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نائب رئيس مجلس إدارة مركز تواصل
بقلم أ. خالد الصبيحي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد هلل والصــاة والســام علــى أشــرف خلــق اهلل وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعيــن 

وبعــد ، 
ــن َدعــا ِإلَــى اهللَِّ َوَعِمــَل صاِلًحــا َوقــاَل ِإنَّنــي  قــال تعالــى : ﴿َوَمــن َأحَســُن َقــوًل ِممَّ

ِمــَن الُمســِلميَن﴾ )فصلــت: ٣٣( .
إّن فضــل الدعــوة اإلســامّية لكبيــر ، فهــي مهّمــة األنبيــاء والرســل وهــي كمــا 
وصفهــا اهلل تعالــى مــن أحســن القــول ، كمــا رّتــب اهلل تعالــى للداعــي إليــه أن 

يكــون لــه أجــُر مــن يّتبعونــه مــن الّنــاس مــن غيــر أن ينقــص مــن أجــره شــيئًا.

ــٌة  ــٌة دعوي ــة تواصــل ، وهــي مجل ــك المنطلــق جــاءت فكــرة إنشــاء مجل مــن ذل
شــهرية ، تهــدف إلــى تنميــة الوعــي اإلســامي بمفهومــه الشــامل لــدى 
القــدرات الدعويــة للدعــاة وإبــراز النشــاطات الدعويــة  المســلمين وتنميــة 
الشــهرية للمركــز العالمــي للتواصــل الحضــاري فــي مختلــف دول العالــم بهــدف 
ــداء اإلســام  ــي يثيرهــا أع ــى الشــبهات الت ــرد عل ــم ، وال ــز الهمــم والعزائ تحفي

ــي . ــل العلم بالدلي

أخــي الحبيــب : إعلــم أن الّدعــوة طريــق الفــاح والفــوز بجّنــة الّرحمــن ، فحينمــا 
ــة الجليلــة ، فــإّن اهلل تعالــى  ــة مؤمنــة تتصــّدى لهــذه المهّم تكــون هنــاك ثّل
يرضــى عــن األّمــة ويكتــب لهــا الفــاح فــي الّدنيــا واآلخــرة ، قــال تعالــى: »َوْلَتُكن 
ّمْنُكــْم ُأّمــٌة َيْدُعــوَن ِإلَــى اْلَخْيــِر َوَيْأُمــُروَن بِاْلَمْعــُروِف َوَيْنَهــْوَن َعــِن اْلُمْنَكــِر 

ــوَن«. )آل عمــران : ١٠٤( ــُم اْلُمْفِلُح ــَك ُه َوُأْولََِئ

هــذه مجلتنــا الدعويــة بعددهــا األول نعرضهــا عليكــم ســائلين المولــى عــز وجل 
اإلخــاص والقبــول وأن يكــون هــذا العمــل ذات نفــعٍ وفائــدٍة لإلســام وجميــع 
ــه  ــى اهلل علي ــول الصــادق المصــدوق صل ــق ق ــن طب المســلمين وأن نكــون مم

وســلم حيــن قــال : ) بلغــوا عنــي ولــو آيــة ( . 
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

افتتاحية 
العدد
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من أهم إنجازات المركز العالمي للتواصل 
الحضاري :

إسام حوالي ٤٠ ألف شخص حول العالم .. 1

تصحيح صورة السام ألكثر من نصف مليون شخص حول العالم .. 2

عقد أكثر من ٦٠ ألف لقاء حول العالم للتعريف باإلسام.. 3

توزيع أكثر من ٧٠٠ ألف مطوية وكتاب دعوي حول العالم .. 4

عمل شبكة عالمية للمراكز والمكاتب والدعاة العاملين مع المركز . 5

العالمي للتواصل الحضاري حول العالم لتبادل الخبرات ونشر النشاطات 

الدعوية اليومية .

تفعيل مواقع التواصل الجتماعي للتعريف باإلسام. . 6

رفع المستوى العلمي والثقافي آللف المسلمين الجدد حول العالم .. 7

من أهم أهداف المركز العالمي للتواصل 
الحضاري ) تواصل ( 

تصحيح صورة السام وبيان وسطيته وبراءته من اإلرهاب .. 1
إبراز الصورة الحقيقية لإلسام بما يحمل من معاني سامية في . 2

التعاون والتواصل مع المم والشعوب .
التعريف بالسام بالحكمة والموعظة الحسنة عبر الحوار . 3

والتواصل مع غير المسلمين .
متابعة المسلمين الجدد وتعليمهم تعاليم اإلسام السمحة . 4

واللغة العربية .
إقامة نشاطات دعوية في المجتمعات بهدف نشر السام . 5

والحوار والتواصل مع غير المسلمين .

يعتبــر المركــز العالمــي للتواصــل الحضــاري ) تواصــل ( المؤسســة العالميــة الوحيــدة التــي لديهــا منظومــة 
متكاملــة حــول العالــم متخصصــة بالحــوار والتواصــل مــع غيــر المســلمين ونشــر الســام فــي كافــة أنحــاء العالــم .

تأســس المركــز فــي عــام ٢٠٠٦ بدولــة الكويــت علــى يــد ثلــة مــن الشــباب الكويتــي وهــو تابــع للهيئــة الخيريــة اإلســامية 
العالميــة ، للمركــز ١٠ مراكــز تمثيليــة حــول العالــم منتشــرة فــي إيطاليــا وفنزويــا والفلبيــن والهنــد والمكســيك وغيرهــا 

مــن البلــدان وهنــاك أكثــر مــن ٤٠ مكتــب تمثيلــي حــول العالــم .

المـركز العالمـي للتـواصـل الحضـاري
) تواصل ( 
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إنهــا غايــة ربانيــة وســنة نبويــة ، تتطلــب الحكمــة والموعظــة الحســنة واإلخــاص والصبــر ، لتكــون بذلــك موصلــة 
للفــاح والنجــاح فــي الدنيــا واآلخــرة .

لذلك خذ هذه النصائح :
إعقد النية بأن هذا العمل الدعوي هو خالص لوجه هللا تعالى وإياك والوقوع في الرياء .. 1
فّرق بين أن تكون داعيًة إلى هللا وبين أن تكون داعيًة لنفسك وبينهما شعرات .. 2
علُو همتك في الدعوة إلى هللا من أعظم أسرار نصرة الدين ، لذلك اسعى واجتهد وكن كالنملة في إصرارها وكالنحلة في إتقانها .. 3
نقــاط المــاء تنحــت الصخــر ليــس بقوتهــا ولكــن بتواصلهــا ، لذلــك إن أردت نتائــج عظيمــة وكبيــرة اعمــل بصــورة دائمــة ومســتمرة وأخلــص . 4

النيــة وأبشــر بالخيــر الكثيــر .
في دعوتك الى هللا بادر وزاحم والترض بالصف األخير ، اجتهد وابذل وقم وانذر ولربك فاصبر .. 5
اعلــم أنــك تمثــل االســام فــي أقوالــك وأفعالــك ومعاماتــك ومظهــرك وملبســك ، فاحــرص أن تكــون قــدوة ومثــاالً طيبــاً للنــاس ، واجعــل البســمة . 6

حاضــرة دائمــاً ، وتذكــر قــول النبــي صلــى هللا عليــه وســلم : ) تبســمك فــي وجــه أخيــك صدقة (. 
كــن لطيفــاً بشوشــاً لبقــاً مؤدبــاً متواضعــا وذات خلــق حســن مــع جميــع النــاس كمــا كان المصطفــى صلــى هللا عليــه وســلم ، واختــر أفضــل . 7

الــكام وأحســنه وألطفــه ، قــال تعالــى : )وقولــوا للنــاس حســنا ( . ٢:٨٣ 
كن حليماً فطناً مِرناً ، ذات بديهة سريعة ، حكيماً في أقوالك وأفعالك ، وكن وسطياً في الفكر وابتعد عن الغلو .. 8
الحكمة من أجمل صفاتك في دعوتك ، فا تقدم على فعل أو قول إال بعد النظر فيه ودراسته ومدى المصالح المتحققة منه .. 9

إيــاك والفضاضــة والغلظــة فــي األقــوال واألفعــال فإنهــا منفــرة لمــن حولــك ، قــال تعالــى : ) فمــا رحمــت مــن هللا لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا . 10
غليــظ القلــب النفضــوا مــن حولــك (. ٣:١٥٩

إياك والجدال الحاد الذي ينفر الناس والذي يهدم وال يخدم ، قال تعالى : ) وجادلهم بالتي هي أحسن ( . ٦:١٢٥. 11
الدعــوة ليســت هوايــة مدتهــا شــهور ، بــل هــي غايــٌة عظيمــٌة وهــدٌف كبيــر ، اســتمر بهــا حتــى تدفــن فــي قبــرك ، لذلــك فلتكــن البدايــة معروفــة . 12

والنهايــة مجهولة .
ال تستعجل في البحث عن نتائج العمل فهذا سبيل إلضعاف الهمة والعزيمة ، وإياك والملل ، وفّوض النتائج هلل تعالى .. 13
تذكــر دائمــاً أن واجبــك الدعــوة ال نتيجتهــا ، وإستشــعارك خطــر المعصيــة والكفــر وعاقبتــه دافــع لمزيــد مــن الجهــد والعطــاء ، قــال تعالــى : . 14

) إنــك ال تهــدي مــن أحببــت ولكــن هللا يهــدي مــن يشــاء (. ٢٨:٥٦ 
إبدأ بإصاح نفسك وإلتزم بالصاة والعبادات والذكر والدعاء ، فهذا يساعد في التوفيق والنجاح .. 15

بقلم د. أحمد عبده 
مدير مركز تواصل فنزويا
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النشاطات الدعوية
 لمركز تواصل 

التوزيــع اليومــي للمطويــات والكتــب الدعويــة مجانــاً علــى 
الصــورة  وتوضيــح  االســام،  العتنــاق  ودعوتهــم  النــاس 

الحقيقيــة لاســام بمــا يحملــه مــن معانــي ســامية .

إقامة الدروس العلمية للمسلمين الجدد لتوعيتهم وليكونوا دعاة الى هللا في محيط مجتمعهم .
وضع اإلعانات الدعوية التي تعرف برحمة االسام وإحسانه في األماكن العامة وفي المطارات .
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ــن  ــفيات للمحتاجي ــي المستش ــدم ف ــرع بال التب
والتحــدث معهــم عن رحمة االســام وإحســانه 

ودعوتهــم العتناقــه .

ــاس  ــن الن ــد م إســام العدي
فــي  تواصــل  مركــز  مــع 

العالــم . مختلــف أنحــاء 

زيــارة المــدارس والجامعــات وإلقــاء المحاضــرات التــي تعــرف باإلســام 	 
وتعاليمــه وإهدائهــم الكتــب والمطويــات الدعويــة .
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أسلم بسبب سماعه للقرآن الكريم :
هيســوس دّيــاس شــاب فنزويلــي يبلــغ مــن العمــر ٢١ عامــاً، 

ســمع القــرآن الكريــم ُيتلــى فــي التلفــاز فأصابــه الذهــول ،
أعجبــه االســتماع للقــرآن الكريــم بشــكل كبيــر ، لتبــدأ رحلتــه 
بالبحــث عــن االســام وتعاليمــه ، بــدأ بتعلــم اللغــة العربيــة 
والتربيــة االســامية مــع مركــز تواصــل ، ليأخــذ بعــد ذلــك 
قــراره بإعتنــاق االســام ، هــو اآلن ســعيد جــدآ ويقــوم 

بدعــوة النــاس الــى االســام .

أسلم بسبب اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم :
هوســي الروســا شــاب جامعــي يبلــغ مــن العمــر ٢١ ســنة ، يــدرس 
ــل والمنطــق ،  ــع العق ــق م ــن يتطاب الهندســة ، كان يبحــث عــن دي
وبعــد البحــث الطويــل وجــد فــي القــرآن الكريــم تطابقــاً كبيــراً مــع 
العلــم والعقــل والمنطــق ، وهــو الــذي لــم يجــده فــي غيــره ، أُعجــب 
كثيــراً باإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكريــم ممــا دفعــه الــى دخــول 
االســام مــع مركــز تواصــل ، هــو اآلن يقــرأ القــرآن الكريــم ويحفــظ 

العديــد مــن الســور القرآنيــة ، وهــو ســعيٌد جــداً فــي حياتــه .

أسلم بسبب التوحيد :
بعــد ســنوات مــن البحــث عــن حقيقــة خالــق هــذا الكــون 
أســلم هوســي لويــس ، منــذ صغــره وهــو يبحــث عــن هــذه 
الحقيقــة ، حقيقــة توحيــد الخالــق عزوجــل وعــدم اإلشــراك 
بــه ، وهــذا كان الدافــع الرئيســي لدخولــه الــى االســام ، 
ــم  ــرآن الكري ــظ الق ــة ويحف ــة العربي ــدرس اللغ ــو اآلن ي ه
ــى  ــه ال ــه وأصحاب ــوم بدعــوة أهل ــز تواصــل ويق مــع مرك

هــذا الديــن العظيــم .

ــام  ــى االس ــوا إل ــف دخل كي
قصــص جميلــة لبعض األشــخاص 
الذيــن أســلموا مــع مركــز تواصــل 

فــي مختلــف دول العالــم .
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كيف تغيرت حياتهم   بعد  االسام ؟ 

أنــا جوانــا رينــوت مــن فنزويــا ، دخلــت االســام 
قبل ٣ ســنوات مع مركز تواصل ، بفضل االســام 
تغيــرت حياتــي بشــكل كبيــر ، بعــد إســامي فهمت 
ــة والراحــة  ــي للســعادة والطمأنين ــى الحقيق المعن
واالســتقرار ، أتمنــى أن يعــرف العالــم كلــه هــذا 
الديــن العظيــم وأن يدخلــوا فيــه ليجــدوا الســعادة 

الحقيقيــة .

أنــا مارينــا بيريــز ، أســلمت منــذ ســنة واحــدة ، االســام جعلني 
ــق االحســان  ــف أطب ــاس وكي ــع الن ــة الحســنة م ــم المعامل أتعل
والرحمــة مــع النــاس ومــع مخلوقــات هللا تعالــى ، فهــو ديــن 
الرحمــة واالحســان ، أنــا ســعيدة جــداً وأشــكر هللا تعالــى بــأن 

هدانــي إلــى هــذا الديــن العظيــم .

ــا إســحاق مــن المكســيك ، عندمــا تعرفــت  أن
علــى االســام لــم أتــردد فــي اعتناقــه ، فهــو 
ــا  ــم ، أن ــن عظي ــن كامــل وشــامل وهــو دي دي
ســعيد جــداً اآلن ، بفضــل اإلســام تعلمــت 
ــف  ــت كي ــادة وتعلم ــة للعب ــة الصحيح الطريق
أعيــش بطمأنينــة وراحــة ، أنــا أشــكر هللا 
تعالــى دائمــاً علــى نعمــة االســام والحمــد هلل 

.
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السؤال ١ : 
الديــن  هــو  اإلســام  بــأن  تقولــون 
األفضــل ، إذن فلمــاذا هنــاك العديــد مــن 
ــوق  ــر موث ــرفاء و غي ــر ش ــلمين غي المس
بهــم و يمارســون نشــاطات مثــل الغــش 

ــخ ؟ ــدرات ...إل ــارة المخ ــوة و تج والرش

قصــة الصــراع بيــن الحــق والباطــل والخيــر والشــر قصــة 
ــى  ــة وجــود اإلنســان عل ــع بداي ــا م ــدأت فصوله ــة ب قديم
األرض، وســوف تتواصــل فصولهــا طالمــا كان هنــاك 

إنســان فــى هــذا الوجــود.
وعندمــا ظهــر اإلســام فــي الجزيــرة العربيــة منــذ أكثر من 
أربعــة عشــر قرنــا مــن الزمــان لــم يتوقــف ســيل الشــبهات 
التــي يثيرهــا المشــككون مــن خصــوم هــذا الديــن تشــكيكا 

فــي مصــادره أو فــي نبيــه أو فــي مبادئــه وتعاليمــه. 
وال تــزال الشــبهات القديمــة تظهــر حتــى اليــوم فــي أثــواب 
جديــدة يحــاول مروجوهــا أن يضيفــوا عليهــا طابعــا علميــا 

زائفا.
وهــذا يبيــن لنــا أن هنــاك جهــا فاضحــا باإلســام وســوء 
ــر وعــي ،  ــك بوعــي أو بغي ــه ســواء كان ذل ــم لتعاليم فه
وأن هنــاك خلطــا واضحــا بيــن اإلســام كديــن وبعــض 
أبنــاء  بعــض  مــن  تصــدر  التــي  الحمقــاء  التصرفــات 

ــراء. ــا ب ــو منه ــن وه ــم الدي ــلمين باس المس
ومواجهــة ذلــك تكــون ببــذل جهــود علميــة مضاعفــة مــن 
ــك  ــة لإلســام ، ونشــر ذل ــح الصــورة الحقيق ــل توضي أج

علــى أوســع نطــاق.
الشــبهات  هــذه  لبعــض  نتطــرق  المجلــة  هــذه  وفــي 
واألســئلة األكثــر شــيوعا مــن قبــل غيــر المســلمين ونــرد 
ــا  ــر كل م ــى نش ــا عل ــاً من ــي حرص ــل العلم عليهــا بالدلي
يظهــر الصــورة الحقيقيــة لإلســام بمــا يحملــه مــن معانــي 

ــامية . س

د.ذاكر نايك 

شبهات
؟ وردود 



العدد األول |يناير  2018 | ربيع األول 1439هـ  مجلة تواصل

12

3- المسلمين هم األفضل ككل :

 ، اإلســامي  المجتمــع  فــي  الســيئين  األشــخاص  كل  مــن  الرغــم  علــى 
ــم  ــي العال ــات ف ــوا يشــكلون أفضــل المجتمع ــل مازال ــي المجم فالمســلمين ف
، فنحــن األفضــل ألننــا ال نعاقــر الخمــر بصــورة جماعيــة ، كذلــك نحــن 
أكبــر مجتمــع يتبــرع ويعطــي الــزكاة ، ال يوجــد شــخص فــي العالــم ُيقــارن 
بالمســلمين عندمــا تكــون العفــة هــي المعنيــة ، عندمــا يكــون االعتــدال هــو 

ــة. ــي المعني ــاق ه ــانية و األخ ــم اإلنس ــون القي ــا تك ــي ، عندم المعن

4- ال تحكــم علــى الســيارة عــن طريــق 
الســائق :

لــو أنــك تريــد أن تحكــم علــى جــودة آخــر موديــل مــن المرســيدس و هنــاك 
شــخص جالــس خلــف عجلــة القيــادة لكنــه ال يســتطيع القيــادة !! فمــن تلــوم 
؟! الســيارة أم الســائق ؟! بالتأكيــد الســائق! لنحلــل جــودة الســيارة يجــب أال 
ننظــر إلــى الســائق ، بــل إلــى إمكانيــات الســيارة : مــدى ســرعتها  ، إجمالــي 
إســتهاكها للوقــود ، معــدالت االمــان بهــا ... حتــى لــو أننــي ســلمت جــدال 
أن المســلمين ســيئين فإننــا ال نســتطيع أن نحكــم علــى اإلســام مــن تابعيــه ، 
لــو أنــك تريــد أن تحكــم إلــى أي مــدى يكــون اإلســام جيــدا فــإن ذلــك يكــون 
مــن خــال مصــادره األساســية، القــرآن الكريــم والحديــث الصحيــح وليــس 

بتصرفــات أحــد مــن المســلمين .

5-  إحكــم علــى اإلســام مــن خــال 
ــى اهلل  ــد صل ــي محم ــر : النب ــل البش أفض

ــلم : ــه و س علي
لــو أنــك تريــد عمليــا إختبــار جــودة الســيارة ضــع خلــف عجلــة القيادة ســائقا 
ــن  ــم م ــي تحك ــا لإلســام و الت ــاذج تمثي ــإن أفضــل النم ــل ف ــرا ، بالمث ماه
خالهــا إلــى أي مــدى اإلســام جيــدا فهــو آخــر الرســل مــن هللا عــز وجــل، 

ســيدنا محمــد صلــى هللا عليــه و ســلم .
إلــى جانــب المســلمين هنــاك العديــد مــن المؤرخيــن المنصفيــن و غيــر 
المتحيزيــن مــن غيــر المســلمين و الذيــن صرحــوا أن الرســول محمــد صلــى 
هللا عليــه و ســلم هــو أفضــل الخلــق أجمعيــن، أحــد هــؤالء هــو مايــكل اتــش 
هــارت و الــذي ألــف كتــاب ) العظمــاء المائــة األكثــر تأثيــرا فــي التاريــخ مــن 
الرجــال ( ففــي قمــة هــؤالء كان يأتــي رقــم واحــد هــو النبــي محمــد صلــى 
هللا عليــه و ســلم، نبــي اإلســام و هنــاك العديــد مــن األمثلــة لغيــر المســلمين 
يكنــون اإلمتنــان للنبــي محمــد صلــى هللا عليــه و ســلم مثــل تومــاس كاراليــل 

و ال مارتيــن و غيرهــم.
لذلــك نســتنتج مــن كل مــا ســبق أن االســام هــو ديــن هللا الكامــل والشــامل 
وهــو أفضــل األديــان علــى اإلطــاق ، أمــا المســلمون فهــم بشــر قــد يخطــئ 
أحدهــم ، فــإن أخطــأ أحدهــم فليــس مــن العــدل شــمل االســام وجميــع 

ــذا الخطــأ . المســلمين به

د.ذاكر نايك 

1- اإلعام يشوه صورة اإلسام :
أ - اإلســام بــا شــك هــو أفضــل الديانــات لكــن اإلعــام الموجــود 
بيــن أيــدي الغربييــن والذيــن يخافــون مــن إنتشــار اإلســام ، 
ــع بإســتمرار معلومــات مغلوطــة عــن اإلســام وعــن  ــث ويطب يب

المســلمين .
ب - عندمــا تنفجــر قنبلــة هنــا أو هنــاك فــي أي مــكان فــإن أصابــع 
اإلتهــام تتوجــه إلــى المســلمين مباشــرة دون أي دليــل أو إثبــات 
ويظهــر ذلــك واضحــا فــي العناويــن الرئيســية فــي األخبــار ، ثــم 
الحقــا عندمــا يكتشــفون أن غيــر المســلمين هــم المســؤولون عــن 
االنفجــار يظهــرون الخبــر كخبــر فرعــي غيــر واضــح أو محــدد.

ــاة  ــن فت ــزوج م ــنة ت ــر 50 س ــن العم ــغ م ــلما يبل ــو أن مس ج- ل
ــع ، تجــد أن  ــم أخــذ موافقتهــا بالطب ــد أن ت ــا بع عمرهــا 15 عام
ــى ، لكــن عندمــا نجــد شــخصا  ــك ظاهــرا فــي الصفحــات األول ذل
غيــر مســلم عمــره 50 عامــا قــد إغتصــب فتــاة عمرهــا 6 ســنوات 
ــار  ــي االخب ــار أو ف ــة لألخب ــي الصفحــات الداخلي ــك ف ــد تجــد ذل ق
الموجــزة ، هنــاك 2713 حالــة إغتصــاب تحــدث يوميــا فــي 
أمريــكا و ال تظهــر فــي األخبــار حيــث أنهــا أصبحــت أســلوب حيــاة 

يومــي لألمريكييــن ، فهــل هــذا مــن العــدل بمــكان ؟!

ــي  ــيئون ف ــخاص س ــاك أش 2- هن
كل مجتمــع :

أنــا أدرك تمامــا أن هنــاك مســلمين غيــر شــرفاء و ال يمكــن 
الوثــوق بهــم و هنــاك مــن يغشــون ...إلــخ لكــن وســائل اإلعــام 
ــي  ــون ف ــم المتورط ــط ه ــلمين فق ــو أن المس ــا ل ــك كم ــف ذل توظ
ــى كل  ــم خطــأ فــرد عل هــذه النشــاطات ، وليــس مــن العــدل تعمي

المجتمــع .

الجواب 
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تتســع رقعــة انتشــار المســلمين فــي الــدول 
غيــر المســلمة )األقليــات المســلمة( بنســب كبيــرة 
تمتــد بامتــداد الخريطــة الجغرافيــة للعالــم، مــا 
ُيكســب هــذا الوجــود اإلســامي تنوعــا وثــراء، 
ــا أيضــا باختــاف المجتمعــات التــي يعيــش  وتباين
فيهــا المســلمون هــؤالء، والتحديــات التــي تتفــاوت 

مــن مجتمــع آلخــر.
ــكا الشــمالية، وبرغــم أنهــم  فالمســلمون فــي أمري
مــن أعلــى المكونــات الشــعبية تعليمــا خاصــة فــي 
الواليــات المتحــدة، لكــن واقعهــم ال يخلــو مــن 
ــداءات مــن حيــن آلخــر الســيما مــع اتســاع  االعت
رقعــة اإلســاموفوبيا ووصمهــم باإلرهــاب أحيانــا، 
ولعــل هــذا الواقــع لمســلمي الواليــات المتحــدة 
ــرى  ــرة ألخ ــن فت ــتدعاء م ــة االس ــع حال يتســق م
منــذ  الســيما  المتراكمــة  العنصريــة  لمشــاعر 
أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، وتأجيــج 
ــة  ــي حال ــلمين، وه ــد المس ــة ض ــاعر الكراهي مش
لعــب علــى وترهــا الرئيــس األمريكــي »دونالــد 
ترامــب« أثنــاء حملتــه االنتخابيــة مــا صاعــد مــن 
ظاهــرة اإلســاموفوبيا، تأجيجــا لمشــاعر الكراهية 

ــام. ــة اإلس ــل بحقيق ــة الجه ــتغاال لحال واس
هــذا الواقــع بــا شــك أثقــل كاهــل المســلمين بعــبء 
كبيــر كــي يحســنوا اســتثمار طاقاتهــم المعطلــة 
وتنــوع وثــراء وجودهــم وأنــه قــد آن األوان لتبنــي 
مشــروع واضــح قابــل للتطبيــق فــي مقابــل الدعاية 
بالطاقــات  لهــم، وهــم مجتمــع غنــي  المضــادة 

ــرة. ــزال مبعث ــدرات لكنهــا ال ت والق
ــو  ــا ه ــرا عم ــف الوضــع كثي ــا ال يختل ــي أوروب ف
عليــه فــي الواليــات المتحــدة، فهــي مجتمعــات 
ــة  ــر مــن الحري ــدر كبي ــا المســلمون بق ــع فيه يتمت
والتعايــش المشــترك حتــى بــات المســلمون مكونــا 
ــة، وإن كان ال  ــات األوروبي ــن المجتمع ــيا م أساس
يخلــو مــن بعــض الممارســات العنصريــة أو عــدم 
اعتــراف بعــض الواليــات باإلســام، لكــن فــي 

قضايا معاصرة

األقليات المسلمة واألسئلة الصعبة   
محمد سرحان – باحث في شؤون األقليات المسلمة

حقيقــة األمــر وإن كان االعتــراف الرســمي 
ــه،  ــل مــن أجل ــا ويســتحق العم باإلســام مهم
لكــن أليــس القبــول الشــعبي باإلســام وبحــق 
المســلم فــي االحتفــاظ بهويتــه هــو األكثــر 
 11( أحــداث  منــذ  وأنــه  إلحاحــا؟، الســيما 
ــادث  ــد كل ح ــلمون عن ــح المس ــبتمبر( أصب س
ــا ينعكــس  ــو م ــم األول وه ــم المته ــي ه إرهاب
بالســلب علــى حياتهــم أو يزيــد مــن عزلتهــم.
أمــا أمريــكا الجنوبيــة فهــي بيئــة أكثر تســامحا 
بشــكل ملحــوظ ففيهــا يعيــش الجميــع جنبــا 
ــي  ــال ف ــو الح ــا ه ــام، كم ــي س ــب ف ــى جن إل
فنزويــا، أو البرازيــل أكبــر دول القــارة والتــي 
تعــد الجاليــة المســلمة فيهــا األكبــر فــي أمريــكا 

الجنوبيــة، إذ تزيــد علــى مليــون ونصــف يتمتعــون 
بكافــة الحقــوق مثلهــم مثــل بقيــة أبنــاء المجتمــع، 
حتــى أن برلمــان واليــة ســاو باولــو أصــدر قــرارا 
باعتبــار يــوم 12 مايــو مــن كل عــام هــو يــوم 

ســنوي لتكريــم اإلســام فــي البرازيــل.
بينمــا تعــد إفريقيــا هــي قــارة اإلســام األولــى فهــي 
أول مــكان وصلــه اإلســام بعــد مكــة بفضــل هجــرة 
ــدادا واســعا إذ  ــد فيهــا اإلســام امت الحبشــة، ويمت

يعتنقــه حوالــي %60 مــن أبنــاء القــارة البالــغ 
عددهــم حوالــي 1.2 مليــار نســمة، موزعيــن علــى 
54 دولــة، منهــا 26 دولــة ذات أغلبيــة مســلمة، 
ــة، والمســلمون  ــا أقلي ــة المســلمون فيه و28 دول
فــي إفريقيــا أو آســيا أو روســيا هــم مســلمون 
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ــرب  ــس الغ ــى عك ــدول نفســها عل ــذه ال ــاء ه ــات وأبن ــن عرقي ــون م أصلي
ــن. ــب المســلمين مهاجري فأغل

كمــا تعــد أســيا مكونــا مهمــا مــن المكونــات اإلســامية ففيهــا يمتــد اإلســام، 
ــي دول  ــا ف ــأس به ــل المســلمون نســبا ال ب ــدول المســلمة، يمث ــب ال فبجان
أخــرى منهــا مــا يعيــش وضعــا جيــدا مثــل مســلمي تايانــد وكمبوديــا 
وســريانكا أو اليابــان أو الصيــن، أو آخريــن يبحثــون عــن فــرص الحكــم 
الذاتــي كمســلمي الفلبيــن بعــد ســنوات مــن الصــراع، إلــى جانــب مســلمي 
الروهنجيــا الذيــن يتعرضــون للقتــل والتهجيــر القســري منــذ العــام 1942، 
ــميها  ــم وتس ــن أرضه ــل الصي ــن تحت ــرقية الذي ــتان الش ــلمي تركس أو مس
بـ«شــينجيانج« محرومــون فيهــا مــن هويتهــم اإلســامية أو حتــى الجهــر 

بصيــام رمضــان.
فــي روســيا يمتــد انتشــار اإلســام فــي جمهوريــات كاملــة تتمتــع بالحكــم 
الذاتــي داخــل الفيدراليــة الروســية، ويبلــغ عــدد المســلمون أكثــر مــن 20 
ــة وممارســة الشــعائر واالنطــاق  ــون بأجــواء الحري ــون مســلم يتمتع ملي

نحــو البنــاء بعــد االضطهــاد المريــر وقــت االتحــاد الســوفييتي.
مــع اســتعراضنا الســريع هــذا لواقــع األقليــات المســلمة حــول العالــم، 
هنــاك مجموعــة مــن األســئلة الملحــة، أولهــا مــا يتعلــق بالتنــاول اإلعامــي 
العربــي ألحــوال األقليــات المســلمة تنــاوال مناســباتيا أو انتقائيــا فغالبــا مــا 
تجــد تركيــزا علــى أقليــة مضطهــدة لفتــرة وجيــزة وســرعان مــا يتبــدد هــذا 
الزخــم اإلعامــي فجــأة حتــى دون تضميــد جــراح هــؤالء المضطهديــن كمــا 
هــو واقــع التعامــل مــع قضيــة مســلمي الروهنجيــا أو تركســتان الشــرقية 
أو إفريقيــا الوســطى، هــل ثمــة تقصيــر؟ أم أن إعامنــا العربــي ليــس 
بمقــدوره تبنــي قضيــة حتــى نهايتهــا؟ أم أن هنــاك قضايــا اســتجدت أشــد 

أهميــة وأكثــر إلحاحــا؟.
فــي حقيقــة األمــر هــذا اهتمــام مبتــور يعــرض فقــط جــزءا مــن الصــورة 
ــط  ــة والمرتب ــط بالبكائي ــون فق ــز المره ــرة، فالتركي ــزاء كثي ــل أج ويتجاه
باضطهــاد المســلمين هــؤالء، ينقــل إليــك الصــورة ناقصــة، أغفلــت قصصــا 
كثيــرة مــن النجاحــات لمســلمين فــي مجتمعــات أخــرى وكيــف أســهموا فــي 
ــا هــو دور المســلمين  ــب معهــا الســؤال األهــم أال وهــو: م نهضتهــا ويغي
أنفســهم تجــاه مجتمعاتهــم غيــر المســلمة التــي تفتــح لهــم البــاب وتمنحهــم 
ــم  ــث عــن حقوقه ــط الحدي ــن فق ــاذا نتق ــش؟ ولم ــة والتعاي ــوق المواطن حق

فمــاذا عــن الواجبــات؟. 
المســلمة رســخت  األقليــات  لقضايــا  المنقوصــة  فالمعالجــة اإلعاميــة 
صــورة ذهنيــة مغلوطــة بشــكل غيــر مباشــر لــدى المشــاهد أو القــارئ قــد 

ــي المســلمين،  ــا حــل وف ــي اإلســام أينم يستشــعر معهــا أن المشــكلة ف
ــش المشــترك. ــة المناســبة للتعاي ــاب البيئ ــي غي وليســت ف

الســؤال اآلخــر يتعلــق بمــدى إدراك الحكومــات العربيــة واإلســامية 
وكذلــك المنظمــات بأهميــة الوجــود الشــعبي للمســلمين فــي الــدول غيــر 
المســلمة، وكيــف يمكــن لهــؤالء فــي حــال قيــام األمــة المســلمة بواجبهــا 
تجاههــم وهــم جــزء منهــا بــا شــك، أن يكونــوا بمثابــة ســفراء مــا بيــن 
ــف ســينعكس  ــا؟ وكي ــي يعيشــون فيه ــدول الت ــن ال ــة واإلســام وبي األم

ذلــك علــى مياديــن السياســة واالقتصــاد والعاقــات الدوليــة؟.
ســؤال إضافــي حــول دور الجامعــات ومراكــز األبحــاث فــي الــدول العربية 
ــاول بالبحــث والدراســة المســتفيضة أحــوال  ــم تتن ــي ل واإلســامية والت
ــات المســلمة أو فتــح أقســام للدراســات المتعلقــة بالمســلمين فــي  األقلي
الــدول غيــر المســلمة علــى أهميتــه، ففــي عــدد مــن الجامعــات األوروبيــة 
حاليــا هنــاك أقســام لدراســة الوجــود اإلســامي فــي الغــرب، وللمفارقــة 
التــي تســتدعي الســؤال أيضــا فــإن المراجــع العربيــة واإلســامية حــول 
واقــع األقليــات المســلمة نــادرة وســطحية، فــي حيــن أن المراجــع الغربية 
كثيــرة جــدا لكنهــا علــى كثرتهــا قــد تكــون منحــازة أو تتبنــى وجهــة تظــر 

واحــدة فــي أغلبهــا.  
الســؤال أيضــا الــذي ال يقــل أهميــة هــو أيــن هــو التعــاون والتواصــل مــا 
ــة  ــدول المختلف ــي ال ــم البعــض ف ــات المســلمة وبعضه ــاء األقلي ــن أبن بي
ــر  ــن وتطوي ــي االســتفادة مــن تجــارب اآلخري ــك ف ــا ســينتج عــن ذل وم
الوجــود ونقــل النجاحــات وإرســاء مبــادئ التعايــش مــع مراعــاة فــروق 
المجتمعــات، ومــا فــي ذلــك مــن تطبيــق روح األخــوة اإلســامية، أليــس 
مــن واجبــات المســلم فــي أوروبــا أن يستشــعر همــوم أخيــه فــي إفريقيــا 
ــة  ــى أم ــاء إل ــعور االنتم ــيخ ش ــن ترس ــك م ــا لذل ــا؟ وم ــيا وغيره وآس

واحــدة؟. 
الســؤال األخيــر يتعلــق بمــدى الترابــط الروحــي مــا بيــن المســلمين عامــة 
فاالنتقائيــة اإلعاميــة عربيــا وإســاميا صنعــت بشــكل غير مباشــر جدارا 
عــازال إلــى حــد بعيــد مــا بين المســلمين فــي البلــدان العربية واإلســامية، 
والمســلمين فــي الــدول غيــر المســلمة الغائبــون عــن الصــورة إال قليــا، 
وجعــل ذلــك أجيــاال كاملــة مــن أبنائهــم يفتقــدون الشــعور باالنتمــاء إلــى 
أمــة واحــدة، فهــم جــزء كبيــر غائبــون عــن الصــورة وبالتالــي فالصــورة 

ال تــزال ناقصــة واألســئلة ال تــزال تبحــث عــن إجابــة.
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All Thanks and Praise is to God, we seek His Help and forgive�»

 ness. We seek refuge in God from the evil within ourselves and the

 consequences of our evil deeds. Whoever God guides will never be led

.astray, and whoever God leads astray will never find guidance

 This article mentions some of the frequently asked questions by the

.non Muslims and the answers of these questions

Why do Muslims pray 
towards the direction 
of Makah? 
Muslims all over the globe pray toward a mosque in Mecca. The 

Qur›an talks about Bakkah (the name of a valley in Makah) being 

the location of the first house of worship appointed for humanity. 

By praying to God towards Makah, Muslims join other fellow 

Muslims praying elsewhere in the world in concentric human cir�

cles, all worshipping God towards the same spiritual centre. The 

Ka›ba is the mosque believed by Muslims to be the first house of 

worship. 

  

In every prayer, Muslims say to God: (You alone we worship and 

you alone we ask for help) Reference (Quran 1:5). The word «we» 

indicates that a Muslim is not praying alone even if he or she is 

praying individually because Muslims are spiritually connected 

to others praying with them toward the same spiritual centre. 

Geographically and because they pray towards Makah, Muslims 

all over the world worship God in every direction of the globe: 

to the north, to the south, to the east, to the west, and all points in be�

tween. Muslims who cannot discern the direction of Mecca can pray in 

any direction (To God belong the east and the west) Reference (Quran 

2:115 & 142).   

The Ka›ba is not a black building; it is a building covered with black 

cloth. It has a door but no windows. No one is buried in the Ka›ba, it is 

a prayer room not a tomb. A Muslim praying inside the Ka›ba can pray 

in any direction. The Ka›ba was rebuilt several times. Muslims believe 

that the most important person who rebuilt the Ka›ba was Prophet 

Abraham together with his son Ishmael. An original part of the outer 

walls of the Ka›ba is the black stone believed by Muslims to have come 

to the Earth with Adam. Muslims do not believe that this stone is divine 

or has any healing or other special powers.   

Bakkah is mentioned in the Bible (Psalms 84:4�6). For more details, read 

Where Hearts and Souls Meet by Ghada Khafagy (also available online).

 A Muslim’s
 life under
 the spot light

By: Faten Sabri
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When Prophet Abraham rebuilt the Ka’ba with the help of 

his son Ismail, he started to circumambulate around the ka’ba 

in a counterclockwise motion. The counterclockwise circum�

ambulation of the Ka’ba reminds us of the movement of plan�

ets around the sun, the electrons around the nucleus, and the 

circulation of the blood in the human body. Muslims believe 

that the universe is praising the Creator as well. This shows the 

unity of the universe. When Muslims do the pilgrimage, they 

circumambulate like Prophet Abraham around the Ka’ba. 

Moreover, when Muslims from some part of the world pray 

to the Creator to the direction of Makah they join their fellow 

Muslims praying elsewhere in the world in concentric human 

circles, they worship God towards the same spiritual centre. 

This means that Muslims pray to their Creator all the time. 

In other words, when some Muslims finish their 5 minutes 

prayer somewhere, another Muslims start their 5 minutes else�

where. The prayer timings depend on the sunrise and sunset 

and they concurrently occur with the movements of the pil�

grims in Makah, which is also consistent with the movement 

of the universe. 

What is stoning the 
Devil about? 
The rites that Muslim pilgrims perform in Makah remind them 
of the story of their father Abraham, the father of the Arabs and 
the ancestor of Prophet Muhammad. 
According to the Qur’an, Abraham saw that he was sacrificing 
his son in a dream. It was a test from God and Prophet Abraham 
decided to sacrifice his own son as he thought this must be an 
order from God. 
As he was about to slaughter the boy, God sent a ram to be sacri�
ficed instead of the boy. This story is also mentioned in the Bible 
Genesis 22:1�18 . The story of Abraham is significant for Muslims 
because it shows his great submission to God. Submission or sur�
render to God in Arabic is Islam. A Muslim is one who submits 
or surrenders to the Creator. 
According to the Muslim version of the story, the Devil attempt�
ed to dissuade Abraham from slaughtering his son three times at 
three locations but Abraham refused. 
The pilgrims throw pebbles at these locations to signify their ani�
mosity toward the Devil and the evil that he represents. This also 
reminds them of the trials experienced by Abraham while he was 
about to sacrifice his son.

Why do Muslims go 
round the Ka’ba? 
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over 23% of the World’s
population is Muslim

That means THAT ALMOST
1 in 4 people are Muslim

INDONESIA
230 MILLION

PAKISTAN
180 MILLION

BANGLADESH
150 MILLION

Most Populated
muslim Minorites

Most Populated
Muslim Countries

Most Spoken Languages
in the Muslim World
ARABIC
300 MILLION

CHINA
27 MILLION

INDIA
184 MILLION

INDONESIAN
200 MILLION

BENGALI
150 MILLION

China has the second largest Muslim minority population in the world. Its 
Muslim population is estimated anywhere between 27 million and 150 million.

23%

Primary School
Enrollment

Secondary School
Enrollment

Examples of Poverty in the Muslim World
[Population Percentage Below the Poverty Line]

The above data was compiled, and in some cases extrapolated from multiple surveys, research 
reports and academic sources. Copyright 2016 Discover Islam Research and Development Centre.

*GDP (PPP) per capita is an average estimate for 2015.

Most Populated Muslim Cities

More than a fifth of all muslims live 
in non-muslim majority countries. 
About 5% of the world’s Muslims 
live in more developed regions 
such as Europe, North America, 
Australia and Japan.

Muslim Populations around the World

Population Growth (by 2050)

Muslims and Education 
[Sample School
Enrollment]

From the year 2010
to the year 2050 the 
Muslim population is 
expected to increase by 
73%. This growth rate is 
more than twice the 
world average.

The Poverty Line is used as 
a measure to show whether 
a person has enough income 

to sustain themselves. In some 
countries listed here the percentage 

of people that can not sustain themselves is as 
high as 60% or 70%. Sierra Leone  with 70% of the 

population below the poverty line is more than 55% less than the 
world average of 12.7%. Statistics are not available for conflict zones in 

the world, most likely even larger numbers may be below the poverty line.

POVERTY LINE
AT $2 PER DAY

Of the 15 million refugees in the World, 
12.2 million are Muslim. Conflicts in Syria, 

Iraq & Afghanistan among others have 
left millions displaced and vulnerable.

Gross Domestic Product Per Capita refers to the Purchasing Power 
Parity value of all final goods and services produced within a country in 
a given year divided by the average population for the same year. 

Muslims

Percentage of 
Refugees Worldwide

Christians

Others

81%

8%

8 
Million

11%

16 
Million

6 
Million

RUSSIAUSAFRANCE

24 MILLIONKARACHI

20 MILLIONJAKARTA

18 MILLIONCAIRO

Pakistan

61%

36%

WORLD

89%
75%

Turkey

93%

68%

Bahrain

99%

86%

70%

Sierra Leone

63%

Chad

50%

Azerbaijan

33%

Pakistan

17%

Indonesia

3,500
11,000

49,500

20,500
Turkey

Bahrain

Bangladesh
Egypt

Some Muslim countries by GDP [ppp] per capita [in us dollars]

Qatar

133,000

500

Somalia

37.5% of Muslims
are Married

Aged 15-59
60%

the world
adult population

is 66%.

Aged 59+
6%

the world
elderly population

is 8%.

Muslim Age Distribution

Aged 0-14

the world
child population

is 26%.

34%

Muslim Gender
Ratio

1:1

ASIA-PACIFIC

Middle
East

&
North
Africa
350

MILLION

1.02
BILLION

80
MILLION

280
MILLION

Sub Saharan Africa

Europe

10 MILLION
other

35% of the world’s
population is married.

The gender ratio 
globally is also 1:1.

An average Muslim woman will 
have 3 children in her lifetime. 

The global fertility rate is
2 children per 1 mother. 

Muslim Fertility Rate

MUSLIM WORLDT
H

E

73%

MUSLIMS

increase

16%
increase

JEWS

35%
increase

CHRISTIANS

BILLION
MUSLIMS

1.74


