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اإلسالم يف الواليات املتحدة :من
صعود احلركات األفروأمريكية إلى
مواجهة اإلسالموفوبيا

فــ3ة إدارة الرئيــس '
خــ6ل 2
مريــ"
ا(
!
الســابق دونالــد ترامــب وصلــت إ< عضويــة
الكونغــرس '
مريــ" نائبتــان مســلمتان،
ا(
!
وبــرزت تحديــداً
المحجبــة إلهــان عمــر،
ّ
'
ـا< ،وذلــك بعدمــا
ا(مريكيــة مــن أصــل صومـ !
هاجمهــا الرئيــس ترامــب بعبــارات عن^يــة،

ومــا تبــع ذلــك مــن تلقيهــا رســائل تهديــدات،
وقــد تــم وضعهــا تحــت الحمايــة '
ا(منيــة،
ّ
هــذه الحالــة أفصحــت عــن وجــود انقســام
ا(ســ6م وظهــوره  o! nالفضــاء
حــا ّد حــول q
العــام بالو(يــات المتحــدة ،فهــل كانــت
الحالــة هكــذا دائمــاً؟
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«ارتبط وصول اإلسالم إلى الواليات املتحدة
األمريكية بشكل أساسي بحركة جتارة الرقيق عبر
األطلسي»
اإلسالم األفروـ أمريكي ...تداخل
العرقية والديانة

تشــ 3تقديــرات معهــد »بيــو«
!
n
n
ـلم o! vالو(يات
أن عــدد المسـ !
للدراســات إ< ّ
المتحــدة يبلــغ اليــوم قرابــة الـــ ) (٣٫٥مليون
إجمــا<
حــوا< ) (٪١٫١مــن
مســلم ،يمثلــون
!
!
وأن نحــو  ٪٢٥منهــم هــم
مجمــوع الســكانّ ،
مريكيــ' v
مــن '
!n
ا(فارقــة ،ولكــن ،بحســب
ا(
فــإن الســود يشــكّلون
إحصــاءات المعهــدّ ،
ا(ســ6م.
ممــن يعتنقــون q
مــا نســبته ّ ٪٤٩
ا(ســ6م إ<
لقــد ارتبــط وصــول q
'
ـا
الو(يــات المتحــدة ا(مريكيــة 'بشــكل أسـ !
2
الــ
عــ 3ا(
بحركــة تجــارة الرقيــق 
طلــ !
!
ازدهــرت منــذ القــرن الـــ ،١٦واســتمرت حـ 2ـ
أواخــر القــرن الـــ .١٩وتُقـ ّـدر نســبة المسـ ! n
ـلمv
مــن إجمــا< الرقيــق '
ا(فارقــة الذيــن ُج ِل ُبــوا
!
ـوا< الربع.
إ< مناطــق الو(يــات المتحــدة بحـ !
n
وخاصــة o! n
و oالمناطــق الزراعيــة،
ّ
!
الجنــوب '
التبشــ3
مريــ" ،كانــت ســطوة
ا(
!
!
والكنائــس أضعــف ،فاســتطاعت نســبة
جيــدة مــن الرقيــق المسـ ! n
ـلم vالحفــاظ عــ
إســ6مهم وصــو( ً حـ 2ـ القــرن الـــ .٢٠وطــوال
ـ vالمسـ ! n
تلــك القــرون كانــت الح ـركات بـ ! n
ـلمv
'
ا(فارقــة تقتــ^ عــ طابــع الجمعيــات

الصغــ3ة 2
الــ تنشــأ وتتجمــع حــول شــيخ
!
!
n
ومعلــمّ ،إ( أنّهــا ! oالقــرن الـــ ٢٠دخلــت طــوراً
جديــداً مــع ظهــور منظمــات ممتــدة منتـ ـة
 onالو(يــات ،وينتســب إليهــا أعضــاء بـ 
ـا((ف.
!
ا(ســ6م«
»أمــة q
أهمهــا وأبرزهــا حركــة ّ
وكان ّ
2
ـ تأسســت عــام ١٩٣٠م ،وظهــرت بدايــةً o! n
الـ !
مدينــة 2
دي3ويــت )بو(يــة ميتشــيغان( وتزعمهــا
إ(يجــا محمــد ،وقــد اتخــذت لهــا تأويــ6ت
ل6ســ6مn 2 ،
ام3جــت بأفــكار قوميــة
خاصــة q
ّ
'
مرتبطــة بالعــرق ا(ســود ،ور ّكــزت معتقداتهــا
عــ ا(عــ6ء مــن شــأن الجنــس '
ا(ســود،
q
'
واعتبــار الجنــس ا(بيــض مرادف ـاً للشــيطان.
قامــت الحركــة عــ الجمــع ! n
بــv
أركان ا(ســ6م '
وا(فــكار القوميــة الســوداء،
q
ا(ســ6م بمفاهيــم خاصــة
وتب ّنــت الحركــة q
غلبــت عليهــا الــروح العن^يــة .ونظــرت إ<
ا(ســ6م عــ أنّــه إرث روحــي ينقــذ الســود
q
وتعرضــت
مــن ســيطرة البيــض عليهــمّ .
الحركــة للقمــع خــ6ل أعــوام الحــرب
العالميــة الثانيــة بســبب دعوتهــا لرفــض
الخدمــة العســكرية ،لك ّنهــا ازدهــرت  o! nعقــد
الخمســينيات مــن القــرن الـــ ،٢٠وذلــك مــع
بــروز »مالكولــم ليتــل« ،المعــروف باســم
»مالكولــم إكــس« ،الــذي بــات بمثابــة
ا(ع6ميــة للحركــة ،وزار الجامعــات
الواجهــة q
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اﺧﺘﻠﻒ ﻣﺎﻟﻜﻮم إﻛﺲ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ »أ ّﻣﺔ اﻹﺳﻼم« ،واﺗﺠﻪ ﻟﻼﻗﺘﻨﺎع ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﺑني ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﺮاق واﻷﻣﻢ

والحدائــق وأماكــن تجمــع النــاس ،وتمكّــن
الكث3يــن إ< الحركــة ،ومنهــم
مــن جــذب !
عــ ك6ي.
الم6كــم محمــد !
بعــد اغتيــال الرئيــس '
مريــ" جــون
ا(
!
n
)نوفمــ،١٩٦٣ (3
الثــا¨
كينيــدي  o! nتيــن

!
واختــ6ف مالكــوم إكــس مــع إليجــا محمــد،
2
الــ فُهــم
بخصــوص ت^يحــات مالكــوم !
منهــا أنّه يستحســن اغتياله  -بســبب سياســاته
2
ـ كان يــرى مالكــوم أنّهــا تحــاول ا(لتفــاف
الـ !
عــ نضــال الســود  -تصاعــد الخــ6ف بـ ! n
ـv
ثــم ازداد الخــ6ف
إليجــا ومالكــوم ،ومــن ّ
بعــد رحلــة مالكــوم إ< الحــج عــام ،١٩٦٤
وتأثــره بمــا رآه  o! nالحــج مــن صــور المســاواة
' n
n
غــ3
بــ vا(عــراق !q o
!
ا(ســ6م ،وهــو مــا ! ّ
n
ا(ســ6م
بتبــ q
مفاهيمــه ،وجعلــه مقتنعــاً ّ !
بصورتــه المعروفــة لــدى عمــوم المسـ ! n
ـلم،v

وذلــك باعتبــاره دينــاً يدعــو إ< المســاواة
'
!n
تفــوق
بــ vجميــع ا(عــراق ،و( يدعــو إ< ّ
ّأمــة عــ أخــرى ،كمــا هــو الحــال  o! nاعتقــاد
ا(ســ6م« بتفـ ّـوق الســود عــ البيــض.
»أمــة q
ّ
ومــن ثـ ّـم أعلــن براءتــه مــن مبــادئ حركــة ّأمــة
ســماها
q
ا(ســ6م ،وشــكّل جماعــة جديــدة ّ
ا(ســ6مي« ،وكان اغتيــال
»منظمــة المســجد q
تحــول
مالكــوم إكــس عــام  ١٩٦٥نقطــة
ّ
n
ا(ســ6م« ،فقــد
»أمــة q
فاصلــة ! oسـ !ـ 3حركــة ّ
n
ـ دعــوة وأفــكار
تركهــا الكثـ !ـ3ون ،وبــدؤوا بتبـ ّ !
ا(ص6حيــة وا(تجــاه ل6عتــدال أكـ ـ3
مالكــوم q
فأكـ ـ ،3وهــو مــا تزامــن وتوافــق  o! nحينــه مــع
»ثــورة الحقــوق المدنيــة«.
ومــع اكتمــال مكتســبات حركــة
الحقــوق المدنيــة خــ6ل عقــد الســتينيات،
وصــو( ً إ< قيــام الرئيــس جونســون  o! nآب
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«مع اكتمال مكتسبات حركة احلقوق املدنية خالل
عقد الستينيات ،بدأ املسلمون السود يتجهون إلى
االعتدال بشكل أكبر»
)أغســطس( ) ١٩٦٥بعــد  ٦أشــهر مــن اغتيــال
ـص عــ
مالكــوم إكــس( بإصــدار مرســوم نـ ّ
حقــوق التصويــت للســود ،ومــن ثـ ّـم حظــر
!n
التميــ o! n 3بيــع أو اســتئجار المســاكن عــام
ا(مريكيــون '
 .١٩٦٨بــدأ '
ا(فارقــة شــيئاً فشــيئاً
العامــة ،وهــو مــا
با(ندمــاج  o! nالحيــاة
ّ
!n
المســلم vالســود وجعلهــم
انعكــس عــ
أكــ ،3وهــو
يتجهــون إ< ا(عتــدال بشــكل 
مــا ظهــر n
التحــو(ت 2
الــ عرفتهــا حركــة
o
ّ
!
!
وخاصــة بعــد رحيــل إليجــا
ا(ســ6م«،
»أمــة q
ّ
ّ
وتــو< ابنــه »وا(س
محمــد عــام ١٩٧٥
ّ!
محمــد« الــذي بــدأ بتغيـ !ـ 3مبــادئ الجماعــة،
فغـ ! ّـ 3اســم جماعتــه إ< »الب6ليــون« )نســبة
إ< بــ6ل بــن ربــاح وهــو أحــد الصحابــة
ذو اللــون '
ا(ســود( ،ومــن ثـ ّـم أصــدر ق ـراراً
n
بــ^ورة صــوم رمضــان وا(حتفــال بعيــد
الفطــر ،وأصــدر أمــراً بــأن تكــون الصــ6ة
عــ الهيئــة الصحيحــة المعروفــة لــدى
!n
المســلم.v
واليــوم ،ومــع عــودة التوجهــات
المســيحية اليمينيــة للصعــود  o! nالو(يــات
'
خ3يــن،
المتحــدة ،خــ6ل العقديــن ا( !
تــ3ز النســبة المرتفعــة للســود مــن ! n
بــv

المسـ ! n
ـوا< النصــف( ،وهــو
ـلم vالجــدد )حـ !
ا(ســ6م،
أن الكثـ !ـ 3منهــم يعتنق q
ـ ّ
مــا يُفـ ّ

'
ا(يمانيــة وا(عتقاديــة،
إ< جانــب ا(ســباب q
كشــكل مــن أشــكال مقاومــة العن^يــة
ا(ســ6م
المســيحية البيضــاء .وقــد مثــل q
'
باســتمرار بالنســبة إ< جانــب مــن ا(فارقــة
'
!n
وقــوة رمزيــة o! n
مريكيــ vهويــة روحيــة
ا(
ّ
مجتمــع ظـ ّـل يخضــع طويـ ً 6لهيمنــة الرجــل
'
ا(بيــض.

االستقرار وبناء املؤسسات

بالتــوازي مــع تطــورات الحالــة
!n
المســلم vمــن أصحــاب
ا(ســ6مية لــدى
q
'
'
ا(صــول ا(فريقيــة ،كان المهاجــرون
المســلمون إ< الو(يــات المتحــدة يشــهدون
!n
المســلم- v
مســاراً مختلفــاً ،وكان أوائــل
مــن غــ' 3
ا(فارقــة  -قــد جــاؤوا مــع وصــول
!
!n
القادمــ vمــن مناطــق الدولــة
المهاجريــن
وخاصــة مــن بــ6د الشــامo! n ،
العثمانيــة،
ّ
أواخــر القــرن الـــ ،١٩وكان معظمهــم مــن
!n
المســيحيّ ،vإ( أنّــه قــد صاحبهــم أعــداد
!n
المســلم.v
ضئيلــة مــن
n
و oعــام  ١٩٠٦قــام المســلمون
!
البوســنيون  o! nشــيكاغو بإنشــاء »جماعــة
n
تعــاو¨
الهجــرة« ،وهــي أقــدم مجتمــع
!
ـلم on vالو(يــات المتحــدة '
n
ا(مريكيــة،
للمسـ ! !
n
و oعــام  ١٩٠٧قــام المهاجــرون التتــار
!
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ﻣﻘ ّﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ ...ﺗ ُﻌﺘﱪ أﻛﱪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤني ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

مــن روســيا وبولنــدا وليتوانيــا بتأســيس ّأول
منظمــة إســ6مية  o! nنيويــورك.
ثــم تزايــدت أعــداد المهاجريــن
ومــن ّ
!n
ا( م3اطوريــة
المســلم vإثــر انهيــار q
العثمانيــة عقــب الحــرب العالميــة '
ا(و<
2
ـوفي  o! nمطلــع
وقيــام وتشـكّل ا(تحــاد السـ !
n

المــا· ،وهــي
العينيــات مــن القــرن
!
2
ـ تســببت بمغــادرة عــدد كبـ !ـ3
التحــو(ت الـ !
مــن ســكان البلــدان المســلمة ســعياً وراء
الحريــة الدينيــة ،وكذلــك بدافــع البحــث عــن
فــرص أفضــل للحيــاة.
 onتلــك '
أمريــ"
ا(ثنــاء صــدر قانــون
!
!
حــد َد نســب
للهجــرة عــام  ،١٩٢٤الــذي ّ
قبــول المهاجريــن بحســب نســبة المقيمـ ! n
ـv
 o! nحينــه مــن كل دولــة؛ بغيــة الحفــاظ عــ
2
بالتا<
ال3كيبــة الديمغرافيــة ،وهــو ما تســبب !
!n
إن
بتقييــد عــدد المهاجريــن
المســلمv؛ إذ ّ

!n
!n
القادمــ vمــن البلــدان المســلمة
المقيمــv
كانــوا أقليــة حينهــا .إثــر ذلــك ،انكمشــت
هجــرة المسـ ! n
ـلم vخــ6ل عقــد الث6ثينيــات،
ولك ّنهــا عــادت n 2
لت3ايــد مــن جديــد  o! nأعقــاب
الحــرب العالميــة الثانيــة ،مــع تدفــق
2
المسـ ! n
ـوفيي،
ـلم vمــن مناطــق ا(تحــاد السـ ! n
n
المت^ريــن مــن سياســات الحكــم ! oعهــد
!n
ســتال ،vومــن أوروبــا 
القيــة والبلقــان
)وخاصــة مــن ألبانيــا ،ويوغســ6فيا ،وبلغاريا،
وتشيكوســلوفاكيا( ،مــع اشــتداد قبضــة
n
ـتقر
الحكــم الشــيوعي ! oتلــك البلــدان ،واسـ ّ
n
الكــ3ى
مهاجــرو هــذه الموجــة ! oالمــدن 
بالســاحل الـ ـ  ،o! 2مثــل نيويــورك وشــيكاغو.
ســاعدت تيعــات الهجــرة '
ا(مريكيــة
 onبدايــة الســتينياتn ! ،
حــ vأزال الرئيــس
!
جونســون القيــود عــ الهجــرة ،وجــرى
تفعيــل قانــون جديــد منــح مزايــا '(قــارب
!n
المقيمــ on vالو(يــات المتحــدة وأصحــاب
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المهــارات المهنيــة والتقنيــة ،إ< جانــب
مــا تحقــق مــن مكتســبات حقوقيــة خــ6ل
»ثــورة الحقــوق المدنيــة«ّ ،كل ذلــك ســاعد
عــ زيــادة أعــداد المهاجريــن المسـ ! n
ـلم vإ<
أمريــكا منــذ أواخــر الســتينيات.
وشــهدت موجــة المهاجريــن المسـ ! n
ـلمv
n
n
ـا¨ مــن القــرن الـــ ٢٠تأســيس
! oالنصــف الثـ !
'
كــ 3مــن المؤسســات والمراكــز
العــدد ا( 
n
ممــا ســاعد
q
ا(ســ6مية ! oالو(يــات المتحــدة؛ ّ
!n
المســلم vومكّ نهــم مــن
عــ اســتقرار
الحفــاظ عــ كيانهــم وهويتهــم.
وكان مــن بـ ! n
ـ vأبــرز هــذه المؤسســات:
ا(ســ6مية '(مريــكا الشــمالية
الدائــرة q
2
الــ تأسســت  o! nعــام  ١٩٧١عــ
)! (ICNA
!n
القادمــ vمــن شــبه القــارة
يــد المهاجريــن
ا(ســ6مية
الهنديــة ،وكذلــك الجمعيــة q
'
2
تأسســت
الــ ّ
(مريــكا الشــمالية )! (ISNA

عــام 2 ،١٩٨٢
والــ أعلنــت ســعيها لتحقيــق
!
ـ vالمسـ ! n
الوحــدة بـ ! n
ـلم o! n vأمريــكا الشــمالية
مــن مختلــف '
ا(عــراق ،ومجلــس شــؤون
المسـ ! n
ـلم vالعــام )عــام  ،(١٩٨٨والمجلــس
ا(ســ6مي '
مريــ" )عــام  ،(١٩٩٠ومجلــس
ا(
q
!
'
ا(ســ6مية )عــام ،(١٩٩٤
الع6قــات ا(مريكيــة q
2
الــ
وغ3هــا
!
مــن الجمعيــات والمؤسســات !
n
تخصصــت ! oالدفــاع عــن الحقــوق المدنيــة
ـلم' v
ا(مريكيـ ! n
وحريــات المسـ ! n
ـ ،vإ< جانــب
ا(ســ6مية،
التعليــم واحتضــان الفعاليــات q
وا(عتنــاء بقضايــا '
ا(حــوال الشــخصية مــن
وغــ3ه.
الــزواج والطــ6ق والجنــازات !

يف مواجهة «اإلسالموفوبيا»

ـبتم،٢٠٠١ (3
كانــت أحــداث  ١١أيلــول )سـ 
ومــا نجــم عنهــا مــن تصاعــد الخطــاب الموجه
ا(رهــاب ،مــع الربــط بـ ! n
ا(رهــاب
ـq v
لمحاربــة q
!n
والمســلمّ ،vكل ذلــك
ا(ســ6مية
والديانــة q

المبــا¾ عــ تصاعــد خطــاب
كان لــه أثــره
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وجرائــم الكراهيــة ضــد المسـ ! n
ـلم o! n vالو(يــات
»ا(ســ6موفوبيا« وما
المتحــدة .وبرزت ظاهــرة q
!n
المســلم،v
مثلتــه مــن مشــاعر الخــوف مــن
ومــا ينجــم عنهــا مــن أفعــال وممارســات
!n
تمي3يــة وتضييقيــة بحقهــم.
وخــ6ل '
ا(عــوام التاليــة لعــام ٢٠٠١
!n
المســلم،v
تزايــدت حــا(ت ا(عتــداء عــ
n
وتزايــد تهديــد حقــوق المسـ ! n
ـلم o! vالو(يــات
المتحــدة .وبالرغــم مــن ذلــك اســتمرت
الهجــرة مــن البلــدان المســلمة ،وخاصــة
مــن مناطــق التوتــر وال ـ^اع ،كأفغانســتان،
والصومــال ،والعــراق.
ّإ( أنّــه مــع صعــود موجــة الهجــرة
'
n
المــا·
خــ3ة بحــدود أواســط العقــد
ا( !
!
) ،(٢٠١٦-٢٠١٤وتزامــن ذلــك مــع صعــود
تنظيــم »داعــش« ،وبــروز عمليــات حــول
العالــم ،بلــغ رهــاب '
!n
والمســلمv
ا(جانــب

بشــكل خــاص ذروة جديــدة لــه ،وهــو

مبــا¾ة مــع انتخــاب الرئيــس
مــا انعكــس
n
)نوفمــ(3
الثــا¨
دونالــد ترامــب  o! nتيــن

!
 ،٢٠١٦وهــو الــذي كان قــد رفــع شــعارات
ضمــن حملتــه ا(نتخابيــة  o! nحينهــا بتقييــد
أعــداد المهاجريــن إ< الو(يــات المتحــدة.
وبالفعــل لــم يُخلــف دونالــد ترامــب وعــده،
وبعــد توليــه الســلطات قــام  ٢٧ o! nكانــون
ـا¨ )ينايــر(  ٢٠١٧بتوقيــع '
n
ا(مــر التنفيــذي
الثـ !
رقــم ) (١٣٧٦٩الــذي منــع دخــول البــ6د
عــ رعايــا دول بعينهــا ،واســتهدف بشــكل
خــاص الــدول العربيــة والمســلمة ،وهــو مــا
كان لــه انعكاســات مبـ 
ـا¾ة داخــل المجتمــع
'
مريــ" ،تم ّثلــت  o! nإعطــاء الدفعــة
ا(
!
!n
للمســلمv
المعاديــة
للتوجهــات اليمينيــة ُ
ا(ســ6مي.
ومظاهــر التديــن q
أمــارا مجيــد ،ناشــطة مســلمة شــابة o! n
تحدثــت لـــ »حفريــات«
الو(يــات المتحــدةّ ،
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عــن أعــوام حكــم ترامــب والسياســات
2
الــ اتبعهــا والخطــاب الــذي تب ّنــاه،
!
وهــل ســاهمت فعــ o! n ً 6زيــادة العن^يــة
!n
المســلم o! n vالو(يــات
والعدائيــة تجــاه
المتحــدة؟ تقــول أمــارا» :نعــم ،أعتقــد
إن إدارة الرئيــس الســابق دونالــد
ذلــكّ ،
2
ـ اســتخدم بهــا هــذا
ترامــب والطريقــة الـ !
الخطــاب العنيــف والمــؤذي تجــاه المسـ ! n
ـلمv
 o! nالو(يــات المتحــدة ،بالتأكيــد أســهمت o! n
n
وخــ o! n o6الو(يــات
خلــق جــو انقســامي
!
المتحــدة ،أســهم  onتحفـ ! n
ـ 3ودفــع معتقدات
!
)ا(ســ6موفوبيا(
ا(ســ6م« q
ومشــاعر »رهــاب q
بــ' v
!n
!n
مريكيــ .vلقــد لعــب ترامــب عــ
ا(
'
2
ـ تدفــع النــاس للخــوف مــن
تلــك ا(فــكار الـ !
المسـ ! n
ـلم ،vوتجعلهــم يــرون أنّهــم الغربــاء
القادمــون مــن خــارج الو(يــات المتحــدة«.
»إن قـرار حظــر اســتقبال
وتتابــع أمــاراّ :
!n
!n
القادمــ vإ< الو(يــات المتحــدة
المســلمv

هــو أمــر ســاذج وجاهــل حقـاً؛ '( ّن المسـ ! n
ـلمv
المؤس ! n
ســ vللو(يــات المتحــدة
هــم مــن
ّ
منــذ نشــأتها ،هــم موجــودون منــذ مــا قبــل
قيامهــا واســتق6لها ،وبالتحديــد هنــا نتحــدث
المســلم' v
!n
ا(فارقــة الذيــن جلبهــم
عــن
تجــار الرقيــق مــن غــرب أفريقيــا .لقــد كان
هــؤ(ء المســلمون هــم '
ا(وائــل  o! nالو(يــات
المتحــدة ،فالمســلمون لــم يأتــوا فقــط
مــع موجــة الهجــرة القادمــة مــن باكســتان
عقــدي الســتينيات
والبلــدان العربيــة o! n
ْ
n
ـا· ،( ،لقــد
والســبعينيات مــن القــرن المـ !
ُوجــدوا منــذ ُوجــدت الو(يــات المتحــدة.
أســا مــن الهويــة
المســلمون هــم جــزء
!
والثقافــة '
n
معــ الب ّتــة
ا(مريكيــة ،و(
لمنعهــم .سـ n
ـأÁب مثــا(ً :كلنــا نعــرف لــون
الموســيقى '
الشــه» ،3البلــوز«
مريــ"
ا(
!
!
n
) ،(Bluesالباحثــون ! oتاريــخ الموســيقى
اليــوم يقولــون إنّــه قــد بــدأ وانطلــق مــن بـ ! n
ـv
ـلم' v
المسـ ! n
ا(فارقــة العبيــد .أحيــل هنــا عــ
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الكتــاب المهــم »عبيــد Servants of) «Ã
 ،(Godوفيــه يذكــر المؤلــف مث ـ ً 6أنّــه حـ 2ـ
جــورج واشــنطن وتومــاس جيفرســون كان
لديهمــا عبيــد مســلمون ،لقــد كان المســلمون
مصاحبـ ! n
ـ vللو(يــات المتحــدة منــذ التأســيس
والنشــأة«.
وتختــم مجيــد» :إذاً مــا أقولــه هــو
أن المسـ ! n
ـا مــن مـ !ـ3اث
ّ
ـلم vهــم جــزء أسـ !
فإن قـرار ترامب
ـا< ّ
الو(يــات المتحــدة ،وبالتـ !
!n
المســلم vكان مــن الغرابــة بمــكان،
بحظــر
صورهــم بأنّهــم غربــاء قادمــون مــن
فقــد ّ
الخــارج .وبــ 6شــكّ مــا قــام بــه ترامــب خلق
ـ vالمسـ ! n
حالــة مــن ا(نقســام الزائــف بـ ! n
ـلمv
'
!n
مريكيــv؛ وكأنّــه ( يمكننــا أن نكــون
وا(
ـلم vوأمريكيـ ! n
مسـ ! n
ـ o! n vالوقــت نفســه ،وهــذا
بالفعــل مــا أســهم بتعزيــز عقليــة »نحــن«
2
ـ خلقــت جــواً يكــون
 o! nمواجهــة ُ
»هــم« ،الـ !
فيــه العــداء تجــاه المسـ ! n
ـلم vمـ ـ3راً ومقبــو(ً،
ومــ3رة،
ا(ســ6موفوبيا مقبولــة
وغــدت q
ّ
أن الو(يــات المتحــدة قــد
وهومــا ( يبــدو ّ
تعافــت منــه بعــد«.
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اإلسالم يف روسيا وآسيا الوسطى...
من القمع السوفييتي إلى
النشاط اجلهادي

عنــد الحديــث عــن المناطــق الشاســعة
الممتــدة مــا بـ ! n
ـ vســهول أواســط آســيا ¾ق ـاً
حـ 2ـ »جبــال '
ا(ورال«  o! nعمــق روســيا غرب ـاً،
¾عــان مــا تتبــادر إ< '
ا(ذهــان أســماء عديــدة
n
ا(ســ6مي خرجت
لشــخصيات بــارزة ! oالتاريخ q
ا(مــام البخــاري،
مــن تلــك المناطــق ،مــن q
'
2
ـا¨ ،إ< الفــار  !ا¨ .يـ 
ـؤ¾
إ< ال3مــذي ،إ< ال َنسـ !

أي مــدى كانــت هــذه
ذلــك ،بــ 6شــكّ  ،إ< ّ
n
المناطــق بمثابــة مركــز إســ6مي ! oالحقــب
التاريخيــة الماضيــة ،وكذلــك يفتــح بــاب
2
ـ مـ ّـرت بهــا
التســاؤ(ت حــول المســارات الـ !
ا(ســ6م هنــاك وصــو( ً إ< الحقبــة
وضعيــة q
المعــاÁة ،ويســ ّلط هــذا التقريــر الضــوء
عــ فصــول وجوانــب منــه.
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ﻣﺴﺎر اﳌ ُﺴﻠﻤني ﻟِﻔﺘﺢ ﻣﺎ وراء اﻟﻨﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻓُﺘُﻮﺣﺎت ﺑﻼد ﻓﺎرس

الدخول واالنتشار ...كيف كانت
البداية؟

ا(ســ6م إ<
تعــود بدايــات وصــول q
ا(ســ6م
مناطــق »آســيا الوســطى« إ< عصــور q
'
ا(و< ،وذلــك حينمــا فتــح القائــد المســلم
ـ o! n ،القــرن الهجــري
قتيبــة بــن مســلم الباهـ !
'
ا( ّول ،مــا كان يُعــرف  o! nحينــه بـــ »بــ6د ما وراء
2
ـ بــ6د خراســان
ـ تـ !
النهــر« ،وهــي البــ6د الـ !
ـ vبــ6د الصـ ! n
وتفصــل بينهــا وبـ ! n
ـ.v
ا(ســ6مي قيــام عدد
وقــد عــرف التاريخ q
ا(ســ6مية
مــن ســ(6ت الحكــم والممالــك q
 o! nمناطــق أواســط آســيا ،كان أساســها مــن
'
ا(قــوام 2

المنتــة  o! nتلــك البــ6د،
ال3كيــة
!n
اخانيــv
ومــن أبــرز هــذه الــدول :دولــة القر

) ،(١٢١٢-٨٤٠والدولــة الغوريــة )٨٧٩ـ،(١٢١٥
والدولــة الغزنويــة ) ،(١١٨٧ - ٩٦١ودولــة
الســ6جقة ) ،(١١٩٤-١٠٣٧والدولــة التيموريــة
)١٣٧٠ـ .(١٥٠٧
وقــد اعتنقــت '
ا(قــوام 2
ا(ســ6م
ال3كيــة q
تدريجيــاً بدايــة مــن دخــول الهياطلــة
والبختيـ n n
ا(ســ6م منــذ وصولــه  o! nالقــرن
ـq o! v
!
ثــم دخلــت ســ6لة
الـــ ٨الميــ6دي ،ومــن ّ
القراخانيـ ! n
ا(ســ6م  o! nالقــرن الـــ ١٠الميــ6دي
ـq v
n
شــ 3المصــادر
)وتحديــداً ! oعــام  .(٩٣٤وتُ !
التاريخيــة إ< أن غالبيــة قبائــل '
الغ ِزيّة
ا(تـراك ُ
ّ
'
)ا(وغــوز( ،والقارلــوق ،وشــعب الكومــان ،قــد
n
الثــا¨ مــن
ا(ســ6م منــذ النصــف
اعتنقــوا q
!
القــرن الـــ ١٠الميــ6دي )الـــ ٤الهجــري( ،عــ
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«أدّ ى طريق احلرير دور ًا مه ّماً يف نشر اإلسالم يف
أواسط آسيا ،فكانت العقائد واألفكار تنتقل مع
البضائع»
أيــدي التجــار والدعــاة والصوفيــة ،وقــد أدى
n
ا(ســ6م o! n
مهمـاً ! oنـ ـ q
طريــق الحريــر دوراً ّ
'
أواســط آســيا ،فكانــت العقائــد وا(فــكار تنتقــل
مــع البضائــع.

أن يرســل إليهــم مــن يفقههــم  o! nالديــن،
العبــا المقتــدر
وبالفعــل أرســل الخليفــة
!
أحمــد بــن عبــاس ،المعــروف بابــن فضــ6ن،
الشــه3ة.
صاحــب الرحلــة
!

ّأمــا  o! nروســيا ،فتعــود بدايــة دخــول
ا(ســ6م إ< عهــد الخليفــة عمــر بــن
q
n
ر·  Ãعنــه ،حينمــا وصــل
الخطــاب! ،
المســلمون إ< »دربنــد« عــام ) (٢٢للهجــرة
) ٦٤٣للميــ6د( ،وهــي إحــدى مــدن جمهوريــة
2
)الــ تقــع بجنــوب روســيا
داغســتان
!
ا(تحاديــة اليــوم(.

وعندمــا غــزا المغــول روســيا  o! nالقــرن
الـــ ١٣الميــ6دي ،كانــت منقســمة إ< دويــ6ت،
فقامــوا باحتــ6ل بــ6د البلقــارّ ،إ( أنّهــم بعــد
فـ 2ـ3ة قصـ !ـ3ة اختلطــوا بســكانها وتب ّنــوا لغتهــم
ودينهــم ،وعــرف ســكان الدولــة الجديــدة
باســم »التتــار«ّ ،أمــا دولتهــم ،فأطلــق عليهــا
»خانيــة القبيلــة الذهبية« o! n .عــام ١٢٤٥
اســم
ّ
ا(ســ6مّ ،أمــا
اعتنــق حاكمهــم »بركــة خــان« q
 o! nعــام  ،١٣١٢خــ6ل عهــد »أوزبــك خــان«،
الخانيــة .وقــد
ا(ســ6م ديــن
فقــد أصبــح q
ّ
واســتمروا
اســتمر الــروس بالخضــوع للتتــار،
ّ
ّ
2
بدفــع الجزيــة لهــم حــ تمكنــوا مــن التحــرر،
وذلــك عندمــا هــزم '
ـرو دميـ 2ـ3ي
ـ
ال
ـ3
ـ
م
ا(
!
!
دونســكوي التتــار  o! nمعركــة عــام  ،١٣٨٠ومــن
الــرو عــ حســاب
ثــم تواصــل التوســع
ّ
!
التتــار خــ6ل القــرن الـــ.١٥

2
الــ
ّأمــا المنطقــة الروســية الثانيــة !
ا(ســ6م وانتـ ـ فيهــا ،فهــي منطقــة
دخلهــا q
حــوض »نهــر الفولغــا« o! n ،عمــق روســيا
)وتحديــداً أر n
ا· جمهوريــة تتارســتان الحاليــة
!
n
2
الــ
o! n
روســيا( ،وذلــك ! oزمــن المملكــة !
تُعــرف  o! nالمصــادر العربيــة التاريخيــة باســم
»مملكــة البلقــار« )ويُعرفــون أيضـاً بـــ» :بلغــار
ـ vالقرنـ ! n
الفولغــا«( ،والـ 2ـ وجــدت بـ ! n
ـ vالـــ٧
!
والـــ ١٣الميــ6دي ،فقــد أســلم ملكهــا جعفــر
بــن عبــد ) Ãوكان اســمه ألمــش بــن يلطــوار
قبــل أن يســلم( عــام  ،٩٢٢وكان ّأول مــن
وحــد قبائــل بلغــار الفولغــا بمملكــة واحــدة،
Å
ا(ســ6م .وقــد طلــب
وتحــت ديــن واحــد هــو q
n
العبــا ! oبغــداد
البلقــار مــن الخليفــة
!

التوسع اإلمبراطوري ...فصول من قصة
ِ
الصدام الروسي ـ اإلسالمي
الفعــ (qمــارة
بــدأ عهــد التوســع
!
'
موســكو الروســية  o! nعهــد ا(مـ !ـ 3إيفــان الثالــث
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ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻤﻠﻜﺔ »ﺑﻠﻐﺎر اﻟﻔﻮﻟﻐﺎ« ﺑني ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷوﻏﻮز وﺷﻌﺐ اﻟﻜﻮﻣﺎن ﺟﻨﻮﺑﺎً واﻟﺮوس اﻟﻜﻴﻔﻴني ﺷامﻻً

)حكــم مــا ! n
وســع
بــ ١٤٦٢ vو ،(١٥٠٥والــذي ّ
' n

ا·
حــدود الدولــة ¾قــاً عــ حســاب ا(ر !
2
لخانيــة القبيلــة الذهبيــة ،إذ
ـ كانــت تابعــة ّ
الـ !
أطلــق حمــ6ت عســكرية ضــد التتار المسـ ! n
ـلمv
' on
واســتمر
ا(عــوام ،١٤٤٨ :و ،١٤٥٤و.١٤٥٩
!
ّ
n
ـي بــن إيفــان
ـرو ! oعهــد فاسـ !
التوســع الـ !n
الثالــث )حكــم ! oالفـ 2ـ3ة ،(١٥٣٣-١٥٠٥ :وهــو
الــذي طلــب منــه البابــا أن يطــرد المسـ ! n
ـلمv
ـيب3يا ،ثــأراً لســقوط القســطنطينية بيــد
إ< سـ !
'
!n
المســلم vا(تــراك عــام .١٤٥٣

ومــن ثــم جــاءت المرحلــة '
ا(قــ مــن
ّ
الصــدام  o! nعهــد »إيفــان الرابــع« المعــروف بـ
كأول قيــاÁة
»إيفــان الرهيــب« ،والــذي تـ ّـوج ّ
روســيا عــام  ،١٥٤٧وقــام بتوســيع حــدود
ـيب3يا شــما( ً وعــ
الدولــة الروســية باتجــاه سـ !
n
ا· التتــار ¾قـاً وجنوبـاً ،وهــو مــا
حســاب أر !
ـن حــرب شــاملة ضـ ّـد
نجــم عنــه القيــام بشـ ّ
ـلم vالتتــار والمسـ ! n
المسـ ! n
ـك ،3وقــام
ـلم vالباشـ !
بفــرض التنصـ !ـ 3عليهــم ،وهــو مــا تسـ ّـبب o! n
ـك3
تنـ ّـ^ الكثـ !ـ 3مــن التتــار ومــن قوميــة الباشـ !
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ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ :ﺧﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ وﻣﻮﻗﻊ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ )ﴎاي( ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺨﺎن ﺑﺮﻛﺔ ﺧﺎن )(٦٦٢١-٧٥٢١

)القاطنــ on vجبــال '
n
!n
ا(ورال
المســلمv
! !
الجنوبيــة(.
توســعت روســيا بشــكل هائــل
ومــن ثـ ّـم ّ
n
ا( م3اطــورة كاتريــن الثانيــة ) ١٧٦٢ـ
! oعهــد q
 (١٧٩٦وخلفائهــا مــن القيــاÁة الــروس خــ6ل
و oعهــد القيــ^ نيقــو( '
n
ا( ّول
القــرن الـــ! .١٩
الرو الواســع (ســيا
) (١٨٥٥-١٨٢٥بــدأ الغزو
!
ا( م3اطوريــة الروســية
الوســطى ،وتمكنــت q
بـ ! n
ـ vعامــي  ١٨٤٧و ١٨٦٤مــن إطبــاق ســيطرتها
ثــم انتقلــت
عــ كامــل كازاخســتان ،ومــن ّ
جنوبـاً واســتولت بـ ! n
ـ vعامــي  ١٨٦٤و ١٨٦٨عــ
طشــقند وســمرقند ،وســيطرت عــ خانــات
»خوقنــد« و«بخــارى«  o)! nأوزباكســتان اليوم(.
واســتولت عــ غــرب تركمانســتان عــام ،١٨٨١

ثــم ســيطرت عــ تركمانســتان 
القيــة o! n
ّ
بالتوســع
ا( م3اطوريــة
ـتمرت q
ّ
عــام  ،١٨٨٤واسـ ّ
ال3يطانيــون مــن التوســع جنوبـاً
حـ 2ـ منعهــا 
باتجــاه أفغانســتان عــام  .١٨٨٥وكان ا(حتــ6ل
الــرو لهــذه المناطــق مصحوبــاً بهجــرة
!
n
روســية من ّظمــة إليهــا ل6ســتيطان ! oأقاليمهــا
الزراعيــة ،ولتغيـ !ـ 3تركيبتهــا الســكانية.

احلقبة السوفييتية ...مقاومة ثم
تسليم

عنــد قيــام الثــورة البلشــفية  o! nروســيا
عــام  ١٩١٧كان المســلمون  o! nآســيا الوســطى
يئ ّنــون تحــت وطــأة اضطهــاد الحكــم
القيــ^ي ،وكان الزعمــاء الب6شــفة يدركــون
هــذه الحقيقــة ،لذلــك ســعوا للحصـــول
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«خالل الثورة البلشفية كانت خطابات لينني
املوجّ هة للمسلمني تستميلهم ،وتؤكد على ضمان
حريتهم يف ممارسة عباداتهم بعد جناح الثورة»
المســلم vلثورتهــم نظــراً 
!n
لكــ3ة
عــ تأييــد
أعدادهــم ورغبتهــم الشــديدة  o! nالخــ6ص
مــن الحكــم القيــ^ي ،وهــو مــا ظهــر o! n
2
ـ vالموجهــة للمسـ ! n
خطابــات لينـ ! n
ـ
ـلم ،vوالـ !
حريتهم
كانــت تســتميلهم وتؤكــد عــ ضمــان ّ
 o! nممارســة عباداتهــم وضمــان الحفــاظ عــ
هويتهــم.
!n
المســلم vقــد بــدأ
وكان قســم مــن
بالتحــرك منــذ عــام  ١٩١٦ل6ســتق6ل عــن حكم
!n
مســتغل vانشــغالها
ا( م3اطوريــة الروســية،
q
'
بالحــرب العالميــة ا(و< ،وأقامــوا لهــم
دولــة مســتقلة  o! nوادي فرغانــة )تتقاســمه Çكل
وقn ! 3
غ3ســتان وطاجيكســتان
مــن أوزبكســتان !
اليــوم( ،عاصمتهــا مدينــة »خوقنــد« .ومــا كان
مــن الب6شــفة ّإ( أن شـ ّنوا هجومـاً عنيفـاً عــ
n
)ف3ايــر(  ،١٩١٨وارتكبــوا فيهــا
خوقنــد ! oشــباط 

ممــا شـكّل Ánبــة
مجــزرة راح ضحيتهــا ا((ف؛ ّ
أي إمــارة إســ6مية مســتق ّلة
لمحاولــة إقامــة ّ
عــن حكــم الب6شــفة.
n
و oهــذه المرحلــة بــرز اســم حركــة
!
2

الــ أطلقــت انتفاضــة ممتــدة
»باســم«! ،
!
الــرو ،ومــن
ا( م3اطــوري
ضــد الحكــم q
!
2
ـوفيي ،مــن قبــل الشــعوب المســلمة
nثـ ّـم السـ !
! oآســيا الوســطى .وجــاءت بدايتهــا مــع

ا(جبــاري عــام
ا(حتجاجــات ضــد التجنيــد q
 .١٩١٦وبعدمــا اســتو< الب6شــفة عــ الســلطة
وبــدأت الحــرب '
ا(هليــة الروســية )،(١٩٢١-١٩١٨
شـ ّنت هــذه الحركــة حــرب عصابــات ،وتمكنت
كبــ3ة
مــن الســيطرة خ6لهــا عــ أجــزاء !
كبــ 3مــن مناطــق
مــن وادي فرغانــة وجــزء !
آســيا الوســطىّ ،إ( أنّــه بحلــول أواســط عقــد
العينيــات ،وبعــد حمــ6ت الجيــش '

ا(حمر،

ـع
تراجعــت »باسـ !
ـم« وتراجــع الدعم الشـ  !
2
الســوفيي تدريجيــاً
لهــا ،وبــدأ ا(تحــاد
!
يُحكــم قبضتــه عــ آســيا الوســطى ،وذلــك
بعــد تقســيمها إ< ) (٥جمهوريــات ،هــي:
وقn ! 3
غ3ســتان،
أوزباكســتان ،وطاجيكســتان! ،
وتركمانســتان ،وأوزباكســتان.
ومــع تبـ ّ nـ ا(تحــاد السـ 2
ـوفيي سياســة
!
!
»إلحــاد الدولــة« ،جــرى التضييــق عــ
وا(ديــان '
ممارســة ا(ســ6م '
ا(خــرى ،وهــو مــا
q
اشــتد تحديــداً بعــد وفــاة ! n
لينــ vعــام ١٩٢٤
ّ
n
وصعــود سـ ! n
ـتال vإ< واجهــة الحكــم ! oا(تحاد
2
الســوفيي .وشــملت إجــراءات التضييــق
!
هــدم وإغــ6ق المســاجد ،وإلغــاء المحاكــم

العــر¨،
العيــة ،ومنــع الكتابــة بالحــرف
!
!n
المســلم.v
وفُرضــت اللغــة الروســية عــ
ا(جـراءات كانــت حملــة »هجوم«
ومــن أشــهر q
 onعهــد سـ ! n
ـتال ،vوهــي حملــة اســتهدفت إزالة
!
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ﻣﻦ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ »ﺣﺮق اﻟﺤﺠﺎب« ﺧﻼل ﺣﻤﻠﺔ »ﻫﺠﻮم« ﰲ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن ...ﻳﻮم اﳌﺮأة اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﺎم ٧٢٩١

!n
ال6مســاواة ! n
جميــع مظاهــر ّ
الجنســ،v
بــv
وخاصــة المتعلقــة بالحجــاب وتقاليــده o! n
وســط آســيا.

ما بعد انهيار االحتاد السوفييتي:
الصحوة والتحدّ ي اجلهادي

2
الســوفيي عــام
بعــد انهيــار ا(تحــاد
!
مهمــة o! n
 ١٩٩١اســتعاد q
ا(ســ6م ¾يعـاً مكانــة ّ
n
و oجمهوريــات آســيا الوســطى ،وجــاء
روســيا !
ل6ســ6م باعتبــاره المــوروث
هــذا الصعــود q
n
ـ الــذي لــم تتم ّكــن
الروحــي والمعنــوي الوطـ !
مــن محــوه آلــة ا(ضطهــاد الســوفييتية،
وبــرزت مظاهــر العــودة مــع التوجــه نحــو
التديــن وبنــاء المســاجد والمــدارس الدينيــة

ا(ســ6مية ،وتأســيس العديــد مــن
والجامعــات q
'
ا(ســ6مية
ا(حـزاب السياســية ذات التوجهــات q
 o! nدول آســيا الوســطى.
n2
ا(ســ6مية،
بال3امــن مــع حالــة الصحــوة q
كانــت حكومــات جمهوريــات آســيا الوســطى
ا(ســ6م
تشــعر بالقلــق مــن صعــود ح ـركات q
الســيا ،وبــرزت تلــك المخــاوف تحديــداً
!
'
بعدمــا اندلعــت الحــرب ا(هليــة الطاجيكيــة
عــام  ١٩٩٢بـ ! n
ـ vالحكومــة الطاجيكيــة وائتــ6ف
المعارضـ ! n
ـ vبقيــادة جماعــة إســ6مية متشــددة
ا(ســ6مي« ،وهــي
تُدعــى »حــزب النهضــة q
الــ اســتمرت 2
2
حــ عــام ،١٩٩٧
ّ
الحــرب !
وأثبتــت للجمهوريــات الســوفييتية الســابقة
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«احلرب األهلية الطاجيكية يف التسعينيات أثبتت
للجمهوريات السوفييتية السابقة املخاطر التي
متثلها جماعات املعارضة اإلسالمية»

ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﻴﻴﻒ )ميني( إﱃ ﺟﺎﻧﺐ »ﺧﻄّﺎب« اﻟﻘﻴﺎدي اﳌﻌﺮوف ﰲ اﻟﴫاع اﻟﺸﻴﺸﺎين-اﻟﺮوﳼ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت وﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ

2
الــ تمثلهــا جماعــات المعارضــة
المخاطــر !
ا(ســ6مية.
q
و¾عــان مــا جــاءت التحديــات مــع مــا
شــهدته بلــدان آســيا الوســطى مــن ظهــور
وتزايــد لنشــاط عــدد مــن الح ـركات الجهاديــة،
وبشــكل متســارع منــذ نهايــة عقــد التســعينيات
n
المــا· .وبــرز اســم الحركــة
مــن القــرن
!
ا(ســ6مية  onأوزبكســتان ،الـ 2
ـ تأسســت عــام
q
!
!
 ،١٩٩٦ومــن ثــم بــدأت نشــاطها عــام no ،١٩٩٩
ّ
!
ـاص،
Èكل مــن أوزبكســتان !
وق3غســتان بشــكل خـ ّ

وقــد نشــأت الحركــة ' on
ا(ســاس بهدف إســقاط
!
نظــام الرئيــس '
وزبــ" إســ6م كريمــوف،
ا(
!
الــذي حكــم البــ6د بقبضــة حديديــة منــذ
اســتق6لها عــام  ،١٩٩١ومــن ّثم الســعي (qنشــاء
دولــة إســ6مية تحكــم 
ا(ســ6مية.
باليعــة q
ثــم اتجهــت الحركــة لتنفيــذ أعمــال
ومــن ّ
'
n
و oا(عــوام ال6حقــة أعلنــت نفســها
إرهابيــة! ،
حليف ـاً لتنظيــم القاعــدة ،وقــد خـ ّـف نشــاطها
منــذ العــام  .٢٠١٠وبعــد صعــود تنظيــم
ا(ســ6مية« عــام  ٢٠١٤أعلنــت قيادتهــا
»الدولــة q
مبايعــة التنظيــم ،وقــد أفــادت مصــادر عــدة
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أنّــه ســقط قتــ مــن الحركــة خــ6ل الحــرب o! n
ســوريا.
n
و oروســيا ،تصـ ّـدرت جمهورية الشيشــان
!
المشــهد الجهــادي  o! nمرحلــة مــا بعــد التفــكك
2
ـوفيي ،وبــرزت باعتبارهــا بــؤرة اســتقطاب
السـ !
للنشــاط الجهــادي مــن حــول العالــم ،وامـ n 2
ـ3ج
n
وا(نفصا<
بالبعــد القومــي
ـ ُ
فيهــا ُ
!
البعــد الديـ !
n
ـ vمــا بـ ! n
ـا¨ .وقــد شــهدت حربـ ! n
ـ-١٩٩٤ v
الشيشـ !
ـ vالقــوات الروســية وبـ ! n
 ،١٩٩٧و ،٢٠٠٦-١٩٩٩بـ ! n
ـv
القــوات الشيشــانية ا(نفصاليــة ،بمشــاركة
المحليــ' v
!n
!n
!n
وا(جانــب.
الجهاديــv
المقاتلــv
ومــع نهايــة الحــرب الثانيــة انتقــل المقاتلون إ<
الجبــال ،وتش ـكّلت تنظيمــات جهاديــة صغـ !ـ3ة
n
2
ـ
مثــل »كتائــب qا(سـ
!
ـ6مبو<« ! oالشيشــان الـ !
ظهــرت عــام .٢٠٠٤

مــن '
ا(ح ـزاب السياســية والح ـركات الجهاديــة
2
ـوفيي
q
أن !
ا(ســ6مية ،وهــو مــا أكـ ّـد ّ
التأث 3السـ !
الــذي هــدف لفــرض العلمانيــة بالقــوة
وا(جبــار لــم يُفلــح  o! nمســعاه ،وإنّمــا قــد و ّلــد
q
2
ردة فعــل مغايــرة وغـ !ـ 3متوقعــة ،امـ n
ـ3ج فيهــا
الديــ '
n
با(بعــاد القوميــة والعوامــل
البعــد
ُ
!
n
ا(قتصاديــة والسياســية ،وتم ّثلــت ! oصعــود
'
2
ـ جعلــت الديــن
هــذه ا(حـزاب والحـركات الـ !
أســاس خطابهــا وشــعاراتها.

ومــع اســتقرار '
ا(وضــاع  o! nالشيشــان،
وتراجــع الحالــة الجهاديــة ا(نفصاليــة o! n
الجنــو¨ ،انتقــل النشــاط
مناطــق القوقــاز
!
n
2
ـما<،
الجهــادي شــما( ً ليّ 3كــز ! oالقوقــاز الشـ !
2
ـ ُعرفــت باســم »إمــارة
وظهــرت الجبهــة الـ !
شــمال القوقــاز« 2
الــ ّأسســها القيــادي
!
n
الشيشــا¨ شــامل باســاييف .وغلــب عليهــا
!
وضمــت عــدداً
كذلــك »الســلفية الجهاديــة«ّ ،
الصغــ3ة ،مثــل
مــن التنظيمــات الجهاديــة
!
n
»ق3ديــن
»جماعــة ق3ديــن« ! oجمهوريــة 
بلقــار« ،ومؤسســها إنــزو إســتيمروف ،الــذي
قتلتــه القــوات الروســية عــام .٢٠١٠
فــإن حقبــة مــا بعــد تفــكّك
وهكــذاّ ،
2
ـوفيي شــهدت نشــاط عــدد كبـ !ـ3
ا(تحــاد السـ !
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اإلسالم يف غرب أفريقيا...
قصة االنتقال من االزدهار احلضاري
إلى اجلماعات املتطرفة

إ< الجنــوب مــن إقليــم شــمال
أفريقيــا ،الــذي يغلــب عليــه طابــع الحضــارة
مكوناتهــا المختلفــة
العربيــة q
ا(ســ6مية وفــق ّ
المنتميــة لحضــارات وثقافــات حــوض البحــر
'
ا(بيــض المتوســط2 ،
يــأ¨ إقليــم شاســع،
!
2م3امــي '
ا(طــراف ،يُعــرف باســم »غــرب

أفريقيــا« ،تختلــف فيــه وتتمايــز المكونــات
أهــم مــا
والب nــ الحضاريــةّ ،إ( أنّــه يبقــى ّ
ُ
n
ضمــه مــا
يمـ !ـ3ه هــو التمــازج الفريــد الــذي ّ
بـ ! n
ا(ســ6م كحضــارة وثقافــة وديانــة ،ومــا
ـq v
ا(فريقــي '
ـ vالعنــ^ '
بـ ! n
ا(ســود ،ومــا يحملــه
مــن ثقافــات وعــادات ومعتقــدات موروثــة،
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فــكان ل6ســ6م  onغــرب القــارة '
ا(فريقيــة
q
!
n
عمــا تطـ ّـور ! oســائر
تجربــة فريــدة ومتمايــزة ّ
'
ا(قاليــم والمناطــق.

الدخول واالنتشار ...التجّ ار يحملون
الرسالة

عــ 3الســاحل
مــع انتشــار q
ا(ســ6م 
الجنــو¨ للبحــر '
ا(بيــض المتوســط ،وعــ
!
امتــداد مناطــق شــمال أفريقيــا ،ومنــذ القرن
الـــ ٧الميــ6دي ،ابتــدأت التأثـ !ـ3ات با(متــداد
جنوبــاً عــ 3الســاحل '
طلــ والصحــراء
ا(

!
الكــ3ى ،ليبــدأ تدريجيـاً انتشــار ا(ســ6م no
q

!
ـارة أفريقيــا ،وهــو مــا جــاء بشــكل
غــرب قـ ّ
أســا عـ ـ 3التجــار المسـ ! n
ـلم vالذيــن كانــوا
!
يصلــون مــن شــمال أفريقيــا ،وينتقلــون إ<
'
ثــم يســتقرون هنــاك
تلــك ا(نحــاء ،ومــن ّ
لفــ3ات 2
2
حــ يقضــوا حاجتهــم ،وخــ6ل

الســكان بالديــن
عرفــون ّ
ذلــك كانــوا يُ ّ
الجديــد.
وتــ3ز »مملكــة غانــا« كإحــدى أو<

n
2
الــ ازدهــرت ! oتلــك
الممالــك q
ا(ســ6مية !
'
ا(ســ6م مملكــة غانــا منذ
ا(نحــاء ،وقــد دخــل q
أواخــر القــرن '
ا( ّول الهجــري ،وذلــك بالتحديــد
 o! nمدينــة
الكــ3ى،
»كومــ« ،وهــي الســوق 

!
والمدينــة التجاريــة '
ا(و<  o! nالمملكــة آنــذاك.
n
ـا¨ للتجار
ففــي تلــك المدينة ســمح الملــك الغـ !
المسـ ! n
ـلم vبا(ســتقرار  o! nأحــد أحيائهــا ليتحـ ّـول
إ< حـ ّـي إســ6مي داخــل المدينــة ،فبنــوا فيــه
المســاجد .وعــ غــرار هــذا الحــي ،ظهــرت
!n
للمســلم vعــ
تجمعــات
تدريجيــاً عــدة ّ
امتــداد مملكــة غانــا ،أقــام فيهــا فقهــاء وأئمــة
وطلبــة علــمّ ،إ( أنّــه ،وبالرغــم مــن ذلــك،
لــم يتحـ ّـول الحــكام وغالبيــة أهــل المملكــة إ<
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«يف عهد مانسا موسى بات اسم متبكتو ال ّ
يقل
شأناً عن أسماء حواضر إسالمية أخرى مثل القاهرة
والقيروان وفاس»
ا(ســ6م  o! nحينــه بعــد.
q
n
و oالقــرن الـــ ١١الميــ6دي ،ومــع
!
وصــول وامتــداد دولــة المر ! n
ابطــ،v
المنطلقــة مــن المغــرب '
ا(قــ) Éموريتانيا
n
ا· مملكــة غانــا،
والمغــرب اليــوم( إ< أر !
أمــ3
بضمهــا عــ يــد !
ثــم قيامهــا ّ
ومــن ّ
n
المر ! n
اللمتــو¨،
ابطــ vأبــو بكــر بــن عمــر
!
'
يحــ ،أســلم ملــك
مــ 3أبــو
وابنــه ا( !
!
!n
تنكامــ ،vوذلــك تحديــداً
غانــا  o! nحينهــا،
عندمــا اســتو< المرابطــون عــ العاصمــة
ـ  o! nالعــام  .١٠٧٦وخــ6ل فـ 2ـ3ة حكــم
كومـ  !
المرابطـ ! n
ا(ســ6م بشــكل واضــح
ـ vانتـ ـ q
 o! nغانــا .ومــا أن انهــارت المملكــة ،بحلــول
تعرضهــا
القــرن الـــ ١٣الميــ6دي -بعــد ّ
لهجــوم قبائــل السوســو الوثنيــة2 -
حــ
ّ
كانــت أراضيهــا الســابقة مناطــق إســ6مية
خالصــة.

الذروة ...ازدهار علمي وحضاري
واقتصادي

تتــا< قيــام الممالــك والســلطنات
ا(ســ6مية  o! nمناطــق غــرب أفريقيــا،
q
وبالتحديــد بعــد القــرن الـــ ١١الميــ6دي،
وتفاوتــت  o! nاتســاع رقعتهــا ومنجزاتهــا
مــا<«
ومــدى ازدهارهــا .وتبقــى »مملكــة !

'
2
ـ
هــي ا(بــرز مــن بينهــا جميع ـاً ،وهــي الـ !
با(مــكان اعتبارهــا بمثابــة »ذروة« الممالــك
q
n
ا(ســ6مية ! oغــرب أفريقيــا،
والحضــارة q
وذلــك لمــا حققتــه مــن حضــور عــ مختلف
المســتويات :ا(قتصاديــة ،والعلميــة،
والسياســية.
أن
يذكــر المــؤرخ »ابــن خلــدون« ّ
n
ا(ســ6م بحلــول
مــا< دخلــت !q o
شــعوب !
القــرن الـــ ١٤الميــ6دي ،وذلــك تحديــداً مــع
2
ـ تأسســت بحــدود
ازدهــار مملكــة مـ !
ـا< ،الـ !n
ا(ســ6م
عــام  ،١٢٣٥وكانــت ســبباً ! oانتشــار q
بغــرب القــارة '
ا(فريقيــة وعــ نطاق واســع،
وخاصــة  o! nعهــد الملــك منســا مــو،
أشــهر حكامهــا وأغناهــم ،وهــو أشــهر ملــك
أفريقــي أ ّدى فريضــة الحــجn ! ،
حــ vانطلــق
مــن عاصمــة مملكتــه ،تمبكتــو ،وبصحبتــه

ا((ف مــن أهــل مملكتــه.
مــا< عــ أنقــاض
ّ
تأسســت مملكــة !
مملكــة غانــا ،وذلــك بعدمــا تم ّكــن الزعيــم
ا(طاحــة بحكــم
ـا< ،ســوندياتا كيتــا ،مــن q
المـ !
ـا<.
قبائــل »السوســو« ،وتأســيس
مملكــة مـ !
'
امتــد حكــم مملكــة مــا< ( 
كــ 3مــن
وقــد
ّ
!
) (٣قــرون ونصــف o! n .البدايــة كانــت مملكــة
صغــ3ة ،وخــ6ل 2
فــ3ة ! n
وجــ3ة
مــا< دولــة
!
!
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اســتطاع ســوندياتا أن يوســعها ويـ ـ3ز اســمها
n
ا·
عــ الخريطــة ،وذلــك بعــد أن ضـ ّـم أر !
مملكــة غانــا الســابقة كافــة ،وتمكّــن مــن
إخضــاع مناطــق شاســعة دانــت لــه بالــو(ء،
خــ6ل عهــده الــذي اســتمر حـ 2ـ وفاتــه عــام
مــا< أوج
 .١٢٥٥ومــن ّ
ثــم بلغــت مملكــة !
n
مجدهــا واتســاعها ! oعهــد مانســا مــو،
الــذي حكــم ! n
بــ vعامــي  ،١٣٣٧-١٣١٢إذ
امتــدت المملكــة  o! nعهــده مــن بــ6د التكــرور
'
طلــ ،إ<
غربــاً عنــد ســاحل المحيــط ا( ! n
2
) oشــمال
¾ ! oالنيجــر ¾ق ـاً ،ومــن تغــازة !
مــا< اليــوم( شــما( ً إ< فوتاجالــون عــ
!
نيج3يــا جنوبــاً.
حــدود !
مــا< خــ6ل عهــد
وصلــت مملكــة !
مــو إ< ذروة قوتهــا وغناهــا ،وذلــك
2
الــ جنتهــا
تحديــداً بســبب العائــدات !

البــ6د مــن n
ال^ائــب المفروضــة عــ
مــا< ،إذ
التجــارة الذاهبــة والقادمــة 
عــ! 3
مــا< وبحكــم موقعهــا كانــت تتوســط
ّ
إن !
خطــوط التجــارة الممتــدة مــا بـ ! n
ـ vســواحل
'
ـ جنوباً وســواحل المتوســط شــما(ً،
ا(طلـ !
2
ع3هــا المعــادن والمــواد
ـ كانــت تمـ ّـر 
والـ !
الثمينــة ،مــن الذهــب والنحــاس والعــاج
والملــح.
واكتســب مانســا مــو شــهرة واســعة
2
الــ قــام
بســبب رحلــة الحــج
!
الشــه3ة !
بهــا و ُعرفــت بـــ »حجــة الذهــب« ،إذ يذكــر
n
أن مانســا مــو
ابــن خلــدون ! oتاريخــه ّ
ل6نفــاق عــ
اصطحــب معــه مــن بــ6ده q
الرحلــة ) (١٠٠جمــل لحمــل الذهــب .وبعــد
الحــج ،عــاد مانســا مــو إ< العاصمــة
تمبكتــو ،ومعــه علمــاء مــن الحجــاز والشــام
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«كانت الطرق الصوفية يف غرب أفريقيا عنواناً
حاضر ًا وأساسياً يف املواجهة مع قوى االستعمار
أواخر القرن الـ»19
وأســس  o! nتمبكتــو
والعــراق ومــ^ّ ،
علميــة قامــوا بالتدريــس فيهــا.
مؤسســات ّ
أهــم الــ^وح
وتُ ّ
عــد مكتبــة تمبكتــو مــن ّ
2
الــ أقامهــا مــو ،وبحيــث بــات اســم
!
تمبكتــو ( ّ
يقــل شــأناً  o! nزمانــه عــن أســماء
n
حــوا Áإســ6مية أخــرى ،مثــل القاهــرة
والقــ3وان وفــاس.
!

يف مواجهة االستعمار القادم عبر
األطلسي

ا(ســ6م o! n
المرحلــة الثالثــة مــن قصــة q
غــرب أفريقيــا تنقلنــا إ< القــرن الـــ ،١٩وذلــك
عندمــا اشــتدت المواجهــة مــع حمــ6ت
ا(ســتعمار القادمــة إ< القــارة مــن أوروبــا عـ ـ3
المحيــط '
ا(طلــn ،
و oهــذه المرحلــة بــرز
! !
2
ـ أقامتهــا قبيلــة
اســم »خ6فــة سـ
ـوكوتو« ،الـ !
n
n
نيج3يــا،
»الفــو(¨« المســلمة o! ،شــمال !
!
وامتــد حكمهــا مــا ! n
بــ vعامــي  ١٨٠٤و،١٩٠٣
ّ
وضمــت تحتهــا 
أكــ 3مــن ) (٣٠إمــارة.
ّ
تأسســت خ6فــة ســوكوتو عــ يــد
n
n
الفــو(¨(،
الفــو(¨ )مــن قبائــل
الشــيخ
!
!
عثمــان دان فوديــو ،وكان الشــيخ عثمــان
ـ" المذهــب ،أشــعري العقيــدة،
مجـ ّـدداً مالـ ! ّ
متصوفــاً عــ الطريقــة القادريــة .وتمكّــن
الشــيخ عثمــان مــن توحيــد إمــارات الهوســا o! n

نيج3يــا تحــت ســلطة واحــدة ممثلــة o! n
شــمال !
خ6فــة ســوكوتو.
وبينمــا كانــت أحــوال خ6فــة ســوكوتو
تشــهد تراجعــاً  o! nأواخــر القــرن الـــ ،١٩كان
n
يثبــت أقدامــه  o! nحــوض
ا(ســتعمار 
ـا¨ ّ
ال3يطـ !
n
نهــر النيجــر عــام  o! ،١٨٨٥المنطقــة الواقعــة
اليــوم مــا بـ ! n
نيج3يــا والكامـ !ـ3ون ،ومــن ثـ ّـم
ـ! v
ال3يطانيــون بالتقــدم شــما( ً إ< مناطــق
أخــذ 
خ6فــة ســوكوتو ،فتصــدى لهــم المجاهــدون،
القو ! n
واندلعــت الحــرب ! n
تــ vبدايــةً مــن
بــّ v
عــام ّ ،١٨٩٣إ( أنّــه ومــع اســتمرار تدهــور
أحــوال خ6فــة ســوكوتو تمكّــن المســتعمر
n
ـا¨ مــن إكمــال ا(ســتي6ء عــ أراضيهــا

ال3يطـ !
 o! nعــام .١٩٠٢
وباتجــاه الغــربn 2 ،
وبال3امــن مــع التقـ ّـدم
n
ـا¨ عـ ـ 3حــوض النيجــر ،كانــت فرنســا

ال3يطـ !
n
تقيــم مســتعمراتها ! oســاحل العــاج وغينيــا
ا(ســتوائية ،وجنوب ـاً  onببنـ ! n
ـ .vومــا لبــث أن
!
n
نــ ! oحــوض نهــر
ّ
توســع ا(حتــ6ل الفر !

الســنغال باتجــاه الــق ،ولك ّنــه واجــه
مقاومــة شــديدة ،واندلعــت المواجهــة بـ ! n
ـv
القــوات الفرنســية وقــوات مملكــة التوكولــور
المســلمة بقيــادة شــيخو ،وهــو ابــن الشــيخ
2
الفــو¨ )عــاش 2 on
الفــ3ة:
عمــر بــن ســعيد
!
!
 ،١٨٦٤-١٧٩٦وهــو شــيخ الطريقــة التيجانيــة
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 onغــرب القــارة '
ا(فريقيــة  o! nزمانــه(.
!
أن انهــارت مملكــة
واشــتدت المواجهــة إ< ّ
n
ـا< ! oعــام
شــيخو ،ووصــل الفرنســيون إ< مـ !
 .١٨٨٣وبذلــك يظهــر كيــف كانــت الطــرق
الصوفيــة  onغــرب أفريقيــا عنوانــاً n
حــاÁاً
!
وأساســياً  o! nالمواجهــة مــع قــوى ا(ســتعمار
أواخــر القــرن الـــ.١٩

املتطرفة ...خلفيات
نشاط اجلماعات
ّ
وأبعاد متداخلة

تحولــت منطقــة غــرب أفريقيــا خــ6ل
ّ
'
خــ 3إ< بــؤرة عالميــة لنشــاط
العقــد ا( !
الجماعــات الجهاديــة ،ولع ّلــه مــن الدقــة
ا(شــارة إ< وجــود تفــاوت  o! nنشــاط هــذه
q
الجماعــات بحســب البلــدان ،وهــو مــا يعــود
n
ممــا
محليــة عــدة !È oكل منهــاّ ،
إ< عوامــل ّ
يُفصــح عــن الطبيعــة المركبــة القائمــة خلــف
يــ3ز
هــذه الجماعــات ونشــاطها ،فبينمــا 

n
نيج3يــا اســم تنظيــم »بوكــو حــرام«،
!! o
المرتبــط تحديــداً بقبيلــة الهوســا وبــ^اع
ـ vالمسـ ! n
أهــ نيجـ !ـ3ي مــا بـ ! n
ـلم o! n vالشــمال
!
n
n
ـيحي o! vالجنــوب ،عــ خــ6ف ذلــك
والمسـ !
أن الع6قــة ! n
بــ vالطــرق الصوفيــة
نجــد ّ
التقليديــة والســلطة السياســية الســنغالية
القائمــة منــذ عهــد ا(ســتعمار ،قــد أدت دوراً
رئيسـاً  o! nا(ســتقرار ا(جتماعــي  o! nالســنغال،
ممــا أدى (qضعــاف نشــاط التنظيمــات
ّ
المتطرفــة هنــاك.
التحــو(ت
وبالحديــث عــن هــذه
ّ
وخلفياتهــا ،ونشــاط الحــركات الجهاديــة no
!
'
خ3يــن،
غــرب أفريقيــا خــ6ل العقديــن ا( !
وتحديــداً فيمــا يُعــرف بمنطقــة »الســاحل
'
ومــا<،
النيجــر،
عــ3
)الممتــدة
فريقــي«
ا(

!
وموريتانيــا ،وبوركينــا فاســو( ،يتحدث محمد
n
الموريتــا¨ المختــص o! n
ُحرمــه ،الصحفــي
!
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ﺗﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﴩوﻋﻬﺎ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ُﺣﺮﻣﻪ :ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻔﻮﻻين ّ

شــؤون غرب أفريقيــا ،لـ »حفريــات« ،وبداية
n
»o
مــن الحديــث عــن جــذور هــذا النشــاط! :
n
ـا· عاشــت الجزائــر
تســعينيات القــرن المـ !
2

الــ بــرزت
مــا ُعــرف بالعيــة الســوداء! ،
فيهــا »الجماعــة الســلفية للدعــوة والقتــال«،
2
كبــدت الجيــش الجزائــري خســائر
الــ ّ
!
كبـ !ـ3ة ،قبــل أن ينجــح  o! nأن يكبدهــا خســائر
فادحــة ،وأرغمهــا عــام  ٢٠٠٥عــ n n
الــ3ول
مــن جبــال '
ا(وراس ،متوجهــة نحــو الصحـراء
الكـ ـ3ى ،ومــن هنــاك بــدأت ا(تصــا(ت بـ ! n
ـv
الجماعــة الجزائريــة وتنظيــم القاعــدة '
ا(م.
أن التنظيــم الجزائــري
كان واضحــاً آنــذاك ّ
قـ ّـرر أن يتوســع ،ويدخــل ضمــن اسـ 2ـ3اتيجية
تنظيــم القاعــدة ،وبــدأ باســتهداف الرعايــا
n
n n
ـا<
الغربيـ !ـ o! vجنــوب الجزائــر !
و oشــمال مـ !

ـن هجومـاً عنيفـاً ضــد
والنيجــر ،قبــل أن يشـ ّ
n
الموريتــا¨  o! nحاميــة »لمغيطــي«،
الجيــش
!
n
وقــد خ ّلــف 
عــات القتــ ! oصفــوف
الجنــود الموريتانيـ ! n
ـن هجمــات
ـ ،(٢٠٠٥) vوشـ ّ
الفــ3ة مــن 2 ٢٠٠٥
2
حــ
أخــرى عديــدة o! n
.«٢٠٠٧
n
» oالوقــت نفســه كانــت
يتابــع ُحرمــه! :
الجماعــة تخــوض حربــاً دعائيــة واســعة،
2
ـ تقيــم ع6قــات
خاصــة ضــد موريتانيــا الـ !
دبلوماســية مــع إ¾ائيــل منــذ  ،١٩٩٩ونجحت
n
n
ـا¨
! oاســتقطاب الكثـ !ـ 3مــن الشــباب الموريتـ !
n
و oعــام  ٢٠٠٧بايعــت »الجماعــة
الغاضــب! ،
الســلفية للدعــوة والقتــال« أســامة بــن (دن،
وأصبحــت أحــد فــروع القاعــدة ،وأصبــح
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«تعاني قبيلة الفوالني من مظالم تاريخية ،يسهل
استغاللها يف دعاية القاعدة ،فهي لم جتد ذاتها
يف الدولة الوطنية احلديثة»
اســمها »تنظيــم القاعــدة ببــ6د المغــرب
ا(ســ6مي« .تشــكّل التنظيــم مــن عــدة
q
إمــارات ،موزعــة عــ مناطــق متفرقــة مــن
ولكــن قــوة التنظيــم تركــزت o! n
الجزائــر،
ّ
2
با(ضافــة
ـ تشــملq ،
»إمــارة الصح ـراء« ،الـ !
إ< جنــوب الجزائــر ،مناطــق واســعة مــن
ا(مــارة
ـتمدت هــذه q
الصح ـراء الكـ ـ3ى ،واسـ ّ
!n
المنخرطــ o! n vوحداتهــا
قوتهــا مــن تنــوع
القتاليــة ،فكانــت القيــادة العســكرية لــدى
الجز ! n
وا(فتــاء والوعــظ والشــورى
ائريــq ،v
!n
الموريتانيــ ،vبينمــا يتــو< الطــوارق
عنــد
أمــور اللوجســتيك«.
وعــن مصــادر التمويــل وكيفيــة
العر¨«،
ا(ســتفادة مــن اضطرابــات »الربيــع  !
يضيــف» :اعتمــد التنظيــم خــ6ل '
ا(عــوام
!n
الغربيــv
ال6حقــة عــ خطــف الرهائــن
2
ـ تدفعهــا
لتمويــل أنشــطته ،مــن الفــدى الـ !
الــدول الغربيــة ،كمــا هيمــن عــ طــرق
شــبكات تهريــب المخــدرات والســجائر

والبــ والســ6ح ،وأصبــح يأخــذ عمــو(ت
ولكــن
مقابــل المــرور مــن مناطــق نفــوذه.
ّ
المنعــرج بــدأ مــع انــد(ع الحــرب '
ا(هليــة
!n
م6يــ vقطــع الســ6ح
 o! nليبيــا ،وخــروج
مــن '
ا(ر n
ا· الليبيــة نحــو منطقــة الســاحل
!
'
n
ـا< حـ !ـ vوصــل
ا(فريقــي ،وخاصــة دولــة مـ !

!n
المقاتلــ vالطــوارق الذيــن
إليهــا مئــات
الليــ
كانــوا يقاتلــون إ< جانــب الزعيــم
!
n
ـذا ،oوبحوزتهــم الكثـ !ـ3
الراحــل معمــر القـ !
وأسســوا عــام » ٢٠١١الحركــة
مــن الســ6حّ ،
2
ـ أعلنــت نيتهــا
الوطنيــة لتحريــر أزواد« الـ !
ـا< ،وتأســيس دولــة علمانية
تحريــر شــمال مـ !
فيــه .وبالفعــل بــدأ الطــوارق تمردهــم no
!
ّ
n
الثــا¨ )ينايــر(  ،٢٠١٢ونجحــوا
شــهر كانــون
!
 o! nالســيطرة عــ عــدد مــن مــدن الشــمال،
!n
المــا< المفــكك
ملحقــ vهزائــم بالجيــش
!
n
يعــا¨ مــن نقــص
المــدرب ،الــذي
وغــ3
!
Å
!
!n
والتأطــ ،3مــن جهتهــم كان
التجهــ3
o! n
!
مقاتلــو القاعــدة يراقبــون القتــال ،بــل إنّهــم
!n
وحــ vأعلنــت
كانــوا يدعمــون الطــوارق،
الحركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد  o! nشــهر
نيســان )أبريــل(  ٢٠١٢دولــة أزواد المســتقلة،
ووصفتهــا بأنّهــا »دولــة علمانيــة« ،اندلــع
2
الــ تســعى (qقامــة
القتــال مــع
القاعــدة !
n
إمــارة إســ6مية ! oالمنطقــة ،ولــم تحتــج
القاعــدة لكثـ !ـ 3مــن الوقــت حـ 2ـ تنتــ^«.
يتابــع ُحرمــه تحليــل مــا تــ 6تلــك
خاصــة فيمــا يتعلــق بالتدخــل
المرحلــةّ ،
نــ ،ويوضــح» :أعتقــد
العســكري الفر !
أن القاعــدة ! n
حــ vســيطرت عــ شــمال
ّ
n
مــا< لــم تكــن تفكــر ! oالبقــاء هنــاك،
!
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'( ّن المجموعــة الدوليــة لــن تســمح لهــا
بذلــك ،وبالتــا< عملــت عــ بنــاء 
موعهــا
!
2
ا(ســ3اتيجي الحقيقــي ،وهــو التغلغــل
 onالمجتمــع '
¾اً
والتوســع
فريقــي،
ا(
!
ّ
'
نحــو الجنــوب؛ ( ّن هدفهــا البعيــد هــو
الوصــول إ< »خليــج غينيــا« ،وقــد أصبــح
هــذا الهــدف قريبــاً مــن أن يتحقــق بعــد
مــرور ) (١٠أعــوام .لقــد اتضــح ذلــك حـ ! n
ـv
الكثــ 3مــن
كان قــادة القاعــدة يســتثمرون
!
الوقــت والجهــد  o! nالتواصــل مــع قبائــل
n

المنتــة  o! nشــمال ووســط
»الفــو(¨«
!
ـا< ،وهــي قبائــل منتـ ـة  o! nأغلــب الــدول
مـ ' !
n
وتعــا¨ مــن مظالــم تاريخيــة،
ا(فريقيــة،
!
يسـ ُ
ـهل اســتغ6لها  o! nدعايــة القاعــدة ،فهــي
2
الــ 
ا(ســ6م وأقامــت إمــارات
نــت q
!
اليعــة خــ6ل القرنـ ! n
تطبــق 
ـ vالـــ ١٧والـ،١٨
ولكــن ّكل ذلــك انهــار عــ يــد المســتعمر
ـر¨ ،ولــم تجــد هــذه القبائــل ذاتهــا o! n
الغـ  !
وبالتــا< ظلــت
الدولــة الوطنيــة الحديثــة،
!
تجســد
عــ الهامــش ،لقــد كانــت بالفعــل ّ
مــا تبحــث عنــه القاعــدة لتنفيــذ 
موعهــا.
وحـ ! n
ـ vتدخل الفرنســيون عــام  ٢٠١٣عســكرياً
n
ووســعوا مــن عملياتهــم العســكرية
ـا<ّ ،
! oمـ !
 o! nجميــع دول الســاحل ،وبــدأت حــرب
عصابــات ،ومــا ت ـزال مســتمرة حـ 2ـ اليــوم،
أن 
مــوع القاعــدة لــم يتوقــف،
اتضــح ّ
ممــا خطــط
بــل إنّــه أصبــح !
يســ 3بــأ¾ع ّ
لــه ،مســتفيداً مــن التعقيــدات ا(جتماعيــة
وا(ثنيــة  o! nمنطقــة لــم تعــرف ا(ســتقرار
q
n
تأسســت
و oعــام ّ ٢٠١٥
منــذ عــدة قــرون! .
!n
والمســلم،«v
ا(ســ6م
»جماعــة نــ^ة q
وهــي عبــارة عــن تحالــف مختلــف الكتائــب

المنضويــة تحــت إمــارة القاعــدة ،وهــي:
إمــارة الصحــراء )القاعــدة  o! nبــ6د المغــرب
ا(ســ6مي( ،أنصــار الديــن )الطــوارق(،
q
n
ـو(¨( ،المرابطون
جبهــة تحريــر ماســينا )الفـ !
)موريتانيــون وجزائريــون(«.
ويخ ُلــص إ< أنّــه» :اليــوم يمكننــا
إن 
مــوع القاعــدة  o! nمنطقــة
القــول ّ

المــوع الــذي
الســاحل لــم يعــد ذلــك
يقــوده الجزائريــون والموريتانيــون ،وإنّمــا
أصبــح 
موعــاً
محليــاً متوطنــاً ،يقــوده
ّ
n
»الفــو(¨«
أبنــاء المنطقــة مــن قبائــل
!
و«الطــوارق« ،وبالتــا< نســمع ! n
بــ vالفينــة
!
'
n
ـا< وبوركينــا
ـ
م
o
ـب
ـ
المطال
ـض
ـ
بع
ـرى
ـ
خ
وا(
!
!
أن الحــل الوحيــد هــو
فاســو والنيجــر تعتـ ـّ 3
»الحــوار« مــع هــؤ(ء القــادة ،رغــم الرفــض
الصــارم مــن طــرف فرنســا والمجموعــة
أن هــؤ(ء
الدوليــة لذلــك .المؤكــد هــو ّ
!n
الكثــ3
المحليــ vنجحــوا  o! nإقنــاع
القــادة
!
مــن الشــباب ل6لتحــاق بهــم o! n ،ظـ ّـل فشــل
n
قــدم بديــ ً 6مقنعــاً لهــؤ(ء
الــدول ! oأن تُ ّ
الشــباب الذيــن يعانــون الجهــل والفقــر
والمــرض ،ولكــن أخطــر مــن كل ذلــك أنّهــم
فاقــدون '
ل6مــل ومحبطــون ،ويعتقــدون
أن الدولــة هــي الســبب ّ o! nكل ذلــك ،إنّهــا
ّ
'
n
إن الفشــل ! oتحقيق التنمية
عدوهــم ا(ولّ .
وانتشــار الفســاد عوامــل ،مــن ضمــن أخــرى،
كبــ o! n 3اســتمرار توســع
تســاهم بشــكل !
القاعــدة  o! nالمنطقــة ،كمــا ســاعدت  o! nفتــح
البــاب أمــام دخــول داعــش عــ الخــط
أيضـاً ،لتصبــح منطقــة الســاحل أكـ ـ 3ســوق
'
ل6ســلحة ،تســتهدفه الكثـ !ـ 3مــن العصابــات
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با(ضافــة إ<
وشــبكات التهريــب .هــذا q
تداعيــات جائحــة كورونــا وموجــة الجفــاف
2
الــ
الناتجــة عــن
ا(حتبــاس الحــراري! ،
'
ترغــم مئــات آ(ف ا(شــخاص عــ مغــادرة
أماكــن ســكنهم ،ليلتحقــوا بالم6يـ ! n
ـ vالذيــن
فــروا مــن قراهــم بســبب الحــرب الدائــرة
ّ
منــذ قرابــة ) (١٠أعــوام«.
»الوضــع معقــد
ويختــم ُحرمــه:
ُ
ومرشــح للكثـ !ـ 3مــن التعقيــد والتوتــر،
جـ ّـداًّ ،
خاصــة بعــد موجــة ا(نق6بــات العســكرية،
2
ـ تقودهــا
وتحـ ّـول الحــرب عــ q
ا(رهــاب الـ !
2
جيو-اســ3اتيجي مــع
دو<
فرنســا إ< Áاع !
روســيا الصاعــدة بقــوة  o! nالمنطقــة ،وهــي
ـب الزيــت عــ نــار
أمــور مــن شــأنها أن تصـ ّ
عــدم ا(ســتقرار«.
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اإلسالم يف الصني:
تاريخ طويل من احلضور...
هل كان عنوانه االندماج أم االضطهاد؟

ير ّكــز الزخــم ا(ع6مــي خــ6ل '
ا(عــوام
q
'
ا(خـ !ـ3ة عــ تناول واقــع وأحوال المسـ ! n
ـلمv
ا(يغــور  o! nإقليــم »ســينكيانج« )شــمال
q
2
2
n
n
كــ 3مــع
غــرب
الصــ ،(vويقــ3ن هــذا ال! 3
!
تحـ ّـو(ت الع6قــات والتنافــس ا(قتصــادي-
ـn ! v
الســيا عــ الســاحة الدوليــة بـ ! n
الصv
!
أن اقتصــار
خاصــةّ .إ( ّ
والــدول الغربيــة ّ

ا(ســ6مي  onالصـ ! n
ـ vعــ
عــرض الحضــور q
!
وتطــورات أحوالهــم اليــوم فيــه
ا(يغــور
q
ّ
اخـ n 2
ـ3ال كبـ !ـ 3لتاريــخ طويــل مــن الحضــور
!n
عــ (١٣) 3قرنــاً،
الصــv
ا(ســ6مي o! n
q
امتــد 
ّ
!n
الصــ،v
وشــمل مختلــف أرجــاء وأنحــاء
ــرف فيهــا تقلبــات ومراحــل عديــدة
َع َ
متباينــة.
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»ﻫﻮاﻳﺸﻴﻨﻎ« ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎﻧﺘﻮن اﻟﻜﺒري أﻗﺪم ﺟﺎﻣﻊ ﰲ اﻟﺼني

البدايات والدخول ...التجارة أساساً
لالتصال
يمكــن إرجــاع بدايــات التواصــل مــا
ـ vبــ6د الصـ ! n
بـ ! n
وا(ســ6م إ< فـ 2ـ3ات تعود
ـq v
إ< القــرن الهجــري '
ا( ّول )الـــ ٧الميــ6دي(،
وقــد تحقــق هــذا ا(تصــال عــن طريــق
'
n
فأمــا
ـريّ ،
ـا¨ بحـ ّ
محوريــن :ا(ول بـ ّ
ـري ،والثـ !
الــ3ي ،فهــو محــور لــه جــذور
المحــور 
ا(ســ6م،
قديمــة ســابقة عــ ظهــور q
وأساســه الطريــق التجــاري المعــروف
بطريــق الحريــر ،الــذي ربــط الصـ ! n
ـ vمنــذ
قــرون مــا قبــل الميــ6د بســواحل حــوض
البحــر '
ا(بيــض المتوســط.

ا(ســ6مية ،وتجــاوز
ومــع الفتوحــات q
ا( م3اطوريــة
الجيــوش المســلمة مناطــق q
الساســانية ،ومــن ثـ ّـم عبورهــا نهــر »جيحــون«
وإخضاعهــا لخانــات الهياطلــة  o! nبــ6د
تركســتان ،ومــا ُعــرف ببــ6د »مــا وراء النهــر«
الباهــ،
بقيــادة القائــد قتيبــة بــن مســلم
!
وصــل المســلمون بذلــك إ< مناطــق شــمال
!n
الصــ vاليــوم .وهنــاك تأسســت
غــرب
مراكــز إســ6مية مثــل مدينــة كاشــغر ومدينــة

ـ ،وكانــت هــذه المــدن دوم ـاً مرك ـزاً
أورومتـ !
ـلم vالقادمـ ! n
لتوافــد واســتقرار التجــار المسـ ! n
ـv
مــن الغــرب ،مــن عــرب وفــرس وتــرك .وكان
هــذا الطريــق التجــاري محــوراً دائمـاً ل6تصــال
ـلم vالقادمـ ! n
ـ vالتجــار المسـ ! n
بـ ! n
ـ vمــن الغــرب

31

«كان طريق احلرير التجاري محور ًا لالتصال بني
التجار املسلمني القادمني من الغرب وبني بالد
الصني يف الشرق»
!n
!n
الصــ o! n v
الــق ،وبذلــك فقــد
وبــ vبــ6د
كان لطريــق القوافــل الممتــد بـ ! n
ـ vغــرب آســيا
n
والصـ ! n
وخاصــة o! n
ا(ســ6م،
ـ vأثــره ! oانتشــار q
ّ
ـر¨ ! n
الص.v
المناطــق الواقعــة اليــوم شــمال غـ  !

كمســجد »هوايشــينغ« ،المعــروف أيضـاً بجامــع
الكبــ ،«3ويُذكــر
»وقــاص« أو »جامــع كانتــون !
عــ أنّــه أقــدم مســجد ،ويقــال إنّــه أقــدم
!n
الصــ ،vويبلــغ عمــره ) (١٣٠٠عــام.
جامــع o! n

أمــا محــور ا(تصــال 
ا(خــر الــذي بــرز
ّ
أيضــاً خــ6ل عــ^ أ¾ة »تانــغ« )(٩٠٧-٦١٨
الصينيــة ،فهــو المحــور البحــري ،وقــد أســهم
n
ا(ســ6م إ<
هــذا المحــور تحديــداً ! oوصــول q
!n
الصــ ،vوجــاء تطــور
مناطــق ¾ق وجنــوب
هــذا المحــور مــع نشــاط الحركــة التجاريــة ع3
n
ا(ســ6مي ،وبشــكل خــاص
البحــر ! oالعالــم q
خــ6ل العــ^ العبــا .وعــ مـ n 2
ـ vالســفن
!
البحريــة تــوا< وصــول الرحــ6ت التجاريــة
'n
المــوا¨ الصينيــة قادمــة مــن البلــدان
إ<
ا(ســ6مية ،وبشــكل خاص مــن المـ ' n
ـوا¨ المطلة
q
ـر¨ وبحــر العــرب والمحيــط
عــ الخليــج العـ  !
ينتــون no

الهنــدي .وأخــذ المســلمون
!
الصـ ! n
ـ vانط6ق ـاً مــن المراكــز الســاحلية نحــو
n
الصيــ ،ولعلنــا نجــد  o! nرحلــة  !أ¨
الداخــل ! n
ســعيد السـ !ـ! 3ا oوصف ـاً مســهباً لهــذه الرحــ6ت،
n
ـه 3ابــن
وكذلــك ! oرحلــة الرحالــة الطنجـ ّـي الشـ !
n n
و oهــذا الســياق ،بــرزت
بطوطــة إ<
!
الصــ! .v
n
تحديــداً مدينــة كانتــون  oجنــوب الصـ ! n
ـ) vوهــي
!
2
ـ كانــت ترســو
مدينــة »غوانــزو« المعـ
ـاÁة( الـ !
n
ســفن التجــار المسـ ! n
ـلم o! vمينائهــا بكـ ـ3ة ،وقــد
!n
الصــ،v
ظهــر عــدد مــن أقــدم المســاجد o! n

ّأمــا خــ6ل عــ^ أ¾ة ســونغ )،(١٢٧٩-٩٦٠
فقــد بــدأ المســلمون يش ـكّلون تأثـ !ـ3اً اقتصادي ـاً
أكــ o! n 3البــ6د.
أكــ ،3ويكتســبون حضــوراً 

وخــ6ل هــذا العــ^ وصــل عــدد مــن هجـرات
!n
!n
الصــ ،vوذلــك برعايــة رســمية
المســلم vإ<
مــن الحكــم ،ففــي عــام  ١٠٧٠دعــا qا( م3اطــور
n
ـوا< ) (٥آ(ف مــن الرجــال العرب
شـ !ـ vســونغ حـ !
مــن مدينــة بخــارى ليســتقروا  onالصـ ! n
ـ ،vوكان
!
n
qا( م3اطــور يريــد ا(ســتعانة بهــم ! oحملتــه
إم3اطوريــة »ليــاو« المناوئــة ¾ o! nق
ضــد 
ّ
n
ـتقر هــؤ(ء
وشــمال البــ6د! .
و oوقــت (حــق اسـ ّ
مــع أ¾هــم ¾ onق الصـ ! n
ـ ،vوكان الهــدف هــو
!
َ
n
n
إنشــاء منطقــة عازلــة بـ !ـ vالصـ !ـ vو«ليــاو« .وقد
تكــررت مثــل هــذه الهجـرات خــ6ل تلــك 2
الف3ة،
!n
الصينيــ vكانــوا يــرون o! n
وهــو مــا يُظهــر ّأن
!n
مكونــاً قريبــاً منهــم ومتصالحــاً
المســلمّ v
معهــم  onمواجهــة '
ا(عــداء.
!
n
2
الــ
!
و oعهــد  nأ¾ة »يــوان« المغوليــة !
حكمــت الصـ ! n
ـ o! vالقــرن الـــ ١٣الميــ6دي ازدادت
أعــداد المسـ ! n
ـلم vبشــكل كبـ !ـ .3وتشـ !ـ 3التقديرات
إ< ّأن عــدد المسـ ! n
ـلم vمــع مطلع القــرن الـ ١٤كان
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ﻣﺴﺠﺪ »ﺟني ﺟﻮي« ﺷ ّﻴﺪ ﰲ ﻋﴫ ﺳﻼﻟﺔ ﻣﻴﻨﻎ ،وﻳُﻼﺣﻆ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻟﺘﺎم ﻣﻊ منﻂ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺎﺑﺪ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

قــد تخطــى حاجــز الـــ) (٤م6يـ ! n
ـ .vوقــد زاد نفــوذ
!n
المغــو< ،وشــغلوا
المســلم vخــ6ل العهــد
!
مهمــة  o! nالدولــة ،وتــو< المســلمون
مناصــب ّ
حكــم ) (٨و(يــات صينيــة مــن بـ ! n
ـ (١٢) vكانــت
الصـ ! n
مقســمة بينهــا  o! nحينــه.
ـّ v

عصر أسرة مينغ ...االندماج الكامل
ـو< وبدايــة حكــم
مــع انتهــاء العهــد المغـ !
!n
الصــ vإ<
أ¾ة مينــغ ) (١٦٤٤-١٣٦٨اتجهــت
أكــ 3
العزلــة عــن الخــارج 
فأكــ ،3وتراجعــت
ُ
كبــ.3
الهجــرة مــن البلــدان qا(ســ6مية بشــكل !
n
!n
الصــv
و oهــذا العــ^ أصبــح المســلمون o! n
!
منعز ! n
لــ vشــيئاً فشــيئاً عــن بقيــة العالــم
qا(ســ6مي ،وصــاروا تدريجي ـاً صينيـ ! n
ـv؛ يتكلمــون
n
الصيــ،
اللغــة الصينيــة ويلبســون اللبــاس
!
وأصبحــوا مندمجـ ! n
ـ vبدرجــة كبـ !ـ3ة  o! nالمجتمــع

n
الصيــ ،وذلــك بشــكل خــاص فيمــا ســوى
!
الغــر¨.
مناطــق الشــمال
!
وبــدأت هندســة المســاجد المعماريــة
باتبــاع الهندســة المعماريــة الصينيــة التقليديــة،
فبينمــا كانــت المســاجد  o! nالســابق ،وخاصــة o! n
غــرب الصـ ! n
ـ ،vتحتــوي عــ المــآذن والقبــاب،
باتــت المســاجد الصينيــة  onالمناطــق '
ا(خــرى
!
تشــبه المعابــد الصينيــة  o! nتصميمهــا ،وبمــرور
الوقــت بــدأ المســلمون يتكلمــون باللهجــات
المحليــة ويكتبــون بالكتابــة الصينيــة.
وعنــد الحديــث عــن ا(ندمــاج  o! nالثقافــة
والهويــة ونمــط الحيــاة الصينيــة فإنّنــا نتحــدث
تحديــداً عــن القوميــة المعروفة اليوم بـــ »الهوي«
2
ـلم on vالصـ ! n
n
ـv
ـ تش ـكّل غالبيــة تعــداد المسـ ! !
الـ !
اليــوم ،إضافــة إ< قوميــات أخــرى صغـ !ـ3ة مثــل
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»الســا(ر« و«دونغشــيانغ« ،وهــم 
منتــون o! n
أنحــاء مختلفــة مــن الصـ ! n
ـ o! n ،vالجنــوب والوســط
والشــمال ،ويتحدثــون بلغــة الماندريــن ،لغــة
!n
الصــ.v
عرقيــة الهــان ،العرقيــة الغالبــة o! n
ّكل ذلــك أســهم  o! nتعزيــز اندماجهــم ،وذلــك
ـ vالمنتمـ ! n
ـلم vالصينيـ ! n
خ6ف ـاً للمسـ ! n
للعرقيــات
ـِ v
2ال3كيــة ،مثــل qا(يغــور والقــزق والقرغـ ! nـ ،3الذيــن
n
ـا،
يتمركــزون ! oشــمال غــرب البــ6د بشــكل أسـ !
والذيــن حافظــوا عــ قــدر أكـ ـ 3مــن ا(ســتق6لية
وا(نفصــال عــن قوميــة الهــان.

عصر ساللة املانشوِ ...صدام
واضطرابات
بعــد ســيطرة أ¾ة »تشــينغ« عــ الحكــم
!n
الصــ vعــام  ،١٦٤٤انحــاز المســلمون إ<
o! n
جانــب أ¾ة مينــغ ،وشــاركوا  o! nثورتهــم عــ
الحكــم الجديــد .وكان حــكÅام أ¾ة تشــينغ

ينتمــون إ< قوميــة مانشــو ،وهــي مــن القوميــات
ا(قليــة ،وليســت مــن الهــان ذات '
ذات '
ا(غلبيــة
!n
الصــ.v
o! n
ـهد عــ^ أ¾ة تشــينغ )١٦٦٤ـ(١٩١١
وقــد شـ َ
) (٥تمــردات مــن قبــل المسـ ! n
ـلم ،vوبســبب هــذه
ّ
'
الع6قــة المتوتــرة اتجــه أباطــرة هــذه ا(¾ة
(ضطهــاد المسـ ! n
ـلم vوالتضييــق عليهــم ،وهــو
تمردهــم باســتمرار .وكان أباطــرة
مــا كان يســبب ّ
ب vالمسـ ! n
تشــينغ يتبعــون سياســة التفريــق ! n
ـلم،v
!n
المســلمv
فمثــ ً 6عندمــا وقعــت انتفاضــة
»الهــوي« و«الســا(ر« مــن أتبــاع »الطريقــة
الجهريّــة« الصوفيــة عــام  ،١٧٨١اســتعانت
'
الخفيــة« مــن
ا(¾ة الحاكمــة بأتبــاع »الطريقــة ّ
أجــل قمــع ا(نتفاضــة ،وذلــك بالرغــم مــن أنّهمــا
متفرعتــان عــن الطريقــة
طائفتــان مســلمتان ّ
نفســها ،النقشــبندية.
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«يف عصر ساللة مينغ أصبح املسلمون يف الصني
منعزلني شيئاً فشيئاً عن بقية العالم اإلسالمي ،وصاروا
تدريجياً صينيني»
وبلغــت ا(ضطرابــات ذروتهــا  o! nالنصــف
n
ـا¨ مــن القــرن الـــ ،١٩وذلــك مــع وقــوع ثــورة
الثـ !
2
ـ قــام بهــا أيضـاً مســلمو الطريقة
»دونغــان« الـ !
الجهريّــة عام  ،١٨٦٢وانتهت بالفشــل عام ،١٨٧٧
وكان مــن نتائجهــا هجــرة عــدد كبـ !ـ 3مــن مســلمي
n
ا· qا( م3اطوريــة الروســيةُ ،ليعرفــوا
الهــوي إ< أر !
هنــاك باســم »شــعب الدونغــان« .كذلــك كانــت
2
ـ اندلعــت  o! nمقاطعــة
نتيجــة ثnــورة »بانثــاي« الـ !
2
2
والــ هاجــرت
يونــان ! oالفــ3ة نفســها أيضــاً! ،
عــ إثرهــا جماعــات مــن المسـ ! n
ـلم vإ< بورمــا،
وأطلــق عليهــم البورميــون اســم »بانثــاي«.
ـإن مشــهد القمــع وا(ضطهاد
مــع ذلــك ،فـ ّ
للمســلم vلــم يكــن هــو الوحيــد no
!n
المتكــرر
!
كبــ3ة مــن
ذلــك العــ^ ،فبالنســبة إ< أعــداد !
ـلم on vمناطــق كثـ !ـ3ة مــن الصـ ! n
n
ـ ،vفإنّهــم
المسـ ! !
لــم يتأثــروا بتلــك ا(ضطرابــات .وقــد تمـ ! ّ n
ـ 3هــذا
العــ^ بانتشــار الطــرق الصوفيــة بـ ! n
ـ vمســلمي
2
!n
الــ 
انتــت:
الصــ ،vومــن أشــهر الطــرق !
النقشــبندية )بفرعيهــا :الجهريــة ،والخفيــة(،
والك3ويــة ،والقادريــة.


العهد اجلمهوري ...االندماج يف
اجلمهورية اجلديدة
2
الــ
وبالنظــر إ< المواجهــة الممتــدة !
!n
!n
الصينيــv
المســلمv
خاضتهــا جماعــات مــن

إم3اطوريــة »تشــينغ« ،فقــد كان موقــف
مــع 
المسـ ! n
ـلم vبالمجمــل هــو ا(نحيــاز لثــورة العــام
2
ـ نتــج عنهــا نهايــة الحكــم qا( م3اطــوري
 ،١٩١١الـ !
وقيــام الجمهوريــة الصينيــة المعــاÁة.
وقــد أعلــن الحكــم الجمهــوري  o! nدســتوره ّأن
'
تتكــون مــن ) (٥عنــا Áيُشــكّل
ا( ّمــة الصينيــة ّ
المســلمون أحدهــا ،وقــد انضمــت أعــداد
n
كبـ !ـ3ة مــن المسـ ! n
ـ الحاكــم
ـلم vللحــزب الوطـ !
)الكومينتانــغ(.
وخــ6ل الحــرب الصينيــة ـ اليابانيــة o! n
الث6ثينيــات '
وا(ربعينيــات قاتــل العديــد مــن
!n
وخاصــة مــن قوميــة »الهــوي«،
المســلم،v
ّ
و«ســا(ر« ،و«دونغشــيانغ« o! n ،الحــرب إ< جانب
القــوات الصينيــة ،وتعــزز بذلــك موقعهــم
ّ
ضمــن الديــة التاريخيــة الوطنيــة؛ باعتبارهــم
n
وقدمــوا
قــد شــاركوا ! oحــروب ا(ســتق6لّ ،
التضحيــات  onســبيل '
ا( ّمــة الصينيــة .وكان
!
n
ـلم vوراء المشــاركة بالحــرب يعــود
دافــع المسـ !
'
با(ســاس إ< ا(ضطهــاد والقمــع الــذي قــام
تدمــ3
بــه اليابانيــون بحقهــم ،والــذي شــمل
!
!n
المســلم.v
مســاجد ومجتمعــات
ّإ( ّأن ا(تجــاه نحــو ا(ندماج  o! nالجمهورية
لــم يكــن هــو ا(تجــاه الســائد ! n
بــ vجميــع
!n
الصــv؛ ففــي »تركســتان 
القيــة«
مســلمي
تأج َجــت مســاعي ا(نفصــال لــدى qا(يغــور،
ّ
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عــدة معــارك ُعرفــت بـــ »حــروب
ووقعــت ّ
n
تركســتان 
القيــة« o! ،ث6ثينيــات وأربعينيــات
n
ـا· ،إذ اســتغل ا(نفصاليــون ظــروف
القــرن المـ ' !
الحــرب ا(هليــة الصينيــة وحاولــوا ا(ســتق6ل،
وبعــد انتصــار الحــزب الشــيوعي  o! nالحــرب
'
ا(هليــة الصينيــة ،قامــت الحكومــة الشــيوعية
بقمــع ثــورات qا(يغــور وإخمادهــا.

حتت احلكم الشيوعي ...اضطهاد
وانفتاح
مــع ســيطرة الحــزب الشــيوعي عــ
!n
!n
الصــv
الصــ vوقيــام جمهوريــة
الحكــم o! n
الشــعبية عــام  ١٩٤٩اتجــه الشــيوعيون لمهادنــة
المسـ ! n
ـلم ،vوذلــك باعتبــار ّأن نســبة كبـ !ـ3ة منهــم
كانــوا منحازيــن إ< جانــب الحــزب الشــيوعي o! n

'
وخاصــة  o! nالمرحلــة
الحــرب ا(هليــة الصينيــةّ ،
'
واســتمرت مرحلــة
خــ3ة منهــا ).(١٩٥٠-١٩٤٥
ا( !
ّ
المهادنــة هــذه قرابــة ) (١٠أعــوام ،حـ 2ـ حــدود
العــام  ،١٩٥٨وكان نظــام الحكــم الجديــد
منشــغ o! n ً 6حينــه بتوطيــد دعائــم النظــام بعــد
الثــورة.
ّإ( أنّــه بعــد عــام  ١٩٥٨بــدأ التطبيــق
الصــارم لنظــام »الكميونــات« ،وهــو نظــام
مشــاعي ،وبموجبــه جــرت مصــادرة أمــ6ك
' ّ
ا(وقــاف qا(ســ6مية ،وشــمل تطبيــق النظــام
رجــال الديــن المسـ ! n
ـلم ،vفجــرى توزيعهــم عــ
المــزارع والمصانــع الجماعيــة ليعملــوا فيهــا،
وبــدأت إجــراءات إغــ6ق المســاجد باعتبــار ّأن
عددهــا كبـ !ـ 3و( حاجــة لهــا جميعهــا ،وذلــك مــع
التوجــه لتحويلهــا إ< منشــآت اقتصاديــة منتجــة،

36

«يف مرحلة الثورة الثقافية بلغ التضييق على الشعائر
الدينية -مبا فيها اإلسالمية -ذروته»
وتوقفــت رحــ6ت الحــج إ< مكّــة ،وقــد واجــه
المســلمون هــذه qا(ج ـراءات بالتمـ ّـرد والرفــض،
كمــا حــدث  o! nتركســتان 
القيــة عــام .١٩٦٢
وجــاءت المرحلــة '
ا(شـ ّـد مــع حلــول العام
 ،١٩٦٦وهــو العــام الــذي أعلــن فيــه الزعيــم
تــ تونــغ« عــن »الثــورة الثقافيــة«،
»مــاو !
حــ وفاتــه عــام  ،١٩٧٦وno
الــ اســتمرت 2
2
!
!
هــذه المرحلــة بلــغ التضييــق عــ الشــعائر
الدينيــة -بمــا فيهــا qا(ســ6مية -ذروتــه ،وجــرت
مصــادرة المصاحــف والكتــب الدينيــة ،وأغلقــت
المســاجد ،وألغيــت العطــ6ت qا(ســ6مية،
الخاصــة،
ُومنــع المســلمون مــن ارتــداء ثيابهــم
ّ
وألغيــت تصاريــح Áف أكفــان المـ 2
ـو¨ ،وألــزم
المســلمون بحــرق جثــث موتاهــم ،كمــا يفعــل
!n
الصينيــ.v
ســائر
ومــع نهايــة »الثــورة الثقافيــة« ،وانطــ6ق
n
ـ،
عهــد ا(نفتــاح الــذي أطلقــه الزعيــم الصيـ !
دينــغ شــياو بينــغ ،عــام ُ ،١٩٧٨وضــع قانــون
ـص عــ عــدم انتهــاك أعـراف وعــادات أبنــاء
ينـ ّ
'
وســمح باســتئناف بعثــات
ا(قليــات القوميــةُ .
وتمــت
الحــج ،وأعيــد فتــح المســاجد المغلقــةّ ،
ــم َح بدخــول
وس ِ
إعــادة العطــ6ت qا(ســ6ميةُ ،
المصاحــف مــن الــدول العربيــة ،وأعيــد فتــح
2
المــو¨
وســمح بدفــن
المدافــن qا(ســ6ميةُ ،
وعــدم إحـراق الجثــث ،ومــا زالــت هــذه المرحلة
ـتمرة حـ 2ـ اليــوم.
مــن ا(نفتــاح مسـ ّ

!n
المســلمv
أهــم مظاهــر ممارســة
ومــن ّ
لشــعائرهم انتشــار المطاعــم المعروفــة بـــ
»المطاعــم qا(ســ6مية« ،وهــي تحديــداً المطاعم
2
تلــ3م بعــدم تقديــم لحــم n n
الــ n 2
الخ3يــر.
!
ويذكــر المفكّــر المــ^ي فهمــي هويــدي o! n
»ا(ســ6م  onالصـ ! n
ـ ،«vالــذي نـ ـه عــام
كتابــه q
!
 ١٩٨١بعــد رحلــة قــام بهــا إ< الصـ ! n
ـ» :vمــا مــن
مســؤول لقيتــه  onبكـ ! n
ـ vوشــنغهاي ،وناقشــته o! n
!
n
ـلمّ ،vإ( وحــاول أن يدلــل عــ
موضــوع المسـ !
n2
حريــة ا(عتقــاد
الــ3ام الحــزب والدولــة بسياســة ّ
تدريجياً،
بـــ) (٣أشــياءّ :أن المســاجد يُعاد فتحهــا
ّ
وأن المطاعــم qا(ســ6مية 
منتــة  o! nكل مــكان،
ّ
2
!n
المســلم vودفنهــم
وأن تقاليــد تشــييع مــو¨
ّ
تؤخــذ بعـ ! n
ـ vا(عتبــار«.
ويُضيــف ُمعلق ـاً» :تبلــور إيمــان المســلم
 onالصـ ! n
ـ vوتعبـ !ـ3ه عــن هــذا qا(يمــان  o! nمســألة
!
'
n
n
ا(متنــاع عــن أكل لحــم الخ3يــر بالدرجــة ا(و<.
n
ـ Éالوقــت ،حـ 2ـ أصبــح
ونمــا هــذا الفهــم بمـ ! ّ
المســلمون مســتعدين لقبــول ّ 
ء مــن
أي !
المســلمّ ،إ( أن يــأكُل لحــم n n
الخ3يــر ،وبــات
الحــد الفاصــل ! n
nn
بــq vا(يمــان
الخ3يــر هــو
ّ
والكُفــر on ،مناطــق وســط وجنــوب الصـ ! n
ـ !vفآكل
!
nn
يســبه المســلمون ويهينونــه،
الخ3يــر »كافــر« ّ
ويرفضــون تزويجــه مــن بناتهــم ،وإذا امتنــع
عــن أكلــه ،وفعــل ّ 
ـاص«
ء آخــر ،فهــو »عـ ٍ
أي !
فقــط!«.
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واليــوم ،بــات الحضــور qا(ســ6مي o! n
!n
الصــ vيكتســب أبعــاداً جديــدة ،وذلــك o! n
ظـ ّـل التوجهــات والــرؤى ا(سـ 2ـ3اتيجية الصينيــة
2
الــ باتــت تتمحــور حــول Ánورة ا(نطــ6ق،
!
الصــ6ت مــع الخــارج ،وبنــاء شــبكات مــن
ومـ ّـد ِ
ا(ســتثمارات والمشــاريع ،ضمــن محــاور تُع ـ ّزز
n
الصيــ ،وهــو مــا يتط ّلــب
النمــو ا(قتصــادي
!
2
ـ تتقــارب مــع
تعزيــز الع6قــات مــع الــدول الـ !
!n
الصــ vوتتوافــق مــع رؤاهــا ،وبمــا ّأن جــزءاً
أساســياً مــن المشــاريع الصينيــة الطموحــة
الـ 2 2
ـأ¨ ضمــن مـ ـوع »الح ـزام والطريــق« -
ـ تـ !
!
المعــروف بـــ »طريــق الحريــر الجديــد«  -يقــع
 o! nآســيا وأفريقيــا  o! nمناطــق العالــم qا(ســ6مي،
فإنّهــا باتــت توظــف الحضــور qا(ســ6مي فيهــا
وتأث3هــا  o! nهــذه
لتعــزز مــن حضورهــا الناعــم !

البلــدان وزيــادة زخمهــا ونفوذهــا ا(قتصــادي
فيهــا ،وبحيــث يـ ـ3ز qا(ســ6م كأحــد المشـ 2ـ3كات
المهمــة مــع الــدول المســلمة
وعوامــل التقــارب ّ
المهمــة ضمــن »الحـزام والطريق«.
ذات المكانــة ّ
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اإلسالم يف الهند:
التجاور مع الهندوسية..
وجذور الطائفية والعنف الديني

أكــ 3ديانــة
تعتــ 3الهندوســية ثالــث 

n
ا(ســ6م والمســيحية ،وهــي
! oالعالــم بعــد q
!n
تتمــ 3بكــون ) (٪٩٤مــن أتباعهــا يعيشــون
ضمــن حــدود دولــة واحــدة هــي الهنــد؛ إذ
إجمــا<
يشــكلون مــا نســبته نحــو ) (٪٨٠مــن
!

ســكان البــ6د ،مــا خلــق قــدراً مــن التماهــي
والتداخــل مــا بـ ! n
ـ vالهويــة الهندوسـ ّـية وهويــة
ا(ســ6م حضــوراً مهم ـاً
البــ6د .بينمــا يســجل q
إجما< الســكان،
وبنســبة تقــارب الـــ ) (٪١٥مــن
!
لمــ3اث حضــاري وروحــي
ومــع حضــور !
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وتاريخــي هــام عــ مســتوى ثقافــة وتاريــخ
!n
الديانتــo! n v
البــ6د ،وبحيــث خلــق تجــاور
الدولــة ذاتهــا حالــة فريــدة مــن ا(لتقــاء
كب3تـ ! n
ـ vديانتـ ! n
بـ ! n
ـ vووفــق ظــروف سياســية
ـ! v
واجتماعيــة وثقافيــة فريــدة.

الثقفــي ،أول مــن تم ّكــن مــن التوغــل عســكرياً
' on
ا(جـزاء الشــمالية مــن شــبه القــارة الهنديــة،
!
وبالتحديــد فيمــا يعــرف بـــ »بــ6د الســند« )no
!
باكســتان اليــوم( وكانــت فتوحاتــه هنــاك مــا
بـ ! n
ـ vعامـ ْـي  ٩٠و ٩٦للهجــرة ،وذلــك إثر اســتغاثة
!n
المســلم vهنــاك بعــد تعرضهــم
التجــار
n
لهجمــات مــن قراصنــة »الديبــل« ! oالســند.

كانــت شــبه القــارة الهنديــة دائم ـاً عــ
اتصــال مــع شــبه جزيــرة العــرب ،وكانــت
رحــ6ت التجــار العــرب تصــل باســتمرار إ<
ا(ســ6م كانــوا
الســواحل الهنديــة ،وبعــد q
'
2
الــ وصــل
إحــدى الســبل والقنــوات ا(و< !
ا(ســ6م ع3هــا إ< الهنــد .وعــ مســتوى
q
'
آخــر ،كان القائــد ا(مــوي محمــد بــن القاســم

إ( ّأن تو ّغــل الســيطرة والحكم qا(ســ6مي
 o! nشــبه القــارة الهنديّــة لــم يتحقــق إ( بحلــول

العــا¾ الميــ6دي )الرابــع الهجــري(،
القــرن
2
ال
وذلــك تحديــداً عــ  nيــد الدولــة الغزنويــة! ،
انطلقــت وتأسســت ! oمدينــة »غزنــة«  -الواقعة
 o! nأفغانســتان اليــوم  -عــام  ٩٦١للميــ6د .وبــرز
 o! nهــذه الدولــة القائــد محمــود الغزنــوي ،الذي

مرحلة الهيمنة اإلسالمية
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«ساهمت سياسات االستعمار البريطاني يف خلق
وتوسعة اخلالفات والفجوات بني الهندوس
واملسلمني»
قــاد  ١٧حملــة عســكرية  o! nالهنــد ،وتمكــن مــن
بســط ســيطرته عــ معظــم المناطــق الواقعــة
 o! nباكســتان اليــوم ،إضافــة إ< مناطــق واقعــة
ضمــن شــمال الهنــد اليــوم .وقــد عرفــت
فتوحــات محمــود الغزنــوي باســتها وكذلــك
الكــ3ى،
بقيامــه بهــدم أصنــام الهنــدوس 
شــخصية مكروهــة ومرتبطــة بصــورة
فظ ّلــت
ّ
ّ
المحتــل لــدى عمــوم الهنــدوس o! n
الغــازي
الهنــد حـ 2ـ هــذا اليــوم.
وخــ6ل القــرن الـــ  ١٢الميــ6دي بــدأت
الدولــة الغزنويــة تتهــاوى وخلفتهــا الدولــة
2
الــ قامــت بتأسيســها القبائــل
الغوريّــة ' !
الغوريّــة ا(فغانيــة ،الذيــن كانــوا قــد وضعــوا
أنفســهم تحــت خدمة حــكام الدولــة الغزنويّة
قبــل أن يؤسســوا دولتهــم الخاصــة ويقومــوا
بالقضــاء عــ آخر ســ6طنة الغزنويـ ! n
ـ .vوتمكّن
الغوريــون مــن اقتحــام الســهول الشــمالية
للهنــد وبســط ســيطرتهم عليهــا .ومــن رحــم
هــذه الســلطنة تأسســت مــع مطلــع القــرن
2
ـ ُعرفــت باســم
الـــ  ١٣الميــ6دي الســلطنة الـ !
دهــ« ،عــ يــد قطــب الديــن
»ســلطنة
!
ـو Ïالــذي كان أبــرز قــادة
أيبــك ،القائــد المملـ !
شــهاب الديــن الغــوري ،آخــر سـ ! n
ـ6ط vالدولــة
الغوريــة ،وقــد خلــف أيبــك شــهاب الديــن o! n
ـ« المملوكيــة
الحكــم وأســس »ســلطنة دهـ !

2
ـ ورثــت الدولة
)ســلطنة مماليــك الهنــد( ،والـ !
الغوريــة وحكمهــا المماليــك نحــو ) (٩٠عام ـاً.
ـ
وامتــدت مناطــق حكــم المماليــك مــن دهـ !
جنوبـاً )نيودلهــي اليــوم( إ< (هــور شــما( ً o)! n
باكســتان اليــوم( ،ومــن الكوج ـرات غرب ـاً ،إ<
البنغــال ¾ق ـاً )بنغــ6دش اليــوم(.
ومــن ثــم ورثــت المماليــك الســ6لة
2
الــ بــدأت عــام  ،١٢٩٠واســتمرت
َ
الخ ْلجيــة !
مــدة ) (٣١عام ـاً ثــم ســقطت ،وح ّلــت مكانهــا
2
ـ
الدولــة
ّ
ـ حكمــت ســلطنة دهـ !
التغلقيــة الـ !
 o! nمعظــم القــرن الـــ  ١٤الميــ6دي ،وبالتحديــد
2
الفــ3ة ،١٣٩٨-١٣٢١ :وقــد حكــم
خــ6ل
التغلقيــون أغلــب مســاحة الهنــد الحاليــة.
ومــع نهايــة عهــد الدولــة التغلقيــة
تزايــدت ا(ضطرابــات  o! nالهنــد ،وكانــت آخــر
دهــ هــي ســ6لة
ســ6لة حكمــت ســلطنة
!
اللودهيـ ! n
ـ ،vوذلك  o! nالفـ 2ـ3ة ١٤٥١ :و ١٥٢٦إ< أن
ســقطت دولتهــم عــ يــد القائــد ظهـ !ـ 3الديــن
بابــر مؤســس الســلطنة المغوليــة  o! nالهنــد.
وكانــت ســلطنة »مغــول الهنــد« آخــر
2
ـ حكمــت  o! nالهنــد،
الســلطنات q
ا(ســ6مية الـ !
واســتمر حكمهــا أكـ ـ 3مــن  ٣قــرون ،مــا بـ ! n
ـv
ّ
أعــوام  ١٥٢٦و .١٨٥٧وأسســها »ظهـ !ـ 3الديــن
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بابــر« الــذي قــدم مــن منطقــة »وادي فرغانة«
 o! nوســط آســيا ،وهــو ينحــدر مــن نســل
!n
و«جنكــ3
»تيمورلنــك« ،عــن طريــق أبيــه،
خــان« ،عــن طريــق أمــه .وبَ َلغــت الســلطنة
»أكــ-١٥٥٦) «3
أوجهــا أثنــاء عهــد الســلطان 
 ،(١٦٠٥والــذي أكمــل ســيطرته عــ كامــل
بــ6د »هندوســتان« )باكســتان وشــمال الهنــد(
وزحــف إ< الـ ـق حـ 2ـ البنغــال ،وأدخــل كل
المناطــق الواقعــة هنــاك تحــت ســلطته .وكان
!n
الســ6طv
الســلطان »أورنــك زيــب« آخــر
الكبــار  o! nهــذه الدولــة وامتــدت فـ 2ـ3ة حكمــه
مــن عــام  ١٦٥٨وحـ 2ـ  ،١٧٠٧ووصلــت مناطــق
ســيطرته إ< '
ا(جــزاء الجنوبيــة مــن الهنــد
وشــملت معظــم شــبه القــارة الهنديــة .وقــد
!ّ n
تمــ3ت ســلطنة المغــول  o! nالهنــد ب3ائهــا
وازدهارهــا ا(قتصــادي ،إضافــة إ< تســامحها
مــع الثقافــات '
وا(ديــان المختلفــة  o! nالهنــد
ـ' v
ـال مــن التعايــش بـ ! n
ا(ديــان
ووجــود قــدر عـ ٍ

 onظــل حكمهــا ،وتحديــداً ! n
بــ vالديانــات
!
والســيخية.
ا(ســ6م ،والهندوســية،
الثــ6ثq :
ّ

تبلور وصعود القومية الهندوسية
n
و oمقابــل تمــدد حكــم الســلطنات
!
إم3اطوريات هندوسـ ّـية
qا(ســ6مية بدأت تظهــر 
n
قوميــة
جــاءت ! oظــل تبلــور وتصاعــد حركــة ّ
للتوســع qا(ســ6مي باتجــاه
ّ
هندوســية مناوئــة ّ
جنــوب الهنــد ،وبــدأت تســتند هــذه الحركــة
الهنــدو
الهندوســية عــ علــم ال6هــوت
!
وتعتمــد كتــاب »الفيــدا« مصــدراً رئيســياً
!n
للقوانــ v
إم3اطوريــة
والتيعــات .وكانــت 
»فيجايانجــار« ) (١٦٤٦ - ١٣٣٦أول مثــال عــ
القوميــة.
الهندوســية
هــذه qا( م3اطوريــات
ّ
ّ
إم3اطوريــة »ماراثــا«
ومــن ثــم بــرزت 
)2 ،(١٨٢٠ – ١٦٤٧
والــ تمكّ نــت مــن الســيطرة
!
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«بينما كان غاندي ونهرو يطمحان إلعالن الهند
كدولة علمانية ،كان املتشددون الهندوس يؤكدون
على عدم رغبتهم يف التعايش مع املسلمني ضمن
حدود دولة واحدة»
ـارة الهنديّــة،
عــ أج ـزاء كبـ !ـ 3مــن شــبه القـ ّ
وبخاصــة  o! nالقــرن الـــ  ،١٨وكان لهــا دور
ّ
n
!n
ســ6ط vالمغــول
أســا ! oتقويــض حكــم
!
 o! nالهنــد ،ومــن خ6لهــا تبلــورت القوميــة
الهندوسـ ّـية  onقالــب يجمــع مــا بـ ! n
ـ vالمرجعيــة
!
ـيا الممثــل
الهندوســية الدينيــة والكيــان nالسـ !
للهنــدوس ،وبذلــك باتــت ! oالهنــد قوتــان
متناوئتــان تتنافســان عــ الحكــم ،واحــدة
!n
والمســلم ،vوأخــرى تم ّثــل
ا(ســ6م
تمثــل q
الهنــدوس والهندوســية ،وهــو مــا تفاعــل
!n
يطانيــv
ال3
باتجاهــات أخــرى مــع وصــول 
وتمكنهــم مــن اســت6م زمــام الســلطة o! n
الهنــد ،خــ6ل القــرن الـــ  ١٩الميــ6دي.

n
يطــا¨  o! nالهنــد،
واســعة ضــد ا(ســتعمار ال! 3
!n
يطانيــ .vوخــ6ل
تــم قمعهــا مــن قبــل ال3
تلــك '
ا(حــداث ،اعتـ ـ3ت الحكومــة ال3يطانيــة
المسـ ! n
ـ وراء انــد(ع
ـلم vالهنــود الســبب الرئيـ !
ا(نتفاضــة والتصعيــد ضــد حكمهــم .ومــن ثم
!n
المســلم vالهنــود،
تبلــور التوجــه (qضعــاف
عـ ـ 3خلــق الخ6فــات بـ ! n
ـ vالجماعات المســلمة،
واعتمــدت بريطانيــا سياســة تقــوم عــ
اســتبعاد المسـ ! n
ـلم vمــن المناصــب  o! nالحكومــة
الكثــ 3مــن
والمؤسســات ،فضــ ً 6عــن خلــق
!
n
العوائــق لمنعهــم مــن ا(ســتمرار ! oأعمالهــم
ا(قتصاديــة .وبالمقابــل قربــوا الهنــدوس
والســيخ ومنحوهــم مفاصــل الحكــم .كمــا
عمــل qا(نجلـ ! n
ـ 3عــ تنفيــذ إجـراءات تســتهدف
!n
المســلم vوكيانهــم ،فهدمــوا المســاجد،
ا(مــ6ك '
وصــادروا '
وا(وقــاف.

دخلــت ¾كــة الهنــد 
القيــة ال3يطانيــة
إ< الهنــد عــام  ،١٧٥٧وبعــد »معركــة
بــ «6ســيطرت عــ منطقــة »البنغــال«
! n

! oشــمال ¾ق الهنــد ،وخــ6ل مئــة عــام كان
ال3يطانيــون قــد ســيطروا عــ أكمــل شــبه
القــارة الهنديــةn 2 .
وبال3امــن مــع تأســيس نظــام
n
يطــا¨« o! n
الحكــم المعــروف بـــ »الــراج ال! 3
الهنــد ،عــام  ،١٨٥٨اندلعــت انتفاضــة شــعبية

لقــد ســاهمت سياســات ا(ســتعمار
الn 3
يطــا¨  o! nخلــق وتوســعة الخ6فــات

!
n
n
ـلم ،vوذلــك
والفجــوات بـ !ـ vالهنــدوس والمسـ !
بهــدف ترســيخ حكــم ا(ســتعمار '(طــول فـ 2ـ3ة
حدتهــا
ممكنــة ،مــا كـ ّـرس الطائفيــة وزاد مــن ّ
وحضورهــا  o! nالهنــد ،وهــو مــا ســيكون لــه
2
الــ ستســتمر خــ6ل
!
تأثــ3ه وانعكاســاته !
المراحــل ال6حقــة.

االستعمار البريطاني ..سياسات خلق
وتكريس الطائفية
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التقسيم ..احلصيلة النهائية لقرن
من االستعمار
 o! nســنوات عقــد الث6ثينيــات تصاعــد
النضــال مــن أجــل ا(ســتق6ل  o! nالهنــد،
n
الوطــ منــذ أواخــر الـــ
وكان يقــود الحــراك
!
n
الوطــ الهنــدي ،وأبــرز
 ،١٩حــزب المؤتمــر
!
قادتــه :غانــدي ،وجواهــر (ل نهــرو .وعندمــا
أضعفــت الحــرب العالميــة الثانيــة قبضــة
بريطانيــا عــ مســتعمراتها ،تحققــت أهــداف
الحركــة الوطنيــة وذلــك مــع قــرار بريطانيــا
إنهــاء وجودهــا  o! nشــبه القــارة الهنديــة
وطنيــة،
وتســليم الســلطة إ< إدارة هنديــة ّ
إ( أنــه ¾عــان مــا بــرزت الخ6فــات المحليــة
بخصــوص الصيغــة 2
المق3حــة (qدارة البــ6د،
مقــ3ح n
فــكان هنــاك 2
يقــ Éبتقســيم البــ6د
!

إ<  ٣أقاليــم فيدراليــة ،واحــد للهنــدوس،
n
!n
وo
وواحــد
للمســلم ،vوثالــث للســيخ! ،
المقابــل بــرزت ا(تجاهــات الرافضــة لصيغــة
الوحــدة فتصاعــد ا(تجــاه المنــادي بتقســيم
البــ6د ومنــح المسـ ! n
خاصــة بهــم.
ـلم vدولــة ّ
فبينمــا كان غانــدي ونهــرو يطمحــان
(qعــ6ن الهنــد كدولــة علمانيــة ،كان
المتشــددون الهنــدوس يؤكــدون عــ
!n
المســلمv
عــدم رغبتهــم  o! nالتعايــش مــع
ضمــن حــدود دولــة واحــدة ،وبــدأت
المعارضــة الهندوســية المتشــددة بالتحــرك
ضــد أطروحــات غانــدي ونهــرو وتيارهمــا،
مســتخدمةً العنــف ضــد المسـ ! n
ـلم .vإثــر ذلــك
n
و oآب )أغســطس(  ١٩٤٦بــدأت حــرب أهليــة
!
دمويــة  o! nالهنــد ،إثــر انــد(ع أعمــال العنــف
!2 n
!n
الــ بــدأت o! n
بــ vالهنــدوس
والمســلم! v
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كالكوتــا ،ومــن ثــم تصاعــدت وتســببت بنـ ـ
ا(ضطرابــات والذعــر  o! nكل ركــن مــن أركان
شــبه القــارة الهنديــة.
ومــع تصاعــد ا(ضطرابــات بــدأت الكفــة
n
و oتمــوز
ترجــح لصالــح خيــار التقســيم! ،
n
ـا¨ قانــون
ال3لمــان 
)يوليــو(  ١٩٤٧أقــر 
ال3يطـ !
اســتق6ل الهنــد ،وأمــر 2ب3ســيم حــدود الهنــد
وباكســتان بحلــول منتصــف آب )أغســطس(
مــن عــام .١٩٤٧

أعمال العنف بعد التقسيم

بعــد تقســيم شــبه القــارة الهنديّــة
عــام  ١٩٤٧هاجــر القســم '
ا(كـ ـ 3مــن النخــب
!n
المتعلمــ vومــن موظفــي
المســلمة مــن
الحكومــة '
وا(طبــاء ورجــال القانــون إ<
باكســتان ،وقــد أدى ذلــك إ< حــدوث تغيـ !ـ3

!n
للمســلم o! n vالهنــد؛
 o! nالبنيــة ا(جتماعيــة
إذ باتــت غالبيــة المسـ ! n
ـلم vمــن المنحدريــن
مــن المناطــق الريفيــة ،مــن غـ !ـ 3المتعلمـ ! n
ـv
ومــن أصحــاب الحــرف '
ا( n
!n
والف6حــ،v
د¨
وهــو مــا تســبب  onتراجــع وتــردي '
ا(وضــاع
!
n
n
ـلم o! vالهنــد،
السياســية وا(قتصاديــة للمسـ !
ـيا
وغــاب حضورهــم عــ المســتوى السـ ! n
وا(داري ،وهــو مــا أســهم بالمحصلــة !o
q
!n
الــخ الطائفــي ! n
تعميــق 
المســلمv
بــv
والهنــدوس  o! nالهنــد.
وتصاعــدت الطائفيــة  o! nمرحلــة مــا
بعــد ا(ســتق6ل ،وتحديــداً بعــد وصــول
رئيســة الــوزراء أنديــرا غانــدي إ< الحكــم
عــام  ،١٩٦٦إذ بــدأت '
ا(ح ـزاب ،الهندوسـ ّـية
اليمينيــة خاصــةً  ،تتجــه نحــو اعتمــاد أجنــدة
ّ
سياســية تقــوم عــ أســاس الطائفيــة بهدف
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«اجتهت األحزاب الهندوس ّية اليمين ّية نحو اعتماد
أجندة سياسية تقوم على أساس الطائفية بهدف
التحشيد وكسب أكبر عدد من األصوات»
التحشــيد وكســب أكــ 3عــدد مــن '
ا(صــوات.

'
وكان مــن أبــرز ا(حــداث الطائفيــة:
2
الــ وقعــت بو(يــة
أعمــال العنــف
!
»غوجــارات« عــام  ،١٩٦٩وأعمــال العنــف
 o! nمدينــة »بيوانــدي« عــام  ،١٩٧٠وأعمــال
و«نيــ« عــام ،١٩٨٣
شــغب »بومبــاي«
!
n
و» oغوجــارات«
و«بهاجالبــور« عــام ! ،١٩٨٩
عامــي  ٢٠٠٢و.٢٠١٣
ْ
تركــزت معظــم الحــوادث o! n
وقــد
ّ
الو(يــات الشــمالية والغربيــة للهنــد حيــث
ـلم .vوكان مــن بـ ! n
ترتفــع نســبة المسـ ! n
ـ vأبــرز
'
ا(حــزاب السياســية المتطرفــة 2
الــ غــذّ ت
!
الــ^اع '
ا(حــزاب الهندوســية اليمينيــة،
مثــل حــزب »بهاراتيــا جاناتــا«  !)¨ جــاي  !¨،
الحــا<  o! nالهنــد(،
وهــو الحــزب الحاكــم
!
و«شــيف ســينا« ،إذ إنهــا اعتمــدت عــ
!n
الناخبــ vوراء
حــوادث العنــف لحشــد
وبالتــا< حصــد المزيــد
خطابهــا المتشــدد
!
مــن '
ا(صــوات.
!n
الهنــدو
اليمــv
ويتكَــرر  o! nخطــاب
!
ا(ســ6مي ،وذلــك
تكـرار التحذيــر مــن الخطــر q
معينــة ،مــن
مــع َ
التم ُ
حــور حــول تحذيــرات ّ
قبيــل التحذيــر مــن ارتفــاع معــدل الخصوبــة
!n
!n
أن
بــv
المســلم ،vإذ يجــري التأكيــد عــ ّ
ـ vالمسـ ! n
ارتفــاع معــدل المواليــد بـ ! n
ـلم vهــو

جــزء مــن خطــة تهــدف إ< تحويــل الهنــدوس
أقليــة داخــل بلدهــم ،كمــا يؤكــد خطــاب
إ< ّ
!n
الهنــدو ،منــذ التقســيم ،عــ
اليمــv
!
تحالــف المسـ ! n
ـلم vالهنــود مــع باكســتان ضــد
داخــ،
كعــدو
الهنــد ليقدموهــم بذلــك
ّ
!
!n
با(ضافــة إ< اعتبارهــم »إرهابيـ ! n
محتمل،v
ـ«v
q
ا(ســ6موفوبيا
وخاصــة مــع تصاعــد خطــاب q
ّ
'
خــ3
والحــرب عــ q
ا(رهــاب منــذ العقــد ا( !
مــن القــرن 
العيــن.
!n
المســلم o! n vالهنــد ليســت
مشــكلة
سياســية وحســب ،بــل هــي ذات أبعــاد
اجتماعيــة وثقافيــة واقتصاديــة؛ إذ لــم تبــذل
كاف
الحكومــات الهندوســية المتعاقبــة مــا هــو ٍ
لدمــج المسـ n n
ـددي.
!
ـلم o! vمجتمــع هنــدي تعـ ّ
بــل عــ العكــس تمامــاً فقــد اســتخدم
لزج المسـ ! n
n
ـلمv
ـدو كل مــا لديــه ّ
nاليمـ !ـ vالهنـ ' !
! oخانــة ا(قليــات ،وذلــك ضمــن خطــاب
يقدمهــم باعتبــار أنهــم ينبغــي عليهــم دفــع
ثمــن مــا قــام بــه آباؤهــم الذيــن غــزوا الهنــد،
أن كل طائفــة دينيــة نــأت بنفســها
والنتيجــة ّ
عــن '
ا(خــرى ،وأصبحــت الهنــد مجمتعــاً
يضــم طوائــف مختلفــة تعيــش
مفــككاً،
ّ
منفصلــة بعضهــا عــن بعــض.
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اإلسالم يف البلقان...
ٌ
انبعاث يف سياق األزمة يلتقي
مبساعي التوسع التركي

n
أكــ 3ديانــة o! n
يُشــكّل q
ثــا¨ 
ا(ســ6م !

خاصــة ضمــن
البلقــان،
وينتــ المســلمون ّ
مــا يعــرف بـــ »الهــ6ل ا(ســ6مي« ،الممتــد no
q
ُ
!
دول البوســنة والهرســك ،وألبانيــا ،ومقدونيــا،
وكوســوفو2 .
وتــ3اوح نســبهم مــا ! n
بــ(٪٤٠) v
 o! nمقدونيــا إ< ) o! n (٪٩٥كوســوفو .وخــ6ل
عقــد التســعينات ،ونتيجــة لتفــكك الدولــة

الفيدراليــة  o! nيوغوســ6فيا وو(دة دول عديــدة،
لت3يــر
ومــع اســتخدام النظريــات q
ا(ثنيــة 
ا(ســ6مية
التفــكّك ،ظهــرت المجتمعــات q
مهمة
كفاعــل بــارز ،وهــو مــا صاحبــه تحــو(ت ّ
ـ ،تم ّثلــت  o! nصعــود
عــ المســتوى الداخـ !
ـيا ،وعــ المســتوى
ا(ســ6م
ح ـركات q
السـ !
n
الخارجــي تمثــل ! oتضاعــف مســتويات
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ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺼ ّﻮر ﻣﻌﺮﻛﺔ »ﻧﻴﻜﻮﺑﻮﻟﻴﺲ« اﻟﺘﻲ ﻫﺰم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺜامﻧﻴﻮن اﻟﺠﻴﻮش اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﺎم ٦٩٣١

ا(قليمي،
التفاعــل والصــ6ت مــع دول الجــوار q
2
الــ باتــت تمتلــك حضــوراً
ّ
وخاصــة تركيــا! ،
فاعـ ً 6بعدمــا كان دورهــا غائبـاً خــ6ل العقــود
الســابقة.

المســيحي  o! nمعركــة »ماريتســا« عــام ،١٣٧١
n
العثمــا¨ الحاســم
ومــن ثــم جــاء ا(نتصــار
!
 o! nمعركــة »ســهل قوصــوه« )كوســوفو( عــام
.١٣٨٩

البدايات ...الدخول العثماني
العنيف

وبحلــول عــام  ١٣٩٤كان العثمانيــون
قــد نجحــوا  o! nإخضــاع مناطــق واســعة مــن
!n
»روفــ o! n «vأيــار
بلغاريــا ،وبعــد معركــة
)مايــو(  ،١٣٩٥ومعركــة »نيكوبوليــس« )أقــÉ
شــمال بلغاريــا( عــام  ،١٣٩٦تم ّكــن الســلطان
n
العثمــا¨ بايزيــد بــن مــراد مــن الســيطرة
!
عــ كامــل بلغاريــا .ومــن ثــم ،وخــ6ل
ـاض العثمانيــون سلســلة مــن
القــرن الـــ ،١٥خـ َ
المعــارك مــع الــ^ب  onغــرب البلقــانno ،
!
!
n
و oعمــق
مقدونيــا ،وكوســوفو ،والبوســنة! ،
Áبيــا ذاتهــا .وامتــدت المعــارك إ< أقــÉ
غــرب شــبه الجزيــرة ،نحــو ألبانيــا ،وقــد
اســتمرت المقاومــة '
ا(لبانيــة حـ 2ـ عــام ١٤٧٨

ا(ســ6مي مــع البلقــان
بــدأ التفاعــل q
n
ا(ســ6مية ! oعهــد
بالتصاعــد منــذ الســيطرة q
'
ا(غالبــة عــ جزيــرة صقليــة )جنــوب إيطاليــا(
 o! nالقــرن الـــ ١٠الميــ6دي؛ إذ ترتبــط المـ ' n
ـوا¨ o! n
غــرب البلقــان بالجزيــرة مــن خــ6ل خطــوط
أن التحــول والتفاعــل
التجــارة البحريــةّ .إ( ّ
'
ـا¨ no
n
ا(وســع جــاء (حق ـاً مــع التوغــل العثمـ ! !
شــبه جزيــرة البلقــان ،وذلــك منــذ فـ 2ـ3ات تعود
n
ـا¨ مــن القــرن الـــ ١٤الميــ6دي،
إ< النصــف الثـ !
وتحديــداً بعدمــا هــزم العثمانيــون التحالــف
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«اإلخضاع العسكري العثماني للبلقان لم يكن
يعني بالضرورة دخول سكانه يف اإلسالم؛ إذ ّ
ظل
اجلزء األكبر منهم يدفع اجلزية ،وخاصة الصرب
والبلغار»
!n
حــ vانهــارت ،وأخضــع العثمانيــون ألبانيــا،
n
العثمــا¨ الحاســم  o! nالبلقــان
وجــاء النــ^
!
حـ ! n
ـ vســقطت بلغـراد وتم ّكــن العثمانيــون مــن
دخولهــا عــام .١٥٢١
n
العثمــا¨
ا(خضــاع العســكري
أن q
ّإ( ّ
!
يعــ n
للبلقــان لــم يكــن n
بالــ^ورة دخــول
!
'
n
ا(ســ6م؛ إذ ّ
كــ3
ســكّانه !q o
ظــل الجــزء ا( 
منهــم يدفــع الجزيــة ،وخاصــة الــ^ب
والبلغــار ،وكانــت الحالتــان اللتــان تحقــق
'
n
ا(ســ6م ،هما لدى
فيهمــا الدخــول ا(وســع !q o
Èكل مــن »البشــناق« )البوســنيون(' ،
وا(لبــان.
ُ
n
البشــناق ،فإنّهــم ،قبــل وصــول
و oحالــة ُ
!
!n
العثمانيــ ،vكانــوا عــ مذهــب مســيحي
ســمى »بوغوميــل« ،وكانــوا يتعرضــون منــذ
يُ ّ
القــرن الـــ( ١٣ضطهــاد الكاثوليــك الرومــان،
n
n
و oذلــك
وزاد ا(ضطهــاد ! oالقــرن الـــ! ،١٥
الســياق تقبــل البشــناق دخــول '
ا(تــراك
ُ
كبديــل عــن اضطهــاد الكاثوليــك ،وعندمــا
ا(ســ6م اعتنقــوا
البشــناق عــ مبــادئ q
تعـ ّـرف ُ
ا(ســ6م ،وكانــت معتقــدات كنيســتهم أقــرب
q
ا(ســ6مية ،وذلــك مــن حيــث
إ< المعتقــدات q
رفــض تأليــه المســيح وا(عتقــاد 
ببيّتــه،
مهمــة o! n
البشــناق بمناصــب ّ
وقــد حظــي ُ
الدولــة العثمانيــة ،وكان مــن أشــهر القــادة

وا< صيــدا
ُ
البشــناق :أحمــد باشــا الجــزار! ،
n
2
ودمشــق لو(يــات عــدة ! oفــ3ة أواخــر القــرن
الـ١٨وبدايــة القــرن الـــ.١٩
أمــا '
ا(لبــان ،فقــد تأخــر دخولهــم o! n
ّ
ا(ســ6م عــ نطــاق واســع حـ 2ـ القرنـ ! n
ـ vالـ١٧
q
'
والـــ ،١٨حـ ! n
ـ vتحولــت النســبة ا(كـ ـ 3منهم إ<
ممــا أتــاح فرصــاً أمامهــم 2
للــo! 2 3
q
ا(ســ6مّ ،
ضمــن الدولــة العثمانيــة ،وكان مــن أبــرز
ـ باشــا ،القائد العســكري
قادتهــم :محمــد عـ !
n
ـا¨ الــذي تمكــن مــن 2
ال3بــع عــ عــرش
العثمـ !
الحكــم  o! nو(يــة مــ^ عــام .١٨٠٥

الدين والهوية القومية ...افتراق
أم اقتران؟
يتبايــن مســلمو البلقــان مــن حيــث
التوحيــد والمماهــاة ! n
بــ vالهويــة الدينيــة
والقوميــة؛ وتبــدو هــذه المماهــاة بشــكل أكـ ـ3
 onحالــة البشــناق '
وا(تــراكّ ،أمــا  o! nألبانيــا،
ُ
!
n
فتتــد¨ وتــكاد تكــون غائبــة .ويمكــن فهــم
الحالــة '
ا(لبانيــة مــن خــ6ل تتبــع تشــكّل
وصعــود القوميــة '
ا(لبانيــة 2
الــ جــاءت
!
متأثــرة بصعــود القوميــات  o! nأوروبــا خــ6ل
القــرن الـــ ،١٩وقــد تبلــورت الحركــة القوميــة
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ﻣﺴﺠﺪ أدﻫﻢ ﺑﺎي ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻟﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗرياﻧﺎ ...ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﺎﺋﻪ إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟـ٨١

'
n
2
ـ تشــكلت
ا(لبانيــة !ُ » oعصبــة بريــزرن« ،الـ !
عــام  ،١٨٧٨إثــر هزيمــة الدولــة العثمانيــة
 o! nالحــرب ضــد روســيا القي^يــة .وشــهدت
مرحلــة نهايــة القــرن الـــ ١٩تبلــور مــا ُعــرف بـــ
»النهضــة '
ا(لبانيــة«2 ،
الــ كانــت عبــارة عــن
!
حركــة ثقافيــة وسياســية واجتماعيــة ركــزت
' n
لبــا¨ عــ أســس
عــ ّ
تجمــع الشــعب ا( !
ثقافيــة وسياســية مســتقلة ،وبشــكل خــاص
ـيا
عــ أســاس ا(نفصــال عــن النظــام السـ !
n
ـا¨ ،المعــروف بـ »نظــام الملل« ،والذي
العثمـ !
كان ينظــر إليــه باعتبــاره نظام ـاً ديني ـاً رجعي ـاً
يمــn ! 3
!ّ n
المكونــات عــ أســاس الديانــة
بــv
ّ
والطائفــة ،وبالتــا< ارتبطــت القوميــة '
ا(لبانيــة
!
n
ـا¨ ،وهــو مــا جــاء بدافــع مــن
بالتوجــه العلمـ !
مهمــة
أســباب أخــرى أيض ـاً ،أهمهــا ّ
أن نســبة ّ
'
ـوا<  (٪٢٥يعتنقــون المســيحية
مـ 'ـن ا(لبــان )حـ !
فــإن العلمانيــة كانــت
ا(رثوذكســية،
وبالتــا< ّ
!

ـ vمكونــات القوميــة '
ا(لبانيــة
خيــاراً للجمــع بـ ! ّ n
وتوحيدهــا.
البشــناق ،فقد كانــت مختلفة؛
ّأمــا حالــة ُ
إذ إنّــه بعــد هزيمــة العثمانيـ ! n
ـ o! n vالحــرب مــع
روســيا عــام  ،١٨٧٨نــال الــ^ب اســتق6لهم،
ومــن ثــم أُعلــن قيــام مملكــة الــ^ب o! n
عــام  ،١٨٨٢بينمــا أصبحــت مناطــق كرواتيــا،
وســلوفينيا ،والبوســنة والهرســك ،تدريجيــاً
»ا( م3اطوريــة النمســاوية -
تحــت إمــرة q
الهنغاريــة« ،وبعــد انتهــاء الحــرب العالميــة
'
ا( م3اطوريــة النمســاوية-
ا(و< وتقســيم q
الهنغاريــة ،اتحــدت Áبيــا ،وكرواتيــا،
وســلوفينيا ،باســم »مملكــة Áبيــا وكرواتيــا
n
وســلوفينيا«2 ،
ا· البوســنة
والــ ّ
ضمــت أر !
!
n
و oهــذا الســياق ،وجــد
والهرســك ضمنهــا! ،
أقليــة ضمــن دولــة ذات
البشــناق أنفســهم ّ
ُ
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«يتباين مسلمو البلقان من حيث التوحيد واملماهاة
بني الهوية الدينية والقومية؛ وتبدو هذه املماهاة
بشكل أكبر يف حالة ال ُبشناق واألتراك ،أ ّما يف
ألبانيا ،فتتدنى وتكاد تكون غائبة»
أغلبيــة مســيحية ،وبذلــك بــدأ انفصــال
'
ا(ســ6مي ،وتعــزز
البشــناق عــ ا(ســاس q
ُ
تداخــل الديــن بالقوميــة لديهــم ،ليختلفــوا no
!
ذلــك عــن حــال '
ا(لبــان.
واشــتد ا(رتبــاط ! n
بــ vالقوميــة والديــن
ّ
البشــناق مــع دخــول البوســنة الحــروب
لــدى ُ
اليوغوســ6فية  o! nالتســعينات؛ إذ برزت القضية
البوســنية باعتبارهــا قضيــة إســ6مية ،وأصبــح
ا(ســ6م '
ا(ســاس الــذي تقــوم عليــه عمليــة
q
تشــكيل الهويــة البوســنية ا(نفصاليــة عــن
الــ^ب والكــروات ،وبحيــث بــات الديــن عامل
!n
!n
البوســني،v
المســلمv
توحيــد بالنســبة إ<
ووســيلة لتميـ ! n
ـ 3هويتهــم التاريخيــة -الثقافيــة
عــن الــ^ب والكــروات.

األزمات والتفكك ...وصعود اإلسالم
السياسي
ا(ســ6مية ! n
بــv
بــدأت الصحــوة q
!n
المســلم o! n vيوغوســ6فيا خــ6ل عقــد
n
المــا·n 2 ،
م3امنــةً
الســبعينات مــن القــرن
!
مــع بــروز ظاهــرة الصحــوة  onســائر '
ا(قطــار
!
ا(ســ6مية '
ا(خــرى ،وجــاءت مدفوعــةً
q
بالتحويــ6ت الماليــة مــن العمالــة البوســنية o! n

2
ـ ســاهمت  o! nإعــادة بنــاء وترميم
الخــارج ،والـ !
بعــض المســاجد ،وأســهمت المســاعدات
القادمــة مــن دول عربيــة بدفــع الصحــوة،
واتجهــت هــذه المســاعدات لتمويل المســاجد
ومــدارس تعليــم القــرآن.
عــ المســتوى النظــري ،بــدأ فكــر
ـيا بالتبلــور  o! nالبوســنة عندمــا
q
ا(ســ6م السـ !

ـ عــزت بيجوفيتــش ،الــذي ســينتخب
نــ عـ !
 o! nالتســعينيات رئيســاً للبوســنة ،كتابــه
ا(ســ6مي« عــام  ،١٩٧٠وأكــد فيــه
»ا(عــ6ن q
q
عــ Ánورة تطويــر ع6قــة أوثــق بـ ! n
ـ vالديــن
2
أخــ o6منفتــح،
والسياســة ،ضمــن إطــار
!
'
ـا¨ إقامــة دولــة
وبــدون أن يكــون الهــدف النهـ !
إســ6مية ،وهــو الكتــاب الــذي ُســجن بســببه o! n
ســجن »موشــا« مــدة ) (١٣عامــاً.
n
و oالتســعينيات ،خــ6ل أعــوام
!
ا(ســ6مية
الحــرب ،تصاعد الشــعور بالهوية q
لــدى البوسـ ! n
ـني ،vوتزامــن ذلــك مــع وصــول
!n
الجهاديــ vالذيــن أسســوا لوجــود حالــة
ـكا<  o! nالبــ6د،
مــن q
ـيا الراديـ !
ا(ســ6م السـ !n
وقــد بقــي بعضهــم ! oالبوســنة حـ 2ـ بعــد
توقيــع »اتفاقيــة دايتــون للســ6م« وإنهــاء
الحــرب عــام  ،١٩٩٥مشـ ! n
ـكل vجيوبـاً لحركــة
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ﻋﲇ ﻋﺰت ﺑﻴﺠﻮﻓﻴﺘﺶ أول رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﻮﺳﻨﺔ ..ﻳُﻌﺘﱪ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻹﻋﻼن اﻹﺳﻼﻣﻲ« أول ﺗﻨﻈري ﻟﻺﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﺒﻠﻘﺎن

تضــم مجموعــات
إســ6مية راديكاليــة
ّ
محــدودة.

و«حــزب الرابطــة الديمقراطيــة لمســلمي
كوســوفو«  o! nكوســوفو ،إضافــة إ< أحــزاب
إســ6مية ممثلــة '
ل6قليــات 2
ال3كيــة ،كـــ »حــزب
الحركــة مــن أجــل الحقــوق والحريــات«
الممثــل لمســلمي بلغاريــا '
ا(تـراك ،و«الحــزب
الديمقراطــي الـ 2ـ ،«Ï! 3و«ا(تحــاد الديمقراطــي
الـ 2ـ o! n «Ï! 3كوســوفو ،و«ا(تحــاد الديمقراطــي
'
المســلم on «vرومانيــاn ! on ،
n
حــv
ل6تــراك
!
! !
ـيا عــن ألبانيــا،
غابــت أحـزاب q
ا(ســ6م السـ !
ا(ســ6مي فيهــا
واقتــ^ نشــاط ذوي التوجــه q
'
n
ـا¨
عــ ا(نتســاب للحــزب الديمقراطــي ا(لبـ !
ذي n n
ال3عــة المحافظــة.

2
ا(شــ3اكية/
ومــع زوال أنظمــة الحكــم
الشــيوعية  o! nالمنطقــة ،بــدأت المجتمعــات
المســلمة n
ســيا
كفاعــل
تظهــر
البلقــان
o
!
!
مســتقل ،ونتــج عــن ذلــك تكويــن أحــزاب
سياســية تمثــل المسـ ! n
ـلم o! n vالــدول البلقانيــة.
ففــي البوســنة ظهــر ك ُÇل مــن حــزب »منظمــة
ا(ســ6مية« ،و«حــزب العمــل
البشــناق q
'
أكــ 3حــزب
خــ 3
عتــ 3ا( !
الديمقراطــي« ،ويُ 
إســ6مي  o! nالبوســنة ،تأســس عــام  ١٩٩٠عــ
ـ عــزت بيجوفيتــش o! n ،نهايــة العهــد
يــد عـ !
n
اليوغوســ.o6
!

احلضور التركي ...نفوذ متصاعد

وظهــرت أحـزاب إســ6مية بـ ' n
قليــات
!
ـ vا( ّ
'
ا(لبانيــة كـــ »حــزب الرفــاه الديمقراطــي
لمســلمي مقدونيــا '
ا(لبــان«  o! nمقدونيــا،

الـ^اع الــذي شــهده عقــد التســعينيات
ســيا
أظهــر مســلمي البلقــان كفاعــل
!
مســتقل ،وأعــاد مســلمي البلقــان إ< حاضنــة
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« مع زوال أنظمة احلكم االشتراكية /الشيوعية يف
املنطقة ،بدأت املجتمعات املسلمة يف البلقان تظهر
كفاعل سياسي مستقل ،ونتج عن ذلك تكوين أحزاب
سياسية متثل املسلمني يف الدول البلقانية»
'
ا(ســ6مية الجامعــة ،وهــو مــا بــدا مــن
ا( ّمــة q
المقـ ّـدم من
خــ6ل الدعــم المــادي والمعنــوي ُ
2
ـ كان مــن بينهــا تركيــا.
الــدول q
ا(ســ6مية ،والـ !
أن دعــم تركيــا كان لــه طابع خــاص؛ باعتبار
ّإ( ّ
أنّــه جــاء كوصــل وإعــادة اســتئناف للحضــور
التاريخــي العثمـ n n
عمــا
ـا¨ ! oالمنطقــة ،فض ـّ ً 6
!
2
يحققــه الحضــور والنفــوذ الــ Ï! 3بالمنطقــة
مــن مصالــح حيويــة 2ل3كيــا باعتبارهــا عمقــاً
حيوي ـاً لهــا يربطهــا بأوروبــا.
ويـ ـ3ز نشــاط وكالــة التعــاون والتنســيق
ال3كيــة» ،تيــكا« ،الـ 2ـ قامــت خــ6ل '
2
ا(عــوام
!
'
خــ3ة بتمويــل بنــاء عــدد مــن المســاجد
ا( !
الكـ ـ3ى الجديــدة  o! nالبلقــان ،ومنهــا مســجد
'
2
كــ o! n 3كوســوفو ،وكذلــك
»مي3وفيتســا« ،ا( 
مســجد »نمازغيــا« ! o! nت3انــا ،عاصمــة ألبانيــا.
ونفــذت »تيــكا« مئــات المشــاريع  o! nالبوســنة
وخاصــة مــن أجــل ترميــم الـ 2ـ3اث
والهرســك،
ّ
n
2
للتدمــ3
الــ تعرضــت
!
!
العثمــا¨ والمســاجد !
خــ6ل أعــوام الحــرب ) ،(١٩٩٥-١٩٩٢ومــن ذلك
أعمــال صيانــة وإصــ6ح مســجد »خنــكار« أحد
أقــدم المســاجد  o! nالعاصمــة ¾اييفــو ،وأحــد
أهــم رمــوز عهــد الســلطان محمــد الفاتــح o! n
البوســنة والهرســك ،فضـ ً 6عــن تمويــل ورعاية

الخ3يــة والتنمويــة
سلســلة مــن المشــاريع !
والتعليميــة.
إ< جانــب ذلــك ،تدعــم تركيــا برامــج
تدريــس اللغــة 2
ال3كيــة  o! nالبوســنة والهرســك،
فقــد باتــت 2
ال3كيــة تُــدرس  (١٥٠) o! nمدرســة
مــن مــدارس البــ6د ،يدرســها فيهــا نحــو )(١٠
آ(ف تلميــذ .ونـ ـت تركيــا مراكزهــا الثقافيــة
التابعــة لمؤسســة »يونــس إمــري« ،وبــات
هنــاك ) (١٤منهــا  o! nدول البلقــان ،وهــي
معنيــة بنـ ـ الثقافــة 2
ال3كيــة ،وتقديــم المنــح
ّ
n
الدراســية للطــ6ب ! oتركيــا.
وعــ المســتوى ا(قتصــادي ،تنشــط
الــكات 2

ال3كيــة  o! nدول البلقــان ،وبشــكل
خــاص  o! nقطاعــات البنيــة التحتيــة والطاقــة
تشــغل وتديــر
وا(تصــا(ت والمصــارف ،إذ
ّ
¾كــة مــن ¾كات »مجموعــة ليمــاك
المقربــة مــن حــزب »العدالــة
القابضــة«،
ّ
n
ئيــ ! oبريشــتينا،
والتنميــة« ،المطــار الر !
عاصمــة كوســوفو ،كمــا تشـ ّـغل ¾كــة )(ATV
2
ســكو¨ ،عاصمــة مقدونيــا
ال3كيــة مطــار
!
الشــمالية .وتديــر ¾كــة »كارباورشــيب«
n
2
و oقطــاع
ال3كيــة ¾كــة كهربــاء كوســوفو! .
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»¾كــة ا(تصــا(ت 2
ا(تصــا(ت تديــر 
ال3كيــة«
الكــ3ى  o! nألبانيــا )ألــب
¾كــة ا(تصــا(ت 
تيلكــوم( .وتدعــم تركيــا مشــاريع بـ nـ تحتيــة
بهــدف تنشــيط الحركــة التجاريــة بالمنطقــة
وبمــا يعــود عــ زيــادة صادراتهــا ،ومــن أهــم
هــذه المشــاريع الطريــق اليــع الرابــط
!n
بــ¾ vاييفــو )عاصمــة البوســنة والهرســك(
والعاصمــة ال^بيــة بلغــراد.
ا(ســ6مية o! n
لقــد بــرزت الجماعــات q
أســا o! n ،ســياق انهيــار
البلقــان ،بشــكل
!
الدولــة اليوغوســ6فية وتفككهــا ومــا صاحــب
ذلــك مــن حــروب ،وتزامــن ذلــك مــع دخــول
2
الســوفيي
مرحلــة مــا بعــد انهيــار ا(تحــاد
!
عــام  ١٩٩١ومــا صاحــب ذلــك مــن تحــو(ت
جيوسياســية ،كان مــن ضمنهــا تحــول
ا(سـ 2ـ3اتيجية 2
ال3كيــة نحــو البحــث عــن أدوار

عــ3ت عنهــا سياســة
ووظائــف جديــدةّ  ،
»العثمانيــة الجديــدة«  o! nعهــد الرئيــس الـ 2ـÏ! 3
الســابق تورغــوت أوزال ،ومــن ثــم توســع
 onتفصيلهــا وزيــر الخارجيــة 2
الــ Ï! 3الســابق
!
n
أحمــد داود أوغلــو o! ،أطروحتــه »العمــق
2
ا(ســ3اتيجي« ،وهــو العمــق الــذي يُشــكّل
'
با(ســاس مناطــق وكا(ت تمــدد الدولــة
n
و oمقدمتهــا ،البلقــان،
العثمانيــة ســابقاً! ،
'
ورو¨ 2ل3كيــا ،فجــاء التفــكك
العمــق ا(  !
n
ا(ســ6مية
اليوغوســ o6وصعــود الهويــات q
!
ليتفــق ويتــواءم مــع اسـ 2ـ3اتيجية بنــاء وتعزيــز
النفــوذ 2
الــ o! n Ï! 3شــبه جزيــرة البلقــان.
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