عمدت  التي  الغربية  بالدول  متأثرة  المسيحية  أفريقيا  إن 

األطراف.   بين  النعزاع  بروز  في  تسبب  الذي  األمر  ثقافتها  لنشر 

قر الناس هناك بأنه  أما اإلسالم في أفريقيا فهوال يتعلا بأي بلد وي

دين إلهي ولذا فالتأكيد على هذه الناحية يمكن أن يكون مؤثراً. ان  

اإلسالم قادر على خلا حالة من الوحدة الدينية الثقافية بين الناس  

 وتحقيا اللحمة الوطنية. 

 

 المقترحات: 

والصحافة،   الكتاب  مع  طيبة  عالقة  على  األفريقي  الشعب  إن 

فيلة بنشر صحف مناسبة تواكب وقائع  اتخذت اإلجرا ات الك  ولو 

أن   الحقيقة  وفي  إيجابي عليه،  تأثير  لها بال شك  فسيكون  العصر 

يؤثر   أن  يمكن  منتظمة  بصورة  ونشرها  مستقلة  صحيفة  تأسيس 

على صحوة أفريقيا خاصة وأن موضوع صحوة أفريقيا من جديد  

 يشكل أحد مواضيع الساعة فيها. 

اله على  أكبر  بشكل  التأكيد  إطار  ينبغي  في  اإلسالمية  وية 

وحتى   القبلي  التمايز  ونبذ  اإلسالم،  ثقافة  وإشاعة  التبليغ  نشاطات 

له   ينظر  )قدس سره(  الخميني  اإلمام  فأن  الحظ  الطائفي. ولحسن 

الواقع.   أفريقيا كنموذق رائع وبطل جسد اإلسالم على أرض  في 

الناس   يعتبره  هناك  جيد  تبليغي  إعالمي  عمل  كل  فإن  هنا  ومن 
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قاً من تعليمات اإلمام، علماً أن الغرب وأعدا  اإلسالم حاولوا  منطل

كثيراً المساس بسمعة اإلمام الخميني) قدس سره( ولكنهم لم يفلحوا  

 في ذلك والحمد هلل )تعالى(. 

 

 

 

 

 

 االقليات اإلسالمية في أفريقيا..

(1)  الحالة القائمة والمقترحات حولها
 

 

ليعوم ونعدرس احتياجاتهعا لكي نعرف وضع األقليات المسعلمة ا

واسععلوب اشععباع هععذه االحتياجععات، علينععا أن نتععوفر علععى بعععض 

 الدراسات الواقعية وذلك:

لحركة    أوالً: التاريخية  والسوابا  الخلفيات  نعرف  أن  علينا 

المنطقة   مع  وتفاعالته  تطوراته  ومسيرة  افريقيا  في  االسالم 

الطويلة منذ    وحركة الصحوة االسالمية خالل هذه الحقبة التاريخية

 
ي الملتقى الدولي لألقليات المسلمة في افريقيا والذي عقد في اكرا ن  طرح ف(1)

 . 1423ذي القعدة   16ن   2003يناير   22غانا ن بتاريخ  
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الحركات   تاريخ  معرفة  علينا  وكذلك  اليوم  وحتى  االسالم  دخول 

والحكومات االسالمية التي قامت في فترة طويلة من هذا التاريخ  

ومدى آثارها على الساحة العامة.. كل هذه األمور ضرورية جداً  

إن   نعرف  اننا  القائم  الحالي  بالوضع  احاطة  أكثر  لتكوين صورة 

لى افريقيا حتى قبل الهجرة يعني من خالل الهجرة  االسالم دخل ا

عام   السودان  الى  ومنها  للحبشة  للمسلمين  وهكذا    31األولى  هع 

قرون   خمسة  بعد  المقره  منطقة  دخوله  رأينا  حتى  االسالم  امتد 

وبعد   االسالم  الى  العلوه  منطقة  دخلت  ونصف  قرنين    13وبعد 

حكومة   قامت  االفرنج  بيد  االندلس  سقوط  من  في  سنة  اسالمية 

والكونغو  انغوال  المركزية. وتمتعت  ولكن    افريقيا  اسالمية  بإمارة 

البرتغاليين تعقبوا المظاهر اإلسالمية مئات السنين، وفي النصف  

افريقيا ومن   الهجري شمل االسالم شمال  القرن األول  األول من 

القرن   من  اسالمية  حكومات  اقيمت  وقد  عمقها  الى  دخل  هناك 

والسنغال من القرن    10الى    7سابع وفي مالي من  الرابع وحتى ال

العاشر فما بعد وانتشر االسالم انتشاراً واسعاً حتى قيل انه يوجد ع  

افارقة مسلمان ومازال االسالم ينتشر وال ريب    3اليوم ع من كل  

عشر   الخامس  القرن  أواخر  في  افريقيا  على  اوروبا  لهجوم  إن 
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وح المقاومة وتأسيس الحركات  الميالدي تأثيراً كبيراً في تأجيج ر 

الجهادية في شمال وغرب افريقيا
 (1)

إال أن النفوذ االسالمي يسبا    

القرن   في  كانم  امبراطورية  قامت  فقد  بقرون  ثم    11ذلك  م 

م وبعد ذلك انحصرت في احدى الواليات    14استمرت الى قرن  

وهي )بورتا(، وهنا قامت أقطار اسالمية قوية في )كانو، زاريو،  

تلكدارو عن  اهمية  تقل  تكن  ولم  كادسينا(  كامير،   ،

 
، البروفيسور عنون الشنريف 1999كانون الثاني  10( دراسات افريقية رقم 1)

 قاسم.



 

 130 االقليات اإلسالمية في أفريقيا…  

وبعد    المتوسط  االبيض  البحر  حوض  في  االسالمية  األقطار 

الحكومة االسالمية التي سميت بحكومة )كانو( قامت امبراطورية  

)سنكهاي( وعاصمتها )كاهوي( الواقعة على بحر النيجر في مالي  

السالمية المتفرقة  اليوم وقد قامت هاتان الدولتان بتوحيد األقطار ا

تمزقت   ثم  الكبير(  آسكاي  )محمد  التوحيد  هذا  رأس  على  وكان 

الوحدة بعد ذلك ثم اتحدت دولة )بورنا وكيبي( وتم تجديد النهضة  

القرن   في  فودو(  بن  )عثمان  االمام  يد  على  هذا    18االسالمية 

الرجل الزاهد العابد األديب الذي زار األقطار االسالمية واستطاع  

يقي لفترة  ان  وتشمل  )آداما(  الى  )كاندوا(  من  تمتد  واسعة  دولة  م 

معينة دولة )برونا( ثم جا  بعده ابنه بلو)سلطان سكوتو( وفي عام  

ولكنه قتل على    األوروبيين قاد )رباح زبير( المقاومة ضد    1893

الفرنسيين يد 
 (1)

عام     الى    1850وفي  التبشيرية  الهيئات  زحفت 

اال االستعمار  وأنشأ  الغوس  نيجيريا  في  له  مستعمرة  نكليزي 

نيجيريا  1861) دخلت  ثم  للنيجر  الملكية  الشركة  بعدها  وانشأ   )

رأينا   وهكذا  الشمالية  نيجريا  تبعتها  ثم  الحماية  تحت  الجنوبية 

نيجريا   هو   1953استقالل  رئيس  أول  بكر    )ابو   ومجي  

 
مة ( األقليات االسالمية في العالم اليوم للمرحوم د. علي الكتاني ن الترج1)

 الفارسية 

 . 203ص
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انقالب عسكري عام   القادة    قتل هو  1961تفاوابيلوا( وفي  واحد 

ا وهو اآلخرين  حركة    لمعروفين  وهناك  بلو(  )أحمد  المرحوم 

تاريخية اسالمية نشطة في شرق افريقيا وفي جنوبيها فضالً عن  

افريقيا هذه امور يجب ان   الكاملة على شمال  السيطرة االسالمية 

توضح   التي  المصادر  أن  له  المؤسف  ومن  وعناية.  بدقة  تدرس 

معروفة   وغير  جداً  قليلة  المجال  هذا  في  األثر  الموقف  له  ومما 

الحركات   لعبته  الذي  الكبير  الدور  الصورة  توضيح  في  الكبير 

افريقيا   في  االسالمي  المجتمع  في  الواسع  التأثير  ذات  الصوفية 

وهي   الشاذلية.  ع  الختمية  ع  السمانية  ع  القادرية  ع  التيجانية  ومنها 

طرق قامت من جهة لتعميا دور االيمان في النفس االنسانية ومن  

ضمنت عدم تسلل االعدا  الى واقع المجتمع وتمزيقه    ىأخرجهة  

لتكوين   جداً  ضرورية  نراها  الدراسة  هذه  اسالمه.  عن  وابعاده 

في   االسالمي  واقعنا  الى  ندلف  ذلك  الحقيقية ومن خالل  الصورة 

االسالمية   المدنية  المؤسسات  نالحظ  أن  وعلينا  االفريقية  القارة 

كم الساحة  على  تأثيرها  ومدى  نالحظ  الكثيرة  أن  علينا  إن  ا 

االسالمية   المراكز  ولهذه  وهناك  هنا  المنتشرة  االسالمية  المراكز 

االسالمي   المؤتمر  منظمة  في  الدول  في  الكبير خصوصاً  دورها 

االجتماعية،   بالشؤون  تقوم  كما  الدعوة  بشؤون  تقوم  حيث 

ولنضرب على ذلك مثاالً حركة الشباب المسلم في جنوب افريقيا  
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في دوربان وقد التحقت بها الشخصيات    1970ام  التي تأسست ع

المجال   في  الكبرى  آثارها  تركت  كما  هناك  المعروفة  االسالمية 

لقا ات كثيرة حضرتها شخصيات متنوعة   االجتماعي وقد عقدت 

الشريعة االسالمية والقرآن   لتعليم  وفتحت صفوفاً  وأسست فروعاً 

سالمية في دول  الكريم بين الشباب والنسا  واتصلت باالقليات اال

لجاناً   وانشأت  الزكاة  وجمعت  مفيدة  نشرات  واصدرت  أخرى 

تدعو  وشعاراتها  والمحاسبين  واالطبا   وتشجيع    للمحامين  للوحدة 

واشراك   السيرة  ومطالعة  الحاكم  المحور  المسجد  وجعل  التعليم 

 المرأة في النشاط. 

وهناك جمعيات مشابهة كثيرة هنا وهناك وهي تمثل في الواقع  

نشاطاً  نقط هناك  إن  كما  االفريقي  االسالمي  المجتمع  في  قوة  ة 

االغاثة   ومنظمات  االسالمية  الدعوية  المنظمات  من  لكثير  واسعاً 

االسالمية في انحا  افريقيا اليوم كنشاطات رابطة العالم االسالمي  

والخليج   الكويت  في  بأفريقيا  تهتم  التي  المؤسسات  ونشاطات 

مات القائمة في الدول االسالمية على  الفارسي باالضافة الى المنظ

والجامعة   االسالمية  الدعوة  كمنظمة  االخرى  االفريقية  الساحة 

االفريقية في السودان ورابطة الثقافة والعالقات االسالمية وما الى  

في   لها  المتأخرة  البدايات  من  الرغم  على  منظمات  من  ذلك 

 السبعينات. 
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يععة اإلسعالم ومما سعاعد فعي نجعاح عمعل هعذه المؤسسعات طب

المنسجمة مع الفطرة اإلنسانية وتاريخه البعيد عن القهر واإلجبعار 

والظلعم ومرونتععه فععي السععماح للتقاليعد التععي ال تتنععافى مععع العقيععدة 

والشريعة، وقد حوربت أخيراً واتهمت بالتهم الكثيعرة كاإلرهعاب، 

 ورغم ذلك فقد قامت بكثير من المشروعات من قبيل:

اعيعععة كإيجعععاد المؤسسعععات االقتصعععادية ع الخعععدمات االجتم1

والزراعية وبعث القوافل الطبية وانشا  المعامل المفيدة والخدمات 

 التأهيلية للمرأة والشباب وغير ذلك.

ع المشععاريع الثقافيععة كإنشععا  الجامعععات، ونشععر التعلععيم فععي 2

مختلف المراحعل، وتربيعة العدعاة، وتقعديم المعنح الدراسعية ونشعر 

ية ونشر نسخ القرآن الكريم، فالعربية والكتب التثقيكتب تعليم اللغة 

ودعم بعض اإلذاعات بل وعقعدت اتفاقيعات معع بععض الجامععات 

 لتطوير دراساتها.

ومع ذلك فإن هذه الجهود تبقعى قاصعرة وقليلعة إذا معا قورنعت 

 بالجهود األخرى.

فإن علينا ان نععرف تعاريخ التحعديات التعي واجهعت   ثانياً وأما  

أهم هعذه التحعديات حركعة التبشعير ونحعن نعلعم ان   المسلمين ومن

م بواسعطة المعذهب القبطعي   4المسيحية دخلت افريقيا فعي القعرن  
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اليعقوبي في االسعكندرية وانتقلعت العى الحبشعة ثعم العى غيرهعا
(1)

 

م الذي أجج من جهة 15ولكن الدخول القوي كان في اواخر القرن  

شر المسيحية والتعامل كما قلنا روح المقاومة ولكنه فسح المجال لن

مع االسالم بشدة. وكان االستعمار قد طال حضوره هنعاك حعوالي 

قرن من الزمان اوأكثر مما وفر مجال عمل للتبشير وشعجع علعى 

تجهيل المسلمين وفصعلهم ععن تعراثهم العربعي. وكعان ممعا عملعه 

ايجاد طبقة مسيحية مثقفة في كعل بلعد كعان لهعا العدور الكبيعر فعي 

. وحتعى بععد االسعتقالل قامعت هعذه الطبقعة بتمريعر تحقيا اهدافعه

مخططاته وربما بأكثر مما كانت عليه قبل االستقالل. وقعد عملعت 

على حذف السنن والعادات المحلية واستبدالها بأخرى غربية وهذا 

)جوموكينياتا( في كتابه )نحوجبل كينيا( وجنوا آجب في كتابه )لن 

ب التعي اسعتخدمت لمحوهعذه يبقى اي شعي  ثابتعاً( يعدينان االسعالي

 %30العادات بقوة، ففي انغوال نجد ان ععدد الكاثوليعك ال يتجعاوز 

لكنها تسيطر على البالد )رغم الدستور العلماني( وتمنع المسلمين 

من ممارسة نشاطهم الديني مطلقاً فال يوجد لحد اآلن مسجد واحعد 

 25000وعدد خريجي الجامعات ثالثة رغم ان عددهم يصل الى  

نسمة
(2)

. 

 
 ( دراسات افريقية، مصدر سابق. 1)

 . 2003/ 20/1( يراجع ما قاله د. خالد وكيل في مؤتمر أكرا لالقليات بتاريخ  2)
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وهكععذا انتشععر النفععوذ المسععيحي بشععكل قععوي جععداً وقععد ذكععرت 

الجمعيعععة العالميعععة للتحقيقعععات االعالميعععة المسعععيحية
(1)

ان ععععدد  

 120.880رية والمؤسسععات التابعععة لهععا بلععغ يالمؤسسععات التبشعع

 مليار دوالر. 320مؤسسة وبلغ تمويل التبشير 

دوالر   مليعار  163وذكرت هذه الجمعية انهعا قعدمت لحعد اآلن  

مليار دوالر وان  8.9وان وسائل االعالم المسيحية كسبت حوالي 

مليعون جهعاز حاسعوب لنشعر المعلومعات كمعا تعم نشعر   82هناك  

نشرة اسبوعية وانه تعم  24900كتاباً وان هناك   88.610حوالي  

مليون نسخة من االنجيل وان محطات االذاعة والتلفزة   53توزيع  

محطعة وتصعل كلفتهعا العى   2340ى  التي تبلّغ للمسيحية تصعل الع

 م.1991مليار دوالر كل ذلك في عام  181

عام   تايم تقريراً  ذكرت فيه إنه يوجد    1980وقد نشرت مجلة 

مليون مسيحي كاثوليكي يضاف    53مليون افريقي    640من بين  

سنة   كل  في  الى    6اليه  عددهم  يصل  ان  ويتوقع    800ماليين 

نشير   وهنا  القرن  نهاية  حتى  لعام  مليون  العالمي  التقويم  أن  الى 

مستوى    2002 الى  افريقيا  في  المسلمين  عدد  تناقص  الى  يشير 

المسيحيين    353.556.000 عدد  يبلغ  حين  في  نسمة  مليون 

 
 ( دراسات افريقية، مصدر سابق. 1)
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 فهم أكثر.  368،244،000

خصبة   ارض  افريقيا  ان  الثاني(:  بول  جان  )البابا  يقول  وهنا 

نمو ان  المجلة  وتقول  استغاللها.  يتم  ان  كان  المسيح  يجب  ية 

بصورة درامية بعد استقالل هذه الدول ففي حين كانت النسبة اقل  

سنة    % 30من   في    1960قبل  الى    1980عادت    % 50تصل 

وهكذا اعلن أن انتها  القرن العشرين يعني انتها  االسالم جنوب  

مسيحية   دولة  ايجاد  على  التأكيد  وتم  افريقيا  في  االستوا   خط 

الت اليقاف حركة  السودان  ريب  جنوب  وال  جنوباً.  االسالمية  بليغ 

ان للحكام الدور الكبير لتشجيع هذا التحرك وكمثال على ذلك نجد  

لالسقف   مدحه  بشكل واضح  يعلن  التنزانية  الجمهورية  أن رئيس 

جان رمضان المشرف على الكنيسة االنجلواميركانية في زنجبار  

ا   وهو  والغريب  الرجل.  بهذا  االقتدا   الى  ودعا  متنصر  ن  مسلم 

وتبدو  من المسلمين   % 90يطرح هذا المعنى في زنجبار ذات نسبة 

كنيسة    ة أهمي أول  ان  علمنا  إذا  التصريحات  دار    أنشئت هذه  في 

سنة إلى أن بدأ    120سنة وفي زنجبار قبل   150السالم كانت قبل 

دور   الى  نشير  وهنا  الدول.  هذه  في  بكثرة  ينتشرون  المسيحيون 

افريقي  في  المسيحية  هذه  الجامعات  ومن  االنتشار  هذا  دعم  في  ا 

عام   انشأت  وقد  اوغندا  في  المسيحية  الجامعة    1992الجامعات 

تحت اشراف االسقفية ونحن نعلم ان المسيحية دخلت اوغندا عام  
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سنة  1877 لها  جامعة  أول  وانشأت  دور  1905م  ننسى  وال   ،

المتعلمون   المعسكرات في هذا المجال فهذا معسكر للسالم يشكله 

كيون للتربية والتعليم في انحا  اوروبا وهذا مجلس افريقيا  االمير

اميركا وافريقيا وقد   بين السود في  ايجاد العالقة  الذي يعمل على 

بدأ في السنغال وراح ينظم استراتيجيات حضوره في كل افريقيا  

وهكذا حضور المنظمات االميركية والسويدية وااللمانية المتنوعة  

أوأس(   )أس  الع  قبيل  المسيحية  من  أس(  آي  )أس  والع  لالطفال 

 لالغاثة. 

هودراسععة التحععديات االخععرى التععي تواجععه  واألمننر الثالننث:

المسلمين بل ربما االفريقيين عمومعاً وخصوصعاً المنعاطا جنعوب 

خععط االسععتوا  معععن قبيععل األميععة والفقعععر ومسععائل المجاععععة
(1)

 

واالمراض كمرض )االيدز( واالبوال وإن كان هعذا المعرض يقعل 

المجتمعات االسالمية وكذلك التحديات والتأثيرات االجتماعيعة   في

ومسألة عدم االستقرار السياسي وهناك ايضاً مسعألة الهجعوم التعي 

تتعرض له القارة من قبل بعض الفرق الضالة كالبهائية والقاديانية 

فعي اوغنعدا وشعكلت   1951ونحن نعرف ان البهائية دخلعت ععام  

وربمععا كععان لفععرار البهععائيين مععن  1958مركزهععا االفريقععي عععام 

 
( ووفقاً لبعض الدراسات: فإن الدخل االفريقي كله ال يعادل دخل هولندا التي  1)

 تقل عن عشر نفوس القارة. 
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ايران بعد الثورة االسالمية المباركة الدور الكبير في انتشارهم في 

افريقيا لكننا مطمئنون إلى انها ال تستطيع ان تشكل ظعاهرة عامعة 

نظراً لضعف منطقها وارتباطها العضوي بالنظام الصهيوني وفي 

فعي تضععيف   هذه المناسبة نقول إننا نعتقد ان الصهيونية سعاهمت 

الحركة االسالمية وترجيح االتجاهات االخرى عليها، بل والقضا  

 على االرادة الشعبية وتسليط فئات عميلة على البالد.

ومن األمور التي يواجهها المسلمون الهجوم االعالمي الضعخم 

ضدهم وضد عقائدهم ومقدساتهم ونستطيع ان نضرب لعذلك معثالً 

ف حاولت احدى الصحف المسعاس ما حدث اخيراً في نيجيريا وكي

بشخصععية الرسععول األكععرم )ص( ممععا ادى الععى اعتععراض كبيععر 

ورفض اقامة مسابقات ما سمي بع )انتخاب ملكة جمال العالم( فعي 

المنطقة ألن هذا العري الغربي يشكل نوعاً معن التحعدي للمشعاعر 

االسالمية ونضيف هنا ان االعالم المعادي في افريقيعا يحعاول ان 

لصورة االسالمية بين المسلمين واآلخرين فقد تنسب بعض يشوه ا

الظواهر التي تنشا من تعصب قومي اوقبلي الى العقيدة االسالمية 

ويظهر االسالم وكأنه دين عنف، فمثالً رأينا بععض الصعحف فعي 

تنزانيا تنقل حادث قطع رجل امرأة بواسطة زوجها وحكم محكمعة 

جهعا معتبعرة ذلعك معن نتعائج بالنسبة لحمل امرأة قبل زوا  في كانو

العقيدة االسالمية. والحقيقة ان هعذه األمعور ال تخعتص بالمسعلمين 
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وقد نقلت اذاعة بي بي سي عن باول سونيكا الحعائز علعى جعائزة 

نوبععل مععن نيجيريععا نقععده الشععديد لالحكععام االسععالمية. كمععا تجععري 

الصحف بعض المقابالت مع شخصيات تسي  الظن باالسالم كما 

مؤتمر االيدز في افريقيا الجنوبيعة. وراح الكعل ينتقعدون حدث في  

المسلمين ألنهم ال يهتمون بالنظافة والتعلم حتى ادى هعذا االععالم 

المعععادي الععى شععك بعععض المسععلمين فععي قععدرتهم علععى التحععدي. 

ويستفيد الغرب في ذلك من قدرتعه االعالميعة الخارقعة فعي مجعال 

ت ومراكععز المراسععلة وسععائل اإلعععالم الحديثععة والكتععب والمجععال

وعمليععات السععياحة الواسعععة. وال ننسععى سياسععات التصععفية التععي 

نشهدها هنا وهناك وكمثال على ذلك ما تعرض له المسعلمون فعي 

الحبشة من تصفية وما تعرضوا له في كينيا وكذلك وصعلتنا انبعا  

قرية وقتل اكثر من   1500قيام القوات االثيبوية باحراق اكثر من  

في اريتريا اثنا  النزاع االثيوبي االريتيري كما ان مسلم    80000

من التحديات التي يواجهها المسلمون مسعألة هجعرة المتخصصعين 

 300000الى الغرب فقد نقلت االنبا  انه يوجد في اوروبا حوالي 

معن اطبعا  كينيعا وتنزانيعا   %60متخصص افريقي وان اكثعر معن  

هاجروا منها.
(1)

 

 
www. undp. Org  (1 ) 
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ع ان نععذكرها هنععا مسععألة ضعععف ومععن التحععديات التععي نسععتطي

التخطيط االعالمي والتبليغ للدعاة المسلمين فإن الدعاة غالباً ما ال 

يكونون بالمستوى المطلوب في مجال الدعوة كما اننا نشعهد نوععاً 

من التنافس الغريب بين هؤال  الدعاة مما يؤدي العى اسعا ة الظعن 

والمعؤلفين بهم. وكذلك نشهد الضعف الكبير فعي مجعال المفكعرين  

المسلمين. وهعذا يبدوواضعحاً حينمعا نقعارن الوضعع الحعالي بععدد 

المؤلفين والمفكعرين سعابقاً وكعانوا قعد انتجعوا اكثعر المؤلفعات فعي 

مجاالت الدعوة االسالمية إال أن تلك الحركة الواسععة خمعدت فعي 

 العصر الحاضر.

ومععن المشععاكل والتحععديات اخععتالف المسععلمين انفسععهم نتيجععة 

ال ربط لها بعقيدتهم ومنها النزاع المذهبي بين هذا االتجاه نزاعات  

التبليغي وذلك االتجعاه، وكعذلك ضععف االتصعاالت بعين المراكعز 

الدعويععة واالجتماعيععة فععي افريقيععا وبععين نظيراتهععا فععي العععالمين 

االسالمي والعربي. وهذه مشكلة خطيرة ينبغي تجاوزها ومن هنعا 

على كل هذه المقدمات، كما يجعب   نجد انه من الالزم علينا التوفر

مالحظة كل نقاط الضععف والتحعديات لنسعتطيع التحعرك لتالفيهعا 

 والحفاظ على هوية المسلمين في افريقيا.

ونجد هنا من الضروري االشارة العى المحعاور التاليعة والتعي  

 أكدت على بعضها الندوات المشابهة  السابقة وهي:
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ات االسالمية في كل مكان ع لزوم المحافظة على وجود االقلي1

 وخصوصاً في افريقيا وحمايتها من االستئصال والطرد الجماعي.

ع المحافظة على هوية االقليات االسعالمية ومععالم شخصعيتها 2

 الثقافية حتى ال تتعرض للذوبان والتصفية الفكرية والثقافية.

ع لععزوم التأكيععد علععى احتععرام حقععوق هععذه االقليععات باعتبععار 3

 واطنين لهم كامل الحقوق في الدول التي يعيشون فيها.افرادها م

ع تفعيل دور الشعوب والدول االسالمية والمنظمات والهيئات 4

التابعة لها فعي دععم ومسعاعدة هعذه األقليعات علعى أسعاس احتعرام 

 سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

ع الطلب الى االقليات المسلمة فعي افريقيعا لكعي تعنظم نفسعها   5

داخلها وتوحد صفوفها وتعمل على ايجعاد المؤسسعات المدنيعة   من

والدعوية الخاصة بهعا وبالتعالي تتفعا هعذه المؤسسعات فيمعا بينهعا 

لتمثل االقلية المسلمة في البلدان التي تععيش فيهعا وتخطعط لنموهعا 

الثقعععافي والتعليمعععي واالقتصعععادي وتسعععهم فعععي عمليعععات البنعععا  

المذهبية والقبلية والحزبية وكل ما االجتماعي العام نابذة الخالفات  

 من شأنه اضعاف الصف االسالمي.

ع نقتععرح تشععجيع االقليععات المسععلمة علععى اقامععة مؤسسععات  6

تعليميععة بكععل المراحععل الدراسععية ونطلععب مععن حكومععات الععدول 

االعضععا  فععي منظمععة المععؤتمر االسععالمي والمنظمععات االسععالمية 
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يعة لالقليعات االسعالمية الدولية أن تقعوم بعدعم المشعروعات التعليم

وفععتح المجععال للمنظمععات الغيععر حكوميععة للقيععام بواجبهععا فععي هععذا 

 المجال.

ع نطالعب الحكومععات والمؤسسععات االسعالمية بتسععهيل تبععادل  7

ابنا  الجماععات المسعلمة فعي العدول الغيعر اعضعا  العى االقطعار 

 االسالمية لتعميا انتمائها لالمة ورسالتها الحضارية.

ن نزيد ونفعل البرامج التي تقدمها العدول االسعالمية ع علينا أ  8

لزيععادة االعمععار فععي شععتى المجععاالت العلميععة والشععرعية وزيععارة 

الشخصععيات االجتماعيععة لمنععاطا هععذه االقليععات والتعععرف علععى 

وجودهععا ومتابعععة احوالهععا واالسععهام فععي  اوضععاعها فععي امععاكن

 النهوض في هذا المجال.

العمععل االسععالمي المشععترك فععي ع علينععا ان نضععم الععى لجنععة  9

مجال الدعوة الكثير من المؤسسات الدعوية االفريقية لنسعتمع العى 

 صوتها في هذا المجال.

ع العمل على اعطعا  قضعايا المعرأة واالسعرة المسعلمة فعي   10

االقليعععات االهتمعععام العععذي تسعععتحقه ودععععم مؤسسعععاتها العلميعععة 

البيعت والمجتمعع واالجتماعية حتى نساهم في تربية الجيل واقامعة 

 المسلم الفاضل.

ع علينعععا ان نفععععل ادارة االقليعععات فعععي منظمعععة المعععؤتمر  11
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االسالمي ونمدها باالمكانيات التي تعوفر لهعا القعدرة علعى تأديتهعا 

 اعمالها على الوجه المطلوب.

ع العمل على اصدار نشعرة فصعلية تهعتم بشعؤون االقليعات   12

وبين الدول والمجتمعات وتغطي انشطتها وتشكل حلقة وصل بينها  

 االسالمية.

ع العمل على تأسيس مركز معلومعات شعامل ععن اوضعاع   13

االقليععات المسععلمة فععي الععدول الغيععر اسععالمية يغطععي تركيبتهععا 

 الديمغرافية وتاريخها ومكانتها في دولها.

ان تاريخ الحركة االسالمية ومسيرة االسالم في افريقيا تعاريخ 

مجموععة قليلعة معن المصعادر ولعذلك عامر باالحعداث وان هنعاك  

علينا التحقيا والتنقيعب لكتابعة تعاريخ جعامع لمسعيرة االسعالم فعي 

افريقيا لما له من أثر كبير في هذا المجال
(1.)

 

 
( تؤكد معلمة العالم االسالمي الصادرة بطهران على إننا ال نملك عنن التناريخ 1)

في افريقيا جنوب الصنحراء مصنادر كثينرة ويمكنن الرجنوع للكتابنات التاريخينة 

المتعارفة للمؤلفين المشهورين وان اقدم كتب المؤرخين فني المنطقنة يعنود النى 

حيث قام االمام الكبير احمد بنن فورطنوا بشنرح أواخر القرن العاشر في )برونا(  

السنين االولى من حكومة السلطان )ادريس آلوما( طبع وترجمة )د. النگنه( فني 

م ويقننول المؤلننف ان كتابننه مننأخوذ مننن كتنناب اقنندم يتعلننق بالسنننة 1987سنننة 

العاشرة وكذلك قدم تقريراً عن حملة هذا السلطان ضد امبراطورية )كانم( وهنذ  

رغم انها تميل الى جوانب معينة تمتلك قيمة خاصة ألن المؤلف قد شاهد   التقارير

يوجند هنناك اثنران تاريخينان  13الحوادث في تلك الدورة وفني منتصنف القنرن 

مهمان في منطقة النيجر المركزية احندهما تناريخ السنودان لمؤلفنه عبندالرحمن 
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ننناس لمؤلفننه السننعدي وتنناريخ الغتنناش فنني اخبننار البلنندان والجيننوش وأكننابر ال

)محمود الكعتي ابن المختار( هذان المؤلفان حنول تناريخ امبراطورينة )سننكاي( 

ويوجند ايضناً تناريخ   1000الى انتصار السعديين في سننة    9من اواسط القرن  

م ومؤلفنه مجهنول 1150)پاشالق تنبكتو( لمسألة انتصار السنعديين النى حندود 

ن( وهناك مؤلف لموالي قاسم بن واسمه )تذكرة النسيان في اخبار ملوك السودا

ومن المؤلفات ما جاء   1215ن    1160موالي سليمان يشتمل على حوادث سنة  

وآخر مؤلف حول االنساب وهومن  11حول جهاد ناصر الدين البدادي في القرن 

الموضوعات الرائجنة فني موريتانينا وهنناك مؤلنف اسنمه الشنيخ موسنى كمنر  

مة المفضنلة عنن الشنعوب فني النوادي فني الف كتاب المعل 1945المتوفى سنة  

غير السنغال بعنوان زهور البساتين في تاريخ السنوادين وتنرجم قسنم مننه النى 

 الفرنسية وطبع.

نشطت حركة التأليف حول جهاد الشيخ )عثمان بنن محمند   20و  19وفي القرن  

فوديو( وحكومته االسالمية ومنها كتاب انفاق الميسور في تناريخ بنالد التكنرور 

قنام عبندهللا اخوالشنيخ عثمنان بانشناد مرثيننات واشنعار كثينرة فني تكنريم هننذ  و

االنتصارات الجهادية وبعند ذلنك ضنمنها كتابناً يشنبه سنيرة ابنن هشنام فني عنام 

هن باسم )تزيين الورقات( ومن الكتابات القديمة )روضة االفكار( لمؤلفنه   1228

هناك مؤلف للجنيد بن م  و12عبدالقادر مصطفى الذي هوتاريخ )لكوبير( في ق  

محمنند النجنناري يعنند مننن اجمننع المؤلفننات اسننما  ضننبط الملتقطننات مننن االخبننار 

المتفرقة في المؤلفات، وهناك كتب حديثة مفيدة ككتاب )انتشار االسالم في غرب 

 افريقيا( لمروين هيسكت.

والنوع الثاني من المؤلفات هي الكتب الرجالية وهي قليلنة ككتناب نينل االبتهناج 

طريز الديباج تأليف أحمد بابا تنبكتني عنن رجنال الفقنه المنالكي وكتناب كفاينة بت

المحتاج لمعرفة من ليس في النديباج وكنذلك كتناب فنتح الشنكور لمعرفنة اعينان 

علماء التكنرور وكنذلك عننوان مننح النرب الغفنور فني منا أهملنه صناحب الفنتح 

 الشكور.

يجهنل مؤلفوهنا جناءت تشنرح والمجموعة الثالثة كتابات متفرقة تاريخينة ربمنا  

 بعض الوقائع وسير الحوادث..

 .170ن  165راجع الجزء السادس من هذ  المعلمة ص 
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ع دعوة وزرا  االعالم والمؤسسات العلمية لمتابعة الدعاية  14

مثل    و أالمغرضة   االعالم  وسائل  في  لالسالم  المشوه  الطرح 

والت عليها  السينما  والرد  بمالحقتها  واالهتمام  واالنترنيت  لفزيون 

الى مناطا   دبلجة االفالم االسالمية الصحيحة وارسالها  ومحاولة 

وتوسيع   المتلقين  اذهان  في  الصورة  لتصحيح  االفريقية  االقليات 

بينها لخدمة المسلمين   القنوات االسالمية والتنسيا فيما  مجال بث 

 في كل مكان. 

ص على تشجيع دراسة اللغعة العربيعة بعين ع العمل بالخصو15

الجمعععاهير االسعععالمية وتوسععععتها فعععي افريقيعععا لعععربطهم بالثقافعععة 

االسالمية ونشر الكتب المناسبة بيعنهم لتععريفهم بعالفهم االسعالمي 

 الصحيح.

ع لععزوم االهتمععام وتقععديم الخععدمات االجتماعيععة لالقليععات 16

 المتضررة في افريقيا للنهوض بها اقتصادياً.

ع لزوم االهتمام باالتجاه الصوفي العرفاني وتقويعة ركعائزه 17

ونزع االنحرافات عنه ليقوم بدوره كمرب كبير في تعميا العقيعدة 

 
هذا بالنسبة الى شرق أفريقيا أما عن غرب افريقيا فإن الجاحظ أقدم مؤلف عربي  

تحدث عن أهل بمبا وزنجبار وكذلك تحدث االدريسي والمسعودي وابن بطوطة،  

قب  اخرى من  )الزنوج( و)تاريخ  وهناك كتب  كلوة( وكتاب  أخبار  )السلوة في  يل 

دار   جامعة  مكتبة  في  جيدة  مجموعة  وتوجد  زنجبار(،  و)تاريخ  المزروعي( 

 السالم ومؤسسة الدراسات الشرقية في لندن. 
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 وصيانة الهوية الثقافية للمسلمين في افريقيا.

ع لزوم تنظيم حملة خاصة لتنظيم الحج من افريقيا بعالتثقيف 18

حية اليجاد العالقة   والتوجيه الصحيح ولتكون هذه البعثات واسطة

 الثقافية بين افريقيا والعالم االسالمي.

ع االقتععراح األخيععر هععولزوم الطلععب مععن الععدول االسععالمية 19

لتسععتفيد مععن عالقتهععا السياسععية واالقتصععادية لععدعم هععذه األقليععات 

 والحصول على حقوقها.

وفععي الختععام نععود ان ننبععه الععى األمععر التععالي وهععوان دوائععر 

تحععاول ان تقلععل مععن عععدد المسععلمين مهمععا  المعععارف الغربيععة

استطاعت فيجب ان تقدم الصورة الحقيقية لععددهم فعي كعل مكعان 

وخصوصععاً فععي افريقيععا ومععن بععاب المثععال نجععد ان موسععوعة 

تعذكر ان المسعلمين فعي تنعاقص   72ع    68)بريتانيكا( في االعوام  

وان نسبة المسيحيين في ارتفاع مع ان ذلك يخالف معا نعرفعه فعي 

اقع القائم. وقدرت موسوعة )نيويورك تايمز( ان عدد المسلمين الو

مليون فرداً وهعذا الععدد تكذبعه كعل الظعواهر   493هو  1970عام  

حععوالي  73وقعد ذكععرت رابطعة العععالم االسعالمي ان عععددهم ععام 

مليون ونحن نتصور ان العدد اكبر من ذلك كمعا يبعدوفيجب   740

االحصعا  يسعاعدنا   ان نحصل على االحصا ات في المنعاطا ألن

 على تقييم الحالة في افضل وجه.
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وفي الختام يجب أن ال ننسى أن مؤتمر )كوالرادو( الذي عقعد 

لدراسة تبليعغ المسعيحية وضعع خطعة واسععة للهجعوم   1987عام  

 على العالم اإلسالمي وهي خطة يتم تنفيذها بإحكام.

ن إن نهايعة القعر  1980وقد تنبأت مجلعة التعايمز اللندنيعة ععام  

أنفار بعد   3العشرين سوف تشهد كون شخصين مسيحيين من كل  

 أنفار في أفريقيا. 3أن كانت شخصين مسلمين من كل 

ومن البديهي ان مشعكالت المسعلمين فعي الععالم فعي المجعاالت 

االجتماعية والثقافية والسياسية متنوعة ومن هذه المشكالت التأثير 

فحعة االرهعاب اليعوم الواسع للعولمة وكعذلك معا يسعمى بحملعة مكا

والتي تتناول الجوانب الثقافية والتعليمية والتمويلية االسالمية. كل 

 هذه االمور تدعونا الى اعادة النظر في حساباتنا وأساليب عملنا.

إن حل مشكالت المسلمين ال يتم إال بالعمل المشترك والجامع  

واستراتيجية  الخطى  وانسجام  الجهود  تناسا  يتطلب  األمر    وهذا 

لمقابلة   بينها  فيما  والمتعاونة  النشطة  المؤسسات  وتأسيس  واسعة 

هذا الهجوم الثقافي على عالمنا االسالمي. والحقيقة اننا نستطيع ان  

نستفيد من اساليب اآلخرين وحتى من تجارب المبلغين المسيحيين  

 لتطوير اساليبنا في خدمة قضيتنا االسالمية. 
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 لتقيد بالثوابت  اإلسالمية بين ااالقليات 
   والقيام بمقتضيات المواطنة 

 

بسععم هللا الععرحمن الععرحيم والصععالة والسععالم علععى محمععد وآلععه 

 وصحبه وبعد.

فقبل الدخول في صلب الموضوع البد من القا  نظرة اجمالية  

علععى اوضععاع المسععلمين خععارق الععبالد االسععالمية والتعععرف علععى 

 عناصر القوة والضعف لديهم.

 

 امة:االوضاع الع

من المعروف أن ععدد المسعلمين خعارق الععالم االسعالمي راح 

يقععرب مععن عععددهم داخلععه، كمععا ان عععددهم داخععل بعععض البلععدان 

علعى ععدد سعكان  كالصين والهند وفرنسا وروسعيا واميركعا يربعو

كثير من البلدان االسالمية ويتمتع هؤال  المسلمون بميزات كثيعرة 

 اخرى لعل أهمها:

 اوال: التنوع:
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ينتمون الى شتى االعراق واالمعم حتعى لعيمكن القعول بعان   فهم

انتما اتهم يقارب عدد االعراق في العالم اذ التجد قومية اال وفيهعا 

مسلمون اما يمتدون مع الزمن الى تاريخ طويل أوأنهم اسلموا في 

 اوقات متأخرة.

وكمثال على ذلك نالحظ ان كاتبة غربيعة هعي )اكيينعر( كتبعت 

د السعوفيتي يوجعد اآلن خمسعة واربععون مليونعا تقول: فعي االتحعا

ونصف مليعون مسعلم وهعؤال  يمثلعون احعد التجمععات االسعالمية 

الكبيععرة فععي العععالم، والثععاني مععن حيععث الحجععم بعععد بلععدان مثععل 

مجتمععع لععه صععفات  اندونيسععيا، بععنغالدش، والهنععد وباكسععتان وهععو

 استثنائية من حيث البنى والثقافة واالختالف االقليمي.

توزع المسلمون السوفيت على ارض غربا الى حدود بولنعدة وي

وشرقا الى حدود الصين، يتواجدون في مناطا سيبرية شماال وفي 

وسط آسيا وعبر القفقعاز جنوبعا.. انهعم يمثلعون لوحعة واسععة معن 

المجموعععععات العرقيععععة فهنععععاك االجنععععاس التركيععععة كالتتععععار 

اليرانيععون مثععل واآلذربايجععانيين واالوزبيععك واالليغععور، وهنععاك ا

الطاجيععك واالوسععتينياس واالكععراد والبلععوش،  وهنععاك القوقععاز 

والليزغبين والتاباصار، وهناك مجموعات عديدة صعغيرة اخعرى 

مثل العرب واالرمن والكيمثيلعز والصعينيين االنفعار وغجعر آسعيا 

 (1) الوسطى والمنغول والفينالنيين الخ(

 

 .25( الشعوب االسالمية في االتحاد السوفيتي السابا ص 1)

افي فال تكاد منطقعة وهذا التنوع نشهده كذلك في التوزع الجغر
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تخلومن وجود مجموعة مسلمة، وهكذا نشهده في اللغات والثقافات 

واالعععراف والمسععتويات العلميععة ومععدى المسععاهمة فععي مجععرى 

االحداث والسياسات المحلية والخارجية، ومعدى تمعتعهم بحقعوقهم 

 االجتماعية، وقدراتهم االقتصادية وغير ذلك.

 ه في النفوس:ثانيا: االعتزاز باالسالم وتأصل

وهذه ظاهرة واضحة نرجعها نحعن العى طبيععة االسعالم نفسعه 

باعتبععار طاقاتععه الذاتيععة علععى النفععوذ الععى اعمععاق الععنفس وتوجيععه 

السلوك االنساني ومجمل الثقافعة، وباعتبعار انسعجامه معع الفطعرة 

 االنسانية.

ولقد تحول االسالم في بعض المناطا العى حالعة قوميعة كاملعة 

فعي البوسعنة وروسعية والصعين وحتعى فعي اميركعا وهوما نلحظه  

 واوروبا احيانا.

تقول الكاتبة السابقة: )والواقع أن ظاهرة بقا  االسالم هعي فعي 

الواقع اكثر إثارة لالهتمام من نهوضه، وقد اعتقد كثير من النعاس 

أن االسالم خالل القرن التاسع عشر قد افلس روحيعا، وقعد تحعدث 

بيري( عن الغياب الظاهر للدين الحقيقي رحالة مثل )شبيلر( و)فام

في وسط آسيا. والبد انه كان من الصعب عليهما ان يدركا أنه بعد 

قرن من ذلك الوقت وفي ظل نظعام مختلعف أن اولئعك المعواطنين 

مازالوا يعرفون أنفسهم على انهم مسلمون، والواقع ان كثيعرا معن 

وهكذا   …ما يجب المسلمين السوفيت لم يمارسوا واجباتهم الدينية ك

فانه ليس أي شي  ريائي اووهمي بالنسعبة للمسعلم السعوفيتي بأنعه 

ينتمي لمجتمع مسلم، القومية بال ادنى شك كانت عنصرا في تأكيد 
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 (1) تأثير االسالم(.

وهذا النص يشع بكثير من االمور ويوضح التفاعل بين االسالم 

غط والقومية، ومدى تأصعله فعي النفعوس حتعى عنعدما يكعون الضع

بمستوى قهر السوفيت الطعاغي والشعامل والمتعمعا بكعل تخطعيط 

 االسالم قبل كل شي . لمحو

وقععد حضععرت مععؤتمرا فععي جمهوريععة آذربايجععان تحععدث فيععه 

رئيسها المتوفى )حيدر علييف( وكان مستشارا لبريجنيعف رئعيس 

كد ان الشيوعيين رغم محاربتهم للعدين عمومعا أاالتحاد السوفيتي ف

الشعععوب، فقععد مسععوا  أفيععون –تععدعي الماركسععية  كمععا –باعتبععاره 

المسيحية مسا خفيفعا وركعزوا كعل همهعم علعى االسعالم وتمزيقعه. 

وتبين للعالم بعد انتها  الحكم الشيوعي ان االسالم اقعوى معن كعل 

 تخطيط لضربه مهما كان واسعا.

ويمكن ان نكتشف معن خعالل مطالععة هعذه الحالعة تعأثير أبععاد 

صمود، وحتى ان بعض االحكام الفرعيعة فعي االسالم في عملية ال

العقد والزواق والطالق والدفن كان لها تأثير كبير في الحفاظ على 

 الهوية.

 باللحمة التي تربطهم بالعالم االسالمي بقوة. شعور ثالثا: ال

وهي ظاهرة عامة وان كانت تختلف شدة وضععفا معن منطقعة  

وتخطيطه للحيعاة. الى اخرى وهي ايضا ناتجة من طبيعة االسالم  

وتعتبر من اهم العناصر االيجابية التي يجعب تقويتهعا بشعدة وهعي 

نفسها ما يرعب اعدا  االمعة ويشعكل هاجسعا مسعتمرا لهعم وربمعا 

 

 .39( ن.م. ص 1)
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 يظهر هذا الهاجس احيانا في فلتات ألسنتهم.

ان المسلمين اينما كانوا يشبحون بانظارهم الى العالم االسالمي 

ب هذا العالم، ويعشقون لغة القعرآن ويتوجهون في صلواتهم الى قل

 ويتفاعلون بشكل طبيعي مع آالمه وآماله.

 رابعا: المشاكل المشتركة 

ويشتركون جميعا في مواجهة حملة شرسة تعمل علعى افقعادهم 

هععويتهم وتقاليععدهم وربمععا اسععتهدفت وجععودهم فععي تطهيععر عرقععي 

اكثر فضيع كما شاهدنا األمر في البوسنة. وتكاد المشاكل تتحد في 

 .األماكن

وبالطبع فان هناك تفاوتا كبيرا بينهم في الشدة والضعف، وفعي 

عمليعة االسعتهداف   القدرة على المواجهة اال ان المالحظ تماما هو

المنسا والذي يزداد يوما بعد يوم وخصوصا بعد حوادث الحعادي 

 عشر من ايلول في اميركا.

 

 بعض المشاكل المشتركة:

ا كثيرة ومتنوعة فهناك مشاكل ثقافيعة والمشاكل التي يواجهونه

تععرتبط بالتشععكيك فععي العقيععدة واعطععا  الجيععل الناشععي  معلومععات 

مادية. ويزداد االمر خطورة عندما يتم ذلك في اجوا  مادية بعيعدة 

عن المعنويات تتعرك أثرهعا السعلبي؛ عبعر ايجعاد حالعة الالمبعاالة 

راث واالهتمام وتعميا روح استغنا  الفرد عن العائلة، وعدم االكت

بتطبيا الواجبات والحذر من المحرمات. وهناك مشاكل اجتماعية 

 خطيرة تعليمية وتربوية واعالمية قد ذكرنا في بحث آخر بعضها.
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 الثوابت االسالمية:

 وهي ماال يمكن التنازل عنه من وجهة نظر االسالم، وتشمل:

التعي  : مجال العقيدة وتشعمل كعل أبععاد العقيعدة االسعالمية  أوالً 

تتمحور حعول االيمعان بالتوحيعد والنبعوة والمععاد بتفريعاتهعا التعي 

 تثبت بالعقل اوالنقل الصحيح، وال ضرورة لدخولنا في التفاصيل.

ولما لم يكن هعذا الجانعب يقبعل الضعغط ألنعه واقعع نفسعي فعان 

عمليات التشكيك الواسععة معن جهعة، وعمليعة العدفاع ععن العقيعدة 

األمعر العذي قعد ال تسعمح الظعروف الصحيحة من جهعة أخعرى، )

القائمة في تلك المنطقة به( مما يدخل الحالعة فعي عمليعة الصعراع 

 ويتطلب ذلك البحث عن العالق.

 ً : مجال التشريع االلزامي: وتدخل فيه كل االحكام التكليفية ثانيا

االلزامية )الواجبعة اوالمحرمعة( بمعا يالزمهعا معن احكعام وضععية 

والزوجية والصحة والفساد. وتدخل جميعاً   مشابهة كقضايا الملكية

 في الثوابت مع اختالف في درجات األهمية.

 ً : مجال االحكام غيعر االلزاميعة ويشعمل التقاليعد االسعالمية ثالثا

والمستحبات والمكروهات التي يحرص المسعلم علعى تنفيعذها فعي 

حياته. وال ريب في ان هذا المجال مما يمكن التسامح فيه الى الحد 

ذي ال يتنعافى معع الصعبغة االسعالمية العامعة. فقعد تشعكل بععض ال

االمور غير الواجبة معلماً اسالمياً يؤدي التنازل عنه الى نوع من 

 االنكسار امام العدووحينئذ ال يمكن التفريط به.
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 فقه الغربة عن العالم االسالمي

ومن هنا احتاق األمر الى عنصر مهم يجب العمل على تحقيقه 

 األمر. مهما كلف

وهوتوفر مركزية فقهيعة معتعرف بهعا وذات نفعوذ بعين اوسعاط 

المسععلمين بحيععث يمكنهععا ان تععنظم األمععور وتنسععا المواقععف مععع 

امتالكها لتصورات فقهية تحقا التوازن المطلوب بين الحفاظ على 

الثوابت واالستفادة الجيدة من عناصر المرونة لمواجهعة الضعغوط 

 .وتحقيا المصالح ودر  المفاسد 

وتقوم هذه المرجعية بالعمعل فعي المرحلعة االولعى علعى تعوفير 

الجععوالطبيعي لتطبيععا كععل توجهععات االسععالم حتععى علععى مسععتوى 

االحكععام غيععر االلزاميععة ذلععك ان هععذه االحكععام تشععكل فععي الغالععب 

طريقاً لتطبيا االحكعام االلزاميعة وضعمانة لعالدا  الجيعد لهعا فعان 

  التنفيعذ الجيعد  لواجعب مستحبات شهر رمضان مثالً تعوفر اجعوا

الصععوم، ومكروهععات التعامععل بععين الرجععل والمععرأة تعمععل علععى 

 ابتعادهما عن المحرمات وهكذا.

وقععد يصععل الحععال بععبعض االمععور المسععتحبة ان تشععكل معععالم 

من قبيل بنا  المساجد اوافشا  السالم   –كما قلنا    –للمجتمع المسلم  

الكبيعرة، اواقامعة اوامتالك مقابر خاصة اوعقد صعلوات الجماععة  

مراسم االفطار الجماعي وحينئعذ يعتم االصعرار مهمعا امكعن علعى 

االحتفاظ بهعا بعل وتوسععتها. واذا كانعت الضعغوط اكبعر معن هعذا 

المستوى فمن الطبيعي ان يتم التركيز على الواجبات والمحرمعات 

قبل كل شي  فتمنع عملية المسعاس بالزاميتهعا، ويعتم الحعث علعى 
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سعتفاد فعي سعبيل ذلعك معن كعل الوسعائل التوعويعة االلتزام بهعا وي

 والضغوط االجتماعية والحقوقية والسياسية الداخلية والخارجية.

 ويستعين هذا المركز بمجموعة كاملة من االضوية الكاشفة. 

 

المسععاهمة فععي عمليععة تكععوين الموقععف  –االضععوا  الكاشععفة 

 االسالمي

امعة  تشعكل هناك احكام وقواعد وتعليمات اصعولية وفقهيعة وع

اضواً  فعي مسعيرة التعامعل معع اآلخعرين يمكعن ان يعتمعدها هعذا 

المركز اوهذه المرجعية للوصول للموقف الصحيح وقعد تجعد هعذه 

االمور تطبيقاتها في كل الظروف لكن البعض منها يجد مصعاديقه 

بشععكل اوضععح فععي حيععاة المغتععربين واالقليععات االسععالمية. ومنهععا 

 مايلي:

 ة العامة.ع المقاصد الشرعي1

قاعدة توخي القسط كمعا قعال تععالى: )يعا ايهعا العذين آمنعوا   -2

كونوا قوامين هلل شهدا  بالقسط(
(1)

. 

قاعدة الدفاع عن حقوق المستضعفين. قال تعالى )معالكم ال   -3

تقاتلون في سبيل هللا والمستضعفين من الرجال والنسا  والولعدان(
 

(2)
. 

امهم وكسعوتهم: قعال قاعدة قضعا  حاجعة المحتعاجين واطعع  -4

رسول هللا)ص(: )ان لكل كبد حرى ألجعراً( أو)فعي كعل ذات كبعد 

 

 .8المائدة/  - 1

 75النسا /  - 2



 

 156 ن التقيد بالثوابت…االقليات االسالمية بي 

رطبة أجر(
 (1)

. 

او)وان لنا في البهائم ألجر(
 (2)

. 

قاعدة اتيان العرخص الشعرعية: قعال رسعول هللا)ص(: )ان   -5

هللا يحب ان توتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه(
(3)

. 

يث )كل شعي  لعك طعاهر قاعدة الطهارة: كما ورد في الحد   -6

 حتى تعلم انه نجس بعينه.

 قاعدة االباحة حتى تثبت الحرمة -7

قاعدة االستصحاب وقد ورد انه )ال تعنقض اليقعين بالشعك(   -8

 و)ابا ما كان على ماكان(.

قاعدة الحوار السليم المتسم بالموضوعية ونسعيان الماضعي   -9

مشععتركة واسععتهداف الحقيقععة وعععدم المجادلععة وتطلععب النقععاط ال

واالبتعاد عن التهويل واعتماد البرهان وامثعال ذلعك معن الشعروط 

 التي يمتلك كل منها سنداً من النصوص الشريفة.

قاعدة المنع من االفراط والتفريط واتباع المنهج الوسعطى   -10

قال تعالى: )والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا(
 (4)

. 

ى قعال تععالى: )وتععاونوا قاعدة التعاون على البر والتقعو  -11

على البر والتقوى وال تعاونوا على االثم والعدوان(
 (5)

. 

 

 جا  في البخاري في ابواب متعددة.  - 1

 جا  في الموطأ باب صفة النبي. - 2

 مسند احمد. - 3

 .67الفرقان/  - 4

 .2المائدة/  - 5
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قاعععدة المععودة: قععال تعععالى )ال ينهععاكم هللا عععن الععذين لععم  -12

يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبعروهم وتقسعطوا 

اليهم(
 (1)

. 

علعي: قاعدة احترام االنسعان باعتبعاره انسعاناً قعال االمعام   -13

)فانهم صنفان ام اخ لك في الدين اونظير لك في الخلا(
 (2)

. 

االستفادة  من احكعام الهجعرة الالزمعة عنعد التضعييا فعي   -14

 الدين.

 االستفادة من احكام الطهارة المتنوعة من قبيل: -15

 أ ع طهارة اهل الذمة.

الحكععم بالطهععارة عنععدما ال يعععرف شععي  عععن الطععرف  –ب 

 المتعامل معه.

 عدم انتقال النجاسة اال مع البلل. –جع 

 السوائل طاهرة اال مع العلم بنجاستها. -د 

 الحكم بطهارة الكحول الصناعية. –هع 

 اساليب تطهير المطهرات. –و

احكععام الجلععود المحتمععل اسععتيرادها مععن الععبالد االسععالمية.  -ز

 وغير ذلك من االحكام.

 احكام الصالة المتنوعة من قبيل: -16

 تحديد القبلةأ ع كيفية 

 معرفة اوقات الصلوات  –ب 

 

 . 8الممتحنة/  - 1

 نهج البالغة. - 2
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 احكام التقصير في السفر واالستيطان. –حع 

 احكام الصالة في وسائل النقل كالطائرة. –جع 

 حكم مزاحمة العمل للصالة. –د 

 حكم الصالة في االمكنة المشكوك غصبها. –هع 

 احكام الصوم ومنها: -17

 أ ع  تعيين مبدأ النهار ومنتهاه.

 عتماد على المراصد الفلكية.حكم اال –ب 

 احكام العالق المغذي. –حع 

 احكام الدفن -18

 احكام الطعام والشراب من قبيل: -19

 أ ع حكم اكل الطعام اذا خال مما يحرم على المسلم.

 حكمه في حالة الشك. –ب 

 حكم المعلبات مع احتمال التنجيس. –حع 

 احكام التذكية. –د 

 هم وفيها الخمر.حكم الجلوس على موائد  –هع 

 حكم الجلود ومشتقاتها. -و

 احكام التعامل مع القوانين النافذة هناك من قبيل:  -20

أ ع حرمععة مخالفععة الحقععوق المعتععرف بهععا لآلخععرين اوللدولععة 

 بشروط.

جواز النشاطات المدنية بشعروط كمعا تعاتي االشعارة العى   –ب  

 ذلك.

 رة الى ذلك.جواز اللجو  للمحاكم بشروط كما تأتي االشا –حع 
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 حرمة الغدر والخيانة ونقض العهود وهذا أمر مهم. –د 

 احكام العمل والتداول المالي من قبيل: -21

 أ ع حرمة اذالل المؤمن لنفسه.

 حرمة العمل في محالت القمار والمالهي. –ب 

 جواز الشركة مع اآلخرين في االعمال التجارية. –جع 

 ة.مسائل االيداع في البنوك المحلي –د 

 حرمة شرا  منتجات الدول المحاربة لالسالم والمسلمين. –هع 

 الحقوق المعنوية وبيعها. –و

 احكام التوارث. –ز 

 احكام بيوع الصرف وبيع اواني الذهب والفضة. –ح 

 االحكام االجتماعية من قبيل: -22

 أ ع وجوب صلة الرحم.

 وجوب احترام الوالدين. –ب 

 حقوق الجيران. –حع 

 تهنئة غير المسلمين باعيادهم.حكم  –د 

 المداراة االخالقية. –هع 

 التخلا باالخالق الحسنة. –و

 احكام المؤلفة قلوبهم. –ز 

هذا وهناك الكثير من الموارد التي يمكن ذكرهعا ولكننعا نكتفعي 

بما ذكرنعاه باعتبارهعا نمعاذق وإشعارات ينتفعع بعه فقعه المغتعربين 

قطععر آلخععر ومععن بمالحظععة الظععروف هنععاك وهععي متنوعععة مععن 

 حكومة ألخرى.
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ثم أنه قد تستجد اوتفرض ظروف قاهرة تمنع معن تطبيعا هعذه 

االحكععام التععي نسععميها )االحكععام األوليععة( باعتبارهععا تترتععب علععى 

الشي  بعنوانه وطبيعته، وهذه الظروف القعاهرة تمعنح الموضعوع 

 عنواناً استثنائياً ولذلك نسمي ذلك )العنوان الثانوي(.

 

 لثانوية المتقدمة على العناوين االولية العناوين ا

ت كل الوسائل وخيف معن أخطعار مهمعة وتعرضعت د اذا استنف

الكيانات االسالمية للخطر فان هناك مجاالً للركعون العى العنعاوين 

 الثانوية والتي تتقدم في ظروفها على االحكام االصلية.

 وقد ذكر العلما  هذه العناوين كما يلي:

ة واالضععطرار وقععد جععا ت نصععوص :  عنععوان الضععرورالننف

كثيرة لتقر هذا المبدأ منهعا قولعه تععالى: )انمعا حعرم علعيكم الميتعة 

والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير هللا فمن اضطر غير باغ وال 

 ععععععععععععاد فعععععععععععال إثعععععععععععم عليعععععععععععه ان هللا غفعععععععععععور

رحيم(
 (1)

. 

عنوان الضرر وهومنفي بمقتضى النصعوص االسعالمية   –با   

ال ضرر وال ضرار في االسالم( المشهور بين  ومن اهمها حديث )

المسلمين
(2)

. 

العسععر والحععرق والمشععقة الزائععدة حتععى لععولم يسععتتبعها  –جععيم 

ه تعالى )وما جعل عليكم عضرر ودلت على نفيه آيات من قبيل قول
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في الدين من حرق(
 (1)

. وروايات من قبيل حديث )الرفع(
 (2)

. 

حيعث يقعدم االهعم بحكعم تزاحم االهم والمهم فعي التنفيعذ    –دال  

 العقل المؤيد بالشرع.

 ان يقع العمل مقدمة للواجب اوللحرام فيكتسب حكمه. –ها  

 الى ما هنالك من عناوين ذكرها العلما . 

وهنععا ننبععه الععى أنععه يجععب التأكععد مععن تحقععا موضععوعات هععذه 

العناوين واالحتراز عن الوهم والظن الباطل. كمعا يجعب التفريعا 

رة والحرق وبين حالعة فقعدان بععض المكاسعب بين حاالت الضرو

 مما يعتبر في بعض األعراف حالة حرجية.

 

 الموقف من محاوالت الدمج والتوطين

وهي محاوالت مغرية ومنطقية في الظعاهر اذ يقعال ان المسعلم 

الععذي يعععيش فععي ظععل دولععة وقععانون معععين يجععب ان يتحمععل كععل 

طنعة. وهعذا الكعالم المسؤوليات االجتماعية ليتمتع بامتيعازات الموا

الى هذا الحد منطقي لكن العملية تسير به الى ابعد من ذلك فتحاول  

التأثير على نمط حياته، وتصعرفاته العباديعة والسعلوكية، واسعلوبه 

التربوي ألطفاله، وحتى سعلوكه الشخصعي، واسعلوب تعاملعه معع 

اآلخرين األمر الذي ال تسمح بعه حتعى مبعادئ الحريعة الشخصعية 

التمسععك بهععا. وقععد الحظنععا بعععض الععدول كاالتحععاد  التععي يععدعى
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السععوفيتي، وبلغاريععا الشععيوعية تتخععذ حجععة الععدمج االجتمععاعي 

وتفععرض علععى المسععلمين حتععى التسععمي باسععما  محليععة رافضععة 

 االسما  المتعارف عليها اسالمياً.

والمعيعار العذي يجعب ان يطبععا فعي هعذه الحعاالت، وطبعععاً اذا 

سععك بالثوابععت ومنهععا الحفععاظ علععى امكععن اختيععار الموقععف هوالتم

الطابع االلزامي، وعدم فقدان الهوية االسالمية فضالً عن السعماح 

باالنععدماق االخالقععي المتميععع، اوالتصععوري والمفععاهيمي المنععافي 

 للتصور االسالمي.

 

 االسهام في االنشطة السياسية واالجتماعية وغيرها

ة باعتبعار وال مانع  بعل معن المحبعذ االسعهام فعي هعذه األنشعط

ماسيعود منها على الفرد والفئة المسلمة بل وعلى المجتمع كله من 

خير وعطا  شريطة التحعرز ععن مايالزمهعا معن أمعور ممنوععة 

شععرعاً كاالعتععدا  علععى اآلخععرين، واإلعانععة علععى اإلثععم والكفععر 

والفساد وال يدخل المورد تحت قانون التعزاحم بعين األهعم والمهعم 

معثال فعي قبعال كثعرة العوائعد. الن قعانون بمالحظة قلعة المعصعية  

التعزاحم انمععا يجععري اذا لععم يكععن هنعاك منععاص مععن ارتكععاب احععد 

 الخطأين.

 

 الموقف من التعددية في المجتمعات موضع البحث

 العولمة والتعددية:

ان هنععاك سياسععتين عععامتين يععتم تطبيقهمععا اآلن فععي العععالم،  
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دين  المختلفععة، إحععداهما قضععية )التعدديععة( فععي النععواحي والميععا

واالخرى )العولمة(. وان التعددية ع بشكلها البسيط ع ال تعتبر شيئا 

 جديدا، ففي تاريخ البشرية هناك نماذق ومصاديا كثيرة للتعددية.

وفععي ايععران  ايضععا كانععت هنععاك تيععارات ومجتمعععات ميالععة 

نحوالتعددية، وفي بعض االحيان  وجعد ع علعى االقعل ع اثنعا عشعر 

اً منهعععا خمسعععة محليعععة المنشعععأ. فالعععدين اآلري، معععذهباً أودينععع

والزرادشعععتي، والميترائعععي واألديعععان االبراهيميعععة )اليهوديعععة، 

والمسيحية، واالسالم(، كانت متبعة في هذا البلد، وفي هعذا  اليعوم 

يوجد في ايران اتباع مذاهب عديدة، رغم قلعتهم، وكلهعم يتمتععون 

وطبقععا الحكععام بحريععات طبيعيععة فععي نطععاق الحكومععة االسععالمية 

القانون االساسي )الدستور( والقعوانين العاديعة، وهكعذا توجعد فعي 

 كثير من الدول اقليات دينية مختلفة من جملتها االقليات المسلمة.

إال  ان النقطععة المهمععة هنععا هععي انععه كععان النععاس فععي الماضععي  

يتصورون أن التعايش االجتماعي بين االديان أمعر غيعر ميسعور، 

المعتاد أنهم يعيشون منفصلين ععن بعضعهم بعضعا، لذلك كان من  

 ويتجنب احدهم االخر.

فكان أتباع كل  نحلة أومذهب  يتمركعزون فعي احعدى محعالت 

المدينععة ع بحيععث مازلنععا نععرى هععذه الظععاهرة مشععهودة فععي البلععدان 

المختلفة ع وفي القرى نجد أن اصعحاب االديعان المختلفعة يسعكنون 

رة، نجعد ان المذهبيعة والطائفيعة في قرى مختلفة، وفي هذه الظعاه

والعيش في عام الذات المغلا كان يعد نمطا معن الواجعب. وربمعا 

اشار القرآن الكريم الى نمط مشابه حين طلب النبي موسى)ع( من 
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 بني اسرائيل ان يجعلوا بيوتهم قبلة.

والمسيحيون مضى علعى اتصعالهم وتماسعهم معع المسعلمين معا 

م معازالوا  ال يعرفعون عقائعدهم وال يربوعلى االلف عام، بيعد إنهع

مراسمهم، بشكل دقيا وموضوعي، والعكس صحيح أيضا. ويعبر 

 ية السلبية.د عن هذا النمط من التعددية  بالتعد 

ويمكننا ان نتصور انه بالرغم من ان نوع النظام رهين بالعدين 

تتمتع ع أيضعا ع ان  واالخالق ورأي االكثرية بيد ان االقليات يمكن  

االنسانية والثقافية وتتعاون وتتعارف فيما بينهعا وهعذا معا   بحقوقها

 يمكن ان يطلا عليه بالتعددية االيجابية.

القضية المهمة االخرى التي غعدت تلععب دورا مهمعاً االن فعي 

نطاق السياسات الثقافية واالقتصادية والخطط السياسية هي قضية 

قي الثقافعات وحدةالثقافات المتباينة وسعيطرة ثقافعة واحعدة علعى بعا

بمقتضى العولمعة. هعذه الثقافعة المهيمنعة ليسعت سعوى واحعدة معن 

وهي ترغب في فرض نفسعها علعى    -كما يدعى    –لوازم الحداثة  

 الجميع بالقوة والقهر.

معة العى هعدفها وبعأي نعوع معن لولكن هل يمكن ان تصعل العو

التعدديعة؟ فمضععمون االععالن العععالمي لحقعوق  االنسععان وخاصععة 

لمتعلعععا بعععالحقوق المدنيعععة والسياسعععية، يعطعععي جميعععع الميثعععاق ا

المواطنين حا حرية الفكر والعقيدة والدين، وحا تاسيس المحافل 

ات السلمية والنقابات واالتحعادات المهنيعة، وحعا تشعكيل موالتنظي

العائلة والمساواة امام القانون واالهم من كل ذلعك، تمتعع االقليعات 

لمراسععم والوظععائف الدينيععة بثقافععة ولغععة خاصععة بهععا والقيععام با
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 والعبادية.

فنظرة هذا االعالن ذات طابع تعددي من النمط  االيجابي، بيعد 

ان سياسة عولمة الثقافات رغم انهعا قبلعت فعي الظعاهر بمفعاد هعذا 

االعالن لكنها تميعل عبعر فعرض سعيطرة ثقافتهعا العى محووازالعة 

اسعتخدام   قضية التعددية الثقافية. وفعي هعذا السعياق فانهعا تحعاول  

التكنولوجيععا، واالرتباطععات واالتصععاالت، وتسعععى لتسععخير مفععاد 

المواثيععا القانونيععة وغيرهععا لتحقيععا غاياتهععا وهنععا يظهععر التبععاين 

 والتعارض بين الحداثة ومابعد الحداثة.

ان من واجب المفكرين المسلمين تعيعين اسعتراتيجية  التصعدي 

حات المطروحة فعي لهذين النمطين من التفكير، وان جميع االقترا

الندوات المختلفة ومن جملتها في قضية االقليعات ينبغعي ان تكعون 

 في سياق نوع انتخاب هذه الستراتيجية.

وان انتخععاب التعدديععة السععلبية كسععتراتيجية، يععؤدي اليععوم الععى 

النععزاع والمواجهععة بععين الشعععوب والفععرق المختلفععة فععي نهايععة 

ارهابيعاً عععن االسععالم المطعاف، كمععا يعكععس للععالم طابعععا خشععناً و

والمسلمين، ويشوه صورته في انظار الرأي العام الععالمي..عالوة 

على ذلك، فاننا اليمكننا الجمع بين سياسة الحوار بين الحضعارات 

 ومبدأ التعددية السلبية، فهاتان قضيتان متناقضتان دائما.

التعددية االيجابية وهذا ما فعلناه،   ىاذن، فال مناص من أن نتبن

ان مفععاد القععرارات ومضععمون المقععاالت المتعلقععة  بالعالقععة بععين و

االسععالم  وحقععوق االنسععان، يركععز فععي الغالععب علععى هععذه الرؤيععة 
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 ويؤكدها.

وهنا ينبغي للمفكرين المسلمين ع وخاصة في المجتمععات غيعر 

االسععالمية ع أن يركععزوا ويؤكععدوا علععى التعدديععة الذاتيععة والتنععوع 

نن والتراث الديني والثقافي والحضعاري، الطبيعي في التقاليد والس

وأن يوظفوا جهودهم من اجل  الدفاع عن الخصائص التي  تشكل 

هويععة االديععان والحضععارات المختلفععة وان اليسععمحوا بععأن يععتمكن 

االتجاه الساعي لفرض الهيمنة والتسعلط بعان يجععل الععالم كلعه ذا 

حقعا لون وطعابع واحعد يريعده هوويحعدده بنفسعه ويبلعغ نشعوته وي

 مآربه عبر فرض تلك الهيمنة.

كما أن عليهم أن يفهموا االخرين بعأن السعنن الدينيعة  والتقاليعد 

الثقافية كثيرة ومتنوعة وان السعي لتوحيدها واضفا   طابع ولون 

 واحد عليها عمل غير مجد بل ومضر جداً.

وبالطبع فانه من الواضح ان هذا االمر ينبغي ان اليتحول العى 

هاك حقعوق االنسعان وسعائر المفعاهيم والقعيم االنسعانية ذريعة  النت

واالخالقية العامة، وتبديل ذلعك العى وسعيلة يسعتخدمها المقتعدرون 

والمتسععلطون لتحقيععا غايععاتهم ومععآربهم المعاديععة لالنسععانية، اوان 

 نقصر نحن ونستنكف عن عرض وطرح آرائنا االسالمية.

العى العنمط   ولألسف نجعد احيانعاً  ان بععض المسعلمين يميلعون

السلبي من التعددية، وكما أسعلفنا فعان هعذه السعتراتيجية ال تعطعي 

للرأي العام انطباعاً جيدا عن المسلمين. ومعن ناحيعة اخعرى نعرى 

احيانا ان المسلمين الذين يقبلون التعددية االيجابية غدوا يظهعرون 
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بعض التراخي في االصرار على عقائدهم وحقوقهم، نتيجة لتعأثير 

وسائل االعالم العامة  وللروابط القائمة، بل وطفا بعضهم وتلقين  

يروق لفكرة فصعل العدين ععن السياسعة، وهعذا وجعه خطيعر آخعر 

 للمشكلة.

 

 مدى مشروعية التحاكم للقضاء غير االسالمي؟

ان الحكم االولي  في الموضوع واضح فال يجوز التحاكم  الى 

 قضا  غير اسالمي ألمرين اساسيين:

الحاكم الينفذ على أحد النه خالف االصل اال ان ان حكم    االول

يمتلك الحاكم والية وفا قانون شرعي اوان يتفا عليه المتحاكمان 

بارادتهما الحرة. والحعاكم غيعر المسعلم وتحعت ظعل حكومعة غيعر 

 مسلمة اليمتلك حا القضا  هذا.

أن القوانين التي يقضي بها الحاكم  ليست قوانين شرعية   الثاني

ان يقال ان التزام الفرد بحا المواطنة يعني الدخول في   ملزمة اال

عقد اجتماعي ملزم وحينئذ فال ينفعذ هعذا االلتعزام  اال فعي الحعدود 

 المقبولة شرعاً.

فاالصل اذن ان ال يتم التحاكم الى القضا  غير االسالمي اللهم 

اال اذا عدم القضا  االسالمي وتوقف استنقاذ الحا على مثعل هعذا 

التحاكم.
  (1)

واذا شعر المسلم بان القاضي اعطاه فوق حقعه فعليعه    

 االمتناع عن التمتع به.

 

من قرارات مجمع الفقه االسالمي الدولي الصادر   9/د95/8اجع القرار رقم  ع ر  1

 في دورته التاسعة في ابوظبي بدولة  االمارات  العربية المتحدة.
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 أسس وتوصيات تجب مالحظتها 

وفي ختام البحث نقترح ما اقترحناه سابقاً في اجتماعات عقدت 

 بهذا الشأن.

 فندعوالى مراعاة جملة من المبادى  واألسس أهمها ما يلي:

ها وتعاونهعا علعى اخعتالف ( ترابط االمة اإلسالمية وتضعامن1

 شعوبها وأقطارها.

( الثوابت االسالمية يجب العمل على احترامها وااللتزام بهعا 2

 بدقة.

( احتععرام حقععوق اإلنسععان وضععرورة المحافظععة عليهععا بكععل 3

الصور الممكنة على أساس مراعاة القواعد والمبادى  الدولية فعي 

 التعامل.

ترام الرأي والدعوة للحوار (  القبول بالتعددية االيجابية  واح4

االيجابي بين االديان والحضارات بهعدف البحعث ععن كعل صعور 

 التفاهم والتعاون الممكنة لتحقيا خير االنسان ومصلحته.

 ( احترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.5

(   دعوة المسلمين في كعل بلعد يعيشعون فيعه إلعى ان يكونعوا 6

ين يسعون لتقدم بالدهعم ورفعتهعا فعي اطعار تقابعل  مواطنين صالح

 الحقوق والواجبات.

( ضرورة اعتماد المبادى  نفسعها فعي التعامعل معع االقليعات 7

 مسلمة كانت أم غير مسلمة في الدول االسالمية اوغيرها.

( تشععابك العالقععات  الدوليععة واهتمععام الععدول بصععورتها أمععام 8

يعة سياسععية كانعت أواقتصععادية المجتمعع اإلنسعاني وبعالقاتهععا الدول
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 أوثقافية.

( اعتمععاد المعلومععات الصععحيحة واتخععاذ المواقععف بعيععداً عععن 9

االنفعال والتشنج والحرص على الحكمة فعي المعالجعة واالسعتفادة 

 من كل الظروف المتاحة ومن كل صيغ العمل المتوفرة.

ويالحعظ أن أهععم معا يجععب مالحظتععه عنعد التصععدي لموضععوع 

الف أوضاع االقليات معن بلعد إلعى آخعر. فاليمكعن االقليات هواخت

النظر إليها جميعاً بمنظار واحد،  فبعضها قد نال حقوقه وبعضعها 

مايزال يعمل لتأكيدها في المجتمععات التعي تععيش فيهعا، وبعضعها 

 تهدد وجودها عمليات االستئصال والتطهير العرقي.

بكل وعلى ضو  ذلك فاننا نؤكد على معالجة موضوع االقليات 

 ابعاده وأنه يجب ان يقوم على المحاور التالية:

أوالً: المحافظعععة علعععى وجعععود هعععذه االقليعععات وحمايتهعععا معععن 

 االستئصال والطرد الجماعي

ثانياً: المحافظة على هوية االقليات المسعلمة وذاتيتهعا الخاصعة 

 حتى ال تتعرض للذوبان والتصفية الفكرية والثقافية.

االقليات باعتبارهم مواطنين لهم كامعل ثالثاً: احترام حقوق هذه 

 الحقوق في الدول التي يعيشون فيها.

رابعععاً: تفعيععل دور الشعععوب والععدول االسععالمية والمنظمععات 

والهيئات التابعة لها في دعم ومسعاعدة هعذه االقليعات علعى اسعاس 

 احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

تاحععة لععدى هععذه االقليععات خامسععاً: االسععتفادة مععن اإلمكانععات الم

 عملية واقتصادية في مختلف الميادين في الدول االعضا .
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 نماذق من تساؤالت األقليات

 والجواب عليها

 

النماذق على مجموعة من   نعتمد في هذه  قدمها    األسئلةونحن 

الفقه    اإلسالميالمركز   إلى مجمع  الدولي    اإلسالميفي واشنطن 

 بجدة وهي كمايلي: 

بأن معظم    ما  :1س  بالجنسية االجنبية علماً  حكم التجنس 

أو  التجنس  قبلوا  على    األقدام يعتزمون    الذين  يؤكدون  ذلك  على 

قد   ألنهم  اال  ذلك  فعلوا  ما  بالدهم    أوذواأنهم  في  واضطهدوا 

 االصلية؟ 

بنفسه    الجواب:  على    أمرالتجنس  دليل  وال  محرم  غير 

هو  بل  بذاته  ول  حرمته  الحلية،  بقاعدة  إلى  محكوم  أدى  اذا  كنه 

 محرم آخر من قبيل: 

 أ ع منعه من ممارسة واجباته الدينية،  

ب ع اجباره على فعل المحرمات من قبيل لزوم تأييد احد  
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أو مثالً،  الظالمين  كالربا    الحزبين  المحرمة  باالعمال  العمل 

في   التجند  خالل  من  االخرى  الشعوب  على  واالعتدا   والقمار 

 رين وامثال ذلك، جيش محتل معتد على اآلخ 

 جع ع تعريض اوالده أوزوجته لالنحراف وامثال ذلك،  

 فانه ال يجوز.  

مع    :2س  االسالمية  غير  البلدان  إلى  الهجرة  حكم  ما 

وجود احتمال تعرض االبنا  الكتساب عادات ال يرضاها االسالم.  

 وفاتهما.   وخصوصاً في حالة انشغال الوالدين أو

الحا  الجواب:  هذه  في  اذا  الهجرة  اال  جائزة  بنفسها  لة 

كل   اتخذ  فاذا  االول  السؤال  جواب  في  اليه  اشرنا  ما  الزمها 

ذلك  له  تعالى  هللا  غفر  أمره  على  غلب  ثم  الالزمة  االحتياطات 

 بلطفه ورحمته. 

ما حكم زواق المسلمة بغير المسلم اذا طمعت في    :3س 

ن  اسالمه بعد الزواق حيث تدعى مسلمات كثيرات انه ال يتوافر له 

االكفا  من المسلمين في غالب االحيان وانهن مهددات باالنحراف  

 يعشن في وضع شديد الحرق؟   أو

اجماعاً.    الجواب:  المسلم  بغير  المسلمة  زواق  يجوز  ال 

لهن(   يحلون  هم  وال  لهم  حل  هن  )ال  الشريفة  اآلية  عليه  وتدل 

 ( باالضافة للروايات الكثيرة. 10)الممتحنة: 
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 ح هذا العمل المحرم قطعاً. ومسألة الحرق ال تبي 
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بين    : 4س  والمعاشرة  الزوجية  استمرار  حكم  ما 

زوجة دخلت االسالم وبقي زوجها غير مسلم ومن اهل الكتاب  

في   وتطمع  واالنحراف  الضياع  عليهم  تخشى  اوالد  منه  ولها 

 هداية زوجها إلى االسالم؟ 

فلو  الجواب:  الطالق  تعتد عدة  ان  الزوجة  اسلم    على 

قبل واالثبت    الزوق  نكاحهما  على  باقيان  فهما  العدة  انقضا  

اما   السؤال  فرض  في  هذا  اسالمها  حين  من  العقد  انفساخ 

لوفرض كون الزوجين تحت ذمة الحكم االسالمي فان العقد ال  

االسالم وال   دار  يخرجها من  ان  للزوق  يحا  ينفسخ ولكن ال 

 يحا له ان يكون مع زوجته ليالً. 

في مقابر غير المسلمين اذ    ما حكم دفن المسلم  :5س 

ال يسمح بالدفن في غيرها وال توجد مقابر خاصة للمسلمين اال  

 في بعض البلدان؟ 

مقبرة    الجواب:  إلى  المسلم  الميت  نقل  امكن  ان 

العامة   المقبرة  في  دفنه  تم  واال  آخر  بلد  ولوفي  المسلمين 

 اضطراراً.

ما حكم بيع المسجد بعد ان ينتقل المسلمون إلى    :6س 

فما   استبداله  يمكن  لم  واذا  آخر  بمكان  واستبداله  اخرى  محلة 



 

 174 ن التقيد بالثوابت…االقليات االسالمية بي 

 هي اقرب الوجوه التي يمكن صرف الثمن فيها؟ 

المسجد وقف مؤبد امضاه الشارع فال يصح    الجواب: 

نعم   المسجدية  تبقيه على  التي  الطرق  استنفاذ كل  فيجب  بيعه 

اذا لم يمكن واقتضت المصلحة االكيدة ذلك تم بيعه واستبداله  

بعنوان    وأ يعنون  لم  وان  فيه  يصلى  محل  في  الثمن  صرف 

 المسجد.

تدعوهن    :7س  ونسائهم  المسلمين  بنات  من  كثيرات 

الدراسة إلى السفر إلى واليات اخرى بدون    ظروف العمل أو

 محرم ومن غير رفقة فما حكم هذا السفر؟ 

من    الجواب:  منعت  التي  النصوص  ان  الواضح  من 

لوج كانت  محرم  بدون  لالذى  السفر  العقالئي  االحتمال  ود 

واالعتدا  االمر الذي لم يعد مطروحاً عادة فال مانع من مثل  

هذا السفر نعم مع عدم االمن يجب اصطحاب محرم أومن تثا  

 به. 

أو  :8س  النسا   ظروف    بعض  تضطرهن  الفتيات 

أو أو   العمل  بمفردهن  االقامة  إلى  غير    الدراسة  نسوة  مع 

 ة؟ مسلمات فما حكم هذه االقام 

 ال نرى مانعاً في ذلك. الجواب: 



 

 175 ن التقيد بالثوابت…االقليات االسالمية بي 

المهجر    :9س  بالد  في  المسلمات  بعض  على  يترتب 

الدراسة كشف ما عدا الوجه والكفين    بمقتضى لوازم العمل أو 

 فما حكم ذلك؟ 

ولو   الجواب:  حتى  ذلك  يجوز  ترك    ال  األمر  استلزم 

تقدر   التي  احكامها  للضرورات  نعم  اليه  المشار  الظرف 

 بقدرها. 

مصاريف    هل  : 10س  لتغطية  العمل  للطالب  يجوز 

 الدراسة في المطاعم التي تقدم الخمور ولحم الخنزير؟ 

هو  الجواب:  ويتجنب  ذلك  باالعمال    يجوز  القيام 

 المحرمة. 

الخنزير    : 11س  ولحم  للخمور  المسلم  بيع  حكم  ما 

 لغير المسلمين؟ 

يعم    الجواب:  فانه  سحتاً  كان  لما  الخمر  ثمن  ان  قيل 

فر والمسلم ويحتمل اختصاص ذلك بالمسلم وفي  المشتري الكا

يبدو  والذي  المسلمين  االنسان    بالد  يطهر  ان  لزوم  للنظر 

 المسلم نفسه وماله من هذا العمل وهذا الثمن. 

هناك كثير من االدوية تحوي كميات مختلفة    : 12س 

إلى الحد الذي يصعب    % 25إلى    % 1من الكحول تتراوح بين  



 

 176 ن التقيد بالثوابت…االقليات االسالمية بي 

 لخالية منه فما حكم تناولها؟ فيه الحصول على االدوية ا

على    الجواب:  ولواحتوت  حتى  نجسة  االدوية  هذه 

 نسب قليلة جداً ولكن ال يأتي هذا في مثل الموارد التالية: 

 ع ما اذا احتملنا ان الكحول فيها صناعي. 1 

ع ما اذا كان االستعمال بمثل االستشمام والتقطير في  2 

 فم من دون االبتالع. العين وااللصاق على البدن أومداواة ال

 ع حاالت االضطرار. 3 

ما حكم اقامة حفالت الزفاف في المساجد مما    : 13س 

 تلج  اليه ضرورات الحالة؟ 

ذلك    الجواب:  من  مانع  فال  محرم  ذلك  يتخلل  لم  اذا 

 ويجب مراعاة حرمة المساجد وقداستها. 

رعاياها    : 14س  على  تفرض  الحكومات  بعض 

 فما حكم ذلك؟   التسّمي باالسما  النصرانية 

ال مانع من ذلك في هذه الحالة اال ان يكون    الجواب: 

حالة   في  اما  تعالى  هللا  حرمات  من  لحرمة  هتك  االسم  في 

 االختيار فينبغي استعمال االسما  االسالمية. 

أو  :15س  الطالب  زواق  حكم  المسلمة    ما  الطالبة 

عقد  كونه  رغم  الدراسة  مدة  انتها   عند  انها ه  ينوي  اً  زواجاً 



 

 177 ن التقيد بالثوابت…االقليات االسالمية بي 

 دائماً في االصل؟ 

ال مانع من ذلك بل يجوز تسمية التوقيت منذ    الجواب: 

 ابتدا  العقد. 

العمل    : 17س  محالت  في  المرأة  ظهور  حكم  ما 

 مأخوذاً شعر حاجبيها؟  والدراسة مكتحلة أو 

ال بأس في ذلك النها من الزينة المستثناة من    الجواب: 

 التحريم. 

ف  : 18س  حرجاً  يجدن  المسلمات  عدم  بعض  ي 

 مصافحتهن للرجال االجانب فما حكم ذلك؟ 

والمرأة    الجواب:  الرجل  االجنبيين  بين  المصافحة 

 حرام اما الضرورات والحرق فلها احكامها. 

الكنائس القامة الصلوات    :19س  هل يجوز استئجار 

 الخمس مع ما فيها من تماثيل؟

 تم ستر التماثيل.  ال مانع من ذلك وحبذا لو  الجواب: 

 


