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0Fبسم هللا الرحمن الرحيم 

1 
 

 مقدمة
 ا حمحم��د ل، نحم��ده ونس��تعينه ونس��تهديه ونس��تغفره، ونع��وذ 

بال ما شرور أنفسنا وما سيئات أعمامن�ا، م�ا يه�ده هللا ف�ال مض�ل 

هللا وح�ده ال ش�ريك مه، وما يضلل فال ه�ادي، وأش�هد أا ال  م�ه  ال 

مه وأشهد أا سيدنا و نبيا محم�دحً عب�ده و رس�ومه، أدى حألمان�ة وبل�غ  

حمرسامة ونصح حألمة وجاهد ف�ي هللا ح�ق جه�اده. حمله�م ص�ّل و س�لم 

وبارك عل�ى ه�ذح حمنب�ي حألم�ي وعل�ى آم�ه وأص�حابه حمك�رحم حمطيب�يا 

 حمطاهريا وما نهج نهجهم  مى يوم حمديا، ثم أما بعد:

حمذي جمع شمل حألمة حممحمدية منصرة خي�ر حمبري�ة،  حمحمد ل

حمذي دفع حمصحوة حإلسالمية و حمعلماء حمرب�انييا  م�ى بي�اا  حمحمد ل

حم�ذي أمه�م مس�ئومي حمحكوم�ات  ونشر سنة سيد حممرس�ليا. حمحم�د ل

وحمدول حإلسالمية ملتكاتف و حمتآزر فيما بينها وحموقوف صفاً وحح�دة 

حإلسالمية. حملهم بارك في تلك حمجهود ف�ي ه�ذح ملدفاع عا حممقدسات 

                                                 
ه��ذه الدراس��ة ف��ي األص��ل ورق��ة علمي��ة ق��دمت ف��ي الم��ؤتمر الع��المي لنص��رة   1

 )2006مارس  23-22هـ  الموافق  1427صفر  23-22(البحرين  النبي 
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حميوم حمعظيم حممشهود، و ال تحرمنا و ياهم ما خيرك حمموع�ود  ن�ك 

 يا موالنا خير مسئول وأكرم مأمول. 

حمحمد ل حمذي أرسل رسومه بامهدى و ديا حمحق ميظهره على 

حم��ديا كل��ه و م��و ك��ره  حممش��ركوا. حمحم��د ل حم��ذي ق��ال ف��ي كتاب��ه: 

 ٌَد َرُس���وُل هللاَِّ ُمح���  ِالّ  ، و ق���ال ع���ز م���ا قائ���ل: )29(حمف���تح:،  مَّ

ُ  ِْذ أَْخَرَجُه حمَِّذيَا َكَفُروح َثاِنَي حْثَنْيِا  ِْذ ُهَما  َتْنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرهُ هللاَّ

 ُ َ َمَعَن���ا َف���أَْنَزَل هللاَّ ِف���ي حْمَغ���اِر  ِْذ َيقُ���وُل مَِص���اِحِبِه ال َتْح���َزْا  ِاَّ هللاَّ

��َدهُ ِبُجُن��وٍد مَ��ْم َتَرْوَه��ا َوَجَع��َل َكلَِم��َة حمَّ��ِذيَا َكَف��ُروح َس�� ِكيَنَتُه َعلَْي��ِه َوأَيَّ

ُ َعِزي��ٌز َحِك��يمٌ  ِ ِه��َي حْمُعْلَي��ا َوهللاَّ ��ْفلَى َوَكلَِم��ُة هللاَّ  ،)40(حمتوب��ة:، حمسُّ

 ،َوَم�����ا أَْرَس�����ْلَناَك  ِالَّ َرْحَم�����ًة مِْلَع�����امَِميَا  :وق�����ال تع�����امى

 . )107ء:نبيا(حأل
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إطاللة على أوضاع المسلمين في أوروبا الغربية 
 والشرقية

 ( رؤية في الواقع واألمل )

 
 تمهيد

يعود وجود حإلسالم ف�ي حمغ�رب  م�ى ق�روا س�حيقة،  م�ى س�نة 

م عن��دما ف��تح حممس��لموا حألن��دمس و حس��تقروح في��ه. حس��تمر حك��م 711

م. و 1492 –م 711حإلسالم ف�ي حألن�دمس قرحب�ة ثماني�ة ق�روا، م�ا 

م�ع س��قوط حمدوم��ة حإلس��المية ف��ي حس��بانيا و ط��رد حممس��لميا م��ا تل��ك 

حمجزيرة و مجيء حمدومة حمعثماني�ة ف�ي حمحك�م، فإنه�ا أخ�ذت توس�ع و 

تم���دد دحئ���رة حكمه���ا ش���يئاً فش���يئاً  م���ى جزي���رة حمبلق���اا ف���ي أوروب���ا 

حمشرقية، و حستمر حكم حمدوم�ة حمعثماني�ة  م�ى نهاي�ة حمح�رب حمعاممي�ة 

ف��ي جزي��رة حمبلق��اا يقطنه��ا أع��دحد كبي��رة م��ا حممس��لميا ف��ي  حألوم��ى.

حمبوس���نة و حمهرس���ك، و حممس���لميا حألمب���اا ف���ي مق���دونيا وكوس���وفا 

1Fوأمبانيا، حمدومتاا حموحيدتاا باألغلبية حممسلمة في أوروبا 

2. 

                                                 
ملمزيد حول أوض�اع حممس�لميا و معان�اتهم ف�ي جزي�رة حمبلق�اا أنظ�ر حممجل�ة  2

 حإلسالمية في أمريكا حمشمامية:
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 ا توحجد حممسلميا في أوروبا حمغربية تعد ظ�اهرة جدي�دة بع�د 

ء مهاجرحً، وحآلخ�روا ج�يء به�م حمحرب حمعاممية حمثانية، حمبعض جا

ما قبل حمدول حممس�تعمرة  م�ى أوروب�ا الس�تغالمهم وتش�غيلهم، نظ�رحً 

مح��اجتهم  م��يهم  و مس��رعة حمنم��و حالقتص��ادي ف��ي أوروب��ا. ف��اإلنكليز 

م��ثالً ج��اؤوح باألي��دي حمعامل��ة ذحت أغلبي��ة مس��لمة م��ا ش��به حمق��ارة 

ريقي��ة حمش��مامية حمهندي��ة، و حمفرنس��يوا ج��اؤوح باألي��دي حمعامل��ة م��ا  ف

ذحت أغلبي��ة مس���لمة، و حمهوالن��ديوا ج���اؤوح بامعم��ال و حممه���اجريا 

حممسلميا و غيرهم ما  ندونيسيا. بينم�ا حألمم�اا حم�ذيا م�م يس�تعمروح 

أح��دحً فه��ؤالء حس��تعانوح بامعم��ال م��ا تركي��ا. و أم��ا بقي��ة حم��دول غي��ر 

حممستعمرة، فاممسلموا دخلوح  مى بالده�م ع�ا طري�ق حمهج�رة. يبل�غ 

عدد حممسلميا  في حمغرب قرحبة خمسة عشر مليوناً ؟. و ال ش�ك أا 

ه��ؤالء حممس��لميا حمج��دد ف��ي حمغ��رب م��م يكون��وح وحع��يا و م��دركيا 

 حمثقافة حمغربية تمام حإلدرحك.

وفي حألمريكيتيا موحظ توحجد حممسلميا بكثرة في حمستينات و 

ذوي  حمس��بعينات. و أم��ا كن��دح، فإنه��ا تبن��ت حمس��ماح بهج��رة حممس��لميا

حمكف���اءحت و حممه���ارحت حمعامي���ة. بينم���ا سياس���ية حموالي���ات حممتح���دة 
                                                                                                         
Abiva, Huseyin: Muslim Minorities Face Increasing 
Hostility in the Balkans, The International Message – 

North America's Magazine, September 1991,pp.21-22  
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حألمريكي�ة، م�م تك�ا كسياس�ة كن�دح. حموالي�ات حممتح�دة كان�ت ترك��ز و 

تشدد على حممهاجريا بتعلم و  جادة حملغة حإلنكليزية، و فهم حمدستور 

 حألمريكي و حمثقافة و حمتقاميد و حألعرحف حألمريكية.

ي جزي��رة حمبلق��اا فك��انوح يع��انوا م��ا قس��وة بينم��ا حممس��لميا ف��

حمنظ����ام حمش�����يوعي، و حمتم�����زق حمعرق�����ي وحمط�����ائفي. حمش�����يوعيوا 

حممتعصبوا كانوح يحيوا نزعة حمكره و حمحقد على حمدومة حإلسالمية 

حمعثمانية بيا أوساط حمشعوب حمتي كانوح يحكمونها. حمنظام حمشيوعي 

ر فيما بينها ملوصول  م�ى منع أتباع هذه حألدياا ما حمتفاهم و حمتحاو

نقطة مشتركة ترضي حمجميع. محاومة حمبوسنييا على  يجاد أرضية 

مشتركة، تتسم بامتسامح حمديني بيا حممسلميا و حمصرب و حمكروحت 

2Fكانت فكرة غير مقبومة مدى حمصرب و حمكروحت 

3  . 

                                                 
ملمزيد عا أوضاع  حممسلميا في حمبلقاا عموم�اً وأوض�اع مس�لمي حمبوس�نة   3

 أنظر حممجلتيا:
Lopasic, Alexander: Islamization of the Balkans with 

Special Reference to Bosnia,  
( Journal of Islamic Studies), 5:2, (1994), pp.163-182; 

 Abid, Safet: Europe's Endangered  Species: Yugoslavia's 
Forgotten Muslims - ( A Survey of the Indigenous 
Muslims of Bosnia and Herzegovina-Past History-
Current Situation-Future Prospects,( The Message 

International), September 1991, pp.23-26 
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 ا قضية حمتعددية حمدينية في أوروبا حمغربي�ة م�ا زحم�ت ش�جرة 

اض�جة. ألوروب�ا حمغربي�ة ت�اريخ دين�ي طوي�ل مظل�م و و فكرة غير ن

دحم. أقرب مثال على ذمك حرب حمبوسنة و حمهرس�ك م�ع حمص�رب و 

حرب مسلمي كوسوفا مع حمصرب. ففي نظر كثير ما حممسلميا في 

حمغرب تعد تلك حمحرب حرباً بيا حإلسالم و حمغ�رب، و ص�ورة ه�ذه 

دحفع و حمرشاش�ات، حمحرب في حمبوسنة و كوسوفا هي حمدبابات و حمم

بينما صورة حمحرب بيا حإلسالم و حمغرب في حمغ�رب ه�ي حمق�وحنيا 

حمصارمة و حممشددة في حق حممسلميا، تهميش حإلسالم و حممسلميا، 

حمهج��وم حإلعالم��ي حمعني��ف ض��د حمق��يم و حممب��ادئ حإلس��المية، حالته��ام 

باألص��ومية و حمتط��رف و  حإلره��اب. تج��د ف��ي أوروب��ا حمغربي��ة م��ا 

ط����رفيا م����ا ين����ادي بإرج����اع حممس����لميا  م����ى أوط����انهم، و أا حممت

مح��اوالت حألط��رحف حمديني��ة ف��ي  يج��اد حمحل��ول و حمس��بل حمموص��لة 

 ملتفاهم و حمعيش تحت سقف وححد قد فشلت.

 ا تدفق حممسلميا حممهاجريا بامكثرة  مى بريطاني�ا، أدى ذم�ك 

مة ف�ي بامسلطات حمبريطانية  مى حتخاذ حإلجرحءحت و حمقوحنيا حمصار

حق هؤالء حممهاجريا ما حممسلميا. مقد أمغوح حق دخ�ول حممس�لميا 

 ال بامتأش���يرة حمرس���مية، ه���ذح حمتش���دد ف���ي حإلج���رحءحت أدى ب���بعض 

،  م�ى توق�ع ح�رب Enoch Powell حمسياس�ييا حممح�افظيا مث�ل: 
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أهلية بيا أصحاب حمثقافات حممتعددة و حممتنوعة تجري بسببها أنهار 

أدى هذح حمتخوف أيض�اً برئيس�ة حم�وزرحء حمس�ابق  حمبالد بامدماء، كما

Mrs. Thatcher .مى  بدحء قلقها  زحء تدفق حممهاجريا  مى حمبالد  

 ذح كاا بعض حمباحثيا يقسم أحوحل حممسلميا ف�ي حمغ�رب  م�ى 

مرحلة ما قبل أزمة كتاب سلماا رشدي و حممرحل�ة م�ا بع�د ص�دور 

حممس�لميا ف�ي حمغ�رب و  حمكتاب، فإنه يحق منا أا نقسم أيض�اً أح�وحل

في حمعامم  مى مرحل�ة م�ا قب�ل أح�دحث حمح�ادي عش�ر م�ا س�بتمبر، و 

حممرحلة حمتي تلت تلك حممرحل�ة. ب�ل، يمك�ا تقس�يم أح�وحل حممس�لميا 

أيض���اً  م���ى م���ا قب���ل أزم���ة حم���دنمرك و حممرحل���ة م���ا بع���د حألزم���ة 

 حمدحنمركية. 

 

 

 

 

 
 المبحث األول: نظرة الغربيين إلى اإلسالم
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حمعاممية معالقة  حمنظرة حمموضوعية و عض حممحلليا أايرى ب

يا ـ��  س��المَ  حمغ��رب باإلس��الم تكش��ف ع��ا أا هن��اك ف��ي ب��الد حمغ��رب

. حألول: حإلسالم حم�ذي يبح�ث عن�ه حممستش�رقوا حا وححدً وميس  سالمً 

ف����ي مرحك����ز حألبح����اث حألكاديمي����ة أو ف����ي حمجامع����ات، و يقض����وا 

اعي����ة و ديني����ة أعم����ارهم ف����ي حمبح����ث ألغ����رحض سياس����ية و حجتم

حإلس��الم كم��ا في��رى حممحلل��وا ه��و  أم��ا حمن��وع حمث��اني وحس��تعمارية،

يعرف��ه حمرج���ل حمع���ادي ف���ي أوروب��ا وأميرك���ا، وه���و خاض���ع تمام���ا 

ح وتحمل��ه مس��ئومية ك��ل ا مري��دً موس��ائل حممي��ديا حمت��ي تص��وره ش��يطانً 

حمموبق�ات حمت�ي ق��د تظه�ر حمي��وم أو غ�دح ف�ي حمع��امم.. وال تت�ورع ع��ا 

أا ه�ذح حمفه�م حممش�وه  مألس�فو .ه ص�غيرها وكبيره�امصاق حمتهم ب� 

3Fيظه��ر ف��ي حمس��احة مإلس��الم ه��و حم��ذي 

يع��اني من��ه و ه��و  حم��ذي  ،4

وي�دفعوا ثمن�ا ألخط�اء م�م يرتكبوه�ا وتك�وا ، حممسلموا في حمخارج

! م�ةنفسهم ورحء حمقضباا. دوا ذن�ب أو جريأحمنتيجة أا يجد هؤالء 

غرب حول تقسيم حإلس�الم ويرى حممحللوا أا حامياً هناك جدل في حم

وحمث��اني  ،حألول ه��و حإلس��الم ف��ي أوروب��ا م��ى قس��ميا آخ��ريا أيض��اً: 

                                                 
ممزيد ع�ا دور حممستش�رقيا ف�ي تش�ويه ص�ورة حإلس�الم ف�ي حمغ�رب، أنظ�ر  4

دور المستشرقين في تشويه بحثاُ غير منشور مكاتب هذه حمسطور، بعنوحا: " 
 صورة اإلسالم "



---------واألمل الواقع  –الجاليات اإلسالمية في أوروبا الغربية و الشرقية    

 
- 12 - 

أا  ما أوضحناه آنفاً ما ول يقصد بهحأل حمقسم.. 4F5 هو:  سالم أوروبا

 مه��اجريا أبن��اء حمجامي��ات حإلس��المية نزح��وح م��ا بل��دحنهم حألص��لية

مح�ال ح هوخط�ورة ه�ذ ،ميستوطنوح أوروبا في كانتون�ات، ش�به مغلق�ة

أا حممس���لميا ف���ي أوروب���ا يكون���وا مع���زوميا ط���وحل حموق���ت ع���ا 

 حممجتمع حمذي يعيشوا فيه. 

مه�ا  اً◌ً أا أوروبا جغرحفي� ، أيحمثاني هو  سالم أوروبا وحمقسم

صفات مختلفة ع�ا ص�فات حمحي�ز حمجغرحف�ي حمعرب�ي أو حإلس�المي، 

يتناس�ب م�ع   سالمها بطابعها حمخاص تصطبغوما ثم فما حقها أا 

ال  بدو ملباحث أنه. ويها و بيئتها وظروفها حالجتماعية وحمعرقيةوحقع

م��ا ه��ذح حمتقس��يم، ألا حموحق��ع حمع��اممي حإلس��المي  ض��رر وال ض��رحر

و  ندونيس�يا س�الم   يشهد به�ذه حمحقيق�ة حموحقعي�ة، كم�ا ه�و حمح�ال ف�ي

5Fماميزيا و تركيا و حمبوسنة و حمهرسك و كوسوفا 

 سالم مص�ر،  و ،6

 .و سوريا حمسودحا  سالم ، و سالم حإلمارحت و

                                                 
يني��ة كت��ب ع��دد م��ا حمب��احثيا حممعاص��ريا، و ح��ول ه��ذه حممس��أمة حمعلمي��ة حمد 5

أفضل ما كتب ح�ول ه�ذه حممس�ائل وحممش�اكل حألخ�رى حمت�ي يوجهه�ا حألقلي�ات 
حممسلمة في حمغرب، هو حمباحث حمسويس�ري حألس�تاذ حم�دكتور ط�ارق رمض�اا، 

 How to be a  عربي حألصل غربي حمنشأة. رحجع كتابه باإلنكليزية بعنوحا:
European Muslim ،و مق��د ترجم��ه  م��ى  ي��ف تك��ون مس��لماً أوروبي��اً ( ك (

 حملغة حمبوسنية حألستاذ حمدكتور: فكرت كارتشش
حول أوضاع حممسلميا في أوروبا حمغربية و حمبوسنة و كوس�وفا ف�ي أوروب�ا  6

حمش��������رقية، رحج��������ع  موق��������ع حمكش��������اف حإلس��������المي عل��������ى حالنترن��������ت 
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ا في حمغ�رب ه�م يحممسلمتشير بعض حمبحوث و حمدرحسات أا 

ب��يا يم��يا  قائم��ةحمثاب��ت أا حمح��رب ، وم��ا ه��دف مليم��يا حممتط��رف

في فرنسا زعيم حزب حمجبهة حموطنية  . كما حشتهرأوروبا ومسلميها

عدحئ�ه حم�دحئم ملع�رب، ورفض�ه بن�اء مس�اجد عل�ى  حميميني حممتطرف

 رفعه مشعار: فرنسا ملفرنسييا، وميس ملعرب أو حممسلميا. و ،مهم

وما هذح حمحزب في فرنسا خرجت جماعات أكثر تطرفا مثل 

 جماعة حمنازييا حمجدد.

 ا هذه حمكرحهية مم يسلم منها حتى مسلمو بلجيكا  باا أح�دحث 

 أبن�اء ردتهديدحت بامقتل وحمحريق ط�ما سبتمبر. فقد كانت هناك 11

6F

ف�وجئ حمجمي�ع بش�عارحت  ، ق�دسالمية ف�ي حملي�ل وحمنه�ارحمجامية حإل 7

وكلم��ات قاس��ية مكتوب��ة عل��ى ج��درحا مس��جد بروكس��ل تح��ث عل��ى 

حمدس�تور حمبلجيك�ي ي�نص ، م�ع أا كرحهية حمع�رب، وط�رد حممس�لميا

 على حمسماح بحرية حألدياا وحرية حمتعبير مألفرحد. 

تل��ك حمتص��رفات كان��ت فردي��ة م��ا وي��رى بع��ض حممحلل��يا أا 

أا  ، ويميني��ة متطرف��ة، حمت��ي تع��ادي حألجان��ب بص��فة عام��ة عناص��ر
                                                                                                         

.ccwww.islammemo    مقاالً مل�رئيس حمبوس�ني حمرحح�ل رحم�ه هللا عل�ي ،
رؤي��ة عل��ي ع��زت بيغ��وتش لوض��ع المس��لمين ف��ي ع��زت بيغ��وتش، بعن��وحا : "

 أوروبا "
، 1، طالمس��لمون ب��ين الواق��ع و األم��لأنظ��ر: حمنح��وي، ع��دناا عل��ي رض��ا،  7

 ، دحر حمنحوي ملنشر وحمتوزيع2003

http://www.islammemo.cc/
http://www.islammemo.cc/
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حمعربي��ة  أح��دحث س��بتمبر س��ببت ردود فع��ل س��لبية عل��ى حمجامي��ات

مدفوع��ة بامدعاي��ة حألمريكي��ة حمص��هيونية، ب��أا حممس��لميا ورحء ك��ل 

حإلرهابي�ة. ه�ذح حمموق�ف جع�ل حم�دول حألوروبي�ة تتش�دد ف�ي  ثحألحدح

امي�ات تح�ت حمرقاب�ة وتحج�ر أنشطة حمج حمتعامل مع حممسلميا وتضع

عل���ى أموحمه���ا وتص���ادرها أو تجم���دها، وف���ي ه���ذح خس���ارة كبي���رة 

ملمس��لميا ف��ي أوروب��ا و ف��ي أمريك��ا، خاص��ة حممنظم��ات حمت��ي مه��ا 

توجه���ات خيري���ة ف���ي مس���اعدة و نق���اذ فق���رحء حممس���لميا ف���ي حمع���امم 

 وحممنكوبيا منهم.

مس���جد ودحر  290ي���ذكر أا ع���دد حممس���اجد ف���ي بلجيك���ا ه���و  

، و أا  جمامي عدد حممسلميا في دول حالتحاد حألوروب�ي كاف�ة عبادة

مليوا مسلم، وهذح ويش�كل  يبلغ حوحمي عشريا أو خمسة و عشريا 

حإلسالم ثاني أكبر ديانة في بلجيكا متفوقا بذمك على حمديانة حميهودية 

وحمبروتس��تانتية. وي��تم ت��دريس م��ادة حإلس��الم ف��ي حمم��دحرس حمبلجيكي��ة  

بتدريس حم�ديانات حألخ�رى، كم�ا يق�وم  وذمك تأسياً  م،1975منذ عام 

م�درس ومدرس�ة م�ا حممس�لميا حممنتش�ريا ف�ي أرج�اء  700ح�وحمي 

حمم���دحرس حالبتدحئي���ة وحمثانوي���ة و مم���دة  حم���بالد بتع���اميم حإلس���الم ف���ي 
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ساعتيا أسبوعياً، وبدورها تتومى حمدومة دفع روحتب مدرس�ي حم�ديا 

P7Fمعلّم ومعلمة  700حإلسالمي حمذيا يزيد عددهم عا 

8
P. 

 Us news and(أما حال مسلمي أمريكا، فقد ذكرت مجل�ة  

world report  أا حمحكوم�ة حألميركي�ة وض�عت برنامج�اً وحس�عا (

مس��جدح وموقع��اً يرت��اده مس��لموا ف��ي حموالي��ات  120ممرحقب��ة نح��و 

حممتح��دة، وذم��ك بحث��اً عم��ا تعتب��ره حإلدحرة حألميركي��ة قناب��ل نووي��ة 

مجلة على موقعها حإلمكتروني أا حمموحقع حمتي محتملة. وأوضحت حم

كانت تخضع ملمرحقبة تشمل مس�اجد ومن�ازل ومت�اجر ومس�تودعات 

وموحق��ع مماثل��ة يرتاده��ا مس��لموا أميركي��وا ف��ي حمعاص��مة وحش��نطا 

وخمس مدا أخرى، بحجة مكافحة عمليات  رهابية محتملة، م�ع أا 

ى جزء م�ا دمي�ل حممحلليا حإلسالمييا يروا أنه ال يوجد دميل أو حت

يجعل حإلدحرة تش�ك ف�ي مس�لمي حموالي�ات حممتح�دة ون�زحهتهم، وأنه�م 

جزء ال يتجزأ ما حمشعب حألميركي. وحعتب�ر حممحلل�وا حإلس�الميوا 

أا ه��ذح حألم��ر س��تكوا م��ه حنعكاس��ات س��يئة ج��ًدح عل��ى حمعالق��ة ب��يا 

حمجامي��ة حممس��لمة وحإلدحرة حألميركي��ة، مش��يرح  م��ى أا ذم��ك سيش��كل 

                                                 
  www.islammemo.cc: رحجع موق�ع حمكش�اف حإلس�المي عل�ى حالنترن�ت 8

 المسلمون في بلجيكا "مقال بعنوحا: " 

http://www.islammemo.cc/
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شنطا  في كسب عقول وقل�وب حممس�لميا ف�ي حمع�امم، بينم�ا أزمة موح

 تسلب حرية حممسلميا دحخل حمواليات حممتحدة !.

مق��د طام��ب رؤس��اء حمجامي��ات حإلس��المية حمك��ونغرس ب��أا يم��نح 

ض���مانات ويقل���ص ص���الحيات حمحكوم���ة حألميركي���ة  ذح ك���اا هن���اك 

 تجاوز ملدستور في حإلج�رحءحت حمت�ي تتخ�ذها ف�ي  ط�ار تنفي�ذ ق�انوا

حموطنية [باتريوت آكت] حمذي ق�ال  ن�ه ال يعط�ي حمص�الحية ممرحقب�ة 

P8Fورصد حألماكا حمخاصة 

9
P . 

م�ا حإلس�الم » حمفوبي�ا« أما حال مس�لمي فرنس�ا فهن�اك عن�دهم

 رهابي�اً  مسلم هو بامض�رورة كلحمتي سيطرت على حمجميع، أصبح 

 .يجب حمتخلص منه بطريق أو بآخر

د حممس���لميا به���دف  م���ى مس���اج أص���بح أنظ���ار حمن���اس تتج���هو

أال تقبل حموعاظ  و أا على حمدول حألوربية تطهيرها ما دعاة حمعنف

و  نم�ا يج��ب أا  وحممش�ايخ وحألئم�ة حمق�ادميا م��ا حم�دول حإلس�المية ،

و حمعجي�ب معاهد متخصصة ف�ي تخ�ريج حألئم�ة وحموع�اظ.  تنشأ مهم

مالييا ورغم ذمك ال  4في حألمر أا عدد مسلمي فرنسا يبلغ حوحمي 

 600وت مس��موعا مه��م.. أم��ا يه��ود فرنس��ا ال يزي��د ع��ددهم عل��ى ص��

                                                 
 www.islammemo.ccرحجع  موقع حمكشاف حإلسالمي على حالنترن�ت:  9
 كل مسلمي آمريكا تحت المراقبة "، مقاالً بعنوحا: "  

http://www.islammemo.cc/
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، ب��ل ويقيم��وا حً ا حمس��احة ض��جيجا وت��أثيرويم��أل فه��م ،أم��ف ش��خص

  .9F10 حمدنيا وال يقعدونها

 أص�درت وزحرة حمدحخلي�ة حمهومندي�ة ق�رحرحً أما في هوالن�دح فق�د 

يجبر دعاة حإلسالم ووعاظه على تعلم حملغة حمهومندية مكي يت�اح مه�م 

 حمخط������ب بلغ������ة أه������ل هومن������دح وم������يس باملغ������ة حمعربي������ة.  مق�����اء 

جبار هو أا يعرف حممسئوموا عا حألدياا وحمسبب ما ورحء هذح حإل

ماذح يقومه أئمة حممسلميا في حممساجد بعد أا حذرهم حمبعض م�ا أا 

حمخط��ب حمت��ي تلق��ى باملغ��ة حمعربي��ة ق��د تش��مل تحريض��اً عل��ى حمعن��ف 

 . وكرحهية حآلخر

مف��روق و ه��ذه حمكرحهي��ة ف��ي دوم��ة غربي��ة بينم��ا ال تج��د ه��ذه ح

حممس��لموا ف��ي سويس��رح يس��تغلوا ظ��روف أخ��رى مث��ل سويس��رح. 

حمحرية حممتاحة ميطامبوح باالعترحف بدينهم رسمياً وتس�هيل  عط�ائهم 

حمجنسية حمسويسرية. ويعيش نح�و نص�ف ملي�وا مس�لم ف�ي سويس�رح 

عق�ديا  ما جاميات أمبانية و تركية و بوسنية و عربية و آسيوية منذ

ما حمزما أو أكثر، و أا حامهم أفضل ما حال حممس�لميا ف�ي بل�دحا 

 غربية أخرى. 

                                                 
مق���االً  ،  www.islammemo.ccد رحج���ع حممص���در حمس���ابق: ملمزي��� 10

 كيف ينظر الغرب إلى اإلسالم"  بعنوحا:

http://www.islammemo.cc/
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أما حألسباب مهذه حمميزة، فلعل أومها أا سويسرح م�م تك�ا يوم�اً 

ما دومة حستعمارية. يقول حممحللوا حإلس�الميوا ف�ي سويس�رح أن�ه ال 

يس��تطيع مس��لم ف��ي سويس��رح أا يش��كو م��ا ش��يء، ف��نحا نتمت��ع هن��ا 

ق وحرية وعدحمة، ال نتمتع بها في أّي بلد ما بل�دحننا حألص�لية. بحقو

وتتعامل حمسلطات حمسويسرية م�ع حمجامي�ة حممس�لمة بتس�امح وتس�اهل 

P10Fوبكثي��ر م��ا حممس��اوحة 

11
P و بخ��الف بع��ض حمحكوم��ات حمغربي��ة، ال ،

تحمل حمسلطات حمسويسرية حممسلميا وزر أخطاء حمبعض م�نهم وم�ا 

 حئم. يرتكبونه ما مخامفات أو جر

أم��ا ع��ا حرتي��احهم و حس��تقرحرهم حمنفس��ي و حمفك��ري ممس��لمي 

م��ا حمعناص��ر حاليجابي��ة حمت��ي  أا سويس��رح في��رى بع��ض حممس��لميا

حّسنت صورة حممسلميا في سويس�رح ودفع�ت عمله�م حمتنظيم�ي  م�ى 

حألمام، تدفق أع�دحد غي�ر قليل�ة م�ا حمالجئ�يا حمسياس�ييا ذوي حمثقاف�ة 

أا كانوح يفكروا بعقلية حمسائح أو حبا  حمعامية وحموعي حممعمق، فبعد

و  ا كاا بش�كل  حمسبيل حممهجر باتوح حآلا يفكروا بعقلية حمموحطا،

عام حمشعب حمسويسري يحمل فكرة تضارب حمحض�ارحت أو ص�رحع 

                                                 
،  www.islammemo.ccرحج���ع حمكش���اف حإلس���المي عل���ى حالنترن���ت:  11

 سرا ": " المسلمون في سويمقاالً بعنوحا
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حمحضارحت، و ذمك بسبب تش�ويه ص�ورة حإلس�الم م�ا قب�ل حموس�ائل 

11Fحإلعالمية حمعاممية 

12. 

ف عنص��رية ض��د حمع��رب وف��ي أس��بانيا ح��دثت سلس��لة موحق��

وحممس��لميا وح��رق فيه��ا حألس��باا حق��ول ع��دد م��ا حمع��رب وحطم��وح 

س���يارحتهم. وحمس���بب ه���و ك���رحهيتهم مك���ل م���ا ه���و عرب���ي ومس���لم 

  كم�������ا يس�������مونهم. و ص������رحرهم عل�������ى ط�������رد ه�������ؤالء حمغ�������زحة

هن��اك رأي��اً م��ا جان��ب دول عدي��دة ف��ي حمغ��رب ي��رى حممحلل��وا أا  و

ميظلوح  متمزيقهموحمسعي يصر على تهميش أي دور ممسلمي أوروبا 

 .مفككيا

                                                 
 نفس حمموقع حمسابق و نفس حممقال 12
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 .12F13 أوروبا الشرقية –المبحث الثاني: المسلمون في جزيرة البلقان 

ح��ول أوض��اع حممس��لميا ف��ي حمبلق��اا وأوروب��ا حمش��رقية كت��ب 

كثي���ر م���ا حمكت���اب حمغ���ربييا وغي���رهم، ومك���ا س���مة وط���ابع تل���ك 

حمدرحسات هي أنها غير موضوعية وأحادية حمنظر، وكتبت أله�دحف 

ية و تبشيرية، مما يجعل حمباحث حممسلم يتوقف أمام كثير ما تنصير

حمحقائق حمتي ذكروها. فأفضل ما رأيت ما تحدث عنهم هو حمرئيس 

 Alija Izet عل��ي ع��زت بيغ��وفيتش حمبوس��ني حمرحح��ل رحم��ه هللا

Begovic  ًف�ي محاض�رة  رئيس جمهورية حمبوسنة وحمهرس�ك س�ابقا

رحم�ه -اضرة، حي�ث ق�ال مه، ونحا سنقتبس مقتطفات ما تلك حممح

13Fأا هن��اك خمس��ة وعش��روا ملي��وا مس��لم  : " -هللا 

يعيش��وا ف��ي  14

                                                 
ح���ول أح���وحل حممس���لميا ف���ي أوروب���ا حمش���رقية أنظ���ر مق���ال حممستش���رق   13

 حمهنغاري:
 Gyorgy Lederer, Islam In Eastern Europe, Journal 

Institute of Muslim Minority Affaires, Vol: 13:2, July, 
1992, printed in Great Britain 

في أوروبا حمغربية وهي  حدى عشرة دومة ما يقارب عشرة  بلغ عددهم 14
 مالييا، وهي كما يأتي:

 100.000- 70.000.سويسرح:1
 3.000.000- 2.000.000 . أممانيا:2
 900.000- 700.000. حمنمسا: 3
 500.000 . بلجيكا:4
 750.000 . هومندح: 5
 40.000: .حمدحنمرك6
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و ... 14F15 م1986بل��دحا ق��ارة أوروب��ا، وذم��ك بحس��ب تق��ديرحت ع��ام 

 - 15F16 ا حممس�لميا ف�ي حمبوس�نة وحمهرس�ك وأمباني�اأأضاف بيغوفيتش 

16Fأي ب��الد حمبوش��ناق وحألمب��اا

يختلف��وا ف��ي وحقعه��م ع��ا مس��لمي  - 17

                                                                                                         
 160.000- 60.000 . حمسويد:7
 3000-2500 . فنلندح: 8
 15.000 . حمنرويج: أكثر ما9

 2.000.000- 1.000.000 . بريطانيا: 10
 3.000.000 . فرنسا: 11

 

غير مض�بوط ف�ي بل�دحا أوروب�ا، وحمس�بب ف�ي ذم�ك  ويالحظ أن عدد المسلمين
أن��ه ال توج��د  حص��ائيات رس��مية دقيق��ة ب��يا أي��دي حمن��اس، ومه��ذح يخمن��وا ف��ي 

ك�وا حإلحص�اءحت حمدقيق�ة موج�ودة م�دى حم�دول حألعدحد تخمينا، وال بد م�ا أا ت
 حألوربية، ومكنها ال تعلنها على حقيقتها.

م] أا حممس��لميا ف��ي 2/6/2000-ه��ـ28/2/1421حمتق��ديرحت تش��ير حآلا [حمي��وم 
دول أوروب��ا حمغربي��ة ال يقل��وا ع��ا خمس��ة عش��ر مليون��ا، ب��ل بع��ض حمتق��ديرحت 

دد ف�ي أوروب�ا حمغربي��ة حمع� ت�رى أا ع�ددهم ق�د يص��ل  م�ى ثالث�يا مليون�ا، وه��ذح
أكب��ر، و حس��ب حإلحص��ائيات  ف��ي أوروب��ا حمش��رقية فق��ط. بينم��ا ع��دد حممس��لميا

حألخيرة، فقد بل�غ ع�دد حممس�لميا ف�ي أوروب�ا حمغربي�ة وحمش�رقية خمس�يا مليون�اً 
وني���ف... أنظ���ر بتص���رف م���ا موق���ع حمكش���اف حإلس���المي عل���ى حالنترن���ت 

.islammemo.ccwww . 
أم���ا اآلن فتش���ير الدراس���ات و اإلحص���ائيات اإلس���المية و الغربي���ة أن ع���دد  15

ملي��ون( ث��الث و   53يتج��اوز  –بش��قيها الغربي��ة و الش��رقية  –مس��لمي أوربي��ا 
 خمسون مليون مسلم ) كما ذكرنا آنفاً .

عا حمحركات حمديني�ة حمهدحم�ة و جه�ود حممبش�ريا و حممنص�ريا ف�ي أمباني�ا   16
 نظر مقال حممستشرق حمهنغاري:أ

Gyorgy Lederer, Islam In Albania, Central Asian Survey, 
Vol.13. No.3, pp,331-359, 1994, printed in Great Britain 

 4بل،  ا عدد مس�لمي كوس�وفا حمحامي�ة فق�ط،  تزي�د عل�ى أربع�ة مالي�يا (  17
( المجتم��ع )  ملي��وا )، كم��ا أش��ارت  م��ى ذم��ك بع��ض حمدرحس��ات، مث��ل مجل��ة

http://www.islammemo.cc/
http://www.islammemo.cc/
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بية حألخرى، فهاتاا حمدومتاا ال يمثل حممسلموا فيهم�ا حمبلدحا حألورو

 أقلي������������������������������������ات عرقي������������������������������������ة أو ديني������������������������������������ة. 

 ، فأض��اف رحم��ه هللا: أن��هأم��ا بامنس��بة ملج��ذور حمتاريخي��ة موض��عهم

يمك��ا حمق��ول  ا هن��اك ث��الث مجموع��ات رئيس��ية م��ا حممس��لميا ف��ي 

أوروبا، حممجموع�ة حألكب�ر توج�د ف�ي حمج�زء حألوروب�ي م�ا حالتح�اد 

وه��ي  -س��ابق، وخاص��ة ف��ي حالتح��اد حمروس��ي، وحمثاني��ة حمس��وفيتي حم

وروبا وه�م م�ا حممه�اجريا أيعيش أفرحدها في دول غرب  -حألحدث

وحمثامثة وهي حألقدم  ...امهم وحألوروبييا حممتحوميا  مى حإلسالمجوأن

 وه��������ي حمت��������ي تع��������يش مجموع��������ات ف��������ي منطق��������ة حمبلق��������اا. 

ثقافي�ة وحالقتص�ادية وأما بامنسبة ملحقوق حمدينية وحمحريات وحمحي�اة حم

فإا حممجموعة حألومى  :-رحمه هللا  -فذكر  وحمسياسية وحالجتماعية،

هي في حموضع حألصعب بال شك، وذمك نتيجة ممرحلة حأليديوموجية 

حإلمحادية وحمشوفينية حمروسية وتدهور حالقتصاد، وبعد تفكك حالتحاد 

م��م حمس��وفيتي توس��ع م��دى حق��وقهم حمديني��ة، ومك��ا وض��عهم حمفعل��ي 

  ...يتغير

                                                                                                         
حمكويتية ، ألا آخر تعدحد مسكاا دومة كوسوفا على س�بيل حممث�ال ك�اا ف�ي س�نة 

م، وأشاروح  مى أا عدد سكاا كوسوفا في ذمك حموقت كاا يبلغ ملي�وني  1982
% م�نهم مس�لموا. و ق�د مض�ي عش�روا عام�اً و ني�ف عل�ى حمع�دد  98نس�مة، 

 علم. حممذكور، ال شك أا هذح حمعدد قد تضاعف وهللا أ
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أما مسلمو غرب أوروبا فيمثلوا ع�امم حمش�تات حإلس�المي ف�ي 

نظم��ة وثقاف��ات حمبل��دحا حمت��ي أأوروب��ا وتختل��ف أوض��اعهم ب��اختالف 

 ا حألسباب حالقتصادية هي ما حمعوحمل حمحاسمة في ...يعيشوا فيها

  ...هجرة حممسلميا  مى أوروبا

أوروب��ا   ا وض��ع مس��لمي حمبلق��اا ك��ونهم س��كاناً أص��لييا ف��ي

يحظ��ى بأهمي��ة كب��رى بامنس��بة موض��ع حإلس��الم ف��ي أوروب��ا، وعالق��ة 

حممس��لميا م��ع أوروب��ا، وخاص��ة م��ع حرص��هم عل��ى حمحف��اظ عل��ى 

حمت�ي ك�ادت أا تقض�ي عل�يهم ف�ي  حمترحث حإلس�المي رغ�م حمض�غوط

و ممس��لمي  حمبوس��نة وحمهرس��ك ممس��لميبع��ض حمح��االت كم��ا ح��دث 

17Fبلغاريا 

18Fو هنغاريا  ، 18

19. 

                                                 
ح���ول أح���وحل حممس���لميا ف���ي بلغاري���ا و م���ا ع���انوح م���ا حمنظ���ام حمش���يوعي  18

حمبلغاري و حمهجرة حمجماعية  مى تركيا بسبب حمض�غوط و حمممارس�ات حمقمعي�ة 
 ما حمسلطات حمبلغارية على حممسلميا حألترحك..أنظر:

Documentation - The Turkish Minority in Bulgaria, by: 
Thomas F. Michel, I.C.M.R... Vol.1.No.2.D; Islam in 
Bulgaria: a Historical Reappraisal, by: Petya Nitzova, 

Religion, State, and Society, Vol.22, No.1,1994  
 

 حول أوضاع حممسلميا في هنغاريا أنظر: 19
Gyorgy, Lederrer: Islam In Hungary, Central Asian 
Survey, Vol.11,No.1,pp:1-23, 1992, Printed in Great 

Britain 
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 ةأن��ور خوج�� حمملح��د، حم��رئيس حمرحح��ل ح��اول ،19F20 امباني��أوف��ي  

وكم�ا  - حألمباا عا حإلسالم طوحل نصف قرا م�ا حكم�ه حمج�ائر يَ ثنْ 

حاول حمرئيس حمصربي حممجرم حمذي هلك قبل بضعة أيام في زنزحنته 

حمتي كاا يقبع فيها في حممحكمة حمجنائية حمدومية في الهاي، فقد ح�اول 

عس�كرية و  يديوموجي�ة أرثوذكس�ية و هو حآلخر بكل ما أوتي ما قوة 

حق���د ص���ليبي ض���د حإلس���الم و حممس���لميا أا يطه���ر أرض كوس���وفا  

تطهي��رحً عرقي��اً و ديني��اً، و مك��ا أب��ى هللا ع��ز وج��ل  ال أا يفش��ل ه��ذح 

حممج��رم و أعوحن��ه ف��ي ه��ذه حمخط��ة بفض��ل ج��يش تحري��ر كوس��وفا ث��م 

بفض��ل ت��دخل ق��وحت حل��ف حمش��مال حألطلس��ي ن��اتو، مقص��ف حممن��اطق 

 .ممدا و حمقوحت حمصربية، وحمحمد ل رب حمعاممياوح

مقد أص�بح حمع�امم حمح�ديث أكث�ر ترحبط�اً بس�بب حمعل�وم وحمتقني�ة 

حمحديث��ة وحالتص��االت وحمسياس��ة وحالقتص��اد وحمرياض��ة وحمس��ياحة، 

وأصبح حمعامم يتقلص جغرحفياً، ومكا مع كل أسف م�م ي�ؤد ذم�ك  م�ى 

و بيا مناطق حمعامم حممتط�ورة تقليص حمفجوة بيا حألغنياء وحمفقرحء أ

                                                 
ح����ول أوض����اع حإلس����الم و أوض����اع حممس����لميا حالجتماعي����ة و حمديني����ة و  20

حمسياس���ية ف���ي حألرحض���ي حألمباني���ة ف���ي حمعص���ر حمح���ديث رحج���ع: د/ خوج���ة، 
االتجاه��ات الفكري��ة و الديني��ة ف��ي الدراس��ات القرآني��ة ل��دى علم��اء خيرحم��ديا: 

رس��امة حم��دكتورحه، تح��ت  )،20و  19(الق��رن  -األلب��ان ف��ي العص��ر الح��ديث 
، رحج�ع حمب�اب 2003حمطبع، نوقشت في حمجامع�ة حإلس�المية حمعاممي�ة بماميزي�ا، 

 100 -30حألول،ص: 
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وغير حممتطورة، ب�ل عل�ى حمعك�س فق�د أص�بحت حمفج�وة أكب�ر، فبع�د 

ونح��ا حآلا  ،حإلمبريامي��ة حمعس��كرية ج��اءت حإلمبريامي��ة حالقتص��ادية

 ،حمتع�ايش ب�يا حمثقاف�اتأما قضية  و فكرة  نشاهد حإلمبريامية حمتقنية.

رها عل��ى  ا حم�بعض ينظ�ر  م�ى ه�ذه حمظ��اهرة بش�كل مختل�ف، ويفس�

ش�هر ه�ؤالء أأساس صرحع ب�يا حمحض�ارحت حمغربي�ة وحإلس�المية، و

صموئيل هنتنجتوا، ومكا حعتقد أا حمتاريخ يثبت عكس ذمك، فكثير 

م���ا حمثقاف���ات عاش���ت جنب���اًً◌  م���ى جن���ب، وتمازج���ت وتعاون���ت، 

وحستمرت في حمعيش، ومع ذمك فهناك حعتقاد قوي بأا ت�اريخ حمع�امم 

20F..وفق مالحظة بعض حممحلليا حمغرب يتحرك ما حمشرق  مى

21. 

أما عا حألوضاع حمحامي�ة حمديني�ة وحمسياس�ية وحالجتماعي�ة ف�ي 

21Fحمبوسنة و حمهرسك

22F،  وكوسوفا 22

، فيرى حممحلل�وا حممس�لموا أا 23

حألوض��اع حمرحهن��ة م��ا زحم��ت مت��دهورة  م��ى ح��د بعي��د. ي��رى حمخب��رحء 
                                                 

رحج�����������ع  موق�����������ع  حمكش�����������اف حإلس�����������المي عل�����������ى حالنترن�����������ت  21
www.islammemo.cc    هللا عل�ي ، مقاالً مل�رئيس حمبوس�ني حمرحح�ل رحم�ه
:رؤي��ة عل��ي ع��زت بيغ��وتش لوض��ع المس��لمين ف��ي ع��زت بيغ��وتش، بعن��وحا 

 ، بتصرفأوروبا
 حول تاريخ حمبوسنة حمقديم وحمحديث أنظر حمكتاب: 22

Malcolm, Noel; Basnia - a short history, Macmilan, 
London, 1994 

 حول تاريخ كوسوفا حمعريق وحمحديث أنظر: 23
Malcolm, Noel; Kosovo – a short history, Macmilan, 

London, 1997 

http://www.islammemo.cc/
http://www.islammemo.cc/
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تيا حممسلموا أا كثرة حموعود حمتي قطعها حممجتم�ع حم�دومي تج�اه ه�ا

ه��ل حس��تتب حألم��ا حم��دومتيا، ف��إنهم ق��د حقق��وح حمش��يء حميس��ير منه��ا. ف

وحالستقرحر وهل عاد حمالجئوا  مى دي�ارهم؟ وه�ل ردت حمحق�وق أو 

بعض��ها  م��ى أص��حابها؟ أم أا وع��ود حممجتم��ع حم��دومي بإع��ادة حمبن��اء 

وحالستقرحر وبضخ مالييا حمدوالرحت حمتي صحبتها ض�جة  عالمي�ة 

جعة ف�ي فنج�اا ومس�رحية ملض�حك عل�ى ذق�وا كبيرة ما هي  ال جع

حمض����عفاء تك����ررت ف����ي حمبوس����نة وكوس����وفا ومق����دونيا وص����ربيا 

 وأفغانستاا؟

مق��د تورط��ت حمش��رطة حمدومي��ة وحمق��وحت حممتع��ددة حمجنس��يات  

محف��ظ حألم��ا و حمس��الم ف��ي حمبوس��نة و كوس��وفا ف��ي فض��ائح حمفس��اد 

،فقد  Washington Post وحمرشوة وحمرذيلة، فكما أشارت صحيفة

أدينت تلك حمشرطة بتهم كثيرة منه�ا حمتالع�ب وحمفس�اد وحمت�ورط ف�ي 

قض��ايا جنس��ية مم��ا جعله��ا تعي��د حمكثي��ر م��ا ه��ؤالء حممت��ورطيا  م��ى 

بالدهم دوا تحقيق، وقد حظيت أمريكا بامنصيب حألكبر م�ا ه�ؤالء 

 161م�نهم  1832حمفاسديا، وبلغ عدد حمذيا تم  رسامهم  مى بالدهم 

ي حمحقيقة ميس�وح هن�اك  ال ملتمت�ع بأطي�ب حألوق�ات. و نهم فأمريكي، 

فكي��ف يمك��ا مبعث��ة ينخ��ر فيه��ا حمفس��اد حمقي��ام بحف��ظ حألم��ا وت��دريب 

 شرطة حمبوسنة وحمهرسك، وعلى ماذح ستدربها يا ترى؟ 
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 ما منا ال يتذكر حمفظائع وجرحئم حمحرب حمتي حرتكبها حمجيش
23Fوحممدنيوا حمصرب ضد حممسلميا 

نساء, وعذبوح , فقد حغتصبوح حم 24
عش��رحت حآلالف م��ا مس��لمي حمبوس��نة وحمهرس��ك  حمرج��ال, ودفن��وح

ت��تم عملي��ات  وأمباني��ا وكوس��وفا و ه��م أحي��اء, وال ت��زحل حت��ى حمي��وم
24Fكشف ممقابر جماعية 

بامتس�تر عل�ى  ، وأا جن�ود هومن�دح توحط�ؤوح25
ق��وحت حمص��رب, وأفس��حوح مه��م حممج��ال إلس��قاط مدين��ة سيربيرنيتش��ا 

حمهومندية بجرحئم أبنائها  ، وحعترفت حمحكومة Srebrenicaحمُمسلمة 
  حمذيا شاركوح حمصرب في حمتستر على مذبحة ضد حممسلميا.

مس�لمو حمبوس�نة وحمهرس�ك و كوس�وفا م�ا حمق�بض  م�اذح كس�ب

عل������ى حم������رئيس حميوغس������الفي حمس������ابق س������لوبودحا ميلوش������وتش 

Slobodan Mioshevic   ؟ و حت��ى حآلا م��م يتع��اوا حممجتم��ع

بين��ه عل��ى ق��بض حممج��رَميا حآلخ��َريا حممطل��وبيا م��دى  حمغرب��ي فيم��ا

و رحدوف��اا  Ratko Mladicحممحكم��ة حمجنائي��ة، رحتق��و مالدت��ش 

                                                 
 ملتفاصيل حول حمحرب حممعلنة على حإلسالم في حمبوسنة و حمهرسك أنظر:  24

Gyorgy Lederer, War on  Islam in Bosnia , Journal Institute of 
Muslim Minority Affaires, Vol: 13:2, July, 1992. 

 Euroي�ة، مث�ل قن�اة حمجزي�رة، و قن�اة مقد أعلنت حموسائل حالعالمية حمعامم 25
News   ع��ا حكتش��اف مقب��رة جماعي��ة  15.03.2006قب��ل ي��وميا فق��ط بت��اريخ

 جديدة في شرق حمبوسنة و حمهرسك.
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، فأي ع�دل ه�ذح وأي نص�رة Radovan Karaxhic 25F26كارحجيتش 

26Fمهذيا حمشعبيا حممظلوميا في حمقرا حمعشريا !! 

27. 

نتيج���ة مه���ذه حإلهم���ال حمغرب���ي حممتعم���د ف���ي  عط���اء حمحق���وق 

و حالجتماعية و حمدينية ممسلمي حمبوس�نة و كوس�وفا، في�رى  حمسياسية

حممحلل���وا أا حمش���عوب حممس���لمة ف���ي حمبوس���نة وكوس���وفا ومق���دونيا 

رحح��ت ض��حية ملظل��م وهض��م حمحق��وق م��رتيا، حألوم��ى عب��ر ج��رحئم 

حمصرب، وحمثانية عبر تآمر حم�دول حمكب�رى دحخ�ل منظوم�ة حممجتم�ع 

وعطل��ت كفاحه��ا  حم��دومي، حمت��ي هض��مت حقوقه��ا وعلق��ت مص��يرها

حممش�����روع، وعاقبته�����ا بسلس�����لة م�����ا حإلج�����رحءحت حمبيروقرحطي�����ة 

وحممشاريع حموهمية وأدخلتها في متاهات ما حموعود، فزحدت معان�اة 

حمناس مما أدى بهم  مى حميأس وحإلحباط ومم يع�د أمام�ه  ال خي�اريا: 

                                                 
بفض���ل هللا و رحمت���ه و عدم���ه فق���د ت���م حمق���بض عل���ى ه���ذح حممج���رم حمث���اني  26

رحدوفاا كرحجتش في حمع�ام حمماض�ي ف�ي بلغ�رحد متنك�رحً ب�زي ومظه�ر غري�ب 
ساً ممهنة حمطب في  حدى حمعيادحت حمطبي�ة حمخاص�ة ف�ي ص�ربيا، و س�لمته ممار

حمسلطات حمصربية  م�ى حممحكم�ة حمدومي�ة اله�اي، و ه�و حآلا يقب�ع ف�ي زنزحنت�ه 
منتظ��رحً حمحك��م علي��ه. تش��ير بع��ض وس��ائل حإلع��الم حمغربي��ة  م��ى تبرئت��ه م��ا 

 يه حمتكالا. حممجازر و ربما سيفرج عنه قريباً...!!؟؟ و هللا حممستعاا وعل
 حول حمتاريخ حمماضي و حمحاضر ملبوسنة وحمهرسك أنظر: 27

 Malcolm, Noel: A Short History of Bosnia وحنظر أيضاً تقري�ر ،
 Islamic Communityحممشيخة حإلس�المية حمبوس�نية ف�ي س�رحييفو بع�وحا: 

of Bosnia &Herzegovina, Center for Islamic 
Architecture,Sarejevo, 1995   
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حمهج��رة أو خي��ار حالن��زالق ف��ي ع��امم حمجريم��ة حمت��ي حنفتح��ت أبوحبه��ا 

27Fظروفها ..وتهيأت 

28. 

فه���ذه نظ���رة م���وجزة ع���ا أوض���اع حمجامي���ات حإلس���المية ف���ي 

حمغ��رب، و حآلا مننظ��ر م��ا حم��ذي يج��ب حتخ��اذه مض��ماا حق��وقهم ف��ي 

 حمغرب.

المبح��ث الثال��ث: التوص��يات و التش��ريعات المطلوب��ة تنفي��ذها 
 لضمان حقوق األقليات اإلسالمية

  

ة حمت�ي ملخروج ما هذه حألزمة حمفكرية و حمديني�ة و حالجتماعي�
أممت حمعامم حإلس�المي وحمغرب�ي مع�اًً◌ ينبغ�ي ملجامي�ات حإلس�المية و 

 :حممجتمع حمغربي حتخاذ هذه حمخطوحت
بذل مزي�د م�ا حمجه�ود م�ا قب�ل ق�ادة حألدي�اا عل�ى تعزي�ز و  -1

تقوية حمعالقات حإلنسانية عا طريق حمحوحر ومحاربة حمتميز 

و  حمعنص��ري، و توحي���د حمجه���ود ممحارب���ة حمفس���اد وحمرذيل���ة

حممخدرحت و حمبطامة و حالهتمام بامبيئة و تطبيق حمق�انوا ف�ي 

                                                 
 رحج��������ع موق��������ع حمكش��������اف حإلس��������المي عل��������ى حالنترن��������ت:  28

 www.islammemo.cc  مس�لمو البوس�نة إل�ى أي ش�يء مق�االً بعن�وحا ":
 "وصلوا اآلن

http://www.islammemo.cc/
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حمبلد حمذي يعيشوا فيه..، ففي ه�ذه حممج�االت يمك�ا حمتع�اوا 

28Fفيها مع أهل حمكتاب 

29. 

حالهتمام بمش�اكل حممس�لميا حالجتماعي�ة م�ا قب�ل حممؤسس�ات  -2

حمسياس���ية حمغربي���ة، ومعامج���ة قض���اياهم و رف���ع ش���كاويهم و 

تهم  م��ى حمجه��ات حممعني��ة وحممس��ؤومة، و مط��امبهم و حقترحح��ا

حالعت���رحف بحقيق���ة تاريخي���ة أا حمغ���رب م���ديا مإلس���الم و 

 حممسلميا علمياً و حضارياً.

 عط���اء ح���ق حمتعل���يم حممدرس���ي وحمج���امعي ألبن���اء و بن���ات  -3

حمجاميات حممسلمة، و  بطال فك�رة حألص�ومية حإلس�المية حمت�ي 

عليمي�ة يتخوفوا منها، و ذمك بتخصيص مدحرس و مرحف�ق ت

حمخاص��ة به��م، كم��ا فعل��ت هوالن��دح بتخص��يص س��ت م��دحرس 

تحت حإلشرحف حمحكومي حممشدد، و كما مليهود و حممسيحييا 

 مدحرسهم حمخاصة.

يج��ب معامل��ة حممس��لميا بامتس��اوي، وع��دم تش��ريع ق��وحنيا   -4

تمس حإلسالم و مقدسات حممسلميا، كما هو حمحال مع وزي�ر 

ر س�بعمائة فت�اة مس�لمة حمتربية وحمتعل�يم ف�ي فرنس�ا حم�ذي أجب�

                                                 
متقف على مزيد ما حمحلول و حإلرشادحت حمتي ينبغي حتخاذها رحج�ع موق�ع  29

      www.qaradawi.net حمشيخ حمدكتور يوسف حمقرضاوي:

http://www.qaradawi.net/
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عل��ى خل��ع ون��زع حج��ابها تح��ت ن��ار حمتهدي��د بامفص��ل م��ا 

 حممدحرس.

ع��دم حمتع���رض ب���األذى ملص���حوة حإلس���المية حممتزحي���دة ب���يا  -5

حمرج��ال وحمنس��اء وحمش��باب وحمفتي��ات، وحمت��ي م��ا مظاهره��ا 

حمتمس���ك بمب���ادئ حإلس���الم وحرت���دحء حمحج���اب وحم���ذهاب  م���ى 

اع�ات حمديني�ة وحمن�دوحت حممساجد وحممصليات، و قام�ة حالجتم

حمعلمي��ة وممارس��ة حمنش��اطات حمدعوي��ة، بش��رط أا ي��تم ذم��ك 

 ضما حمقانوا حممسموح به في حمبلد حمذي يعيشوا فيه.

حمس��ماح ملمس��لميا بممارس��ة حمحق��وق حمسياس��ية وحالنتخاب��ات  -6

حمحرة، وح�ق حمعض�وية ف�ي حمبرمم�اا، حت�ى تتس�نى مه�م م�ا 

حمسياس���ية، و حت���ى خالمه���ا مناقش���ة قض���اياهم حالجتماعي���ة و

 يخرج حممسلموا ما هذه حمعزمة حمسياسية وحالجتماعية.

عل��ى حمجامي��ات حإلس��المية ف��ي حمغ��رب أا يتح��دوح فيم��ا بي��نهم  -7

ويوح���دوح ص���فوفهم عل���ى مب���دأ حمش���ورى، و ذم���ك باختي���ار 

ممثل��يا م��ا بي��نهم. به��ذه حمطريق��ة و به��ذه حموح��دة يك��وا مه��م 

 موا  ميها.صوت مسموع مدى حمجهات حمحكومية حمتي ينت

 يعلى حمعلماء وحممشايخ و حم�دعاة أا يفقه�وح وحقعه�م حممعيش� -8

في حمغرب، و أنهم ما دحموح يش�كلوا أقلي�ة ف�ي أع�يا ه�ؤالء  
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حمغربييا فإا عليهم أا يفهموح أنهم مطامبوا ب�احترحم ق�انوا 

حم���بالد حم���ذي يعيش���وا في���ه، و أن���ه ال يج���وز ف���ي ح���ال م���ا 

حألمر كما حدث مبعض  حألحوحل حمتمرد على ذمك، وال يكوا

رجال حمديا  في هوالندح عن�دما أفت�ى بحرم�ة حممش�اركة ف�ي 

حالنتخابات حممحلية مك�ونهم ال يحمل�وا جنس�يات هوالندي�ة و 

 ألا أعضاء حألحزحب حمسياسية غير مسلميا ؟!

توض���يح وبي���اا حقيق���ة ص���ورة حإلس���الم ونب���ي حإلس���الم و  -9

محاس�ا حإلس��الم و مزحي��اه ملغ��ربييا، ألن�ه هن��اك جه��ل كبي��ر 

 في أوساطهم و بيا مثقفيهم.

بجانب حمتوضيح وبياا حإلسالم ملغربييا، فإنه يجب توضيح  -10

و توعي���ة حألقلي���ات حإلس���المية بامفلس���فة حمغربي���ة و تنوعه���ا 

وأا فك���رة حمص���رحع حمحتم���ي  حمعرق���ي و حمثق���افي و حم���ديني،

 Samuelملحض���ارحت و حمثقاف���ات مص���موئيل هنتنغ���تا 

Huntington أا ال تقبل، و يجب أا ترفض جملة و  يجب

تفص��يال، و أا حألم��ر كم��ا رحء بع��ض حممحلل��يا مث��ل بري��اا 

، أنه سيكوا هناك ب�يا حممس�لميا Brian Beedhamبدهم  
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ما ذي قبل  و حمنصارى تعاوا و تفاهم و تنسيق أكبر بكثير

29F

30 . 

ع���الوة عل���ى م���ا ذك���ر فإن���ه يج���ب عل���ى حممس���لميا عموم���اً  -11

وحممسلميا حمذيا يعيشوا في حمغ�رب عل�ى وج�ه حمخص�وص 

أا يقوموح بدور فعال أكبر على  يجاد توفيق ب�يا حإلس�الم و 

حمعل���وم حالجتماعي���ة حمحديث���ة وتط���ور حمث���ورة حمتكنوموجي���ة 

وفي��ق و وحمص��ناعية حمحديث��ة، حت��ى ي��تم م��ا خ��الل ه��ذح حمت

حمحفاظ على حمهوية حمدينية و حمعرقي�ة ف�ي بيئ�ة غي�ر مس�تقرة 

 علمياً وثقافياً وتكنوموجياً و صناعياً.

ه��ذح حمتوفي��ق ب��يا حإلس��الم وحمعل��وم حإلنس��انية حمحديث��ة ال ي��تم  -12

30Fدوا فتح باب حالجتهاد حمجديد و تجديد حمخطاب حم�ديني 

31  ،

ديات ف��ي ه��ذح حمعص��ر و بام��ذحت ف��ي حمغ��رب، مموحجه��ة حمتح��

                                                 
كما يرى ذمك أيضاً حمرئيس حمبوسني حمسابق عل�ي ع�زت بيغ�ووتش رحم�ه  30
 هللا.
: تجدي��د الخط��اب ح��ول أهمي��ة و ض��رورة تجدي��د حمخط��اب حم��ديني أنظ��ر 31

د ف�ي ( حألورحق حمت�ي ق�دمت مم�ؤتمر تجدي�د حمخط�اب حم�ديني، حم�ذي حنعق� الديني
، ف�إا في�ه فوحئ�د عظيم�ة، م�ا  2004ش�باط  12 -10جامعة دمشق خال حمفترة: 

حعدحد: مجن�ة حمبح�وث ف�ي مرك�ز حمدرحس�ات حإلس�المية بدمش�ق. و يمك�ا زي�ارة 
: ( ، وحنظ��ر مق��االً بعن���وحا www.altajdeed.orgحمموق��ع عل��ى حالنترن��ت: 

، في موق�ع عل�ى حالنترن�ت لتجديد المطلوب و التبديل المرفوض)اإلسالم بين ا
 . www.bouti.comملشيخ حمدكتور محمد سعيد رمضاا حمبوطي 

http://www.altajdeed.org/
http://www.bouti.com/
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حمعصرية حمحديثة وحمتط�ورحت حالجتماعي�ة وحمثقافي�ة، وأا ال 

 نكتفي باالجتهادحت حمقديمة قبل مئات حمسنيا.

مق���د أدرك حممس���لميا أدرك���وح حآلا حقيق���ة ش���روح وتفاس���ير  -13
حمعلماء حمقدحمى، حيث أنهم صاغوح تلك حمش�روح و حمتفاس�ير 

ة ب�يا مبيئات ذحت أغلبية  سالمية في أزمانهم، وميس كاألقلي�
أظهر غير حممسلميا. هناك حاج�ة ماس�ة ملش�روح وحمتفاس�ير 
حمتي ترشد حممسلميا وتلبي حاجاتهم كاألقلي�ة، و ب�امطبع ه�ذح 
ال يتم  ال باجتهادحت جديدة ما قبل حمعلماء وحممفك�ريا، أه�ل 

31Fحمحل وحمعقد في هذح حمعصر 

32. 
نطامب حمغرب باالعتذحر حمفعلي، وما مظاهر هذح حالعتدحل:  -14

ر حممناهج حمدرحسية حمتي تشوه صورة حإلس�الم ف�ي أه�اا تغيي

 حألطفال حممسلميا وغيرهم في حمغرب.

 يق��اف سلس��لة موج��ات حمكرحهي��ة حمت��ي ت��دعو  م��ى حالس��تعدحء  -15

 حمحضاري وحمثقافي.

س��ا ق��وحنيا دومي��ة ومحلي��ة تج��رم ك��ل م��ا يتط��اول باإلس��اءة  -16

 وحالزدرحء  مى حألدياا.

                                                 
ملتفاصيل حول حقيقة حال حممسلميا في حمغرب رحجع بحث حألس�تاذ زك�ي   32

 ): آفاق اإلسالمبدوي في مجلة( 
Badawi, Zaki, The Reality of the Situation of Muslims in 

the West, Afaq al- Islam, 2nd -March, 1995, p:32-43 
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حإلس��المي ف��ي ه��ذه حت��ى تتوق��ف موج��ة حمغض��ب حمع��اممي و -17

حألزمة، فإنه يتوجب على حمغربييا أا يكفوح أيديهم وأمسنتهم 

 عا حمظلم وحمتعسف تجاه حممسلميا..

على حألطرحف حممعنية بامسالم ( حممس�لموا وحمغربي�وا ) أا  -18

يصبوح جل جهودهم وط�اقتهم حمفكري�ة وحمديني�ة  م�ى ص�ناعة 

حم��بغض وتومي�د حمح��ب ب��يا حمن�اس، ب��دالً م��ا ص�ناعة وتومي��د 

32Fوحمكرحهية 

33. 

 نشاء موحقع على حالنترنت متعددة حملغات، بغرض حمتعريف  -19

 ..عا حقيقة حإلسالم وشخصية حمرسول 

غ����رس حمحقيق����ة حمديني����ة ف����ي قل����وب حمغ����ربييا وحمجامي����ات  -20

حإلسالمية، أا حإلسالم ينظر  مى حمعامم على أنه أسرة بشرية 

س��لمي وحح��دة، متع��ددة حألع��رحق وحملغ��ات، يج��ب حمتع��ايش حم

ويجب قبول حآلخر وحمحوحر مع حآلخر، فنحا و هؤالء  خوة 

في حإلنسانية، نفرح كما يفرحوا ونحزا كما يحزنوا، كم�ا 

 قال تعامى:

        ُك�ُم حمَّ�ِذي َخلََقُك�ْم ِم�ْا َنْف�ٍس َوحِح�َدٍة قُ�وح َربَّ �اُس حتَّ َها حمنَّ َيا أَيُّ
َج��االً َكِثي��رحً َوِنَس���اًء َوَخلَ��َق ِمْنَه��ا َزْوَجَه��ا َوَب��ثَّ ِمْنُهَم��ا رِ 

                                                 
ح���ول  يج���اد بع���ض حمحل���ول وحالقترحح���ات حألخ���رى رحج���ع حمموق���ع عل���ى  33

     www.amrkhaled.netحالنترنت: 

http://www.amrkhaled.net/
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قُوح َ َك�اَا َعلَ�ْيُكْم  َوحتَّ َ حمَِّذي َتَساَءمُوَا ِبِه َوحْألَْرَح�اَم  ِاَّ هللاَّ هللاَّ
َه��ا  ، وكم�ا ق��ال هللا ع��ز وج�ل: ) 1(حمنس��اء: ، َرِقيب�اً  َي��ا أَيُّ

��ا َخلَْقَن��اُكْم ِم��ْا َذَك��ٍر َوأُْنَث��ى َوَجَعْلَن��اُكْم ُش��ُعوباً  ��اُس  ِنَّ  حمنَّ
 َ ِ أَْتَق���اُكْم  ِاَّ هللاَّ َوَقَباِئ���َل مَِتَع���اَرفُوح  ِاَّ أَْك���َرَمُكْم ِعْن���َد هللاَّ

 .) 13(حمحجرحت: َعلِيٌم َخِبيرٌ 
غ���رس حممب���دأ حإلس���المي ف���ي نف���وس حمغ���ربييا وحمجامي���ات  -21

حإلسالمية في حمغرب أا ديننا ديا تسامح وعفو وصفح ع�ا 

ة س�يد حممرس�ليا حآلخر، قدوتنا في ذمك حمقرآا حمك�ريم وس�ير

. 

غ���رس حمفك���رة حإلس���المية ف���ي نف���وس حمغ���ربييا وحمجامي���ات  -22

حإلسالمية على حرمة سباب حآلخر أو  هانته أو  ذالم�ه، ق�ال 

َ  تعامى:  ِ َفَيُس�بُّوح هللاَّ َوال َتُسبُّوح حمَِّذيَا َيْدُعوَا ِم�ْا ُدوِا هللاَّ

ا مُِك�لِّ أُ  نَّ ِه�ْم َعْدوحً ِبَغْيِر ِعْلٍم َكَذمَِك َزيَّ �ٍة َعَملَُه�ْم ُث�مَّ  ِمَ�ى َربِّ مَّ

ُئُهْم ِبَما َكاُنوح َيْعَملُوا  .)108(حألنعام: ،◌َ َمْرِجُعُهْم َفُيَنبِّ

ال بد ما محاص�رة حمفتن�ة و خم�اد ناره�ا وتض�ييق  طاره�ا،  -23

وال سبيل  مى ذم�ك  ال بتع�اوا حمط�رفيا ع�ا طري�ق حمح�وحر 

 حممتبادل.

هم م���ع حمغ���ربييا عل���ى حجتم���اع حمجامي���ات حإلس���المية وحتف���اق -24

ضرورة نشر حألخالق حمفاض�لة م�ا ص�دق و أمان�ة وش�رف 
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وعزة و  يجابية وكرحمة وحرية، ومحاربة حألخالق حمذميم�ة 

م��ا ك��ذب وغ��ش وس��رقة وزن��ا ومخ��درحت. فهن��اك أرض��ية 

 مشتركة مع هؤالء حمقوم في حممجاالت حممذكورة..

م�ع أيضاً يجمع حمجاميات حإلسالمية خاصة وحممسلميا عام�ة  -25

حمغربييا، حالتفاق على حمتبادل حمم�ادي و حمثق�افي و حممعرف�ي 

33Fو حمتجاري وحمحضاري وحمعلمي..

34. 

عا طريق حمعنف  ال نقبل أا يكوا حنتصارنا منبينا محمد  -26

وحمح����رق وحمت����دمير مممتلك����ات حآلخ����ريا، كم����ا أنن����ا ن����ديا 

حمهجم���ات حألخي���رة عل���ى س���فارة حم���دحنمرك وحمن���رويج ف���ي 

م���ا حمس���بيل  م���ى ذم���ك حإلنك���ار علن���اً بي���روت و دمش���ق. و ن

وحإلدحن��ة جه��رحً  بكاف��ة حمس��بل وحموس��ائل حإلعالمي��ة، وحم��دفاع 

ع��ا حممقدس��ات حإلس��المية ب��امطرق حممش��روعة ، مض��مونة 

حمعوحق���ب ومثم���رة حمنت���ائج و ض���ما و حمض���وحبط حمش���رعية 

 سلمياً.

ملتخفي����ف ع����ا آالم وأح����زحا ومش����اعر حممس����لميا قاطب����ة  -27

اص���ة، ف���إا عل���ى دوم���ة حم���دحنمرك وحمجامي���ات حإلس���المية خ

                                                 
،  www.amrkhaled.netعلى حالنترنت رحجع موقع حألستاذ عمر خامد  34

 فإا فيه فوحئد عظيمة حول هذه حألزمة حمرحهنة

http://www.amrkhaled.net/
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وحمدول حمغربية حألخرى حمتي نهج�ت نهجه�ا، أا تك�وا أكث�ر 

 يجابية و أكثر وحقعية في حمتعام�ل م�ع حألزم�ة حمرحهن�ة، وأا 

ال تكتف���ي فق���ط بامش���جب و حإلنك����ار، ب���ل عليه���ا أا تتخ����ذ 

حمخطوحت حمجادة و حمالزمة في حق هؤالء حمذيا أفسدوح أما 

حمج��و حمثق��افي وحالجتم��اعي، وذم���ك  حم��بالد و ك��دروح ص��فاء

بإجب���ارهم عل���ى تق���ديم حالعت���ذحر حمرس���مي، و ال فامعقوب���ات 

34Fتكوا صارمة وقاسية في حقهم 

35. 

بياا ملغربييا ومألقلي�ات حإلس�المية ف�ي حمغ�رب أا حمش�ريعة  -28

حإلس�المية حمغ�رحء بك�ل م�ا ج�اءت م�ا أحك�ام و ش�رحئع وق��يم 

وق�ه ف�ي ك�ل تنسجم و تتفق مع تطلعات حإلنساا و تحم�ي حق

مك��اا، أي���اً ك���اا دين��ه و مذهب���ه، و ال يوج���د ه��ذح ف���ي بقي���ة 

35Fحمشرحئع حمعاممية..

36 . 

نقول ملغربييا: يا أيها حمغربيوا ال تؤذوح حإلسالم وحممسلميا  -29
وال تخ��افوح م��ا حإلس��الم: " ..  ا حإلس��الم حمحقيق��ي م��يس ه��و 

                                                 
رحج������ع موق������ع حمش������يخ حم������دكتور س������لماا حمع������ودة عل������ى حالنترن������ت:  35

www.islamtoday.net �ول و حمس�بل ف�ي كيفي�ة ، متقف عل�ى مزي�د م�ا حمحل
 موحجهة هذه حألزمة.   

رحج��ع حوحرحمش��يخ حم��دكتور وهب��ة حمزحيل��ي م��ع جري��دة حم��وطا ف��ي موقع��ه  36
، متق�ف ع�ل مزي�د م�ا ه�ذه حمحق�ائق و  www.zuhayli.netعلى حالنترن�ت:  

 مزحيا حإلسالم حآلخرى.

http://www.islamtoday.net/
http://www.islamtoday.net/
http://www.zuhayli.net/


---------واألمل الواقع  –الجاليات اإلسالمية في أوروبا الغربية و الشرقية    

 
- 39 - 

حمخطر على حمغرب أو حمحض�ارة حمغربي�ة...  ا حإلس�الم ه�و 
مذي يحمي حمحضارة حمغربية م�ا حالنهي�ار و يش�فيها حمعالج ح

 ما حألمرحض..
أيه���ا حمغربي���وا:  ا حمخط���ر حمحقيق���ي حم���ذي يت���ربص بك���م و  -30

بحض����ارتكم ه����و حمفس����اد ذحت����ه حم����ذي س����رى  م����ى جس����م 

حإلمبرحطورية حمروماني�ة و قض�ى عليه�ا. مق�د حنص�رفتم كلي�اً 

 ف��ي مع��املتكم م��ع حمك��وا  م��ى حآلم��ة ( حمم��ادة )، و نس��يتم أا

حآلم��ة ه��ي حمت��ي ينبغ��ي أا تك��وا ف��ي خدم��ة حإلنس��اا و م��يس 

حمعكس... حمعلم يستوجب بامدرجة حألومى أا يتناول حإلنس�اا 

ما حيث ذحته: ما هو؟ ما مصدره ؟ و مى أي ش�يء مآم�ه ؟ 

ما حمغذحء حمذي يجب أا يقدم مروحه ووجدحنه؟ ما هي أهمية 

 نس�اا  حألخالق في حياته ؟...هذه حممصيبة هي حمتي أورث�ت

حمحض�ارة حمغربي�ة فرحغ�اً ف�ي فك�ره و فرحغ�اً ف�ي وجدحن��ه، و 

فرحغاً في  درحكه معالق�ة م�ا بين�ه وب�يا حمكوا...حمكب�ار م�نهم 

م���ديهم ف���رحغ روح���ي و ع���اطفي، ومك���نهم مس���تغرقوا ف���ي 

حموظ��ائف و حألعم��ال حمعلمي��ة أو حمسياس��ية أو حالجتماعي��ة أو 

ح�ي حمم�وحش و حممعيشية... ا حمذي يشعر به�ذح حمف�رحغ حمرو

حممخي��ف حمجي��ل حمجدي��د، ألن��ه ال يوج��د م��ا يش��غل وقت��ه بتل��ك 

حموظائف حممختلفة...أال ترى كيف يفر أحدهم ما نت�ائج ه�ذح 



---------واألمل الواقع  –الجاليات اإلسالمية في أوروبا الغربية و الشرقية    

 
- 40 - 

حمف��رحغ حمفك��ري و حمع��اطفي  م��ى أس��باب حم��ذهول و حمنس��ياا 

حممتمثلة في أنوحع حممخ�درحت و حممس�كرحت و أن�وحع حمش�ذوذ 

ذ حمله�و حمجن�وني،  م�ى كلها، بدءحً ما شذوذ حمفك�ر،  م�ى ش�ذو

% م��ا 40ش��ذوذ حمج��نس، فش��ذوذحت حمجريم��ة وحمقت��ل..وأا

حمم����دحرس حالبتدحئي����ة ف����ي أمريك����ا ي����تم  خض����اع تالمي����ذها 

مجرع����ات مم����ددة م����ا حممخ����درحت تح����ت  ش����رحف أطب����اء 

متخصصيا مض�رورة ت�وفير م�ا ال ب�د م�ا حمت�وحزا حمفك�ري 

م�ديهم.. ذا ه�ذح ه�و حمخط�ر حم�ذي يه�دد حمحض�ارة حمغربي�ة و 

 ميس حإلسالم. فما حمعالج ؟

حمع��الج أا يوج���ه حمغ��رب حهتمام���ه  م��ى حإلنس���اا أكث��ر ف���ي  -31

تكوين��ه حمكل��ي وحمتع��رف عل��ى أش��وحقه و حاجت��ه حمروحي��ة و 

حمت��ي ال مج��ال إلنكاره��ا، وحمعم��ل بج��د عل��ى  جاب��ة حألس��ئلة 

حمسابقة، ضما مقاييس حمعل�م حممنض�بط بعي�دحً ع�ا حمخرحف�ات 

باب حمغربي���وا بس���بب حمف���رحغ وحألوه���ام، حمت���ي يتقبله���ا حمش���

حمروح���ي.. ا حم���ذي ينق���ذكم و يع���رفكم عل���ى حمحقيق���ة حمكلي���ة 

 مإلنساا هو حإلسالم..

ال نقول مكم أيه�ا حمغربي�وا تع�اموح وحعتنق�وح حإلس�الم، ومكنن�ا  -32

نق��ول مك��م: تفهم��وح حإلس��الم بعي��دحً ع��ا حمخرحف��ات و حألفك��ار 
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 حمدخيل����ة، فلس����وف تنس����جم حقائق����ه م����ع تطلع����اتكم حمعلمي����ة

وتستأنس���وا ب���ه ومس���وف ت���دركوا أا حإلس���الم ه���و حمم���الذ 

 ملناشئة ما حمضياع..

حممطل��وب: ه��و حمتخل��ي ع��ا نظ��رتكم  م��ى حإلس��الم عل��ى أن��ه  -33

خطر دحهم، وحمنظر  ميه على أنه صديق صدوق ومالذ عن�د 

حمحاجة، وترك كل م�ا يرغ�ب ف�ي درحس�ته ث�م حعتناق�ه دوا 

 أي تضييق..

حض��ارة حمغربي��ة قب��ل أا فاإلس��الم ه��و حمع��الج مش��يخوخة حم -34

36Fيدركها حمموت.." 

37. 

هناك:"... مسؤوميات مألقليات حإلسالمية نحو حممجتمع حم�ذي  -35

يعيش��وا في��ه.  ا مب��دأ حموف��اء يقتض��ي أا يب��ادل حممس��لموا 

حممقيموا في حمغرب ما قدمه حمغرب  م�يهم م�ا عل�م وتقني�ات 

وغيرها, فيقدم حممسلموا مهم بما يت�وحفر م�ديهم م�ا مقوم�ات 

ض��ارة حإلنس��انية حمت��ي ال تت��وحفر م��دى حمغ��رب, وحمغ��رب حمح

 بأشد حمحاجة  ميها.

                                                 
نص��يحيتي إل��ى الغ��ربيين ال��ذين بعن��وحا:( مقتطف��ات م��ا حممق��ال حمطوي��ل  37

) مل��دكتور محم��د س��عيد رمض��اا حمب��وطي عل��ى  يتخوف��ون الي��وم م��ن اإلس��الم
 ، رحجع حممقال فإا فيه فوحئد جسام. www.bouti.comحالنترنت: 

http://www.bouti.com/
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 ذح ك��اا حممس��لموا يع��انوا م��ا فق��ر ف��ي ه��ذح حمجان��ب, ف��إا  -36

حمغ���رب أيًض���ا يع���اني أبن���اؤه م���ا أم���رحض ف���ي أوض���اعهم 

حالجتماعي���ة وتص���ورحتهم حمفكري���ة وحمعقدي���ة, وف���ي مج���ال 

حجب�ه ف�ي حمصحة حمنفسية. مقد آا مإلنساا حممس�لم أا ي�ؤدي و

 نق��اذ حممجتم��ع حإلنس��اني عام���ة وحمغرب��ي خاص��ة م��ا ه���ذه 

حممعاناة حمتي يقاس�ي منه�ا. وأا يس�عى ملتخفي�ف م�ا حألرق�ام 

37Fحممخيفة حمتي تتفاقم يوًما بعد يوم.." 

38 . 

 ا عل��ى حممس��لم أا يق��دم نفس��ه  م��ى حممجتمع��ات حمت��ي يع��يش  -37

فيها ما خالل هويته حإلسالمية بص�ورة ص�حيحة وص�ادقة, 

يت����رجم حإلس����الم حم����ذي أنزم����ه هللا تع����امى؛ ميت����يح بحي����ث 

ملمجتمع���ات حمت���ي يع���يش فيه���ا أا تتع���رف عل���ى حإلس���الم 

حمحقيق���ي، م���ا خ���الل فك���ره وس���لوكه وأخالق���ه وعالقات���ه. 

وعندئ���ذ ي���تم تب���ادل حمثقاف���ات وح���وحر حمحض���ارحت بص���ورة 

 وحقعية, ال ما خالل حمدعوة حمكالمية أو على حمورق فقط.

                                                 
  www.islamemo.ccرحج��ع موق��ع  حمكش��اف حإلس��المي عل��ى حالنترن��ت  38

الجالي�ات اإلس�المية ف�ي الغ�رب و مس�ؤوليتها تج�اه المجتم�ع مقاالً بعن�وحا: " 
، مقد ذكر صاحب حممقال أرقاماً خيامي�ة مح�االت حمط�الق و حالنتح�ار و الغربي"

مالج��ئ حمنس��اء و حمعن��ف حمع��ائلي و قت��ل حمنس��اء و م��رض حأليي��دز ف��ي حممجتم��ع 
 مريكي..حمغربي و حأل

http://www.islamemo.cc/
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س��لمة ف��ي حمغ��رب أا تك��وا مظه��ًرح  ا وحج��ب حمجامي��ة حمم  -38

مالنسجام مع حمبيئة, ومكا ميس ما خ�الل ذوب�اا حمشخص�ية, 

و نكار حألصل حمذي حنحدرت منه وحمهوية حمتي تنتسب  ميها, 

بل ما خالل حألخالق حمتي تجعل حمفرد ما أبناء هذه حمجامية 

موض��ع تق��دير وححت��رحم، وتجس��د حمص��ورة حمص��حيحة مه��ذح 

 حمديا.

امي���ة حممس���لمة أا تحت���رم حم���نظم حمس���ائدة ف���ي  ا عل���ى حمج  -39

حممجتم��ع حم��ذي تع��يش في��ه, بمق��دحر م��ا تك��ّوا ه��ذه حمق��وحنيا 

وحم��نظم ص��ورة حض��ارية تجس��د كرحم��ة حإلنس��اا و نس��انيته، 

وبمقدحر ما تكوا سبًبا مألما وحالستقرحر ف�ي حممجتم�ع حم�ذي 

يعيشوا فيه؛ ألا ذمك قاسم مش�ترك ب�يا حممب�ادئ حإلس�المية 

 ظم.وتلك حمن

 ا هذح يوجب على حمجامي�ة حممس�لمة أا تك�وا س�فير ص�دق   -40

م�دينها, وم�ا يتحق�ق ذم�ك  ال  ذح ك�انوح ص�ورة تجس�د بص��دق 

مبادئ هذح حمديا وأخالقه. عندئذ سيجدوا أث�ر ذم�ك ف�ي ه�ذح 

حممجتم��ع حمغرب��ي وغي��ره يتجل��ى ف��ي أعظ��م مظ��اهر حمتق��دير 

 وحالحترحم..
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ممس��لميا ف��ي  ا أول مس��ئول ع��ا تش��ويه ص��ورة حإلس��الم وح -41

نظر حآلخريا هم حممسلموا أنفسهم, عن�دما يتن�اقض كالمه�م 

م��ع أفع��امهم, ويحمل��وا حس��م حإلس��الم ومك��نهم ف��ي تص��رفاتهم 

38Fوأخالقهم على نقيض ذمك 

39 . 

 هل يتم خالص البشرية على أيدي المسلمين من جديد؟
و هل يكون المسلمون سبًبا لسعادة البشرية وخالصها مرة أخ�رى 

 ؟
 نا أا حمحمد ل رب حمعاممياو آخر دعوح

18.03.2006 
 المدينة المنورة

Email:drhafezi68@yahoo.co.uk 
Website:www.drhajredinhoxha.net 
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