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ABSTRACT 

 

This study aims to examine the Muslim minorities in Europe, first by clarifying 

the European context and environment, and by elucidating the distribution of 

those minorities with accuracy and precision and giving the contemporary 

statistics and projections, and by providing a detailed  statement of their general 

conditions and analyze it in the light of contemporary data and statistics, and  by 

answer to some preconceived judgements, and finally by mentioning the most 

important challenges for the Muslim minorities. 

The searcher used the inductive method with statistics and the analytical 

approach and perhaps the most important results that he reached is that the 

Muslim minorities is one of the most important minorities in the European 

continent and therefore there is a real hope that they will improve their general 

conditions in the future. 

Keywords: Muslim minorities, Europe, Statistics, Analyse of the general 

conditions, challenges. 
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 الملخص

 

يسعى هذا البحث إىل دراسة أوضاع األقلِّيات املسلمة يف أوروبا، وذلك بتوضيح إمجايل للبيئة األوروبية وما يتعلق 
هبا من حال اقتصادي وديين، وببيان توزيع هذه األقليات بدقة مع إعطاء أحدث اإلحصائيات واملتوقعات، وبتقدمي 

ا، ات واإلحصائيات املعاصرة واإلجابة عن بعض األفكار املسبقة حوهلأحواهلا املّفصلة وحتليلها يف ضوء املعطي
 أخريًا أهم ما تالقي هذه األقليات من حتديات. وبذكر

ولقد استعمل الباحث املنهج االستقرائي وما يتضمن من اإلحصائيات العلمية، واملنهج التحليلي، وتوصل إىل عدة 
أكرب األقليات من حيث حجمها يف القارة األوروبية، وهي أسرع منًوا نتائج لعل من أمها أن األقليات املسلمة من 

 من غريها، مما جيعل أماًل كبريًا يف حتسني أوضاعهم يف املستقبل.
 األقلِّيات املسلمة، أوروبا، إحصائيات، حتليل األوضاع، حتديات. الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة
 

يف عصرنا السائد حقيقة ملموسة، وواقع ماثل أمامنا ال ينكره أحد من الناس. واملقصود  وجود أقليات مسلمة يف العامل
 هبذه األقليات جاليات من املسلمني تعيش يف ظل جمتمعات غري إسالمية، سواء أكان ذلك حبكم اإلقامة أم االستيطان. 

ارداً يف آسيا والبقاع اجلغرافية، فما كان و والناظر يف ظروف وأحوال تلك األقليات يدرك أهنا ختتلف باختالف البالد، 
قد يكون غري وارد يف أوربا، وما هو صحيح يف أوربا غري صحيح يف إفريقيا، وفرق كبري بني أمريكا الشمالية واجلنوبية، 

 وكذلك احلال يف ضمن القارة الواحدة، قد خيتلف فيه البيئة متاًما بني مصر وآخر.
ت املسلمة املوجودة يف أوروبا اليت تعدُّ أهم املراكز يف العامل من حيث عدد املسلمني وسيرتكز هذا البحث عن األقليا

بعد اهلند، وسيقّدم صورة مفّصلة مطابقة للواقع املعاصر عن أوضاع هذه األقليات وكيف تتوزع يف هذه القارة  مع 
لفرق بني البقعة ريًفا دقيًقا ألوروبا مبيًنا اتوضيح أحواهلا العامة وأهم ما يتصل هبا، وعلى هذا فسيقدم الباحث أواًل تع

اجلغرافية واملنظمة االقتصادية، وسيذكر أحدث اإلحصائيات حول عدد املسلمني يف هذه القارة وما يتعلق من متوقعات 
لمة، سيف املستقبل مفصاًل القول بني الدول األوروبية املختلفة، وسينهي ببيان أهم التحديات اليت تواجها األقليات امل

سواء أكان يف مستوى الديين أم االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي أو غري ذلك، كما أنه سيجيب عن بعض 
األحكام املسبقة واألخطاء الشائعة املنتشرة يف مفهوم القارة األوروبية وما يتصل هبا من جهة، ويف مفهوم اجلوايل املسلمة 

 كل ذلك مستصحًبا باألدلة العلمية الزمة هلا.  وما يتصل هبا وأحوال وحقائق من جهة أخرى،
 واهلل تعاىل أسأل العون والتوفيق، فإنَّه املوفق للفالح، والعاصم عن األهواء، واهلادي إىل صراط السواء.

: تعريف   "أوروبا"أوالا
، والثاين: باعتبار ةميكن تعريف "أوروبا" بتعريفني خمتلفني حسب اعتبارين متغايرين، األول: باعتبار املنظمة السياسي

 البقعة اجلغرافية، وال شكَّ أنَّ االعتبار األول أخص من الثاين، واليك هذين التعريفني:
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 تعريف "أوروبا" باعتبار المنظمة السياسية .1
منظمة "عرَّف األوروبيون "أوروبا" باعتبارها منظمة سياسية اقتصادية، اليت يطلق عليها لقب "االحتاد األورويب"، بأهنا: 

( دولة، وتقع يف 28، جتمع مثان وعشرين )1م(1993دولية سياسية اقتصادية، متعددة احلكومات، أنشأت سنة )
 .2غرب القارة األوروبية"

 وتوضِّح هذه اخلريطة اآلتية الدول الثمانية والعشرين اليت تكوِّن االحتاد األورويب:
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 : خريطة االحتاد األورويب1الشكل رقم 

                                                           
دول أوروبية، وهي: فرنسا، أملانيا، بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، م(، عندما اجتمعت ست 1951وإن كان يعود تأسيس نواة االحتاد األورويب إىل سنة ) 1

 وإيطاليا، على تشكيل اجملموعة األوروبية للفحم والصلب.
 املوسوعة ويكيبيديا، املعجم االنكليزي "أكسفورد"، املعجم الفرنسي "الروس"، املركز الوطين الفرنسي لإلحصائيات: 2

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Union، 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/european-union 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/autre-region/Union_europ%C3%A9enne/147898، 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/union-europeenne.htm. 

http://www.aljazeera.net/news/international/2009/7/2/ معلومات-بطاقة-األورويب-.االحتاد 
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وأول ما ينبغي مالحظته هو وجود عدة دول يف وسط االحتاد األورويب من الناحية اجلغرافية، ولكن هي ليست منه، 
وهي تسع دول: أيسلندا وهي اجلزيرة يف مشال بريطانيا، النرويج وهي الدولة الواقعة غرب السويد، وسويسرا وهي الدولة 

اليونان، وب وفرنسا يف غرهبا، وست دول صغرية حتصرها كرواتيا ورومانيا و احمليطة بأملانيا يف الشمال وإيطاليا يف اجلن
 وهي: البوسنة، صربيا، ألبانيا، مقدونيا، املونتيجريو، وكوسوفو، وهذه الدول موضحة يف الشكل التايل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : خريطة االحتاد األورويب مع بيان الدول اليت ليست منه2الشكل رقم 
دخول هذه البلدان التسعة يف االحتاد األورويب يرجع إىل اختيارها احملض؛ كما هو احلال بالنسبة والسبب يف عدم 

 لسويسرا والنرويج وأيسلندا، أو ألنه ال تتوفر عندها الشروط املطلوبة لذلك؛ كما هو احلال لبقية الدول.
 سكاهنا مسلمون. وتعترب ألبانيا والبوسنة وكوسوفو من الدول اإلسالمية باعتبار أن أغلبية

( مليون نسمة، وعلى رأس الدول األكثر كثافة من الناحية 500ويتجاوز عدد السكان يف االحتاد األورويب مخسمائة )
 ( للثاين، 66( مليون نسمة لألول، وست وستني )81السكانية جند أملانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا؛ مع واحد ومثانني )
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( للرابع، حىت مجعت هذه الدول األربع أكثر من نصف عدد سكان االحتاد 60وستني ) ( للثالث،64وأربع وستني )

 األورويب.
وقبل أن ننتقل إىل التعريف الثاين لـــــ"أوروبا"، يفرض علينا اإلنصاف العلمي القول بأنَّ رغم كل املشاكل والعقبات اليت 

ية تالفات الدول من الناحية السياسية واالجتماعية والتارخيمرَّ هبا االحتاد األورويب خالل تأسيسه، وال يزال، وكل اخ
والدينية واللغوية والثقافية واحلروب اليت جرت بينها يف زمان ليس ببعيد؛ استطاع أن يكرِّس منظمة عاملية عظمى، 

كفي لنا أن يمعتصمة حببل مصاحل مشرتكة، لتنافس أعظم دول العامل، مثل الواليات املتحدة والصني وروسيا وغريها، و 
 نذكر نتيجتني مميزتني عقب بناء هذا االحتاد:

 األوىل: حق املواطن األورويب يف االنتقال بكل حرية يف االحتاد األورويب دون حاجة إىل أي تأشرية.
 .3الثانية: تستعمل دول االحتاد األورويب عملة واحدة مشرتكة، وهي أقوى من "الدوالر"، أال وهي "اليورو"

تأسَّى هبذا العمل العامل اإلسالمي العريب، الذي يتمتع مبصاحل وتعاليم مشرتكة، بل وبعقيدة واحدة، ولغة وحبذا أن ي
واحدة، وأرض واحدة، ورغم ذلك يزاد ختلًفا واختالفًا وتقطًُّعا وحتاربًا فيما بينه يوًما بعد يوم، وال حول وال قوة إال باهلل 

 العلي العظيم.
 ر البقعة الجغرافيةتعريف "أوروبا" باعتبا.2

تعريف "أوروبا" باعتبار البقعة املكانية بأهنا: "القارة الواقعة غرب آسيا، واحملصورة باحمليط املتجمد الشمايل يف الشمال، 
 .4وباحمليط األطلسي يف الغرب، وبالبحر املتوسط يف اجلنوب"
وضيح اجلديدة"، وهي القارة األمريكية، ويف الصور التالية ت وقد تلّقب "أوروبا" بــــــــ: "القارة القدمية"، يف مقابل "القارة

 مفصل هلذه القارة القدمية:
 
 
 
 

                                                           
 رواتيا.كويستثىن من ذلك تسع دول احتفظت بعملتها، اختياراً ملصلحتها االقتصادية، كربيطانيا، أو ألهنا مل تستكمل الشروط املطلوبة لذلك، مثل   3
 4 ,https://en.wikipedia.org/wiki/Europe

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/europe. 
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 : خريطة القارة األوروبية3الشكل رقم 
( 235( دولة، ويبلغ عدد سكاهنا دون االحتاد األورويب مائتني ومخس وثالثني )49جتمع القارة األوروبية تسع وأربعني )

 ( مليون.744االحتاد سبعمائة وأربع وأربعني ) مليون نسمة، ومع
( مليون نسمة، وتليها يف أوروبا الشرقية أوكرانيا 146وأول الدول يف الكثافة السكانيَّة روسيا؛ مع ست وأربعني ومائة )

 ( مليون نسمة.42مع نيِّف وأربعني )
لشرقية املمثلة بروسيا اء االجتماع، فاألول: أوروبا اويف احلقيقة حتتوي أوروبا على عاملني اثنني متميزين ومعروفني عند علم

والدول التابعة هلا، والثاين: أوروبا الغربية املمثلة باالحتاد األورويب، وميكن لنا تلخيص أهم وأبرز فروق هذين العاملني يف 
 ثالث نقاط:

حلكومة اليت ختصار: اختيار الشعب ا، تقوم أوروبا الغربية على نظام الدميقراطية، ومعناه باالنقطة األولى: السياسة
 حتكمهم.

م( االستبداد، وكان حيكم من بيده 1991وأما أوروبا الشرقية فكان النظام السائد فيها إىل اهنيار االحتاد السوفييت عام )
يف قفص  ةالقوة العسكرية، مث استبدل هذا النظام الديكتاتوري بالدميقراطية بشكل رمسي، غري أنه ال تزال أوروبا الشرقي

مى باالستبداد وبالرشوة السياسية إىل حد كبري، ولعل أشهر األمثلة على هذه التهم رئيس روسيا احلايل؛  االهتام، فرتر
 الذي كان قبل أن يصل إىل منصب الرئاسة يف بلده رئيَس املخابرات الروسية.

 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 225 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
ا، اململكة املتحدة، وملك بلجيكا، أو ملكة بريطاني وأما ما قد جنده اليوم يف أوروبا من اململكات وامللوك واألمراء، مثل

فال ناقة هلم يف سياسة بلدهم وال مجل، وإمنا استبقيت هذه األلقاب واملناصب الرمزية؛ لالحتفاظ بتارخيهم وثقافتهم ال 
 غري.

الشرتاكي، الذي يتميز ا ، النظام االقتصادي املعمول به يف أوروبا الغربية هو النظام االجتماعيالنقطة الثانية: االقتصاد
بتدخل الدولة ضمن حدود معينة يف شؤون اقتصاد البلد لتساعد الشعب يف ضروريات احلياة، كالتعليم والصحة وغريه، 

 مقابل ضرائب شىت، مع احلرية التامة لألفراد يف التملُّك.
يان إىل النظام ة و الرأمسالية، ويف بعض األحوأما النظام االقتصادي يف أوروبا الشرقية وإن كان اليوم متجًها إىل الليربالي

االجتماعي االشرتاكي؛ كان قبل سقوط االحتاد السوفييت نظاًما شيوعًيا اشرتاكًيا، وقد ترك آثارًا سلبية جًدا يف معظم 
 دول أوروبا الشرقية.

رلني عام سقوط جدار ب ولعل أشهر مثااًل يف تاريخ أوروبا الذي جيسد هذه احلقيقة دولة أملانيا، اليت كانت قبل
م(، عبارة عن بلد واحد مع دولتني، األوىل أملانيا الغربية، تابعة يف نظامها إىل أوروبا الغربية، وعرفت باالزدهار 1989)

االقتصادي، والثانية أملانيا الشرقية، تابعة يف حكومتها إىل روسيا، وكانت على عكس حالة األوىل، وال تزال أملانيا اليوم 
 دمها االقتصادي تعاين من ضعف وحاجة إىل االستثمار والتطور الصناعي واالقتصادي يف منطقتها الشرقية.رغم تق

انتية ، الدين األول يف أوروبا هو املسيحية عموًما، إال أنَّه غلبت الكاثوليكية يف الغرب، والربوتستالنقطة الثالثة: الديانة
 ى ذلك يف هذه اخلريطة:يف الشمال، واألرثوذكسية يف الشرق، كما يتجل
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 الديانات يف أوروبا :4الشكل رقم 

 غري أنَّ هذا التوزيع املشاهد مل يعد صالــًحا على اإلطالق اليوم، وذلك:
 أواًل: ألن العلمانية طردت الديانة منذ ما يزيد على قرن من الزمان، ومعناه أنَّه ال دخل للكنيسة أيًا كان نوعها يف
احلكومات واحلياة السياسية، وال حىت يف الدساتري والقوانني املدنية، وأصبح الدين أمًرا شخصًيا يعود إىل حرية واختيار  

 كل مواطن.
 
 
 
 

 األديان الرئيسية في أوروبا: 

 األرثوذكسية الشرقي        الربوتستانتية        األرثوذكسية        الكاثوليكية      

 البوذية التبتية       الشيعي        السين      
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وثانًيا: ترك أكثر األوروبّيني تعاليم الكنيسة يف حياهتم، بل ونصفهم مل يعودوا يؤمنون باملسيح، ولقد أجرى االحتاد 

م(  بطرح السؤال: هل تؤمن بوجود إله ما؟ أم بوجود قوة روحانية معينة؟ أم ال تؤمن 2010عام ) األورويب إحصائيات
 .5بوجود إله ما وال بقوة روحانية معينة؟
( % 26( من األوروبّيني فقط باجلواب األول، وست وعشرون يف املائة )% 51فأجاب: واحد ومخسون يف املائة )

 ( بالثالث.% 20بالثاين، وعشرون يف املائة )
وعلى كل حال، الذي يهّمنا يف هذا الصدد هو الوجود اإلسالمي يف أوروبا، وباألدق األقلِّيات املسلمة، وسوف 

 نتحدث اآلن عن املسلمني األوروبّيني، وكيف توزيعهم يف هذه البقعة من العامل.
 ثانياا: توزيع األقلِّيات المسلمة في أوروبا

م دقيقة يف عدد األقلِّيات املسلمة يف أوروبا، وحتديد حجمها بدقة، والسبب الرئيسي يف من الصعوبة مبكان إعطاء أرقا
ذلك أن الدين يف أوروبا أمر شخصي كما ذكرت، وبالتايل ليس هناك إحصاء رمسي إجباري يبنيِّ معتقدات املواطنني 

مني، يف حني أن املصادر يل إىل تقليل عدد املسليف أوروبا بالتفصيل، ومما يزيد صعوبة يف هذا اجملال أن املصادر الغربية مت
 .6اإلسالمية على عكس ذلك فهي تبالغ أحيانًا يف إحصائياهتا

ولذا سيعتمد الباحث فيما سيقدِّمه من األرقام واإلحصائيات على عدة مصادر، ومن أمهها: املركز األمريكي لألحباث 
"، واملوسوعة CIA، Central Intelligence Agencyريكية ""، ووكالة املخابرات األمPew Research Centerبيو، "

 ويكيبيديا، وأحباث رابطة العامل اإلسالمي.
 عدد المسلمين في أوروبا كلها

اإلسالم ثاين أكرب األديان على وجه األرض من حيث عدد املعتنقني بعد املسيحية، إذ يبلغ عدد املسلمني عام 
( من مجيع عدد السكان يف العامل، إذ  % 23ئذ ثالث وعشرين يف املائة )( مليار، وكان يعادل حين106م( )2010)

 .7( مليار6.9كان عدد البشر يف العام نفسه )

                                                           
 5 1.-eurobarometer_2010-https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Europe#cite_note 

، 2، طسالمي)بريوت: املكتب اإل التاريخ اإلسالمي، التاريخ المعاصر األقلِّيات المسلمة،حممود شاكر: ومّث أسباب أخرى ذكرها حممود شاكر:  6
 .م(1995ه/1416

 7http://www.pewforum.org/2015/04/02/muslims/. 
   http://www.worldometers.info/fr/population-mondiale/#religions. 
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 .8( مليون نسمة تقريًبا44ويقدَّر عدد املسلمني يف أوروبا كلها بأربع وأربعني )

قلِّيات فيها د اهلند، الذي يفوق عدد األوبذلك تكون أوروبا ثاين مركز لألقلِّيات املسلمة يف العامل من حيث العدد بع
( 300املسلمة يف العامل مقدَّر بنحو ثالمثائة )  ( مليون نسمة، مع العلم بأنَّ عدد مجيع األقلِّيات160مائة وستني )
 .9مليون نسمة

 عدد المسلمين في الدول األوروبية بالتفصيل 
مليون مسلم، وهو أكثر بقليل من نصف مجيع األقلِّيات ( 25اشتمل االحتاد األورويب على ما يقارب مخس وعشرين )

 املسلمة يف القارة األوروبية، ويف هذه اخلريطة اآلتية رؤية عامة عن توزيع وحجم األقلِّيات فيه:
  

                                                           
 املصادر نفسها. 8
 9-regional-population-muslim-global-the-of-http://www.pewforum.org/2011/01/27/future

europe/، 
https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Europe، 

http://www.muslimpopulation.com/Europe/، 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45fbf5-7985-4462-b74e-b5fa1362b15b 

 نسبة املسلمني يف االحتاد األورويب والقارة األوروبية، و اخلطأ يف )البد من التنبيه إىل العديد من األخطاء وااللتباس يف املقالة)أي مقالة اجلزيرة(، كااللتباس بني
 الصني وغري ذلك(.



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 229 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يا وإيطاليا، كما هو نويالحظ بأنَّ أهم الدول يف عدد املسلمني يف االحتاد األورويب مها أملانيا وفرنسا، ويأيت بعدمها بريطا

 موضَّح بالتفصيل يف اجلدول التايل:
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 الدولة عدد المسلمين المسلمينالنسبة المئوية من 
 ألمانيا 4.760.000 %5.8
 فرنسا 4.710.000 7.5
 طانيايبر  2.960.000 4.8
 طاليايإ 2.220.000 3.7
 بلغاريا 1.020.000 13.7
 هولندا 1.000.000 6.0
 سبانياإ 980.000 2.1
 بلجيكا 630.000 5.9
 اليونان 610.000 5.3
 النمسا 450.000 5.4
 السويد 430.000 4.6
 قبرص 280.000 25.3
 الدنمارك 230.000 4.1
 رومانيا 70.000 0.3
 سلوفينيا 70.000 3.6
 كرواتيا 60.000 1.4
 أيرلندا 50.000 1.1
 فنلندا 40.000 0.8
 البرتغال 30.000 0.3
 لوكسمبورغ 10.000 2.3

 : عدد املسلمني يف أهم دول االحتاد األورويب1جلدول رقم ا
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( 16غري أنَّ أول الدولة يف القارة األوروبية املتضمنة أكرب عدداً من األقلِّيات املسلمة هي روسيا، مع ستة عشر )
يف اجلدول  ة عدد األقلِّيات املسلمة كما هو مبني، مما جيعل هذا البلد يف املرتبة الرابعة يف العامل من ناحي10مليون مسلم

 التايل:
Countries with the Largest Number of Muslims Living as Minorities 

النسبة المئوية من 
 المسلمين في العالم

النسبة المئوية من 
 المسلمين

ع عدد المسلمين سنة توق
2009 

 الدولة

 الهند 160.945.000 %13.4% %10.3
 أثيوبيا 28.063.000 33.9 1.8

                                                           
 10http://www.islamicweb.com/begin/population.htm،  

http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population،/          
http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jan/28/muslim-population-country-projection-

2030، 
م(، اإلعداد: مدير الباحثني مبركز احلضارة للدراسات 2012هـ/1433حبث األقليات املسلمة يف عامل مقدم إىل مؤمتر مكة املكرمة، الثالث عشر، سنة: )

 التارخيية قي القاهرة.

Country Estimated 2009 

Muslim Population 

Percentage of 

Population that 

is Muslim 

Percentage of 

World Muslim 

Population 

India 160،945،000 13.4% 10.3% 

Ethiopia 28،063،000 33.9 1.8 

China 21،667،000 1.6 1.4 

Russia 16،482،000 11.7 1.0 

Tanzania 13،218،000 30.2 0.8 

Ivory Coast 7،745،000 36.7 0.5 

Mozambique 5،224،000 22.8 0.3 

Philippines 4،654،000 5.1 0.3 

Germany* 4،026،000 ~5 <1 

Uganda 3،958،000 12.1 0.3 

* Data for Germany come in part from general population surveys، which are less reliable than censuses or large-scale 

demographic and health surveys for estimating minority-majority ratios (see Methodology). As a result، the percentage of the 

population that is Muslim in Germany is rounded to the nearest integer. 

Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life • Mapping the Global Muslim Population، October 2009. 
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 الصين 21.667.000 1.6 1.4
 روسيا 16.482.000 11.7 1.0
 تنزانيا 13.218.000 30.2 0.8
 ساحل العاج 7.745.000 36.7 0.5
 موزامبيق 5.224.000 22.8 0.3
 لبينالف 4.654.000 5.1 0.3
 ألمانيا 4.026.000 5 1أقل من 
 أوغندا 3.958.000 12.1 0.3

 : الدول مع أكري عدداً من األقليات املسلمة يف العامل2اجلدول رقم                               
 توسُّط عمر المسلمين في أوروبا

ون نان وأربع( سنة، وهو أصغر من توسُّط عمر املسيحيني الذي هو اث32توسُّط عمر املسلمني يف أوروبا اثنان وثالثون )
( سنة، كما يشري إىل ذلك الشكل 40( سنة، وهو أصغر أيًضا من عمر عامة الناس يف أوروبا؛ إذ هو أربعون )42)

 التايل:
 

 
 

 : توسط عمر املسلمني يف أوروبا 6الشكل رقم 
 

 أفريقيا

 متوسط عمر المسلمين
 متوسط عمر الناس

 أوروبا الشماليةأمريكا  آسيا الشرق األوسط  وشمال أفريقيا

 23 :متوسط عمر المسلمين
 سنة
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 نسبة من ينا أنَّ هلم أكربوكذلك لو أمعنَّا النظر يف أعمار املسلمني يف أوروبا، وقارنَّاها بأصحاب األديان األخرى لرأ

 الشباب الذين هم دون اخلامس عشرة من العمر، كما هو مفصَّل يف هذا اجلدول:
 

 
 

  الدين 0 - 14 15 - 59 فما فوق 60 العمر المتوسط
 كل األديان %43 %52 %5 18

 أفريقيا
 مسلمون 46 50 4 17
 كل األديان 26 64 10 29

 آسيا
 مسلمون 31 62 7 24
 كل األديان 15 63 22 40

 أوروبا
 مسلمون 22 67 11 32
 كل األديان 33 60 6 24
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 مسلمون 34 60 6 23
الشرق 

شمال -األوسط
 أفريقيا

 كل األديان 20 62 19 37
 أمريكا الشمالية

 مسلمون 29 64 7 26
 كل األديان 27 62 11 28

 العالم
 مسلمون 34 60 7 23

 2010عام  لمني يف أوروبا مقاراً مع أصحاب الديانات األخرى: توسط عمر املس3اجلدول رقم                    
 انتشار اإلسالم في أوروبا والتوقُّعات

، وقال عزَّ [٣٢التوبة: ] چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ          ڀ ڀ     ڀ ڀ   ٺ ٺچ : قال اهلل 
 .[٨الصف: ] چڌ ڌ    ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ   ڑ  ک  چ من قائل: 

السمع أن يشاهد جتلِّي هذه السنَّة اإلهلية يف أوروبا يف يومنا هذا؛ فلقد اتفقت املصادر  بوسع كل من له قلب وألقى
غري اإلسالمية على أنَّ أول األديان اعتناقًا وانتشارًا يف أوروبا هو اإلسالم، وذلك رغم التحامل اإلعالمي، والغزو 

 الفكري والسياسي الشديد ضد اإلسالم واملسلمني.
(، وعمرهم املتوسط 5200ل: توسُّط رقم معتنقي اإلسالم كلَّ عام يف بريطانيا مخسة آالف ومائتان )وعلى سبيل املثا
( سنة، ويقدَّر التوسط يف فرنسا سنويًا ما بني أربعة ومخسة آالف، بل وخالل هذه السنوات األخرية 27سبع وعشرون )

ا، وعشرون ا يف فرنسا، ومخسون ألًفا يف إسبانيدخل أكثر من مائة ألف شخص يف اإلسالم يف بريطانيا، وسبعون ألفً 
 .11ألًفا يف أملانيا

م( ضعف ما كان 2030وحسب توقُّعات املركز األمريكي لإلحصائيات "بري"، سيبلغ عدد املسلمني يف أوروبا عام )
 :م(، وسيكونون عشرة يف املائة من سكان أوروبا، كما هو مشار إليه يف اجلدول التايل2010عليه عام )

 

                                                           

 1117-explains-explains/2013/09/economist-thttp://www.economist.com/blogs/economis ، 
http://www.gatestoneinstitute.org/2790/europeans-converting-to-islam، 

https://en.wikipedia.org/wiki/Muslim_population_growth، 
http://www.islametinfo.fr/2013/10/04/europe-des-dizaines-de-milliers-de-convertis-a-lislam-70-

seraient-des-femmes/. 
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النسبة المئوية 
 للمسلمين

  السنة عدد المسلمين عدد جميع السكان

%23.4 4.054.940.000 986.420.000 2010 
 آسيا

29.5 4.937.900.000 1.457.720.000 2050 
 -الشرق األوسط 2010 317.070.000 341.020.000 93.0

 2050 551.900.000 588.960.000 93.7 شمال أفريقيا
30.2 822.730.000 248.420.000 2010 

 أفريقيا
35.2 1.899.960.000 669.710.000 2050 
5.9 742.550.000 43.470.000 2010 

 أوروبا
10.2 696.330.000 70.870.000 2050 
10 344.530.000 3.480.000 2010 
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 أمريكا الشمالية 2050 10.350.000 435.420.000 2.4
0.1 590.080.000 840.000 2010 

 أمريكا الجنوبية
0.1 748.620.000 940.000 2050 

 2050: توقع عدد املسلمني يف أوروبا عام 4اجلدول رقم          
 

 :2030ويف هذا اجلدول الثاين توقُّع مفصَّل لعدد املسلمني يف عدَّة بلدان أوروبية عام 
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النسبة المئوية 
المتوقعة لعدد 

 2030المسلمين 

توقع عدد 
 2030لمسلمين ا

النسبة المئوية لعدد 
 2010المسلمين 

عدد المسلمين 
2010 

 الدولة

 النمسا 475.00 %5.7 799.000 %9.3
 بلجيكا 638.00 6.0 1.149.000 10.2
 الدنمارك 226.000 4.1 317.000 5.6
 فنلندا 42.000 0.8 105.000 1.9
 فرنسا 4.707.000 7.5 6.860.000 10.3
 أملانيا 4.119.000 5.0 5.545.000 7.1
 اليونان 527.000 4.7 772.000 6.9
 أيرلندا 43.000 0.9 125.000 2.2
 إيطاليا 1.583.000 2.6 3.199.000 5.4
 لوكسمبورغ 11.000 2.3 14.000 2.3
 هولندا 914.000 5.5 1.365.000 7.8
 النرويج 144.000 3.0 359.000 6.5
 البرتغال 65.000 0.6 65.000 0.6
 أسبانيا 1.021.000 2.3 1.859.000 3.7
 السويد 451.000 4.9 993.000 9.9
 سويسرا 433.000 5.7 633.000 8.1
 بريطانيا 2.869.000 4.6 5.567.000 8.2

7.1 29.759.000 4.5 18.267.000 
المجموعة لهذه 

 البلدان
 

 2030ام : توقعات عدد املسلمني بالتفصيل لعدة دول يف أوروبا ع5اجلدول رقم 
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( 5.5( مليون إىل )2.8وأهم الدول اليت سيزداد عدد املسلمني فيها هي بريطانيا، اليت سرتى عددها يتضاعف من )

( مليون 18م(، وستبقى روسيا رغم ذلك أكثر الدول يف عدد املسلمني مع مثان عشر )2030مليون مسلم عام )
 مسلم، كما هو واضح يف اجلدول التايل:
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-2010توقع النمو 

2030 
توقع عدد المسلمين 

2030 
عدد المسلمين سنة 

2010 
 الدولة

 بريطانيا 2.869.00 5.567.000 2.698.000
 روسيا 16.379.000 18.556.000 2.177.000
 فرنسا 4.704.000 6.860.000 2.156.000
 إيطاليا 1.583.000 3.199.000 1.617.000
 ألمانيا 4.119.000 5.545.000 1.426.000
 أسبانيا 1.021.000 1.859.000 838.000
 السويد 451.000 993.000 542.000
 بلجيكا 638.000 1.149.000 511.000
 هولندا 914.000 1.365.000 451.000
 النمسا 475.000 799.000 324.000

 
 2030:  توقعات أكثر الدول انتشاراً يف عدد املسلمني يف أوروبا عام 6اجلدول رقم 

 
-2010توقع النسبة 

2030 
توقع عدد المسلمين 

2030 
عدد المسلمين سنة 

2010 
 الدولة

 أيرلندا 43.000 125.000 %187.7
 فنلندا 42.000 105.000 148.9
 النرويج 144.000 359.000 148.7
 السويد 451.000 993.000 120.2
 إيطاليا  1.583.000 3.199.000 102.1
 بريطانيا  2.869.000 5.567.000 94.0
 أسبانيا  1.021.000 1.859.000 82.1
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 بلجيكا 638.000 1.149.000 80.1
 النمسا  475.000 799.000 68.3
 سويسرا 433.000 663.000 53.1

 
 2030توقعات ارتفاع عدد املسلمني يف أوروبا باعتبار النسبة املئوية عام  :7اجلدول رقم 

سلمون بعد عشرين سنة من هلم أكثر نسبة من الشباب، مع مخس وستني يف املائة وأما من ناحية األعمار سيبقى امل
 ( من األشخاص دون اخلامسة واألربعني من العمر:% 65)

 

  2030 عام أوروبا يف املسلمني أعمار توقعات:  8 رقم اجلدول                   
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ملعدَّل منو غري املسلمني، وهذا بال شك مما م(، خالفًا 2030وأخريًا لن يزال معدل منو املسلمني يف أوروبا إجيابًيا عام )

م( أول ديانة للبشر على وجه األرض، قبل املسيحية وغريها، 2070سيساهم يف جعل اإلسالم يف العامل بعد عام )
 :12وبذلك سينتشر نور اهلل تعاىل كما وعد املوىل جلَّ وعال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 م2100 عام إىل العامل يف املسلمني منو معدل: 9 رقم الشكل             
 
 
 
 

                                                           

 12population/-muslim-global-the-of-future-http://www.pewforum.org/2011/01/27/the 
 http://www.theguardian.com/world/2015/apr/02/muslim-population-growth-christians-religion-

pew. 
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 ثالثاا: تعريف عام بأحوال األقلِّيات المسلمة في أوروبا

سيسعى الباحث خالل تعريفه لألوضاع العامة لألقلِّيات املسلمة يف أوروبا عرب النقط اآلتية أن يصحح املفاهيم اخلاطئة 
 .واألحكام املسبقة املنتشرة يف األوساط العلمية العامة واخلاصة حول هذا اجملال

 األقلِّيات والمواطنة
أول مفهوم ينبغي أن نصحح فيما يتعلق بأوضاع األقلِّيات املسلمة يف القارة األوروبية هو كون أغلب املسلمني اليوم 
مواطنني يف الدول األوروبية وجزء غري متجزئ من الشعوب هناك، وليسوا فئة أجنبية داخلة على اجملتمع وال عالقة هلا 

 أو يتومهه  البعض.به، كما قد يومهه 
وهلذا السبب لن يتعرَّض الباحث للتحدُّث عن بعض املسائل، كحكم إقامة املسلم يف غري دولة إسالمية، أو مسألة 
دار اإلسالم ودار غري اإلسالم، وحنوها من املسائل اليت وإن كانت هلا دوافع قبل أربعني أو مخسني سنة، فال حاجة هلا 

ات؛ ألن دولتهم ودارهم هو الوطن الذي ينتمون إليه، فهم مواطنون أوروبيون، وال فرق بينهم اليوم يف شأن هذه األقلِّي
 وبني غريهم من أفراد اجملتمع، ال يف اللغة وال املنشأ وال الثقافة وال التعليم وال يف غري ذلك، إال يف االعتقاد والديانة.

 األقلِّيات واإلفتاء
اء رمسية، سألة اإلفتاء بني أوروبا الشرقية والغربية، فدول أوروبا الشرقية هلا دوائر إفتخيتلف وضع األقلِّيات املسلمة يف م

 .13تشرف على الشؤون الدينية هناك، وهي تعترب املرجعية الرمسية اليت تستفىت يف الشؤون اإلسالمية
تمتَّعون يف الغالب باء أواًل، فهؤالء يوأما بالنسبة للدول األوروبية الغربية ترجع مسؤولية اإلفتاء إىل أئمة املساجد واخلط

بثقافة شرعية متكِّنهم من اإلجابة عن استفسارات العوام، وخاصة فيما يتعلَّق مبسائل العبادات واملعامالت، مث جند بعد 
هؤالء و ذلك املتخصصني بالعلوم الشرعية الذين يتمثَّلون مبن خترَّج يف اجلامعات اإلسالمية واملعاهد الشرعية املختلفة؛ 

هلم بال شك متكُّن ورسوخ يف اإلفتاء أعمق من السابقني، ويأيت بعد ذلك املراكز اإلسالمية واجملالس احمللية املنتشرة يف 
العدد من الدول، مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وغريها من الدول اليت تفيت يف النوازل العامة، مثل حتديد 

م رمضان، أو مسألة األعياد واألضاحي، وحنوها، ويأيت أخريًا دور بعض اجملامع الفقهية أوقات الصلوات، أو بداية صيا
 املختصة بشؤون األقلِّيات املسلمة، وعلى رأس هذه اجملامع اجمللس األورويب لإلفتاء والبحوث.

                                                           
 :يف كتاب، 327وقضايا اإلفتاء: بين االحتياجات العملية والموجهات المقاصدية صاألقليات المسلمة في أوروبا الغربية أمحد جاباهلل:  13

EL-Mesawi, Mohamed EL-Tahir. The Question of Minorities in Islam: Theoretical Perspectives 
and Case Studies, Kuala Lumpur: The Other Press, 2015. 
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 األقلِّيات واالضطهادات

ادات الشديدة حصل لألقلِّيات املسلمة من االضطه من احلقائق املهمَّة اليت تتصل بوضع املسلمني يف أوروبا الشرقية ما
من ِقبل حكوماهتم، ولألسف مثل هذه املعلومات والوقائع تسكت عنها أغلب وسائل اإلعالم األوروبية، وال تذكرها 

 أكثر مصادرهم التارخيية.
 القوقاز يف لمة تقع يفومن أشهر وأبرز هذه االضطهادات اإلبادة اجلماعية اليت حدثت يف الشيشان، وهي مجهورية مس

 جنوب غرب روسيا، بني أواخر التسعينيات وأوائل القرن احلادي والعشرين، حني قرتل ما بني مخسني ومائة ألف مسلم.
 .14( ألف مسلم150وقبل ذلك اإلبادة يف بلدة البوسنة، اليت قضت على أكثر من مائة ومخسني )

يت وقعت لألوروبيني خالل هذه السنوات األخرية، ورغم ذلك فهي وهذه األحداث أكرب وأبشع جرائم ضد اإلنسانية ال
مسكوتة عنها إعالمًيا، ومنسيَّة تارخيًيا، ومل يتعرَّض معظم مسؤوليها ومرتكبيها إىل العقوبات اليت يوجهها القانون 

 .15الدويل
 األقلِّيات و"اإلسالموفوبيا"

"، أو "اخلوف والعنصرية ضد اإلسالم Islamophobiaسالموفوبيا، انتشر يف غضون هذه العقود األخرية ما يسمى بــــــ"اإل
 واملسلمني"، حبد كبري جًدا يف أوروبا الغربية.

، وتتجسَّد هذه اإلسالموفوبيا على أرض الواقع بثلب مقدَّسات وتعاليم اإلسالم، كالرسومات املسيئة إىل رسول اهلل 
اص واملمتلكات وأماكن العبادة، وخاصة من هلم مظاهر دالة على هويتهم وباالعتداءات احلسيَّة أو اللفظيَّة على األشخ

الدينية، كاملرأة املتحجَّبة أو املتنقَّبة، وبوضع قوانني وتشريعات تؤثر مباشرة وبشكل سليب على املسلمني، وبالتمييز 
ن ِقبل الصحفيني يَّة موالتفرقة يف سوق العمل، ويف السكن، ويف احلصول على بعض اخلدمات، وبالتصرحيات العلن

 .16والسياسيني اليت تشوِّه صورة اإلسالم وتبث يف اجملتمع روح البغض والعداوة اجتاه املواطنني املسلمني

                                                           
، 1فاء، ط)املنصورة: دار الو  أوضاع األقلِّيات والجاليات اإلسالمية في العالم،بوسنة: جمدي الداغر: ينظر للتفصيل يف وضع األقليات يف ال 14

 .318م(, ص2006ه/1426
 15 18188085,-europe-http://www.bbc.com/news/world 

http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20020618.OBS6742/le-genocide-oublie.htm, 
http://endgenocide.org/learn/past-genocides/the-bosnian-war-and-srebrenica-genocide/, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bosnian_genocide,  
http://srebrenica-genocide.blogspot.my/2009/10/how-many-people-died-in-bosnian-war.html 

 16 europe.-ainers/islamophobiahttps://www.opensocietyfoundations.org/expl 
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" تعد الدول األوروبية األكثر إسالموفوبية Insider monkeyوحسب املوقع االقتصادي األمريكي "أنسيدرمونكي، 

 .17يطاليا، روسيا، أملانيا، بريطانيا، إسبانيا، بلجيكا، وأوكرانيابالرتتيب: فرنسا، الدامنرك، هولندا، إ
وعلَّل املوقع هذا الرتتيب بالسياسات والقوانني الواضحة ضد اإلسالم، كمنع النقاب يف الشارع، ومنع احلجاب يف 

ومة وضع برنامج لتشجيع ، وكذلك حماولة احلكاملدارس بالنسبة إىل فرنسا، وبالرسومات املسيئة املتكررة إىل رسول اهلل 
 املواطنني على ترك اإلسالم يف الدامنرك، وببث صور وأفالم هتني دين املسلمني يف هولندا.

 األقلِّيات و"االندماج"
"، عند التحدُّث عن األقلِّيات املسلمة Integrationكثرر يف اخلطاب الغريب األورويب استخدام كلمة "االندماج" أو "

 وما يتطلَّب منها.
ال يراد من وراء هذا املصطلح إال شيًئا واحًدا: أن تتخلَّى هذه األقلِّيات عن دينها وكل ما يتَّصل به من مبادئ وتعاليم و 

 وشعائر.
وأهم وأشهر الدعائم اليت تستند إليها هذه الفكرة اخلاطئة، كما سنرى قريًبا، القول بأنَّ وجود اإلسالم يف أوروبا حديث، 

املسلمني أن يتكيَّفوا بعدم إعطائهم حقوقهم الدينية كاملة، واالدعاء بأنَّ املناخ األورويب "مسيحي ولذا على املواطنني 
_ يهودي"، ال عالقة له باإلسالم، والقول أخريًا بأنَّ تعاليم الدين اإلسالمي غري منسجمة مع قيم أوروبا املعتمدة على 

 العلمانية.
 وما تعتمد عليها من ركائز فاسدة جبواب إمجايل وجواب تفصيلي: وميكن لنا أن جنيب عن هذه احلجج الداحضة

 أما اجلواب اإلمجايل فهو: 
أنَّ معظم األقلِّيات املسلمة يف أوروبا اليوم مواطنون مع كامل احلقوق والواجبات املرتتبة على ذلك، وليسوا أناًسا غرباء 

ن عرب حجة ا حياول أن يورِّيه العديد من السياسيني واملفكرييف اجملتمع األورويب؛ ليطلب منهم االندماج فيه، خالفًا مل
 "االندماج".

                                                           
 17 -muslims-towards-countries-european-racist-most-http://www.insidermonkey.com/blog/10

 وينظر:./367218
 Fetzer Joel S. and Soper J.Christopher. Muslims and the State in Britain, France, and 

Germany,) New York: Cambridge University Press, 2005( p132. 
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مث عندما تطالب هذه األقلِّيات املسلمة حكوماهتا بأبسط حقوقها، كممارسة دينها، فهو انطالقًا من الدساتري والقوانني 

اإلنسان الذي يعتمد  لعاملي حلقوقاألوروبية اليت حتمي حقوق مواطنيها دون متييز، بل هذا حق ثابت حىت يف الدستور ا
لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين، : "18عليه االحتاد األورويب، وقد جاء يف مادته رقم مثان عشر

الحق و  ويشمل هذا احلق احلرية يف تغيري دينه أو معتقده أو حرِّيته، إما منفرًدا أو مجاعة مع آخرين، وإما عالنيَّة أو خمفًيا،
 ".إظهار دينه أو معتقده في التعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتهافي 

ولقد جاء يف أول املادة قبلها رقم اثنان بيان أنَّ هذا احلق مطلًقا، أي بغض النظر عن العرق أو اللون أو اجلنس أو 
حرِّيات الواردة ضمن هذا لكل إنسان حق التمتُّع بجميع الحقوق وال: "19الدين أو األصل أو غريه من االعتبارات

ي أو أو الرأي السياسأو الدين  ، سواء كان بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغةاإلعالن دون تمييز من أي نوع
 غريه أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو امليالد أو غريه من االعتبارات".

: "يقوم 20ألورويب الذي يعتمد على الدستور العاملي حلقوق اإلنسانوتؤكد كل ذلك املادة الثانية من النظام القانوين ا
ن بما فيه واحترام حقوق اإلنسااالحتاد على قيم احرتام كرامة اإلنسان واحلرية والدميقراطية واملساواة، وسيادة القانون 

ده التعددية تمع يسو في مج، وهذه القيم مشرتكة بني الدول األعضاء من حقوق األشخاص المنتمين إلى األقلِّيات
 والتسامح والعدالة والتضامن واملساواة بني النساء والرجال".وعدم التمييز 

 وأما يف اجلواب التفصيلي نقول: 
االدعاء بأنَّ وجود اإلسالم يف أوروبا جديد غري صحيح البتة، وهو جتاهل كبري حلقائق تارخيية ثابتة، بل هو افرتاء صريح 

وجود اإلسالم يف القرن السابق يف اخلمسينيات أو الستينيات مع جميء العديد من املسلمني، من على التاريخ، فلم يبدأ 
ا الوجود اإلسالمي يف  تركيا أو مشال إفريقيا أو اهلند والباكستان أو الشرق األوسط، كما يريد البعض أن يصوِّره، وإمنَّ

 ارَّة، وبيانه بإجياز ما يلي:أوروبا قدمي وطويل جًدا، وله تاريخ راسخ ومشهور يف هذه الق
م(، بفتح األندلس على يد طارق 711( سنة، عام )1300بدأ هذا الوجود اإلسالمي يف الواقع قبل ألف وثالمثائة )

 بن زياد رمحه اهلل تعاىل ورضي عنه، وكانت منطقة األندلس تعادل اليوم إسبانيا والربتغال وجزء من جنوب فرنسا، ولقد 
 

                                                           

 18 rights/-human-declaration-http://www.un.org/en/universal 
 19 previous source. 
 20 content/EN/ALL/?uri=celex%3A12012M%2FTXT ". -lex.europa.eu/legal-http://eur 
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ذه البقعة من القارة األوروبية حضارة عظيمة، ازدهرت فيها مجيع العلوم والفنون، وكانت سبًبا يف بىن املسلمون يف ه

 .21ظهور ما يعرف يف تاريخ أوروبا بــــــ"عصر النهضة"، مث "عصر األنوار"
واستمرت الدولة اإلسالمية يف جنوب أوروبا إىل آخر القرن اخلامس عشر مع نزوح األندلسيني إىل املغرب العريب وبقية 

 .22مشال إفريقيا، بسبب هجمات النصارى
ولكن رغم ذلك كله ختفي أكثر املصادر التارخيية هذا اجلزء من التاريخ، وتقلِّل من شأنه، وتكتفي يف أغلب األحيان 

 عهد اليونان" مث "القرون الوسطى" و"عهد النهضة" و"األنوار".بذكر "
ون بـــــــ"اجليل الثاين أو الثالث"، عندما يتحدَّثون عن  وبذلك ندرك اخلطأ املنتشر لدى الكرتَّاب املعاصرين حينما يعربِّ

ا الصواب أن يقال: "اجليل األلفني واثنني، واأل  لفني وثالثة"، وحنوه.األقلِّيات املسلمة األوروبية، وإمنَّ
وأما وجود اإلسالم يف أوروبا الشرقية فال يقل وجوده عن وجوده يف غرهبا؛ فبدأ حضور اإلسالم هناك منذ ألف وثالمثائة 

( سنة أيًضا، يف القوقاز، وانتشر مع اعتناق التتار واملغول اإلسالم منذ أكثر من عشرة قرون، و"قازان" عاصمة 1300)
؛ ويتنب بذلك  23أول وأهم مجهورية إسالمية يف روسيا، أقدم من "موسكو" عاصمة روسيا مبائيت سنة تتارستان اليت تعد

كله، كما أشرت إليه سابقاً، أمهية علم التاريخ ومعرفته لكل باحث يف العلوم اإلنسانية، وكيف يصل املرء إىل نتائج غري 
 صحيحة لسبب ضعفه يف هذا الفن.

ملناخ األورويب "مسيحي _ يهودي" فهو خايل من الدقة أيًضا، ألنَّ أكثر الناس اليوم يف أوروبا وأما االدعاء الثاين بأنَّ ا
ال يؤمنون باملسيح ورسالته، سواء أكانوا ملحدين أم معتقدين يف وجود خالق ما للعامل كما سبق، والصراع بني العلم 

ابق األول على الثاين، وطرده منذ بداية القرن الس والعلماء من جهة، والنصرانية والكنيسة من جهة أخرى، وكيف انتصر
 من النظام والسياسي والقانوين، معلوم.

به كّل من التاريخ والواقع، فأما التاريخ فقد أشهد العاملَ بأسره على  وأما القول بأنَّ أوروبا يهودية املناخ فهو أغرب، يكذِّ
 بأنَّ عدد اليهود  ملية الثانية، وهي ليست عنا ببعيد، وأما الواقع فقد أثبتاملعاملَة القاسية لألقلِّيات اليهودية يف احلرب العا

 

                                                           
 .320م(، ص 2003، 1، )دمشق: دار أفنان، طشمس الحضارة اإلسالميةيراجع: عمار هنار:  21
 22 Andalus-https://en.wikipedia.org/wiki/Al، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3. 
 23 https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Russia. 
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، فكيف يكون اجلو األورويب "يهودي" هبذا العدد الضئيل الذي ينقص 24يف أوروبا كلها بني مليون ومليون ونصف فقط

 يوًما بعد يوم؟
نَّه حمرَّم ليهودي _ املسيحي" الزواج املثلي رغم أومن األمثلة املشهورة املعاصرة اليت تبطل هذه الدعوى إباحة املناخ "ا
 ف.واألرثوذكسية بال خال ةقطًعا يف اليهودية واملسيحية يف كل كنائسها، الكاثوليكية والربوتستانتي

وعلى االفرتاض اجلديل أنَّ املناخ األورويب مسيحي، أو على القول بأنَّ املسيحية كانت يف التاريخ منتشرة أكثر من 
فإنَّ املواطنني املسلمني األوروبيني اليوم وباألمس أشد إتباًعا للمسيحية من غريهم من املواطنني، بل وحىت من  غريها،

 املواطنني املسيحيني أنفسهم.
، واملسلمون ال يأكلون اخلنزير ويعتربون حلمه جنًسا، خالفًا ملعظم 25فاإلجنيل مثاًل حرَّم أكل اخلنزير وجعل حلمه جنًسا

 إىل املسيحية يف أوروبا اليوم.من ينتسب 
، واملسلمون األوروبيون ال يتناولون اخلمر وال غريه من األشربة 26وحرَّم اإلجنيل أيًضا شرب اخلمر وكل شراب مسكر

 املسكرة، خالفًا لألوروبيني املسيحيني الذين تفنَّنوا يف صناعة ألوان وأشكال من اخلمور.
ها غير مغطى، ورأساحلجاب، فقال يف كورنثوس: " وأما كل امرأة تصلي أو تتنبأ ولقد أمر الربُّ يف اإلجنيل املرأة ب

، لطان على رأسهاس)...( هلذا ينبغي للمرأة أن يكون هلا  فلتتغط  ، ألنه قبيًحا باملرأة أن تقص أو تلحق، فتشين رأسها
 ا من النساء يف أوروبا، اللهم إالَّ ، واملرأة املسلمة األوروبية هي وحدها اليت حتتجب دون غريه27من أجل املالئكة "

 بعض النساء ممن يشتغلن بالكنائس، وهنَّ نادرات الوجود.
 ، واملسلمون خيتتنون، خالفًا للمسيحيني اليوم.28كما جاء يف اإلجنيل  وكذلك قد اختنت عيسى 

اصة بقصته، وهي: أمساء خبل وحتدث القرآن الكرمي عن سيدنا املسيح وعائلته يف العديد من السور، ومسى ثالث سور ب
 سورة "آل عمران"، وسورة "املائدة"، وسورة "مرمي"، ومل يصرح يف القرآن الكرمي باسم امرأة إال مرمي أم املسيح.

                                                           

 24 population/-jewish-tank/2015/02/09/europes-http://www.pewresearch.org/fact،  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Juifs_par_pays. 

 م.1865برتمجة البستاين ومسيث وفاندايك  الكتاب المقدس:14:8سفر التثنية  25 

 .الكتاب المقدس:10:9الويني   26 
 11:6املصدر السابق: كورنثوس  27
 . 2:21ا الصيب مسى يسوع "، املصدر السابق، لوق ليختنوا" وملا متت مثانية أيام  28



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 248 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
وأمه، وأشدُّ اتباًعا لتعاليمه، فهم "أكثر مسيحيني" من املسيحيني أنفسهم،  فاملسلمون إًذا أشدُّ تقديًسا للمسيح 

 و األورويب مسيحي فاملسلمون أوىل به، وينبغي توجيه دعوة "االندماج" إىل املسيحيني وغريهم.وبالتايل فلو كان اجل
وأما الدعوى الثالثة القائلة بأنَّ تعاليم اإلسالم غري منسجمة بقيم أوروبا؛ اليت تعتمد على العلمانية، فهي مرفوضة  

، وليس 29تدخُّل الدين يف شؤون السياسة واإلدارة العامةكسابقتيها، ألنَّ معىن العلمانية: فصل الدين عن الدولة وعدم 
 معناه: منع بعض املواطنني من ممارسة دينهم، فبني األمرين فرق واسع وبون شاسع.

واخلالصة: قضية "اندماج" األقلِّيات مبنيَّة على أوهام وال يراد منها إالَّ إثارة الفتنة بني أفراد اجملتمع وتقليب احلقائق، 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ چ ب هذه األفكار إالَّ كما أخرب البيان اإلهلي عنهم: وليس أصحا

 .[٤٨التوبة: ] چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
 األقلِّيات و"التحدِّيات"

يات األقلِّيات املسلمة يف أوروبا وما تعاين هذه األقلِّيات من خماطر ومشاكل ورزايا خمتلفة، طويل الذيل،  موضوع حتدِّ
يات مبا يلي:أكتفي بذكر ما يسمح   به هذا املقام، وميكن أن نلخِّص أهم ما تواجهه األقلِّيات املسلمة من حتدِّ

التحدِّيات الدينية: أول وأهم ما يواجهه املسلمون يف أوروبا من حتدِّيات ترجع إىل دينهم احلنيف وكيفية احملافظة عليه، -
يات الدينية، فاملسلم أينما وجد مكلَّفوكل ما يأيت بعدها من حمن وحتدِّيات منبثق يف احلقيقة عن ال بتطبيق أوامر  تحدِّ

اهلل تعاىل، واجتناب نواهيه، ابتداًء بنفسه مث مبن يعول من أهل وأوالد، وعليه قبل ذلك أن يتعلَّم دينه الشريف، وأن 
د االستطاعة، وكما قال هيعلِّمه عياله إن استطاع، ولذا كان فرًضا عينًيا على كل مسلم ومسلمة تنفيذ الشريعة اإلهلية ج

َوالرَّجرلر  ،وٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ؤر َو َمسْ َعَلى النَّاِس رَاٍع َوهر  يفَاأَلِمرير الَّذِ  ،وٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ؤر َأالَ كرلُّكرْم رَاٍع وَكرلُّكرْم َمسْ  : "رسول اهلل 
َواْلَعْبدر رَاٍع َعَلى َماِل  ،َعنـْهرمْ  ةٌ ولَ ؤر  َمسْ يَ رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت بـَْعِلَها َوَوَلِدِه َوهِ  َواْلَمْرأَةر  ،وٌل َعنـْهرمْ ؤر رَاٍع َعَلى َأْهِل بـَْيِتِه َوهرَو َمسْ 

 .30"وٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ؤر َأالَ َفكرلُّكرْم رَاٍع وَكرلُّكرْم َمسْ  ،وٌل َعْنهر ؤر َسيِِّدِه َوهرَو َمسْ 
 
 

                                                           

 29 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/secularism ،
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/la%C3%AFcit%C3%A9/45938?q=la%C3%AFcit%C3

%A9#45871. 
، مسلم: 901، ص 2، ج 2416وأميت"، رقم احلديث ، كتاب: العتق، باب: كراهية التطاول على الرقيق وقوله: "عبدي صحيح البخاريالبخاري:  30

 .1459، ص 3، ج 1829كتاب: اإلمارة، باب: فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرَّعية، رقم احلديث   صحيح مسلم،
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يات ملسلمة كجماعة، من تأسيس وتنظيم املزيد من مراكز ومجعمث يأيت بعد ذلك الفرض الكفائي املوجَّه لألقلِّيات ا

، وجتيب عن كل االستفسارات واألسئلة الدينية، سواء كان املوضوع قدميًا ومؤسسات تعلِّم الناس أحكام دين اهلل 
وكل ما  ةومشهورًا يف الرتاث اإلسالمي، أو من املستجدَّات احلديثة، كما يدخل يف فروض الكفاية أيًضا عمل الدعو 

 .31يتَّصل به
يات االجتماعية: هي ممثَّلة يف البيئة غري اإلميانية اليت يعيش فيها املسلم، فاجملتمع األورويب يف الغالب من شأن- ه التحدِّ

أن يزعزع قلب املؤمن ويستهويه إىل االحنراف، وكل ما ال حيمد عقباه، ويضاف إىل ذلك اإلسالموفوبيا املنتشرة اليوم يف 
 اليت تتطلَّب من املسلم هناك املزيد من الصرب واجلهد واحلكمة يف كل معامالته.أوروبا 

ومن القضايا االجتماعية قضية تربية األطفال، وهي قضية جوهرية ويف غاية اخلطورة يف رأيي، فتلقِّي أوالد املسلمني 
يات االجتماعي  ة.ثقافية إسالمية متينة حتصِّنهم من الغزو الفكري من أهم التحدِّ

ولذا يرى الباحث أنَّ بناء املدارس اإلسالمية اخلاصة، اليت تشمل طبًعا كل متطلَّبات وزارة الرتبية التابعة للحكومات 
هناك، ضروري ومقدَّم على بناء املساجد، ألنَّه مع تأسيس مثل هذه املدارس ميكن أواًل بناء مصلَّيات معها، يف حضنها 

ملساجد فيها بإذن اهلل تعاىل شبَّانًا عدة مهتمِّني بقضايا األمة، وهؤالء سيتكلَّفون بناء ا أو مالصقة هلا، وثانًيا سيتخرَّج
 واملراكز واجلمعيات اإلسالمية وكل ما حيتاج إليه األقلِّيات املسلمة.

يات االجتماعية الراجعة إىل ذات هذه األقلِّيات املسلمة، فال  زال اليوم هناك يوالبدَّ من االلتفات أيًضا إىل بعض التحدِّ
اختالف وتشرذم بينها، ألسباب تعود يف الغالب إىل اختالف العرق أو االنتساب إىل أصل قومي معني أو لتبين أفكار 

، وكذل ذلك مذموم شرًعا، فدين اهلل  يرذيب مثل هذه االختالفات، وال يعرتف بأي متييز بني الناس  أو تيار معنيَّ
 ،يَا أَيُـَّها النَّاسر : "، وقال النيب األمني [١٠احلجرات: ] چۈ ٴۇ ۋچقال عزَّ من قائل: إالَّ بالتقوى والعمل الصاحل، 

 ،َواَل أِلَمْحََر َعَلى َأْسَودَ  ،َلى َعَريبٍّ َواَل ِلَعَجِميٍّ عَ  ،َأاَل اَل َفْضَل ِلَعَريبٍّ َعَلى أَْعَجِميٍّ  ،َأاَل ِإنَّ َربَّكرْم َواِحٌد َوِإنَّ أَبَاكرْم َواِحدٌ 
 ."32بـَلََّغ َرسرولر اللَِّه  :قَالروا ؟أَبـَلَّْغتر  ،ِإالَّ بِالتـَّْقَوى ،َواَل َأْسَوَد َعَلى َأمْحَرَ 

 
 
 

                                                           
 .111م( ص1992ه/1413، 1)بريوت: مؤسسة الريان، ط األقلِّيات اإلسالمية في العالم،حممد علي ضناوي:   31

 .474، ص 38، ج 23489، رقم احلديث: مسند: حديث رجل من أصحاب النيب ، المسندأمحد بن حنبل:  32
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ڃ چ چ چ  ڄ ڃ ڃ   ڃچالنَّاسر بـَنرو آَدَم، َوَخَلَق اللَّهر آَدَم ِمْن تـررَاٍب، قَاَل اللَّهر:  أنَّه قال: " وروي عن النيب 

 .33"[١٣احلجرات: ] چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ
َولَْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعَلى  ،ةٍ َولَْيَس ِمنَّا َمْن قَاَتَل َعَلى َعَصِبيَّ  ،َلْيَس ِمنَّا َمْن َدَعا ِإىَل َعَصِبيَّةٍ ويف اآلثار املرفوعة أيًضا: "

 .34"َعَصِبيَّةٍ 
وكيات ال متتُّ أيادي سبأ، وأن ترتك سلفعلى األقلِّيات إذن؛ لكي تنجح يف جمتمع غري إسالمي أالَّ تتفرَّق وتذهب 

م املصلحة العامة على العصبية اخلاصة، مهما كان نوعها، وأن توقن بأنَّه ال ميكن النجاح إالَّ  لإلسالم بصلة، وأن تقدِّ
، وقال: [١٠٣آل عمران: ] چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچبوحدة الصفوف، كما أمر به الشرع، قال الباري جلَّ وعال: 

 .[٤٦األنفال: ] چ پپ ڀڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ 
يات االقتصادية: تتمتَّع األقلِّيات املسلمة اليوم بفضل اهلل - بأناس أكِّفاء ومتخصصني يف كل جماالت  التحدِّ

ومستويات اجملتمع، فلديها جرَّاحون، وأطباء، ومهندسون، وحمامون، وسياسيون، وأساتذة، ومتخصصون يف اللغة العربية 
ا الذي ينقص والعلوم الش رعية، وغريها من االختصاصات، وكذلك ال ينقصهم أصحاب احلرف اليدوية املختلفة؛ وإمنَّ

هذه األقلِّيات هي الوسائل االقتصادية والدعائم املادية، فاملال عصب احلياة، وال ميكن بناء أي مشروع دونه، وما فائدة 
اجد واملراكز اإلسالمية؟ وما فائدة كثرة األساتذة واملعلِّمني إذا وجود أئمة وخطباء ودعاة وال قدرة مالية على بناء املس

انعدمت اإلمكانية املادية إلنشاء مدارس وثانويَّات؟ وما عسى أن تؤسس هذه األقليات إذا ليس هلا صامت وال ناطق؟ 
 املشروعات ل احلكومات يفويضاف إىل ذلك أنَّ األسعار يف أوروبا غالية جًدا، واملتطلَّبات املادية كثرية، وال تتدخَّ 

اإلسالمية غالًبا، فضاًل أن تكون هناك وزارة أوقاف تساعد املسلمني وتوظِّفهم، فال تنقص إذن لألقلِّيات األدمغة وال 
األيادي، ولكن تنقصها السيولة اليت ستمكنها من تأسيس ما حتتاج إليه، من مدارس ومساجد ومراكز ومجعيات تدافع 

 متثِّلها، وغري ذلك. عن حقوقها، وأحزاب
 
 

                                                           
م(، أبواب: تفسري 1998حتقيق: بشار عودة معروف، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي،  سنن الترمذي، أبو عيسى حممَّد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي: 33

 ، وقال: "هذا حديث غريب".242، ص 5، ج 3270سورة احلجرات، رقم احلديث: ، باب: من القرآن عن رسول اهلل 

حتقيق: حممَّد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: دار الفكر، دون تاريخ(، كتاب:  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي: 34
 .753، ص 2، ج 5121األدب، باب: يف العصبية، رقم احلديث: 
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ولذا فيجب على األقلِّيات املسلمة أن تبذل أقصى جهدها إلجياد هذه السيولة، سواء كان بطريقة التجارة والشركات 
اإلسالمية، أو برجال األعمال، أو األثرياء من املسلمني، أو الصدقات والتربعات، مث تنظِّمها وتسخِّرها ملا فيه مصاحل 

بغي للدول اإلسالمية وللمسلمني األثرياء يف العامل أن يساعدوا هذه األقلِّيات اليت تعترب جزًءا من املسلمني، وكذلك ين
األمة اإلسالمية، فاملسلمون جسد واحد يشد بعضه بعًضا، وحيمي بعضه بعًضا، واهلل يف عون العبد ما دام العبد يف 

َياِن َيشردُّ بـَْعضرهر بـَْعًضاِإنَّ اْلمرْؤِمَن لِْلمرْؤِمِن كَ : "عون أخيه، قال النيب  تـََرى : "، وقال النيب 35"َوَشبََّك َأَصاِبَعهر  ،اْلبـرنـْ
ِهْم َوتـََوادِِّهْم َوتـََعاطرِفِهْم َكَمَثِل اجلََْسدِ  ، 36"هر َسائِرر َجَسِدِه بِالسََّهِر َواحلْرمَّىِإَذا اْشَتَكى عرْضًوا َتَداَعى لَ  ،اْلمرْؤِمِننَي يف تـَرَامحِر

نـَْيا: "رسول اهلل وقال  َوَمْن َيسََّر  ،ْوِم اْلِقَياَمةِ نـَفََّس اللَّهر َعْنهر كرْربًَة ِمْن كرَرِب يَـ  ،َمْن نـَفََّس َعْن مرْؤِمٍن كرْربًَة ِمْن كرَرِب الدُّ
نـَْيا َواآلِخرَِة  َعَلى مرْعِسٍر َيسََّر اللَّهر َعَلْيِه يف  نـَْيا َواآلِخرَةِ  للَّهر يف َوَمْن َستَـَر مرْسِلًما َستَـرَهر ا،الدُّ َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن  َواللَّهر يف  ،الدُّ

 .37"َعْوِن َأِخيهِ  اْلَعْبدر يف 
يات السياسية، فالقارة - يات اليت جيب على األقلِّيات املسلمة جماهبتها التحدِّ يات السياسية: من أهم التحدِّ التحدِّ

ا تقودها السياسيون واملفكِّرون، ولذا كان من  األوروبية وخاصة غرهبا، ال تقودها قوَّاد اجليش أو القوة العسكرية، وإمنَّ
الفرض الكفائي على املواطنني املسلمني تشكيل أحزاب ومنظَّمات سياسية تؤثِّر على سياسة البلد، مبا يعود بالنفع 

شوؤن املسلمني ال سياسيون ال يهتّمون بواخلري على األقلِّيات، ألنه إذا مل يهتّم املسلون بشؤون السياسية، فسريأسهم 
 حمالة.

وكذلك للحكومات العربية واإلسالمية دور ومسؤولية يف هذا اجملال؛ فعليها أن تدافع عن هذه األقلِّيات على املستوى 
 السياسي، فال يعقل أنَّ العامل العريب اإلسالمي يشرتي ويستهلك بضائع وخدمات من الغرب باملليارات دون شروط أو

قيود اقتصادية أو سياسية، وكما ذكرت، لبعض األقلِّيات الدينية يف أوروبا من القوة والنفوذ السياسي من اخلارج ما 
 جيعلها حمميَّة من كل قرار سياسي أو انتقاد فكري ضدها.

 

                                                           
صحيح ، مسلم: 182، ص 1، ج 467، أبواب: املساجد، باب: تشبيك األصابع يف املساجد وغريه، رقم احلديث صحيح البخاريالبخاري:  35

 .1999، ص 4، ج 2585كتاب: الرب والصلة واآلداب، باب: تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم احلديث   مسلم،

كتاب: الرب   صحيح مسلم،، مسلم: 2238، ص 5، ج 5665باب: رمحة الناس والبهائم، رقم احلديث ، كتاب: األدب، صحيح البخاريالبخاري:  36
 .1999، ص 4، ج 2586والصلة واآلداب، باب: تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم احلديث 

، 4، ج 2699القرآن وعلى الذكر، رقم احلديث كتاب: الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: فضل االجتماع على تالوة   صحيح مسلم،مسلم:  37
 .2074ص 
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رك من لدامنوالعامل اإلسالمي ال يزال مع األسف ضعيف جًدا يف هذا امليدان، ولعل أدل األمثلة على ذلك ما نشره ا

، ورغم إنكار العامل اإلسالمي ذلك، فقد أعادت نشرها، مع أنَّ هذه الدولة رسوم مسيئة إىل شخصية رسول اهلل 
مكوَّنة من مخس مليون نسمة فقط، وليس هلا وزن يذكر إطالقًا يف أوروبا، ورغم ذلك حتدَّت أكثر من مليار ونصف 

 و بأخرى.لويب" أو قوة سياسية واقتصادية ستضغط عليهم أو تعاقبهم بطريقة أمسلم يف العامل، ملعرفتها أنَّه ليس هلم "
التحدِّيات القانونية: ما ظهر من تشريعات وقوانني ضد املسلمني يف أوروبا منذ أوائل القرن الواحد والعشرين، استدعى -

 .38على ذلك ليات هي أول املسؤولةضرورة تكوين قوة قانونية حتمي األقلِّيات املسلمة وتدافع عن مصاحلها، وهذه األق
ومنع املرأة من ارتداء احلجاب أو النقاب ليس إال واحدًا من أبرز األمثلة على ذلك، ولذا فعلى املواطنني املسلمني 
األوروبيني أن يؤسسوا مجعيات وأنظمة قانونية خاصة مكوَّنة من قضاة وحمامني مسلمني، وخرباء خمتلفني على دراية تامة 

ر بلداهنم واألحكام التشريعية والقانون الدويل؛ لكي حيفظوا حقوق األقلِّيات املسلمة اليت أمهلت إىل حدٍّ كبري من دستو 
 لألسف خالل هذه السنوات األخرية.

 الخاتمة

حاصل ما أوصلنا إليه البحث العلمي يف حتليل أوضاع األقليات املسلمة يف أوروبا أن هلذه األقليات حتّديات كثرية 
ها، وابتالءات عدة جتاهبها، ولكن يف الوقت ذاته متلك ما تتصدى هلذه التحّديات، وتقاوم هذه االبتالءات، تواج

 وميكن لنا تلخيص ذلك يف النقاط التالية:

أواًل: تعترب األقليات املسلمة من أكرب األقليات من حيث عددها وحجمها يف القارة األوروبية مع أكثر من أربعني مليون 
 هذا مما يساعدها بال شك إىل إجناز مشارع عظيمة كثرية إن هي أخلصت واجتهدت.نسمة، و 

ثانًيا: منو اإلسالم يف أوروبا أكثر وأسرع من منو غريه من الديانات، فالذين يعتقدون اإلسالم يف هذه القارة أكثر ممن 
 يعتنق املسيحية أو اليهودية أو غريمها من الديانات.

 يف أوروبا بأكثر نسبة من الشباب، وهذا مما جيعل أماًل كبريًا يف األجيال اآلتية.ثالثًا: حيظى املسلمون 
 

                                                           
 38   Responsabilites et droits des  -Les Musulmans dans La Laicite Tariq Ramadan: 

musulmans dans les societies occidentales, (Lyon: Tawhid, 1994) p112.  طارق رمضان: املسلمون يف العلمانية
 قوقهم يف اجملتمعات الغربية .مسؤولية املسلمني وح -
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رابًعا: أكثر املسلمني اليوم مواطنون يف أوروبا ويعرفون أوطاهنم وما جيري من قوانني وأحكام وأعراف وعادات مما جيعلهم 

 تبث يف متّكنهم من الرد على الشبهات اليتقادرين على التخطيط وإنشاء مشارع كثرية ختدم مصاحل األقليات هناك، و 
 حق اإلسالم واملسلمني، وتسّهل عليهم عمل الدعوة ونشر اخلري يف جمتمعاهتم.

وهذه األسباب وغريها جتعل الباحث متفائاًل يف مستقبل هذه األقليات ومسريها، وكل ما تعانيه من حمن وفنت فهو من 
، كما قال الباري ص عنها، فعليها الصرب والعمل وحسن التوكل على اهلل سنة اهلل تعاىل يف هذا الكون اليت ال حمي

 :[٢٠٠آل عمران: ] چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ائ چ . 

وأخريًا يوصي الباحث باالكرتاث بأوضاع األقليات املسلمة يف أحناء العامل بتقدمي حبوث علمية اجتماعية حتّلل أحواهلا 
 يئة اليت تعيش فيها، وذلك ألنه كما سبق ذكره يف املقدمة، كل بقعة من العامل ختتلف عنحسب طبيعة اجملتمع والب

 غريها فلها خصوصياهتا وظروفها ومزايا اخلاصة هبا، واهلل تعاىل أعلى وأعلم.
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