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تقدمي بقلم معايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد آل الشيخ
وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
املشرف العام على مركز البحوث والدراسات اإلسالمية
احلمد هلل رب العاملني ،والصال ة واللال لى اا م انأبياا واملسلىني ،بيااا محمد ولى
آله وصحيه ،ومن تيعهم بإحلان إىل يو الدين.
أما بعد:
فـإبه ملن فـضل اهلل  لى هذه اليـالد ،أن قـاض هلا من يـجمع شتاهتا،
ويوحد أجـزا ها ،ويسفـع كىمة اهلل فـاها ،ويتخذ من كتاب اهلل ولاة رلوله  -صى
اهلل لىاـه ولىم  -دلتـورا هلا ،وماهج حـاـا ة يطيقه يف شؤوهنا ،ويتعهد بالدلو ة
إىل اهلل ،وادمة امللىمني يف كل أحنا العامل .إبه مؤلس املمىكة العسباة اللعودية ،املىك
ليد العزيز بن ليد السمحن آل لعود  -طاب اهلل ثساه  -الذي أرل قوالد هذه اليالد
لى أصول العقاد ة اإللالماة الصحاحة ،واط هلا املاهج اللىام الذي تلري لىاه،
فـجزاه اهلل اريا ،وأجزل له املثوبة ،وألكاه فلاـح جااته .مث لار أبااؤه الربر ة لى
ماهجه ،فـتابعوا امللري ،حـىت آل انأمس إىل اـاد احلـسمني الشـسيفني املىك فـهد
بن ليد العزيز  -أدا اهلل لزه وتوفـاقه  -فـحمل راية هذه اليالد بقو ة ،وشاد يف
اليـالد معامل هنضة شامىة يتحدث لاها القاصي والداين بالثاا واإللجاب.
وقـد متلك  -حـفظه اهلل  -بثوابت هذه اليـالد ،فـجعل كـتاب اهلل  يف
مقدمـة اهتمـاماته ،فـأمـس بإبشـا مدارس حتـفاظ القسآن الكسمي ،وحىقات
امللاجد ،واجلمعاـات اخلـريية ،وإقـامة امللابقات احملىاـة والدولاـة حلـفظ القسآن
الكسمي وجتـويده وتفـلـاـسه ،وأوىل انأوقـاف لااية اـاصـة ،مث أبشأ جممع
املىك فـهد لطيالة املصـحف الشسيف يف مدياة رلول اهلل  ذلك املعىم الكيري
والصسح الشامخ الذي أصيح مفخـس ة لىعامل اإللالمي أمجع ،ويعد هذا العمل العظام
دلامـة قـوية من دلائم احملـافظة لى القسآن الكسمي تالو ة وجتـويدا وتفـلاـسا،
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مصداقـا لقول اهلل . ) ( }         { 
مث كابت تولعة احلسمني الشسيفني ،وما اشتمىت لىاه من مسافق وادمات مل يليق
هلا مثال ،وذلك لساحة ضاوف السمحن من احلـجاج واملعتمسين والزوار.
وقـد محل اـاد احلـسمني الشسيفني مهو امللىمني يف كل أحنـا العامل ،فدلا
إىل تضاماهم ،ولع إىل توحاد صفوفـهم ،فكابت له فاها مواقف مشسفة مشهود ة.
وقـد اهتم  -حـفظه اهلل  -مبشكالت انأقىاات امللىمة اهتماما بالغا .وجتى هذا
االهتما يف صور مـختىفة ،ماها توثاق الصالت معها ،وبعث العىما والدلا ة وانأئمة
احلـفاظ إلاها ،وإمدادها باملصاحـف وكـتب التفلري واحلـديث والفقه وغريها،
وباا امللاجـد ،وإقـامة املساكـز واملعاهد ،وتاظام الادوات واملىتقاات واملؤمتسات

ملااقشة مشكالهتا ،وامليادر ة إىل جندهتا وإغاثتها كىما بزلت هبا بازلة ،امتثاال لقول اهلل 

{  ، )2( }     وقـول الايب  { مثل املؤماني فـي توادهم
وتسامحهم وتعاطفهم كمثل اجلـلد الواحد إذا اشتك ماه لضو تدال له لائس اجللد

باحلم واللهس } (. )3

وقـد صسح اـاد احلـسمني الشـسيفني يف إحـدى كىمـاته التـارخيـاة بأن
فـي مقدمة أولوياته " احلسص لى تطياق الشسيعـة اإللالماة ،واالحتكا إلاها يف كل
شأن من شؤوباا ،ال تأاذبا يف ذلك لومة الئم ،وأن بكون دوما يف ادمة اإللال
وامللىمني " .وكـان من اهتمامه  -حـفظه اهلل  -بشـؤون اإللال وامللىمني،
وحـسصه لى تسكاز اجلهود يف ذلك وتوحادها أن أمس بإبشا وزار ة الشؤون اإللالماة
وانأوقـاف والدلو ة واإلرشاد.
( ) لور ة احلجس آية . 9 :
( )2لور ة املائد ة آية . 2 :
( )3اليخاري انأدب ( ، )5665ملىم الرب والصىة واآلداب ( ، )2556أمحد (. )207/4
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وهذا الكتاب الذي تـصدره الوزار ة مبااليـة مضي لشسين لامـا لى تويل
اـاد احلـسمني الشسيفني مقالاد احلكم يف هذه اليـالد املياركة يقد صورا بارز ة من
لاايته بـخـدمة اإللال  ،واهتمامـه بشؤون امللىمني وقـضاياهم .فـجـزاه اهلل
اـري اجلـزا لى مـا قـد  ،ومتعه بالصـحـة والعافاة ،وأليـغ لىاه بعمه ظاهس ة
وباطاة.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصى اهلل ولىم لى بيااا محمد ،ولى آله وصحيه ولىم.
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مقدمة بقلم د  .مساعد بن إبراهيم احلديثي
املدير العام ملركز البحوث والدراسات اإلسالمية

بلم اهلل السحـمن السحام ،والصـال ة واللـال لى اا م انأبياا واملسلىني ،ولى
آله وصحيه ولىم .أما بعد:
فـهذا الكـتـاب يسصـد بأمـابة وصـدق جـهـود اـاد احلـسمني
الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز يف اـدمة انأقىاات امللىمة يف العـامل ،ويتطسق إىل
مـلـاـس ة اليـذل والعطا فـي دلم العـمل اإللالمي ،يف كل مكان ،حـاث
جـعىت املمىكة ذلك رلـالة وهدفـا أصاال ال حتاد لاه.
لقد أوىل اـاد احلـسمني الشـسيفني اهتمـامه الكياـس بقضـايا انأقىاـات
امللىمة ،ووجـه جـابيا كـيريا من إمكابات املمىكة اـدمة هلذه انأقىاات ،ودلما
هلا ،وهنوضا مبلتواها ،وتأيادا من أجل احلفاظ لى هويتها اإللالماة.
والتعـسض الكتـاب فـي فـصوله اخلـملـة املوضـوع من كـافـة
جوابيه ،ابتدا حباا ة ااد احلـسمني الشسيفني ،أمد اهلل يف لمسه ،وأبسز املها وانألمال
اليت قا هبا ،وذلك يف الفصل انأول ماه .ويف الفصل الثـاين ،حتـدث الكتـاب لن
واقـع انأقىاات امللىمة وحضورها لى اسيطة العامل ،وذكس أماكن ظهورها يف آلاا
وفـي إفـسيقاا ويف أوروبا ،ويف انأمسيكتني ،وتعسض ملشكـالهتا الثقافاـة واالقتصادية
واالجتمالاة يف كل مكان من العامل.
مث تطسق الكتـاب يف الفصل الثـالث إىل مـجـاالت دلم املمىكة لألقىاات
امللىمة من لمار ة احلـسمني الشسيفني ،وادمة ضاوف السمحن ،والتضافـة املمىكة
لىحـجاج ،وبشس امللاجـد واملساكز اإللالماة يف بقاع متفسقة من العامل ،واـدمة
القسآن الكسمي ،واللاة الايوية من اـالل طيالة املصحف الشسيف وتوزيعه ،وملابقات
القسآن الكسمي ،وافـتتاح اجلامعات والكىاات ،مع بشس العىم بني انأقىاات امللىمة لن
طسيق املدارس واملعـاهد والكـسالي العىماـة يف اجلـامعات العاملاـة ،وتكسيس
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املاـح الدرالاـة لألباا والدارلني ،ولقد املىتـقاـات الثقافـاـة اإللالماة ،وكل
مـا من شـأبه أن يدلم انأقىاات امللىمة لاالاا واقـتصاديا وثقافاا.
أما الفصالن السابـع واخلامس فـقـد تااوال دلم املمىكة هلذه انأقىاات دلويا
ومـاديا وإغاثاا ،وما قـدمته من تربلات لخـاة ،وملالدات بقدية وإغاثاـة لاجىة،
مث اـتم هذا الفصل بأثس اهلائات العامىة يف إطار ماظمة املؤمتس اإللالمي ،ورابطة العامل
اإللالمي ،وهائة اإلغاثة اإللالماة العاملاة ،والادو ة العاملاة لىشياب اإللالمي وغريها.
ويعد هذا الكـتـاب إضافـة جـديد ة لتوثاق جـوابب من إلهامات املمىكـة،
بقااد ة ااد احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز  -حـفظه اهلل  -وملابد ة
ويل لهده انأمني ومسـو الاائـب الثـاين -حـفظهما اهلل  -يف دلم انأقىاات
امللىمـة واـدمـة اإللال وامللىمني يف شىت بقاع العامل ،وهو لاس لوى محـاولة
إللطا مناذج من تىك اجلـهود اليت يعسفها القاصي والداين وتشهد هبا الوقائـع
واملشاريـع يف كل مكان.
حنمد اهلل ليـحـابه وتعاىل لى آالئه ،وما أبعم به لىااا من انأمان والساـا ،
وبلـأله تعاىل أن حيفظ هذه اليالد ،وأن يوفق من يسلاها إىل لمل اخلري دائما.
واحلـمد لـىه رب العاملني ،وصى اهلل ولىم وبارك لى ليده ورلوله محمد ولى
آله وصحيه ولىم.
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كلمة خادم احلرمني الشريفني
إن املمىكة العسباة اللعودية اليت تعتز كل االلتزاز خبدمتها لإللال وامللىمني حلسيصة
أشد احلسص لى تطياق الشسيعة اإللالماة بصا وروحا ال تأاذها يف ذلك لومة الئم،
وكان من الطياعي أن تعىن هذه اليالد مىكا وحكومة وشعيا بشؤون اإلاو ة امللىمني يف
كل مكان ،وأن تلهم بقدر ما تلتطاعه من أجل بصس ة قضاياها العادلة ،وللاا هاا يف
جمال حصس تىك اإللهامات لى امتداد لد ة لقود؛ نأهنا مدوبة من مظاهنا؛ ونأن املعااني
هبا يعىموهنا ويعسفون آثارها ومسدوداهتا اخلري ة.
خادم احلرمني الشريفني
فهد بن عبد العزيز آل سعود
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الفصل األول  :خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز ومسرية
البذل والعطاء

املبحث األول :اململكة والعمل اإلسالمي
أراد اهلل هلذه البالد اخلري والربكة عندما جعلها مهبطا لوحيه ومهدا ومنطلقا لرسالة
اإلسالم اخلالدة اليت بعث هبا خامت األنبياء حممدا  ومن هذه البقعة املباركة انطلقت
دعوة اإلسالم إىل العاملني ،ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا ،وحكم اإلسالم حياة الناس
عقيدة وشريعة فترة طويلة من الزمن ،ومرت مئات السنني ،ظهرت فيها دول ،ودالت
دول ،وقام املسلمون بدورهم احلضاري التارخيي الذي عربت عليه احلضارة اإلنسانية
احلديثة من عصورها املظلمة إىل العصر احلديث.
لى أن ابتعاد انأزماة لن القـسون انأوىل ،وهي ااـس القسون ،وقىة العىما
املتفقهني يف دين اهلل أدى إىل ابتعاد الااس لن اإللال الصحاح ،فوقـعوا يف اليـدع
وانأضـالال ،وابتـشـست اجلـهـالة يف حـاـا ة الااس ،وإن ظىت انأراضي
املقدلـة لى حـاهلا من حـاث مزنلتها الديااة مقصدا لىحـجـاج واملعتمسين
والزائسين.
ونأن اهلل كـتب هلذه اليـقـاع دورا تارخيـاا تؤديه حنـو امللىمني ،فقد قـاض
هلا إمامني جىاىني مها اإلما محمد بن لعود ،واإلما محمد بن ليد الوهاب -رمحهما اهلل
 وقد تزامات والية اإلما محمد بن لعود مـع ظهور الدلو ة اإلصالحـاة لى يدالشاخ اجملدد محمد بن ليد الوهاب ،فتعاون اإلمامان لى احلكم مبا أبزل اهلل ،ومقاومة
اليدع وانأضـالال ،ورد الااس إىل دين اهلل ولقاـد ة اإللال الصافاة.
مث دارت انأحـداث وتعاقـيت انأزماة ،ولادت الفوض واالبتـعـاد لن الدين
إىل حـاـا ة الااس ،ولاطس اجلـهل ،وداىت اجلـزيس ة العـسباـة فـي مـسحىة من
االبتكاس واالرتكـاس ،ولم االضطساب واالقـتـتـال بني القـيـائل واحلكـا يف
أجـزا اجلـزيس ة ،إىل أن مكن اهلل املىك ليد العزيز بن ليد السمحن آل لـعود من
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توحاـد أجـزا اجلزيس ة العسباة ،وتألاس املمىكة العسباة اللعودية ،وألىن املىك ليد
العزيز ماذ الاو انأول من توحاد املمىكة أبه إمنا جياهد لتعمام شسيعة اهلل كما جا ت يف
كتاب اهلل الكسمي ،ولاة رلوله  وتساث اللىف الصاحل من لىما انأمة.
فكان ذلك هو اللمة املماز ة اليت لسفت هبا املمىكة ماذ ذلك احلني وحىت يوماا
هـذا ،وإىل أن يسث اهلل انأرض ومن لىاها ،دولة إلـالماة تطيق الشسع واحلكم مبا
أبزل اهلل ،وتقو لى اـدمة اإللال  ،وتاهض مبلؤولااهتا جتـاه قضايا امللىمني.
وإذا كان املىك ليد العزيز هو أول زلام إلالمي يف العصس احلديث ،يهتم بأمس
امللىمني ،ويعمل لى تيين العمل اإللالمي يف العامل كافة ادمة لدياه ولىمـلىمني،
وذلك لادما دلا إىل التضـامن اإللالمي ،وحث امللىمني لى التـضـامن والتكاتف،
فـإن أباا املىك املؤلس املىوك لـعـودا وفاصال واالدا  -يسمحهم اهلل  -جعىوا
ادمة اإللال وامللىمني ماهجا أصاال يلريون لىاه يف قاادهتم هلذه اليالد.
وظل العمل لإللال وأهىه ،واالهتما بقضايا امللىمني أحد أهم ركائز اللاالة
اللعودية ،وجوهس رلالة املمىكة حنو أشقائها امللىمني .إىل أن كان لهد اـاد
احلـسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز  -حيـفظه اهلل  -الذي تسلم اط والده
وإاـوابه املىوك من قـيىه ،وحـسص ماذ تلىمـه قـاـاد ة هذه اليـالد  -أيدها اهلل
 لى اـدمة دياه وبىده وشعـيه وإاـوابه امللىمني يف كل مكان ،وجلدتاإلجنـازات العمالقـة واجلهود الكيري ة يف لهد ااد احلـسمني الشـسيفني االلتـزا
التارخيي لىقاـاد ة اللعـودية جتاه قضايا اإللال وامللىمني.
وظىت اـدمة احلـسمني الشـسيفني رلـالة ماضاة تقو هبا املمىكة ،فـالـست
ليل احلـج ،ووفـست انأمن واالطمئاان لوفـود السحـمن ،وزاد االهتمـا
بامللـجـد احلـسا وامللـجـد الايوي واملشالس املقدلة ،وجـسى هلما أكـرب
تولعة يف تارخيهما يف لهد اـاد احلـسمني الشـسيفني  -أيده اهلل  -ومتثىت
اخلـدمـة العظامة لإللال اليت تفسدت هبا املمىكة يف إقامة منوذج حكم يطيق شسيعة
9
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اإللال يف الواقـع املعاصس.
وقد التولب هذا الاموذج الطموحـات والتطىعات اليت يلع إلاها أي شعب
ملىم ،وكان التصا املمىكة بكتاب رهبا ولاة بياها لييا رئالاا يف تلامها املكابة العاملاة
اليت حتظ

هبا ،ولييا يف هنضتها وازدهارها ،وحتقاقها لىعـديد من اإلجنـازات

العمـالقة ،وألطت املمىكة القدو ة من هنجها ،وقدمت الاموذج لىدول الساغية يف اللري
لى هذا املاهج.
وجعىت املمىكة العمل اإللالمي بني امللىمني رلالة وهدفـا أصاـال ،تعمل لى
حتـقاقه لى أرض الواقـع ،ولالت شعارات والفتات جمسد ة من العمل احلقاقي .إن
هذه اليالد وقاادهتا تعـسف ملؤولااهتا جتاه امللىمني ،وتؤدي دورها املاوط هبا جتـاه
هذا الدين وبشسه ،والدلو ة إلاـه ،وقـد وظفت املمىكة إمكاباهتا العىماة واليشسية
واملادية لالهتما بشؤون اإللال وامللىمني ،مما أكلب هذه اليالد شسلاة الدفاع لن
حقوق اإللال  ،وجعل امللىمني يف أحنا انأرض يتعىقون هبا لادما تزنل هبم بازلة.
ومحىت املمىكة لوا التضامن اإللالمي ماذ لهد املىك ليد العزيز  -يسمحه اهلل -
وحـىت لهد اـاد احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز  -حيفظه اهلل -
وظل ميـدأ التضامن لاد قـاادات هذه اليـالد لمـال وإجنـازا وتعاوبا وتالاقا
وبصس ة ومواقف تارخياة.
ففي مـجال الدلو ة إىل اهلل تواصل املمىكة جـهودها ،وتقو بسلالتها يف هذا
املادان اري قاا  ،وتدلم الدلا ة واملساكز اإللالماة واجلمعاات الدلوية.
ويف مـجال امللاجد جند احلسص لى دلم باوت اهلل ،وامليادر ة بإقـامة امللاجد
واملساكز اإللالماة ،حـىت وصل لددها يف لهد ااد احلسمني الشسيفني أكثس
من (  ) 057ملجدا ومسكزا ماتشس ة يف أحنا العامل.
ويف جمـال التعىام أبشأت املمىكة  -وااصة يف لهد ااد احلـسمني الشسيفني -
العديد من املدارس واملعاهد وانأكـادمياـات اإللالماـة ،واـاصة فـي مااطق
7

جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد

تواجـد انأقىاات امللىمة ،وقد اـصصت املمىكة ماحا درالاة لاوية لعدد كيري من
أباا الدول اإللالماة لىدرالة فـي جامعات املمىكة ومعاهدها.
ويف جمال االقـتصاد تعترب املمىكة أكرب امللامهني واملمولني لياك التاماة اإللالمي
الذي يلهم يف تاماة اقتصاديات العامل اإللالمي بفالىاة مىحوظة .ويف جمـال اإلغاثة
واإللابات العاجىة جنـد املمىكـة لياقـة يف هذا املادان ،ويف كل بازلة قـد تزنل
بامللىمني جنـد اـاد احلـسمني الشسيفني  -أيده اهلل  -ييـادر إىل إغاثة إاـوابه
املاكوبني ،وتفسيج كـسباهتم ،لوا من جـسا احلـسوب والصسالات أو من جسا
الكوارث.
ولى أرض املمىكـة توجـد العديد من املاظمات واملؤللات اإللالماة اليت تدلم
العـمل اإللالمي ،ومتدها املمىكة بالعـون املادي حـىت تتـمكن من أدا وظائفها
وحتقاق أهدافـها.
ويف مـجال ادمة القسآن واللاة املطهس ة جتسي لى أرض املمىكة أكثس من ملابقة
حلـفظ القسآن وتالوته وتفلريه ،وماها ملابقة املىك ليد العزيز الدولاة اليت تعقد لاويا
يف مكة املكسمة ،يشارك فـاها أباا امللىمني من خمتىف أحنا العامل.
وكـذلك تلـهم جـائز ة املىك فـاـصل اليت أبشـأهتا املمىكة يف ادمة
اإللال والقضايا العىماة والفكسية والثقافـاـة ،والتشـجـاـع لى ارتاـاد هذه
اجملـاالت اليت تصب يف الاهاية يف ادمة انأمة والقضايا املصريية.
إن جماالت ادمة اإللال اليت تسلاها وتدلمها املمىكة ال تقف لاد حد ،وال
يلتطاـع املس حصسها ،وتتعدد اإلجنـازات واجلهود يف هذه اجملـاالت لتشمل امللىمني
يف مااطق لديد ة من العامل ،وقـد زاد حـجمها يف لهد اـاد احلسمني الشسيفني
املىك فـهد بن ليد العزيز  -يـحـفظه اهلل  -الذي حتـققت لى يديه  -أيده اهلل -
العـديد من املاجـزات التـارخيـاة ،وواصل جهوده يف اـدمة امللىمني واملقدلات
اإللالماـة ،وجاهد يف ليال مجـع مشل امللىمني ،وحتقاق أهداف التضامن اإللالمي،
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ومل يداس  -أيده اهلل  -جهدا وال ماال يف ملالد ة امللىمني ،وتقدمي العون الذي
حيتاجوبه.
وال غسو إزا هذه اجلـهود يف ادمة اإللال وامللىمني أن تقسر جلاة جائز ة املىك
) ماح مقا اـاد احلسمني الشسيفني املىك

فـاصل العـاملاة لا  474هـ ( 954

فهد بن ليد العزيز جائز ة املىك فاصل العاملاة يف ادمة اإللال .
هذا هو اـاد احلـسمني الشـسيفني املىك فـهد بن ليـد العـزيز الذي
ااـتـار لافله هذا الىقب بدال من صـاحـب اجلـاللة ،وقـال لاه  -أيده اهلل -
إبه لقب يشسفه ويلعده أن حيمىه.
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املبحث الثاين :سرية قائد
كان معلمه األول هو والده امللك عبد العزيز ،وقد اكتسب منه كثريا من
الصفات ،وتأثر بشخصيته تأثرا كبريا ،وكما هو معروف فقد كان للملك عبد العزيز
هنج فريد يف تربيه أبنائه ،نشأهم عليه منذ نعومة أظافرهم ،وهو النهج الذي يقوم على
االلتزام بدين اهلل ،واستهداف خدمة اإلسالم واملسلمني يف كل عمل ،ومد يد العون
لآلخرين ،واعتبار العمل العام تكليفا ال تشريفا.
كـان املىك ليد العزيز حـسيصا لى أن ياهل أوالده من يااباع اهلدى ،وهي القسآن
الكسمي واللاة الايـوية املطهس ة ،ولـاـس ة اللىف الصـالـح ،وفـي هذه املدرلة
بشأ املىك فهد بن ليد العزيز ،وكان معسوفـا لاه ماذ طفولته اهلدو واالتزان واملال إىل
الصمت والتفكري وإجاد ة اإلصغا وااللتماع واالهتما مبا يدور حـوله ،وهو ما الحظه
املىك ليد العزيز يف ولده الفهد ،فقسبه ماه ،وأجـاز له حضور مـجىلـه اخلـاص
رغم صغـس لاه ،حاث كـان املىك الوالد يـجتمع إىل أباائه الكيار يف اللن ورجـال
دولتـه ،وقـد أكليت هذه اجملـالس امليكـس ة املىك فـهد بن ليد العزيز اخلـرب ة
فـي مـخـتىف انأمور اللاـالاـة واإلدارية اليت كـابت تيحث يف جمالس والده،
وطسيقة معاجلـتها ،واختاذ ما يىز بشأهنا.
ولقد تولم املىك ليد العزيز بفسالته واـربته بالسجـال يف املىك فـهد خمايل
الاجابة والذكا والقدر ة لى حتمل امللؤولاات ،فـأوفده إىل اخلـارج يف مهمات رمساة
لديد ة ،ولهد إلاه يف كـثري من انأحـاان أن ياوب لاه يف حـضور بعض املاالـيات
الدااىاـة ،وخبـاصـة االجـتمـاع إىل رؤلا القيائل وألاان اليالد ،وقد أكليه
ذلك ارب ة والعة يف شؤون القيائل وأهل اليادية ،بدت بتائـجها اإلجيـاباة فاما بعد
لادما توىل وزار ة الدااىاة ،فـأدارها بكل الكفاية واالقتدار.
هكذا كان املىك ليد العزيز هو املعىم انأول لىمىك فـهد بن ليد العزيز ،لاه تعىم
أصول اللاـالـة وقـوالد احلـكم واإلدار ة ،وماه هنل ميـادئ احملـيـة
3
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والتلـامح والعطف جتـاه اآلاـسين ،واحلـز والصـالبة فامـا يتعىق مبصاحل
اليـالد العىاـا ،فـكان ملواهيـه الذاتاـة ،إضـافـة إىل ما تىقـاه لن والده املىك
املؤلس ،دور كيري يف تكوين شخصاته وصقىها ،وإلدادها لىملؤولاات اليت محىها وهو
ال يزال بعد يف مقتيل العمس.
ولد اـاد احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز آل لعود يف مدياة
السياض لا  343هـ ( 924

).

تىق املىك فهد بن ليد العزيز لىومه انأولاة يف املدرلـة اليت أبشأها املىك ليد
العزيز لتعىام أوالده ،مث التـحق باملعهد العىمي اللعودي الذي يويل التعىام الديين ولىو
الىغة العسباة اهتماما كيريا وألالاا ،مث تىق درالات خمتىفة يف اخلـارج إىل جابب
قـاامه بسحالت زار اـالهلا معظم دول أوروبا وآلاا وإفـسيقاا والواليات املتحد ة
انأمسيكاة.
وكـان أول مهمة رلـماة توالها اـاد احلـسمني الشـسيفني لادما لني لضوا
يف وفـد املمىكة العـسباة اللعودية إىل انأمم املتـحـد ة يف باـويورك لىتوقاع لى
ماثاقها ،وافـتتاح ألماهلا يف لا  365هـ ( 945

) ،وكان الوفد بسئالة انأمري

فاصل وزيس اخلارجاة.
ويف  5رباـع الثـاين  303هـ (  24ديلـمـيـس 953

) صـدر

املـسلـو املـىكـي رقـم (  ) 2957 / 26 3 / 5القـاضي بإبشـا وزار ة
لىمعـارف ،وتعاااه وزيسا هلا ،فكان اـاد احلسمني الشـسيفني بذلك أول وزيس
لىمـعـارف يف تـاريخ املمىكة.
ولقد كـابت فـتس ة تولاه وزار ة املعـارف لالمـة فـارقـة ومماـز ة فـي
تاريـخ تطويس التـعىام يف املمىكة ،ووضع اللاالة اليت لارت لىاها الوزار ة ماذ ذلك
احلني وإىل يوماا هذا ،وتألـلت لى يد اـاد احلـسمني الشـسيفني ماذ تولاـه
وزار ة املعارف العديد من املدارس مبساحىها املختىفة.
4
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وباشس يف تألاس أول جـامعـة فـي شيـه اجلـزيـس ة العسباة ،وهي جـامعة
املىك لعود يف السياض ،وكذلك إبشا املعاهد املتخصصـة اليت هتدف إىل إلداد
وتـأهال املعىمني واملعىمات ،وتأكدت ماذ ذلك احلني اللاالة التعىاماة يف املمىكة اليت
تعتمد الاهج اإللالمي ،وتدريس لىو الدين من فقه وتفلري وحديث ولغـة لسباـة
وحفظ وتالو ة لىقـسآن الكسمي ،وهو ما تافسد به املمىكة لن بقاـة دول العامل،
ولـالد لى تـألاس كـوادر دلوية اـدمت املمىكـة والعامل اإللالمي يف بشس
العىم والدلو ة إىل اهلل.
وكـابت أول مهمة لاالاة رمساة توالها ااد احلـسمني الشسيفني لى الاطاق
العسيب هي رئالته لوفد املمىكة العسباة اللعودية إىل الدور ة الثاباة .والثالثني جملىس جامعة
الدول العسباة اليت لقدت يف الدار الياضا يف  20صفس  309هـ (
959

ليتمرب

).

ويف  3مجادى اآلاـس ة  352هـ (  3أكـتوبس 962

) توىل اـاد

احلـسمني الشسيفني وزار ة الدااىاة ،فـألـاد تاظامها ،وطور كىاة قـوى انأمن
الدااىي " كىاـة املىك فـهد انأمااة حـالاا " ،كما أبشأ لددا من املعاهد
املتـخصصة لتـخسيـج الكوادر الوطااة املؤهىة من قوى وألىحة انأمن املخـتىفة،
واتيع فـاها ااد احلـسمني الشسيفني ألىوبه الذي اتيعه يف خمتىف مواقـع امللؤولاات
اليت توالها ،وهو إقـامة العمل لى ألـاس من العىم والتـعىام ،انأمس الذي يفلس
لسلة وجود ة اخلطوات التاموية ،واإلجنازات احلـضارية اليت حتـققت لى يديه -
حيفظه اهلل  -لادما توىل قااد ة انأمور يف اليالد.
وفـي لا  355هـ ( 965

) رأس وفد املمىكة العسباة اللعودية إىل الدور ة

الثاباـة ملؤمتس رؤلا احلكومات العـسباـة ،وكـان قـد رأس الوفـد أيضـا يف
الدور ة انأوىل اليت لقدت لا  357هـ ( 967
القاهس ة.
5
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وفـي لـا

) رأس وفـد املمىكة العـسباـة

 397هـ ( 907

اللـعـودية إىل بسيطاباا لىمشاركة يف احملـادثات املتعىقة مبلتقيل ماطقة اخلىاج العسيب
بعد قسار بسيطاباا االبلحاب من املاطقة.
كـمـا رأس لا

 394هـ ( 904

) وفـد املمىكة العـسباـة

اللـعـودية إىل الواليات املتـحـد ة انأمـسيكاـة ،حـاث لقدت اتفاقـاـة
التعاون االقـتصادي والتجاري بني اليىدين.
ويف لا  395هـ ( 905

) رأس وفد املمىكة العسباة اللعودية إىل مؤمتس قمة

الدول املصدر ة لىيتسول " أوبك ".
وقـا املىك فهد بن ليد العزيز بلىلىة من الزيارات إىل لدد من الدول العسباة
واإللالماة ،وكان هلذه الزيارات بتائـجها الطاية يف التعسف إىل هذه الدول ،وكـذلك
زياراته إىل الدول الصـديقـة يف آلـاـا وإفـسيقـاـا وأوروبا وأمسيكا ،وحسصه
لى التعسف لى أحوال امللىمني هااك ،وقد ألهمت هذه الزيارات يف دلم لالقات
املمىكـة العسباة اللعودية مع تىك الدول.
ويف  3رباـع انأول  395هـ (  25مـارس 905

) ااـتـاره املىك

اـالد بن ليد العزيز  -رمحـه اهلل  -ولاـا لىعهد وبائيـا لسئاس مـجىس الوزرا ،
وكـابت ملؤولااته تشمل لالو ة لى ذلك السئالـة العىاا لعدد من اجملالس واهلائات
امللـؤولة لن أهم القطالـات يف املمىكـة ،ومن ذلك الىجاة العىاـا لشـؤون
احلـج ،والىجاة العىاا للاالة التعىام ،واجملىس انألى لىجامعات ،واجملىس انألى
لىيتسول واملعادن ،وغريها من اجملالس والىجان العىاا.
وهكذا فـإن اـاد احلـسمني الشـسيفني  -حـفظه اهلل  -كـان اللـالد
انأمين لىمىك االد  -يسمحه اهلل  -وألهم بشكل فالل يف تافاذ مشسولات اليااـة
انألالاة العمالقـة يف اليـالد ،والعديد من اإلجنـازات اليت بقىت املمىكة العسباة
اللعودية حـقا وواقـعا إىل القسن الواحـد والعـشـسين ،وألـهـمت فـي
6

جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد

متكـني املمىكـة من االلتـفات إىل قـضـايا امللىمني ،وبذل مـزيد من اجلهود يف
تاماة العامل اإللالمي ،ودلم قضايا انأقىاات امللىمة.
وىف  2شعيان  472هـ (  3يوباو 952

) بويع فـهد بن ليد العزيز مىاكا

لى اليـالد بعد وفـا ة املىك االد -يسمحه اهلل  -كما بويـع صاحـب اللمو املىكي
انأمري ليـد اهلل بن ليد العزيز ولاـا لىعهد ،وبذلك ابتـقىت انأمابة من اري لىف إىل
اري اىف  -إىل اـاد احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز الذي هنض
بشسف انأمابة اـري هنوض ،واتلم لهده ومتاز حبـجم هائل من اإلجنازات لى
امللتويني الدااىي واخلـارجي ،لتيىـغ هذه انأرض املياركة  -بفضل اهلل  -مث بفضل
تفاباه يف اـدمة شعيه ودياه وأمته ما تاعم به املمىكة وشعيها الاو من راـا وازدهار
وأمن وأمان ،وما حتظ به املمىكة بقااد ة ااد احلـسمني الشسيفني من احـتسا وتقديس
لى امللتوى الدويل.

0
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املبحث الثالث :خادم احلرمني الشريفني واألقليات املسلمة
منذ أن بويع خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز ملكا على البالد،
وهو يويل األقليات املسلمة اهتمامه الكبري ضمن اهتمامه الشامل  -حيفظه اهلل  -بكل
ما خيدم اإلسالم واملسلمني ،واستطاع  -أيده اهلل  -أن جيعل من اململكة العربية
السعودية مالذا -بعد اهلل  -يلجأ إليها املسلمون عندما حيتاجون إىل املساعدة أو العون
أو الدعم.
وهكـذا تابع اـاد احلـسمني الشـسيفني  -حيـفظه اهلل  -هنج والده املىك
املؤلس وإاوابه املىوك :أوال :يف الاهوض بيالده إىل مدارج السقـي والتطور ،ماطىقـا
يف ذلك من هدي كتاب اهلل الكسمي ولاة رلوله انأمني . 
وثاباا :يف االهتما بانأمة اإللالماة ،ودلم اجتـاه التضامن اإللالمي ،والعمل لى
حتقاق وحد ة امللىمني ومجـع مشىهم.
وثالثا :يف تيين قـضايا انأقىاات امللىمة ،وتقدمي الدلم هلا وملالدهتا لى مواجهة
املشكالت اليت تواجهها بتاـجـة وجودها يف مـجتمع الغسبة ،أو بتاجة تعسضها
لىصسالات واحلسوب أو الكوارث.
لقد كان ااد احلسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز  -حيفظه اهلل  -هو
انألـيق دائمـا يف تىياـة احـتااجـات انأقىاات امللىمـة ،واآلمـس بتافاـذ
املشسولات اإللالماة اليت تلتفاد ماها هذه انأقىاات ،وتلالدهم لى احلـفاظ لى
هويتهم ،وكذلك توفـري الدلم اإلغاثي الالز لادما حتتاجـه انأقىاات امللىمة.
ونأن ااد احلسمني الشسيفني حيمل هم العمل اإللالمي دائما ،ويعايش لى الدوا
قـضايا انأقىاات امللىمة ،فـكثاـسا ما يايـه  -حيـفظه اهلل  -إىل اطور ة
املشكـالت اليت تتعسض هلا هذه انأقىاات اليت تعاش ظسوف الغسبة يف اليىدان انأجاياة،
أو اليت تعاين من ظسوف القهس والعدوان واالضطهاد ،وال يكتفي بذلك  -حيفظه اهلل  -بل
يدلو إىل حل مشكالت انأقىاات امللىمة ،ويكون أول امليادرين إىل ذلك.
5
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وها هو ااد احلسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل  -يىخص ما تعاباه كثري من انأقىاات
امللىمة يف إحدى كىماته الضافـاة ،فاقول " :تعاش أقىاات ملىمة اارج أوطاهنا،
وتعاين من أفساد ومجالات وأبظمة تعمل لى جتـسيدها من هويتها اإللالماة ،ومتاعها من
ممارلة أبلط حـقوقـها اإلبلاباة ،وحتـسص لى تذويب اصائصها ومكوباهتا
اإللالماة ،وإن ذلك أمس اطاـس يىحق أفـدح الضسر وألظم املخاطس بتىك انأقىاات
امللىمة ،انأمس الذي يايغي معه التاياه لما يساد هبا من تاكال هو أبعد ما يكون لن
حـقوق اإلبلـان اليت بادت هبا القـوابني الدولاـة ،وقـيل ذلك وبعـدها أقـسها
اإللال يف صىب تعـالامه اللمحـة ،لذلك فـانأمة اإللالماـة مـدلو ة الاو إىل
التضـامن والتكـاتف مع هذه انأقىاات امللىمة لدر انأاطار احملـدقـة هبا ،مـع أباا
لى اقـتااع من أن بعض انأبظمـة الـتطالت أن تتـفـهم أوضـاع تىك انأقىاات
فماحتها شائا من حقوقـها ،وبأمل أن حتذو بقاة انأبظمة املماثىة حذو أبظمة أدركت أن
باااهنا االجتمالي يلتوجب التلامح واإلاا وال يتطىب التعصب انألم ".
يف اللالة اللادلة والاصف من ملا يو الليت  24مجادى انأوىل 474
هـ (  25فـربايس 954

) شسف ااد احلـسمني الشسيفني احلفل اللاوي الذي

أقـامتـه مـؤللـة املىك فـاـصل اخلـاـسية لتـقىاـده جـوائز املىك
فـاـصل العاملاـة لىفائزين هبا ،وكـان اـاد احلـسمني الشـسيفني املىك فـهد بن
ليد العزيز يف الوقـت ذاته يف مقدمة الفائزين هبذه اجلـائز ة ،حـاث قـسرت جلـان
ااـتاـار اجلـائز ة يف ذلك العـا ااـتـاـار اـاد احلسمني الشسيفني فـائزا
وحادا جبـائز ة املىك فـاصل العاملاة خلدمة اإللال  ،باا لى تسشاـح مجعاة املؤمتس
اإللالمي يف الاابان.
وكان من بني حاثاات ماح اجلائز ة ما يقو به ااد احلسمني الشسيفني من ادمة
لإللال والشعوب وانأقىاات امللىمة.
وهكذا فـإن ماح مقا اـاد احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز
9
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جائز ة املىك فاصل العاملاة خلدمة اإللال يعد شسفـا كيريا لتىك اجلائز ة ،ملا قـا ويقو
به  -حـفظه اهلل  -من دور كـيري يف اـدمـة دياه وأمتـه وإاـوابه امللىمني يف
كل مكان ،وإن التـاريـخ بقامته املديد ة لاقف احـتساما وتقديسا ويلطس مبداد من بور
هذه اجلـهود وامللـالي اخلـري ة ،والدور الكياـس الذي يقو به ااد احلسمني
الشسيفني دلما لقضايا أمته ،واهتماما ولعاا مياركا وحـثـاثا حلل مشكالت انأقىاات
امللىمـة اليت تتعدد وتتاوع حبلب أمـاكن وجودها لى اـسيطة العامل.
ودلل ااد احلسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل  -لى التزازه خبدمة اإللال وامللىمني
واملقدلات اإللالماة لادما ااتار لافله لا  470هـ ( 956

) لقب اـاد

احلـسمني الشسيفني ،وذلك يف قسار تاريـخي هو انأول ماذ تألاس املمىكة العـسباـة
اللـعودية ،وهو لقب قـال لاه  -يـحـفظه اهلل  -لقب أحـيـه ويشسفـين أن
أحـمىه ،وهكذا بال احلـسمان الشسيفان واملشـالس املقدلـة اهتماما كيريا من لدن
اـاد احلـسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل  -الذي لهس لى اـدمتهما ،وأشسف لى
تولعتهما ،وااللتاا هبما ،وشهد امللجـد احلـسا وامللـجـد الايوي واملدياتان
املقدلتان مكة املكسمة واملدياة املاور ة أكرب مشسولات إلمار وتطويس يف تارخيهما ،وكل
ذلك يهدف يف جممىه إىل أدا انأمابة املوكىة إىل اـاد احلـسمني الشسيفني جتـاه
املقدلات اإللالماة ،واـدمة اإللال وامللىمني ،وتوفـري الساحـة واالطمئاان
لضاـوف السحـمن الذين يأتون إىل انأراضي املقدلة من كل فـج لماق.
وأوىل اـاد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز اهتمامه الكيري بقضايا
انأقىاات امللىمة ،ووجه جابيا كيريا من إمكابات املمىكة خلدمة هذه انأقىاات امللىمـة،
والعمل لى الاهوض مبلتـواها ،وحل ما تواجـهه من مشكالت خمتىفة ،وملالدهتا يف
احلفاظ لى هويتها اإللالماة.
فـمن جهة يـحـسص اـاد احلـسمني الشسيفني  -يـحـفظه اهلل  -لاويا
لى التضافة لدد من احلـجاج لى حلابه اخلـاص من مااطق انأقىاات امللىمة،
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وبذلك يتمكن هؤال من أدا فـسيضة احلـج وزيار ة انأراضي املقدلة بعد أن حالت
ظسوفهم املادية أو املعاشاة دون أدا هذه الفسيضة.
ومن جـهـة أاـسى يعـمل اـاد احلـسمني الشـسيفني لى دلم الوجـود
اإللالمي اـارج انأوطان اإللالماـة ،وذلك بإقـامـة امللـاجـد واملساكـز
اإللالماة واملؤللات الثقافـاة ولط هذه انأقىاات ،وكذلك إبشا املدارس
وانأكادمياات اإللالماة اليت يتىق فـاها أباا انأقىاات امللىمة تعالام دياهم ولىومهم
اإللالماة املختىفة.
ويـحسص ااد احلسمني الشسيفني أيضا لى

بشس اإللال  ،وباان اإللال

الصحاـح من اـالل الكسالي العىماة ومساكز الدرالات اإللالماة اليت يأمس بإبشائها
لى حلابه اخلاص يف أشهس اجلـامعات العاملاة.
كما يوجه ااد احلـسمني الشسيفني  -حيـفظه اهلل  -بني احلني واآلاـس بتوزيـع
املصحف الشسيف والكتب اإللالماة اليت تطيع يف جممع املىك فهد لطيالة املصـحف
الشسيف باملدياة املاور ة ،وياال امللىمني يف اخلارج بصايهم الكيري من هذه اإلصدارات اليت
تلالدهم لى متلكهم بدياهم وبكتاب رهبم.
ويوجـه  -حـفظه اهلل  -بإقـامة املؤمتسات واملىتقاات اإللالماة يف لواصم العامل،
وبني انأقىاات امللىمة ،وذلك ملااقشة قضايا ومشكالت هذه انأقىاات والتوصاة حبىها.
وتقو املمىكة أيضا بتوجاـه من اـاد احلـسمني الشـسيفني  -حيـفظه اهلل -
لى إرلـال الدلـا ة والعىمـا لىعـمل بـني هذه انأقىاات ،إمـا بصـفـة
دائمـة أو لن طسيق الزيارات الدورية ،وتتكفل املمىكة مبصـسوفـات إلاشـة هؤال
الدلا ة ،وتوفـس هلم اللكن والسواتب وما حيتاجوبه مما يعااهم لى أدا رلالتهم.
ويف كل مس ة تتعسض فاها انأقىاات امللىمة إىل بكية أو كارثة بتاجة احلسوب
والصسالات والظىم ،أو بتاجة الكوارث الطياعاة ،ييادر اـاد احلـسمني الشسيفني املىك
فـهد بن ليد العزيز إىل جند ة هؤال  ،والتفـسيج لن كـسباهتم ،ومدهم
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بامللـالـدات اإلغاثاـة العـاجىة ،وكم رأياا اجللور اجلوية اليت متتد من املمىكة
إلغاثة امللىمني يف اخلارج.
ويف ليال اـدمة اإللال وامللىمني ختصص حكومـة اـاد احلـسمني الشسيفني
ماحا درالاة لاوية لعدد كيري من أباا انأقىاات امللىمة والدول اإللالماة لىدرالة لى
بفقة الدولة فـي جامعات املمىكة ومعاهدها ،ويف جامعات الدول العسباة واإللالماـة،
بل واجلـامعـات انأوروباة وانأمسيكاة واآللاوية ،باإلضافة إىل دلم املؤللات
واملاظمات اإللالماة املهتمة باشس اإللال  ،وتعمام الثقافة اإللالماة وبشس الدلو ة،
وتزويد هذه املؤللات مبا حتـتاجـه ،وتلهال مهمتها ،وختصاص اجلوائز املالاة الضخمة
والشهادات التـقديسية لىعىما واملفكسين الذين يلهمون بأقـالمهم وأفكـارهم يف
إثسا املفهو اإللالمي.
وتأيت جائز ة املىك فاصل العاملاة يف مقدمة هذه اجلوائز اليت توزع لاويا جوائزها
بدلم ورلاية كسمية من ااد احلسمني الشسيفني.
كما تاظم املمىكة لاويا ملابقة املىك ليد العزيز الدولاة حلفظ القسآن الكسمي وتالوته
وتفلريه ،وحتظ هذه امللابقة باهتما ودلم ااص من لدن ااد احلـسمني الشسيفني،
ملا تؤديه من رلالة لظامة يف تشـجاع أباا العامل اإللالمي لى االهتما بكتاب اهلل
حفظا وجتويدا وتستاال وتفلريا.
ويف لهد ااد احلـسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل  -تأللت وزار ة الشؤون اإللالماة
وانأوقاف والدلو ة واإلرشاد لتضطىع بدور مهم ورئاس يف ادمة الدلو ة اإللالماة،
واالهتما بشؤون انأقىاات امللىمة ،فـهي الوزار ة امللؤولة لن الدلو ة بالداال والدلو ة
باخلارج ،وكذلك فهي ملؤولة لن رلاية شؤون امللاجد يف داال املمىكة واارجها،
وبتوجاهات من ااد احلسمني الشسيفني تتوىل الوزار ة التضـافة لدد من احلـجـاج
لاويا نأدا فـسيضة احلـج ،كما تشـسف الوزار ة لى مـجـمع املىك فـهـد
لطيالـة املصـحـف باملدياة املاور ة ،وتشـسف لى مطيولاته ،وتقو بتوزيعها،
22
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وتاظم الوزار ة مىتقاـات اـاد احلـسمني الشـسيفني اإللالماة والثقافـاـة بني
ظهساين امللىمني يف دول املهجس.
ونأن انأقىاات امللىمة يوجد ماها يف املمىكة لدد ال بأس به جـاؤوا لىعمل من اهلاد
والفىيني والاابان وكـوريا ،وبعض دول إفـسيقاا وغريها ،فـإن وزار ة الشؤون
اإللالماة تشسف لى لمل مكـاتب دلو ة اجلالاات املاتشس ة يف مدن ومااطق املمىكة
اليت تؤدي ادمات جىاىة هلذه اجلـالاـات امللىمـة ،ااصـة الذين ألىموا ماهم
حديثا.
وهااك وزارات ومؤللات أاسى تتحمل جابيا كيريا من العمل الدلوي بني
انأقىاات امللىمة ،ماها اجلامعة اإللالماة باملدياة املاور ة ،وجامعة اإلما محمد بن لعود
اإللالماة ووزار ة احلـج وغريها.
ويتجى حجم اجلهود اليت ييذهلا ااد احلـسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل  -يف دلم
شؤون انأقىاات يف تىك السلاية الكسمية اليت يولاها  -حـفظه اهلل  -لددا من املاظمات
واملؤللات اإللالماة اليت حتتضاها أرض املمىكة ،وماها ماظمـة املؤمتس اإللالمي،
ورابطة العـامل اإللالمي ،وما يتفسع لاها من هاـئـات ومؤلـلـات ،مثل:
الياك اإللالمي لىتاماـة وغـاـسه ،وكـذلك الادو ة العاملاة لىشياب اإللالمي،
وهذه املؤللـات وبظائسها تؤدي اـدمـات جـىاىة لألقىاـات امللىمـة ،وتلهم
يف دلم العـمل اإللالمي بني هذه انأقىاات ،وكـذلك املؤلـلـات
واجلـمـعـاـات اإلغـاثاـة والىـجـان اليت تشكىت يف املمىكـة بتوجـاه
ودلم من اـاد احلـسمني الشـسيفني ،وهذه تقـو بدور فـالل ومـشهود يف
تقدمي اإلغـاثة العاجىة واإللابات وتافاذ املشسولات الدلوية والعىماة بني امللىمني
اارج املمىكة .تاريـخ باصـع من اإلجنـازات ،ولقدان من الزمن يف لهد ااد
احلـسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز ،حظات فاهما انأقىاات امللىمة باالهتما
والسلاية والدلم من لدن حكومة ااد احلـسمني الشسيفني.
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وبىغ هذا االهتما درجة كيري ة ،حاث اختذ اـاد احلسمني الشسيفني املىك فـهد
بن ليد العزيز العـديد من القسارات اليت هتدف إىل لـالج أوضاع انأقىاات امللىمة يف
العامل ،ومحايتها من االضطهاد واجلـور الذي تتعسض له ،وكذلك محاية أباا هذه
انأقىاات امللىمة من الذوبان يف اجملتمعات غري امللىمة ،ومحىت املمىكة لب الدفـاع
لن قـضايا انأقىاات امللىمة وحقوقها لرب احملـافل الدولاة أو باالتصال حبكومات
الدول اليت توجـد فاـها هذه انأقىاات ،وكم تيات املمىكة من امليادرات التارخياة اليت
ألهمت إىل حد كيري يف حل مشكالت هذه انأقىاات أو لى انأقل التخفاف من حدهتا.
ويف كل مكان تعاش فـاه أقىاات ملىمة جتـد شواهد حاة لدلم وجهود حكومة
اـاد احلـسمني الشسيفني هلذه انأقىاات من بشـس لدلو ة اإللال وتعىام نأباا
امللىمني ،وإبشا امللاجد واملساكز واملؤللات اإللالماة ،إىل تقدمي امللالدات املادية
واإلغاثاة ،وتاظام املؤمتسات واملىتقاات اليت تااقش مشكالهتم ،وغري ذلك مما يسفـع لن
كاهىهم العديد من املشكالت ،وميكاهم من مواجهة التحـديات اليت أمامهم ،وحتـقاق
التقسارهم ولزهتم وكسامتهم ودفـع الشس وانأذى لاهم ما التطالت إىل ذلك لياال.
وتتـيـدى لظمـة اجلـهود املياركـة اليت هنضت هبا املمىكة بقاـاد ة اـاد
احلسمني الشسيفني ولط انأقىاات امللىمة اليت حققت بتائـج طاية ،وكان هلا آثارها
اإلجيـاباة لى أوضاع هذه انأقىاات إذا لىماا ما جـسى يف العامل من أحـداث
ومتغريات االل العقود الثالثة املاضاة ،وهي انأهداف واملتغريات اليت كـان لىمـلىمني
بصاب وافـس ماهـا .فـاملتـابـع لتطورات انأحـداث لى اللـاحـة اإللالماة
يف تىك العقود الثالثة جيد أن انأمة اإللالماة قـد شهدت فصوال من انأحداث العظا ،
من أمهها :تاامي الصحو ة اإللالماة اليت متثىت يف السغية احلـثاثة لدى لمو امللىمني،
وماها حـاجـة انأقىاات امللىمة لىعود ة إىل تعالام اإللال وااللتزا بأحكامه بعد لقود
من الغفىة ،ومـا صاحب ذلك من شد ة حـاجـتهم إىل بشـس العىم الشـسلي
الصـحـاـح ومااهجه القومية ،وىف لم مؤللاته والقائمني لىاها.
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كما شهدت تىك الفتس ة اشتداد اهلجمة الشسلة لى اإللال وامللىمني ،وتعسضهم
يف العديد من الدول لكثري من املآلي والاكيات ،وما ألفست لاه تىك املآلي من آثار
مسولة أوجيت مااصسهتم ،وملالد ة ماكوباهم لتجـاوز محاتهم وختفاف معاباهتم.
وقـد تفالىت املمىكة بقاـاد ة اـاد احلـسمني الشـسيفني مع تىك الظسوف
وامللتجدات وتدالااهتا من االل اجلهود الكثري ة والفالىة اليت بااا يف هذا امليحث جوابب
ماها.
ومل ييق إال أن بؤكد أن ما قدمته املمىكة وتقدمه من ادمة لإللال ولون لىملىمني
هو جز ال يتجزأ من رلالة اإللال  ،والقاا بامللؤولاات الكربى اليت تضطىع هبا املمىكة،
ودورها املؤثس الفالل لى اللاحـة العاملاة ،ومكابتها اإللالماة اللاماة ،وهو ما ألىاه
بوضوح وفـخـس والتـزاز ااد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز يف كىمة
ضافاة ألقاها مباالية انأليوع اللاوي لىعااية بامللـاجـد فـي املمىكة الذي ابعـقـد
يف  476 3 / 9هـ ( 955 / 2 / 2

)؛ حـاث قـال " :حنن هاا يف املمىكة

العـسباـة اللعودية بعىن لىمأل أن القائمني لى أمور الدولة قد وضعوا  -واحلمد هلل -
بصب ألااهم هدفا لاماا ال حيادون لاه هو محل رلالة اإللال  ،وإلـال كىمة اهلل،
وااللتزا الكامل باللري لى لان الشـسيعة املطهس ة ،واللعي إىل اـدمة اإللال ،
ورفـع لوائه لالاا ،وحنن بفخس حبمل هذه انأمابة ،وحنمد اهلل تعاىل أن جـعىاا من
مافذي أحكا الدين احلااف ،ومن اللائسين لى هنجه القومي ".
وأكد اـاد احلسمني الشسيفني هذه املعاين يف الكىمة اليت ألقاها يف حفل تلىمه
جائز ة املىك فاصل العاملاة خلدمة اإللال ؛ حاث قال  -حيفظه اهلل " :إن هذه اليالد
لتفتخس دائما وتعتز بأهنا تتملك بالعقاد ة اإللالماة مبفهومها احلقاقي الصحاح ،ولوف
تيق  -إن شـا اهلل  -مدى الدهس لى هذا املاوال ،ولكااا بقول :إباا لوف بيذل ما
بلتطاع من جمهود خلدمة اإللال وامللىمني ،لاس فـقط يف هذه اليالد ،ولكن يف أي
مكان كان ،ولوف ياتصس اإللال بـحول اهلل وقوته ".
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كلمة خادم احلرمني الشريفني
من واجياا كدولة شسفها اهلل خبدمة احلسمني الشسيفني الوقوف إىل جابب إاواباا
امللىمني ومد يد العون هلم بالقدر الذي ميكاهم من توفري ألياب انأمن وااللتقسار
والساا دون أن بتدال يف شؤوهنم أو بسبط ملالداتاا هلم بأية شسوط .
خادم احلرمني
الشريفني
فهد بن عبد العزيز
آل سعود
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الفصل الثاين

األقليات املسلمة يف العامل
املبحث األول :مفهوم األقليات املسلمة وتاريخ ظهورها
اإللال دين لاملي بعث اهلل به بياه محمدا  لىثقىني :اإلبس واجلن ،فهو دين لىيشسية
مجعا  ،كما جا ت بذلك الاصوص من القسآن الكسمي واللاة الايوية الصحاحة ،وكما
تأكد ذلك من ابتشار اإللال يف بقاع انأرض ،وداول الااس فاه أفواجا.

يقول اهلل  يف كتابه الكسمي ( ) ( }        { :ليأ:

 ،) 25ويقول ليحابه ( )2( }         { :انألساف:
 ،) 55ويقول جل ولال{ :
 ( )3( } الفسقان:

        

) ،وقوله تعاىل ( )4( }       { :انأبعا :

 ،) 92أي من أحاا العسب ومن لائس طوائف بين آد من لسب ولجم.

وثيت يف الصـحاـحني أن رلول اهلل  قـال { :ألطات مخلا مل يعطهن أحد

من انأبياا قيىي } ( ، )5وذكس ماهن { :وكان الايب ييعث إىل قومه ااصة ،وبعثت إىل
الااس لامة } (. )6

( ) لور ة ليأ آية . 25 :
( )2لور ة انألساف آية . 55 :
( )3لور ة الفسقان آية . :
( )4لور ة انأبعا آية . 92 :
( )5اليخاري الصال ة ( ، )420ملىم امللاجد ومواضع الصال ة (  ، )52الالائي الغلل والتامم ( ، )432أمحد
( ، )374/3الدارمي الصال ة (. ) 359
( )6اليخاري التامم ( ، )325ملىم امللاجد ومواضع الصال ة (  ، )52الالائي الغلل والتامم ( ، )432أمحد
( ، )374/3الدارمي الصال ة (. ) 359
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وقال لىاه الصال ة واللال  { :أبا العاقـب فال بيب بعدي } ( ) .
لقـد بدأ اإللال من هذه اليـقـاع الطاهس ة ،من مكة بالوحي املزنل لى بيااا
محمد  -صى اهلل لىاـه ولىم  ،-مث ابتشس يف أرجـا اجلـزيس ة العسباة ،وماها ابطىق
إىل اليالد اجملـاور ة يف مصس والشا والعساق وفـارس وجهات كثري ة أاسى يف القارات
اخلمس ،وال لاما أوروبا وأمسيكا.
وصل اإللال أفسيقاا ماذ لهد اخلىفا الساشدين ،وامتد لاشمل مصس وتوبس
واجلـزائس واملغـسب انأقـص  ،وابتشـس بلـسلة من لـا  444- 0هـ ( 635
752-

) ،وماها إىل اللاغال واجلـهات اللاحىاـة فـي زجنـيار وقـيائل

الصحسا واللودان واحليشة وباجرييا ،وأجزا أاسى من القار ة.
ويف هذا الصدد بتذكس قـاد ة لظاما ،كان هلم الفضل بعد اهلل فـي وصول اإللال
إىل تىك املااطق ،وماهم لمسو بن العاص ،وأبو ليد اهلل محمد السالي ،ولقية بن بافـع،
ويولف بن تاشفني مؤلس مساكش.
وال بال دور التـجـار الذين كـابوا يغشون هذه اليالد ،وأثسهم يف بشس الدلو ة
اإللالماة فـي مااطق دارفور وزجنيار واليـحريات الكربى والكوبغو وبالد اليـابتـو
مث جـزيس ة مدغشـقس ماذ القسن الثـاين اهلـجـسي ( الثـامن املاـالدي ) ،أما يف
اهلاد وما حـوهلا فـقد بدأ اإللال ميكسا ،إذ ابتشس يف بالد اللاد حوايل لا 25
هـ (  ،) 646وقد كـان لىدولة الغزبوية فاما بعد وقائدها اللىطان محمود بن
ليكتكني  42 - 355هـ ( 707 - 995

) أثس جىي يف امتداد اإللال يف بالد

اهلاد ،وقد ابطىق اإللال من اهلاد وفارس إىل جزيس ة املاليو ،كما دال الصني ،وقد دال
قتاية بن ملىم الياهىي بعض بالد الصني يف اـالفـة الولاد بن ليد املىك 96- 56

( ) اليخاري تفلري القسآن ( ، )46 4ملىم الفضائل ( ، )2354التسمذي انأدب ( ، )2547أمحد (، )57/4
مالك اجلامع (  ، ) 59الدارمي السقاق (. )2005
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هـ (  ،) 0 5- 075ويف لهد اخلىافة العيالي أيب جعفس املاصور أمكن لىعسب
وامللىمني أن يزيدوا من اتصـاهلم بالصني ،وكـان لىتجـار أيضا دور بارز يف بشس
اإللال يف القار ة اهلادية والصني ،حـاث كـثس التـجـار امللىمون يف الصني يف
القسن الثـاين اهلجـسي ( الثامن املاالدي ) ،وكان لتعالام اإللال وقامه اليت التز هبا
هؤال التـجـار ،وأظهسوها أثس كـيـاـس يف داـول لكـان تىك املااطق يف دين
اهلل ،فـقد كـثس لـدد امللىمني هااك ،ولظم شـأهنم ،وال لاما ماذ أوااس القسن
اللابـع اهلجسي ( الثالث لشس املاالدي ).
أما وصول اإللال إىل أوروبا فقد جا لن طسيق مشال إفسيقاا لادما فتح طارق بن
 9هـ ،وبقي اإللال هااك كـدولة حنـو مثاباة قـسون،

زياد بـالد انأبدلس لـا

والتاقه كثري من اللكان ،ومن انأبدلس ابتقل إىل دول أوروباة أاسى ،وكان لألتساك يف
العصس احلديث فضل داول اإللال أوروبا الشسقاة ماذ لاة 965 - 054
هـ ( 560- 353

).

مث لسفت خمتىف مااطق أوروبا ،وكذلك انأمسيكتان وألتسالاا اإللال لن طسيق
اجلهود الدلوية اليت بدأها ملىمو اهلاد وغريهم ،ومحىها بعد ذلك دلا ة من الدول
اإللالماة املختىفة ،وبتاجة هذه اجلهود يف محل رلالة اإللال إىل العامل ماذ لهد اخلىفا
الساشدين  -رضوان اهلل لىاهم  -ومسورا بالعصور اإللالماة التالاة حىت وقتاا احلاضس،
ابتشس اإللال بني العاملني ،وتشكل وجود إلالمي معترب ،ااتىف يف حجمه وقوته من
مكان إىل آاس ،وبشأت بذلك دول وجمتمعات إلالماة يشكل امللىمون فاها العدد
انأكرب ،بااما ظىت هااك يف مااطق أاسى جتمعات ملىمة قىاىة العدد بالالية لعدد غري
امللىمني من أهل تىك اليالد ،وهي ما اصطىح لى تلماتها بانأقىاات امللىمة.
فـالتجمع اإللالمي املوجود يف قارات العامل إما أن يكون يف صور ة " دول إلالماة
" ،وإما أن يكون يف صور ة " أقىاات ملىمة ".
واحلكم لى هذه بأهنـا دولة ،أو تىك بأهنـا أقىاـة ،يتم وفق لـدد من املعايري،
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أوهلا املعاار العددي ،مبعىن أن الدولة اليت يزيد لدد امللىمني فاها لن بصف مـجموع
اللكان ،ويقول دلتورها إن دين هذه الدولة السمسي هو اإللال  ،أو أن الشسيعـة
اإللالماة هي املصدر السئاـلي لىتشسيع ،فـهذه الدولة تعترب دولة إلالماة ،وهااك
التيار ثان ،وهو أن كل الدول انألضا يف ماظمة املؤمتس اإللالمي هي دول ذات أغىياة
ملىمة لى السغم من أن بعضها ال يشكل امللىمون أغىياة فاها مثل أوغادا وباني.
كذلك فـإن امللىمني كابوا يعتربون أقىاات ملىمة يف ظل احلكم الشاولي فاما
كان يعسف باالحتاد اللوفاايت ،واآلن التقىت اجلمهوريات اإللالماة وأصيحت دوال،
وال يطىق لىاها ملم أقىاات ملىمة ،ومل يعد هااك أقىاات ملىمـة فـي تىك املااطق
لوى امللىمني املوجـودين يف جـمهورية رولـاـا االحتادية.
ولادما يكون احلـديث لن اجلـهود اليت بذهلا امللىمـون يف العصـس احلـديث،
دوال وأفسادا ومؤللات يف بشـس اإللال  ،وإيصـال رلالتـه إىل الااس ،فإن املمىكة
العسباة اللعودية تتقد اجلماع يف هذا املضمار بعد أن جنـحت يف ظل حكوماهتا املتعاقية
حـىت حكومة ااد احلـسمني الشسيفني أن يكون هلا قصب الليق والاد الطوىل يف
إبالغ دلو ة اإللال إىل الااس أياما وجدوا ،وأن يدال اإللال بفضل هذه اجلهود ألداد
كيري ة من اليشس .وكان ملكابة املمىكة بوصفها اليقعة اليت ابطىقت ماها دلو ة اإللال ،
وكـذلك لأللالاب والولائل الدلوية املختىفة أثسها يف جناح هذه اجلهود الدلوية،
وحتقاقها لألهداف اليت وضعت هلا ،ومن مث تكوبت جتمعات ملىمة جديد ة يف مااطق
خمتىفة من العامل ،فـعى ليال املثال هااك ألداد كـيري ة من القيائل اإلفسيقاة الوثااة
داىت اإللال بفضل هذه اجلهود الدلوية ،وكذلك هااك لدد ال يلتهان به من أتياع
الاحل واملىل الكـافـس ة داىوا اإللال من اليوذيني واهلادوس وغريهم.
وقـد ألهمت اهلجس ة من اليىدان العسباة واإللالماة يف تكوين لدد من التجمعات
اإللالماة ،ااصة تىك اهلجس ة اليت اجتهت إىل دول أوروبا وأمسيكا وألـتـسالاـا،
ولمل هؤال املهاجـسون أوال لى تأكـاـد هويتهم ،وإظهار شخصاتهم امللىمة،
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وثاباا ألهم لدد ماهم يف الدلو ة إىل اإللال  ،وتكوين املؤللـات اإللالماـة يف بالد
الغـسبة ،وكـان دلم املمىكـة لىعامىني يف احلـقل اإللالمي بني انأقىاات ،وكـذلك
دلم املؤللات اإللالماـة اليت تتـوىل شـؤوهنم أثسه اليـالـغ يف ثيـات
أقـدامهم ،وحـفاظهم لى هويتهم ،وقـاـامهم باشس اإللال يف مااطق وجودهم.
كما أن الدلم املتواصل من جابب حكومة ااد احلـسمني الشسيفني لىعمل
اإللالمي بني انأقىاات أدى إىل اهتما الغسباني وانأمسيكاني باإللال  ،واالقـتـساب
ماه ،والقـسا  ة لاه ،واالبضـمـا إىل ركـيـه يف صـحـو ة إلالمـاـة التعىت
باحلق ،وأظهست حـقاـقة اإللال  ،وباات لآلاسين قـامه الاياىة وميادئه اللاماة رغم
اصطدا هذه الصحو ة بالعديد من العقيات اليت وضعها انألدا يف طسيقها ،ورغم تأثسها
لىيا بانأحداث العاملاة اليت كان آاسها أحـداث  422 / 6 / 3هـ ( احلـادي لشس
من ليتمرب  ،) 277وهو ما تعمل حكومات العامل اإللالمي ،ويف مقدمتها حكومة
اـاد احلـسمني الشسيفني لى جتـاوزه وااللتفاد ة من انأاطا اليت وقـعت ،واملضي
قـدما بالدلو ة اإللالماة ،وإبالغ اإللال الصحاح بسلالته اللاماة وتارخيه الااصع
وحضارته العاملاة.
املبحث الثاين :األقليات املسلمة على خريطة العامل
سجل تعداد املسلمني يف السنوات األخرية صعودا كبريا؛ حيث بلغ عددهم مليارا
وثالمثائة مليون نسمة ،منهم (  ) 099مليون نسمة يف الدول اإلسالمية ،و ( ) 099
مليون نسمة يعيشون يف جتمعات وأقليات مسلمة.
ذكـست اإلحـصائاـة الدولاـة اليت ألدهتا انأمم املتـحـد ة وماظمـة املؤمتس
اإللالمي أن امللىمني يعاشون يف أكثـس من تلـعني دولة ،ماها (  ) 44دولة إلالماة،
واليقاة يعاشون فاها بصفة أقىاات ،وإن من بني الدول اإللالماة توجـد (  ) 4دولة
فـقط تاص دلـاتاـسها لى أن الدين السمسي هلـا هو اإللال  ،وحـلب هذه
اإلحصائاات فإن لدد امللىمني يف قار ة آلاا وحدها مىاار ولشسون مىاون ملىم ،وفـي
3
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إفسيقاا (  ) 257مىاون ملىم ،ويعاش يف قار ة أوروبا (  ) 67مىاون ملىم ،ويف قـار ة
أمسيكا الشمالاة واجلاوباة لشس ة مـاليني مـلىم .ووفق هذه اإلحـصـائاـات فـإبه
من املاتظس أن يصل تعـداد امللىمني إىل مىاـارين ولتمـائة ألف اـالل وقـت
قـصاـس ،حبـاث يتـحـول امللىمون إىل قـو ة لظم ومؤثس ة يف العامل ،بعد أن
يكوبوا قـد غريوا  -وفق هذا التـصـالد اللـسيع يف لددهم  -التـوازن
الدميوغـسافـي يف العـامل لصاحلهم .ويالحظ فـي اإلحصا ات املعىاة لن انأقىاات
امللىمة يف العامل أهنا غري دقاقة من جهتني :أن التعداد ال جيسي يف مااطق كثري ة من العامل،
ااصة ما يتعىق بعدد امللىمني ،ومن جهة أاـسى فـإن بعض الدول متال إىل إظهار
امللىمني يف صور ة أقل من لددهم احلـقاـقي ،فـعى ليـال املثـال اإلحصائاة
املعىاة لن لدد امللىمني يف الصني هو لشسون مىاوبا ،يف حني أن لددهم وصل
إىل (  ) 77مىاون بلمة ،وكذلك فـامللىمون يف دول أوروبا تقول اإلحـصـا ات
املعىاة أهنم (  ) 6مىاـوبا ،يف حني أن اإلحـصـا ات اليت ختسج من املؤللات
واجلمعاات اإللالماة تقول إن لدد امللىمني وصل اآلن إىل (  ) 67مىاون ملىم.
والياابات اليت بوردها هاا التخىصااها مما أوردته تقاريس ماظمة املؤمتس اإللالمي،
ووكـالة انأبيا اإللالماـة " إيتا " ،وتقاريس اجلـمعاـات واملساكـز اإللالماـة يف
الدول الغسباـة ،وكـذلك ما جـا يف كـثاـس من اإلصـدارات القدمية واحلديثة.
األقليات املسلمة يف آسيا
* الصني:
وصل اإللال إىل الصني لرب طسق ثالثة ،أوهلا طسيق الفتح اإللالمي ،وياطيق ذلك
لى مقاطعة تسكلتان الشسقاة " لااكاابـج " ،مث ابتشس اإللال لن طسيق الدلو ة يف
املااطق الدااىاة ،ولرب التـجار ة يف املااطق اللاحىاة ،حىت إن مشاهري السحـالة أمثال
ماركوبولو ،وابن بطوطة ،ذكسوا أن كل مدياة صاااـة كـان يوجـد هبا حي
لىملىمني وملـاجـد لىصال ة.
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ورغم أن التقديسات السمساة تشري إىل أن لدد امللىمني يف الصني ييىغ (  ) 27مىاون
ملىم ،إال أن هذه اإلحـصـائاـة مشكوك فـاها؛ حـاث إن لدد امللىمني يف
الصني وفق إحصائاـات لا  360هـ ( 945

) يقـدر باحـو (  ) 45مىاـون

مـلىم ،وكـان إمجايل لدد اللكـان وقتئذ (  ) 467مىاون بلمة ،أي أن بلية لدد
اللكان امللىمني كـابت تشكل ما يزيد لن  % 7من إمجايل لدد اللكان ،وبفسض
أن لدد امللىمني يزيد بافس الالية العـامـة لىزياد ة اللكـاباـة ،فـإبه يـجب أن
يصل لـدد امللىمني إىل ( 3
وفقا لتقديسات لا ( 997

) مىاون ملىم؛ حاث وصل العدد اإلمجايل لىلكان

) إىل (  ) . 37.755.777بلمة.

* الفلبني:
مثة ااـتالف يف تاريـخ داول اإللال إىل الفىيني ،غري أن أصح ما ورد هو أن
اإللال وصل إىل الفىيني يف أوااـس القسن الثامن اهلجـسي ( السابع لشس املاالدي ).
وييىغ لـدد امللىمني يف الفىيني وفـقـا لىكتـاب اللاوي انأورويب لعـا
 4هـ ( 997

) (  ) 3 ،325 ،777مـلىم ،يف حني تشـاـس بعض

املصـادر العسباـة واإللالماة إىل أن لدد امللىمني يقدر باحو (  ) 0.5مىاون ملىم،
ويعتاق اإللال يف الفىيني أربع لشس ة مجالة لسقاة ،ويتسكز امللىمون يف جزيس ة مادباو
ولولو وتاوي كاتاوي ويف اجلاوب ،ويعاش يف الشمال حوايل بصف مىاون ملىم،
ويطىق لى انأقـىاة امللىمة هااك الم " املورو " حبكم أن ألياباا التعمست الفىيني،
وكابت تلمي امللىمني " املورو " ،وكان أثس امللىمني يف الفىيني لظاما إىل درجة أن
العاصمة امسها " أمان اهلل " وهي " ماباال ".
* اهلند:
دال اإللال إىل اهلاد يف القـسن انأول اهلـجـسي ،وذلك يف اللـواحل
اجلاوباـة لىيـالد لى أيدي التـجـار العـسب الذين قـدمـوا من جاوب شـيه
اجلـزيس ة العسباة إىل جاوب القار ة اهلادية ،وأقـاموا هااك ماذ مئات اللاني قيل ظهور
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اإللال  ،وقد التاق كثري من اهلاود اإللال متأثسين هبذه الفئات املهاجس ة.
وميثل ملىمو اهلاد ثاين أكرب جتمـع إلالمي ،وأكيـس أقىاة ملىمة يف العامل؛ حاث
ييىغ تعدادهم حنو (  ) 257مىاون ملىم من إمجايل لدد لكان اهلاد الذين يزيدون لى
مىاار بلمة حالاا ،وياتشس امللىمون يف لدد كيري من الواليات اهلادية ،وأكرب جتمع هلم يف
الواليات الشمالاة لى احلدود مع باكلتان ،وأهم هذه الواليات " أوتسا بساديش "،
و " الياغال الغسباة " ،و " باهار " .كمـا يوجـد لدد كـياـس من امللىمني يف بعض
الواليات اجلاوباـة مثل " كرياال " ،و " تامال بادو ".
* بورما:
دال اإللال إىل بورما ( ماامار حالاا ) لن طسيق التـجـار العسب اـالل
الاصف انأول من القسن اللابع اهلجسي ،وياحدر امللىمون هااك من أصول مـغـسباـة
وفـارلاـة وتسكـاـة وباغـالاـة ،ويطىق لى

مـلىمي أراكـان

الم " السوهاجاا " بلية إىل االلم التارخيي نأراكـان وهون روهابج ،وقد تأللت أول
ممىكـة إلـالماـة يف أراكـان لى يد لىامـان بن شـاه يف لـا 054
هـ ( 437

) ،وظل امللىمون حيكمون أراكان قـسابة أربعة قسون قـيل أن يلتويل

اليورماويون لى املمىكة لا  253هـ ( 944

).

وإذا كـابت بعض الدرالـات واملصـادر تشري إىل أن تعداد امللىمني يف بورما
ييىـغ ليعة ماليني ملىم ،فإن مصادر أاسى تقول :إن العدد احلقاقي (  ) 5مىاون
ملىم ،وإن كان امللىمون قد تعسضوا نألمال وحـشاة واضطهاد من جـابب
حكومـة بورمـا ،اليت مارلت ضـد امللىمني لـمىاـات الطسد اجلـمـالي،
والتشـسيد ،والتاكال ،وتسكـزت اهلجـس ة إىل باجـالديش والصني وتايالبد.
* تايالند:
يسجـع داـول اإللال إىل ما يعسف بتايالبد اآلن إىل بـحو ألف لا لن طسيق
التـجـار امللىمني الذين كـابوا يقصدون بالد الصني؛ حـاث ابتشـس اإللال يف
34
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ماطقة اجلاوب ،وحتـديدا ماطقة فطاين ،وتأللت هااك دولة إلالماة يف القـسن العاشس
اهلجسي ( اللـادس لشس املاـالدي ) ،وارتيطت بعالقـات مع العديد من الدول يف
ذلك احلني.
وختـتىف املصادر يف تقـديس لـدد امللىمني فـي تايالبد ،فـيـااما تقول
املصادر الغسباة :إن لددهم (  ) 2.2مىاون ملىم من بني لدد اللكان
اليالغ (  ) 54.957.777بلمة ،تشري مصادر أاسى حديثة إىل أن لدد امللىمني يف
تايالبد ييىغ حنو لشس ة ماليني ملىم.
وماطقة فطاين اليت تقع جاوب تايالبد ومشال مالازيا تعد مسكز تعىام اإللال يف شيه
جزيس ة املاليو ،وقد ختـسج يف مدارلها لىما لى امتداد القسبني املاضاني ،فـقاموا
بتدريس العىو اإللالماة ،وتسمجة الاصوص العسباة لىقسا بىغة املاليو ،كما ألفوا كتيا
ااصة هبم.
وحيتفظ امللىمون يف تايالبد بتقالادهم اإللالماة ،من حاث حفاظهم لى املظهس
اإللالمي ،ومتلكهم بدياهم ،واحملـافظة لى العيادات ،وتالو ة القسآن وحفظه بالىغة
العسباة ،وهم يكتيون لغتهم املالوية بالىغة العسباة ،وتعد فطاين من أغىن مااطق جاوب
شسق آلاا.
* نيبال:
تقع يف آلاا الولط  ،وحيدها مشاال الصني وجـاوب اهلاد ،وقد لسفـت بايال
اإللال يف فـتس ة متأاـس ة ،وكـان أول داـول لإللال هبا يف القسن الثامن
اهلجسي ( السابع لشس املاـالدي ) ،لادمـا فتح حـاكم الياغال مشس الدين إلااس بايال
يف  6رجب  057هـ (  9ليتمرب 349

).

ويف تىك الفتس ة بشطت الدلو ة اإللالماـة لن طسيق التـجـار امللىمني الذين
قـدموا إىل باـيـال ،والتوطاوا هبا مـع مطىع القـسن اخلـامس لشـس املاـالدي،
وييىغ تعداد امللىمني يف بايال حلب اإلحصا ات السمساة حنو (  ) 677ألف ملىم ،من
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إمجـايل لـدد اللكان الذي وصـل (  ) 92مىاـون بلمة .باامـا تشري بعض
الدرالات احلديثة إىل أن لدد امللىمني يزيد بكثري لى انأرقـا املذكور ة ،وأن هذا
العدد يصل إىل مىاون ملىم ،وامللىمون يف بايال لى أربع جممولات :الكشمرييون الذين
هاجس ألالفهم إىل بايال قيل لد ة قسون ،وهم التجار واللاالاون وموظفو احلكومة.
واجملمولة الثاباة هم ملىمو التيت ،وهم مستيطون بانألاس بإقىام التيت والصني.
وتتكون اجملمولة الثـالثة من امللىمني اهلاود الذين بزحـوا إىل باـيـال،
والتوطاوا ماطقة " تساي " .واجملمولة السابعة هم امللىمون من أصول بايالاة ،وهم أيضا
يعاشون يف ماطقة " تساي ".
وتاتشس املدارس اإللالماة يف مجاع أحنا بايال ،إال أن الكثري من الطىية يتوجهون إىل
اهلاد لىدرالة يف املؤللات التعىاماة اإللالماة ،كما تاتشس امللاجد يف مجاع أحنا بايال،
ولعل أشهسها امللجد الكشمريي ،وامللجد اجلـامع بالعاصمة كامتادو ،وتوجد بعض
املاظمات واجلمعاات اإللالماة اليت ماها ماظمة الشياية اإللالماة " إلالمي بووالابغ "،
ومسكز التوحاد بكامتادو.
* مجهوريات آسيا الوسطى:
املعين هبذه اجلمهوريات هي الدول اليت كابت تابعة لىحكم الشاولي قـيل زوال
االحتـاد اللوفـاايت ،ففي 5
99

جـمادى اآلاـس ة  4 2هـ (  2ديلمرب

) حصىت اجلمهوريات اإللالماة يف آلاا الولط لى التقالهلا ،ومتكن

معظمها من االبضما إىل املاظمات الدولاة ،كانأمم املتحد ة ،وماظمة املؤمتس اإللالمي،
وماظمة التعاون االقتصادي اإلقىامي اليت تضم تسكـاا وإيسان وباكلتان.
وهذه اجلمهوريات رغم أهنا أصيـحت وجودا إلالماا يف شكل دول حتكم
بدلـاتاـس إلـالمـاـة ،ولدد امللىمني يف كل دولة يشكل أغىيـاـة ،إال أباا
أدرجااها هاا ضـمن احلـديث لن انأقىاات امللىمـة نأن امللىمني فـي هذه املااطق
ال يزالون يعابون من مشكالت العهد الشاولي ،ومازالت تاطيق لىاهم الكثري من
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املشكالت اليت تعاين ماها انأقىاات امللىمة يف العامل.
وقـد لسفـت آلاا الولط اإللال يف فـتس ة ميكس ة من ظهوره ،ولى وجـه
التـحـديد يف القـسن انأول اهلـجـسي ( اللابع املاـالدي ) لادمـا فـتـحت
اجلـاـوش اإللالماة أذرباـجان لاة  2هـ ( 642

) ،مث خباري لاة 53

هـ (  ،) 603مث توالت الفتوحـات اإللالماـة حـىت وصل اإللال إىل بـالد
مـا ورا الاهـسين ،غـاـس أن رولاا القاصسية بدأت غزواهتا لتىك اليىدان ،والتولت
جـابب كـيري ماها يف القسن العاشـس اهلجـسي ( اللـادس لـشـس

لى

املاـالدي ) ،ومع ذلك واصل املد اإللالمي زحفه حىت وصل شسق رولاا بفلها،
والتاق لكان ماطقة الفوجلـا اإللال  .وتعسض امللىمون يف فـتـسات حكم
القاـاصـس ة إىل تعـديات صـاراـة لى حـقـوقـهم الديااـة واالقـتصادية،
وجـا ت الثور ة اليىشفاة لتعمق تىك االضطهادات واملآلي يف تىك اليقعة املهمة من
العامل اإللالمي.
ومما لجىته كتب التاريخ لن تىك املآلي:
*تعسض مدياة اوقاد يف التسكلتان لا  336هـ ( 9 5

) إىل حسب إباد ة

شامىة لى يد قوات لااني ،قتل اـالهلا لكان املدياة رجاال وبلا وشاواا وأطفاال.
*إغالق مجاع املدارس اإللالماة (  ) 2 5ألف مدرلة لا . 925
*تعسض امللىمون يف باكو إىل مذحبة مجالاة لا  336هـ ( 9 5

) راح

ضحاتها (  ) 5ألف ملىم.
*إاـمـاد كل مطالب شعب القوقـاز من  399- 350هـ ( - 939
909

) ،وارتكاب أفظع اجلسائم ضد هذا الشعب.

*حتـويل أكـثس من (  ) 6652ملجدا إىل بواد ودور لىمالهي يف التسكلتان،
وماهـا جـامع قـتـاـية بن ملىم اليـاهىي ،وجـامـع انأماـس فـضل بن
حيـىي ،وغريها ،وكىها يف طشقاد ،كما  م إقـفال (  ) 0752مدرلة إلالماة يف
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التسكلتان.
*بىـغ لدد الذين تسكـوا ديارهم هسبا من الشاولاني ثالثة ماليني تسكلتاين،
تفسقـوا يف العامل ،ويف أرجـا اليىدان اإللالماة ،يف أفـغابلتان وتسكاا واملاليو
وإيسان ،وال خيف أن لددا غاـس قىال يعاش فـي املمىكة العـسباـة اللعودية اليت
فتحـت هلم صدرها ماذ أيا املىك ليد العزيز  -يسمحه اهلل.
وفـاما يىي بعض املعىومات لن هذه اجلمهوريات ،والوجود اإللالمي يف ماطقة
آلاا الولط لقب زوال االحتـاد اللوفايت:
*أوزبكستان:
وهي أكرب وأهم اجلمهوريات اإللالماة يف آلاا الولط  ،حاث ييىـغ لدد
لكاهنا (  ) 27مىاون بلمة ،يشكل امللىمون ماهم بلية .%55
وتضم أوزبكلتـان لددا من املدن اإللالماة التارخيـاة ،مثل :طشـقاد العاصمة،
ومسسقاد ،وخبـارى ،وقد اشتق الم أوزبكلتان من شعب انأوزبك من أصل
تسكـمـاين ،ويتيع أهىها املذهب اللين ،ويتكىمون لغـة " اجلـفطاي " التسكاة.
وقـد وصل اإللال إىل أوزبكلتان فـي القسن انأول اهلجـسي اـالل حكم
اخلىافة انأموي ليد املىك بن مسوان ،وأصيحت جز ا من العامل اإللالمي يف لا 56
هـ (  ،) 076وظىت ملئات اللاني حتت احلكم اإللالمي ،إىل أن ضمها السوس يف
القـسن التالع لشس املاـالدي إىل اإلمرباطورية القاـصـسية ،مث أصيـحت دولة ذات
لـاـاد ة لا  342هـ ( 924

) ،مث ضمت إىل االحتـاد اللوفايت يف لهد

دكتاتور رولاا اللابق لتالني .وكان نأوزبكلتان دور بارز يف إشعال مصياح احلضار ة
اإللالماة ،مبا أجنيته من لىما أفذاذ ،مثل :اإلما اليـخـاري  -صاحب " اجلـامع
الصحاـح فـي احلديث الايوي "  -والشاخ السئاس ابن لااا  -مؤلف " القابون يف
الطب "  -وغريمها.
* طاجكستان:
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حيـدها من الشسق إقىام التـسكلتـان الصاين ،ومن الشمال مجهورية قـسقـازيا،
ومن الغسب والشمال جـمهورية أوزبكلـتان ،وييىـغ لدد لكاهنا مخلة ماليني
ومائة واثين لشس ألفا ،وبلية امللىمني  %95من جمـموع اللكان ،ونأن الطاجـاك
يشكىون أغىيـاة لااصس اللكان هااك فـقد مسات اليالد بالم طاجكلتان.
وقد لسفـت طاجكلتان اإللال فـي فتس ة ميكس ة من ظهوره ،وما إن حل القسن
الثاين اهلجسي ( الثامن املاالدي ) حىت كان لكان هذا اجلز من العامل قد داىوا يف
اإللال مجاعا.
وقـد تأللت جـمهورية طاجكلـتـان يف 6
 343هـ (  4أكـتـوبس 924

رباع انأول لـا

) ،وكـابت تابعـة وقـتئـذ جلـمـهورية

أوزبكلتـان ،ويف  4رجـب لا  345هـ (  5ديلميـس 929

) ألىن دكتاتور

رولاا لتالني ضم اجلمهورية إىل االحتـاد اللوفايت ،وبعد تفكك وزوال االحتاد
اللوفاايت حصىت طاجكلتان لى التقالهلا التا يف غس ة رباع انأول لا  4 2هـ ( 9
ليتمرب 99

).

*كازاخستان:
حيدها من الشسق الصني ،ومن اجلاوب أوزبكلتان ،ومن الغسب تسكلتان ،ومن
الشمال رولاا ،وقـد دال اإللال كازاالتان يف هناية القسن انأول اهلجسي ( الثامن
املاالدي ) ،وقد ضمت اجلمهورية إىل االحتـاد اللوفاايت بالقو ة لا
 354هـ ( 936

) ،مث حـصىت لى

التقالهلا كأاواهتا من اجلمهوريات،

ولاصمة كازاالتان هي " املا أتا ".
وييىغ لدد لكاهنا حنو (  ) 0مىاون بلمة ،يشكل امللىمون ماهم بلية %52
* قرقيزيا:
تقع فـي اجلـز الشسقـي من آلاا الولط  ،وييىغ لدد لكـاهنا اـملـة
ماليني وأربعمائة وتلعني ألفا ،ويشكل امللىمون  %6 .5من جمموع اللكان ،ولاصمة
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اجلمهورية " فسوبزي ".
وقـد لـسفت تىك املااطق اإللال يف فـتـس ة مـيكس ة أيضـا ،ولى وجـه
التـحديد فـي هناية القسن انأول اهلجـسي لادما فـتـحها قـتاية بن ملىم الياهىي.
ويف القسن الثالث لشس اهلجـسي ( الثامن لشس املاالدي ) كان معظم اللكان ملىمني؛
حـاث تأللت حكومة إلالماة فـي هذا اجلـز من العامل قـيل أن تغزوها اجلاوش
السولاة لا  252هـ ( 566

) ،ولاىن امللىمون كـثاـسا ،واشتـدت مـعاباهتم

مع وصول اليـالشفـة إىل احلكم لا  335هـ ( 9 0

) ،وأصيـحت تابعة

لىجمهوريات اللوفااتاة ،حـىت ألىات التقالهلا يف  27صفس  4 2هـ ( 37
أغلطس 99

).

والقـسقـاز من أصل تسكي ،وميثىون  %46.5من جمـموع اللكان ،ويشكل
السوس  ،%29.2وانأوزبك  ،% 7.6وانأوكـساباـون  ،%4.والتـتـار 2.2
 ،%وتتقالم الالية الياقاة لااصس صغري ة.
* تركمنستان:
تطل لى حبـس قـزوين من الغسب ،وجتـاورها كل من إيسان وأفـغابلتـان،
وييىـغ لدد لكاهنا (  ) 3.534.777بلمة ،ماهم  % 97ملىمون ،وأهم
مدهنا " مسو " اليت كابت فاما مض لاصمة إقىام اسالان بأكمىه الذي كان يشمل إىل
جابيها إيسان وأفغابلتان ولاصمتها لشق أباد.
ومن أشهس مدن تسكمالتان مدياة " بلا " اليت تقع بالقسب من العاصمة ،وقـد
اـسجت لاا تىك املدياة اإلما الالـائي  2 5هـ  373 -هـ ( 9 5 - 537
).
صاحب كتاب " اللان " ،ومدياة " باهق " وماها اسج اإلما الياهقي  354هـ -
 455هـ ( 766- 994

) صاحـب " التـصـاباف " املشـهـور ة ،وماهـا

مـدياة " لساس " اليت اـسجت لاا اإلما محـمد بن أمحد بن لهل اللساـلي -
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صاحب كتاب " امليلوط ".
* أذربيجان:
تطل لى اللاحل الغسيب ليحس قزوين ،وييىغ لدد لكاهنا لتة ماليني وتلعمائة
وواحـدا ولشسين ألف بلمة % 57 ،ماهم ملىمون ،ولاصمة اجلمهورية " باكو "،
ويقع يف هذه اجلمهورية إقىام " باجورين كاراباخ " املتاازع لىاه بني أرماااا وأذرباجان.
ومجهورية أذرباـجان فتحها امللىمون نأول مس ة لاة  5هـ (  ) 635يف لهد
اخلىاـفـة لمـس بن اخلطاب  لى يد قائده لتية بن فسقد اللىمي ،وأصيحت جز ا
من العامل اإللالمي فـي لا  3هـ (  ) 03يف لهد اخلىاـفة انأمـوي هشـا
بن لـيـد املىك ،وظىت حتـت احلكم اإللالمي حىت تفككت اإلمرباطورية العثماباة.
ومع بداية القـسن التالـع لشـس شـسلت اجلـاـوش السولـاـة فـي بلط
لـاطسهتـا لى اإلقـىام ،وأجـيـس امللىمون لى اهلجس ة إىل اليىدان اجملـاور ة،
وبقي جابب ماهم يقاو الغزو ،ومتكن أحد القاد ة اليارزين ،ويدل محمد أمني رلول من
التصدي لوحـشاة السوس ،مما مكن امللىمني من إلـالن التـقـالهلا فـي 0
) وابتـخب محـمد رلول أول رئاس

شعيـان  336هـ (  25مايو لا 9 5

جلـمهورية أذرباـجـان ،والتـسفـت رولاـا الشاولاة باجلمهورية امللتقىة ،غري
أهنا ضمت إىل االحتاد اللوفاايت اللابق ملد ة تصل إىل ليعني لاما ،مث ألىات
الـتـقـالهلـا يف  27صـفـس 4 2هـ (  37أغلطس لا

99

)،

وكـابت أول مجهورية إلالماة تعىن التقالهلا لن االحتاد اللوفايت.
* سريالنكا:
تذكس بعض املصادر أن لسبديب أو لاالن " لريالبكا " اآلن ،قد لسفـت اإللال
يف وقـت ميكس جدا ،أي يف القسن انأول اهلجسي ،وتقول السوايات :إن مادوبا من
لـسبديب قـابل اخلىافـة الثـاين لـمـس بن اخلطاب وألىن إلـالمه ،ومن مث بدأ
ابتشار اإللال فـي اجلزيس ة مع بداية القسن الثاين لىهـجـس ة ،غاـس أن الثابت
4
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تاريـخاا هو أن امللىمني وصىوا إىل اجلـزيس ة لن طسيق التـجار العسب الذين كـابوا
يقصـدون لواحل اهلاد واملاليو ،ويطىق لى

ملىمي اجلـزيس ة

الم " املوروز " ،ولادما جـا االلـتعمار الربتغايل لىجـزيس ة لا 329
هـ (

 ،) 9تعسض امللىمون حملن قـالاة ،حـاول االهلا االلتعمار إزالة كل أثس

لىوجود اإللالمي فـي اجلـزيس ة ،وواصل اهلولاديون بفس اللاالة ،وأللوا مدارس
تاصريية إليقاف املد اإللالمي ،مث جـا اإلجنىاـز لـا

 2هـ ( 096

)،

وضـاـقـوا اخلااق لى امللىمني ،مما اضطسهم لالكتفا مبدارلهم اخلاصة ،مما أدى
إىل حد كيري إىل تأاسهم وحتـجام املد اإللالمي.
ووفـقا نأكـثس السوايات تواتسا فـإن لدد امللىمني يف لريالبكا ييىغ مىاوبا
وبصف املىاـون تقـسييـا ،يعـاـشـون أقـىاـة ولط لـدد من اللكـان،
ييىغ (  ) 0. 35.777بلـمـة من اللاهـالاني والتـامـال واليـوذيني واهلادوس
والاصارى.
وياتشس امللىمون يف كل مقـاطعات لريالبكا ،ويتسكزون يف املاطقتني الشسقـاة
والشمالاة؛ حـاث تعاش الغالياة اهلادولاة اليت اشتهست بالم التامال ،وهم حيـاربون
حكومة لريالبكا ماذ لاوات مطاليني بإبشا دولة تاماىاة ملتقىة ،وقـد بال امللىمون
الكثري من وحـشاة التامال والتدا اهتم املتكسر ة لى

انأرواح وامللـاجـد

واليـاـوت واملزارع ،وهلذا فـامللىمـون فـي لريالبكا يعاشون وضعا مألاويا
ألاما ،حـاث مل تلتطع احلكومة أن توفـس هلم احلماية الكافاة ضد اهلجمات التاماىاة
املتكسر ة.
ويف لريالبكا توجد العديد من املؤللات واجلمعاات اإللالماة اليت تاهض بشؤون
الدلو ة اإللالماة هااك ،وماها مجعاة أبصار اللاة ،ومجعاة الشيان امللىمني ،ومجالة
التيىاغ ،ورابطة امللىمني ،باإلضافة إىل املؤللات التعىاماة اإللالماة ،مثل كىاة الزهس ة يف
العاصمة كولوميو ،وكىاة اللادات امللىمـات يف كىاىاـا ،إىل جـابب مـدارس
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حتـفاظ القسآن الكـسمي ،ويصـدر امللىمون هااك ثالث صحف إلالماة شهسية.
* سنغافورة:
داـول اإللال يف لاغافور ة ارتيط بابتشاره يف ماطقة أراـيـال املاليو الذي
يضم مالازيا وأبدوبالاا وجـزر الفىيني اجلاوباة ،إضافة إىل لاغافور ة ،وكان ذلك بني
القسبني الثالث لشس املاـالدي والسابع لشس املاـالدي لى يد التجار امللىمني لن طسيق
اهلاد.
وييىـغ لدد امللىمني فـي لاغافـور ة بـحو (  ) 54ألف ملىم ،يشكىون
بـحو  % 27من إمجايل لدد اللكان اليالـغ (  ) 2.077.777بلمة.
ولكـان لاغـافـور ة ياتمون نأصول لـسقـاـة مـخـتىفة ،ماهم
الصاااـون واملالازيون واهلاود ،كما توجد ابتما ات ديااة مثل اليوذيني والاصارى.
وميارس امللىمـون فـي لاغافور ة لياداهتم وحـاـاهتم حبـسية تامة ،كما  م
إداال الدين اإللالمي كـمـاد ة ألـالـاـة ااتاارية يف املااهج الدرالاة
احلـكوماة ماذ لـا  305هـ ( 955

) .وامللىمون يف لاغافـور ة هم أتياع

الدين الوحـاد الذي له هاـئـة ديااـة هلا لىطات قـابوباـة ،وتلم اجملىس
اإللالمي اللاغافوري.
كما يوجد العديد من املاظمات واهلائات واجلمعاات اإللالماة اليت تىتقي مجاعا من
أجل هدف واحد ،هو بشس اإللال والدفـاع لن حقوق امللىمني.
* كمبوديا:
بدأ الوجـود اإللالمي فـي كميوديا مع لـا  235هـ ( 526
كان لدد امللىمني لا  352هـ ( 962

) ،وقـد

) (  ) 077ألف ملىم ،وتدىن لددهم

لاصل إىل (  ) 02ألف ملىم يف ظل حكم الدكتاتور بول بوت ،وبعد لقوط حكمه
لا  399هـ ( 909

) التـسف قـابوباـا مبشـسولاـة العمل اإللالمي يف

كميوديا ،ومازال امللىمون هااك يتعسضون لىمضايقات وإغالق امللاجد ،وماع إقامة
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صال ة اجلمعة يف جتمعات ،كما يتعسض الشياب امللىم لضغوط من قـيل احلكومات
وإرغامهم لى التزوج بفتاات بوذيات وشاولاات ،كما حظس لى امللىمني التخدا
الىغة العسباة.
* كوريا اجلنوبية:
إذا كان قد بدأ وصول التجار العسب ميكسا إىل بالد لاال أي ممىكة كوريا اجلاوباة
اـالل القسن الثالث اهلجـسي ،فـإن وصول اإللال فـعىاا إىل هذه اليقعـة كـان
أثاا احلـسب الكورية لادما شكل مـجىس انأمن لا  307هـ ( 95

) قـو ة

دولاة حتت قـااد ة انأمم املتـحـد ة لىفصل بني قـوات الكوريتني  -الشمالاة واجلاوباة
 وكان من بني تىك القو ة قو ة من انأتساك كابوا لييا يف وصول دين اإللال إىل كوريا،ومن مث ابتشاره هااك ،فـقد شادت القوات التسكاة امللىمة ملجدا لتأدية شعائس اإللال
لا  306هـ ( 956

) يف كـوريا ،ولـااوا من بااهم إمـاما هلم ،وابطىقـوا

يدلون لدين اإللال من ملجـدهم ذاك ومن اارجة ،فالتاق اإللال اـالل لاوات
احلـسب ما يقسب من أربعـة آالف كـوري ،وبدأ لددهم يتزايد حـىت تكون
االحتـاد اإللالمي الكوري لا  353هـ ( 963

) .ويزيد لدد امللىمني يف كوريا

اجلاوباة لى (  ) 37ألف ملىم من جمـموع اللكان اليالغ لددهم (  ) 43مىاون
بلمة ،وياتشس امللىمون يف ثالث مااطق ،هي لاول وبولان وكواجنو ،كما يعاش لدد
ماهم اارج كـوريا ،وااصة يف املمىكة ودول اخلىاـج.
ويسل االحتـاد اإللالمي الكوري شؤون امللىمني هااك ،كـما يوجـد يف لاول
املسكز اإللالمي ،باإلضافة إىل مؤللات أاـسى تتوىل مها الدلو ة اإللالماة ،ورلاية
شؤون امللىمني.
وجتدر اإلشار ة إىل أن حكومة املمىكة كابت من الدول السائد ة اليت دلمت أبشطة
امللىمني يف كوريا ،وقـامت بياا اجلـامعـة اإللالماة هااك ،وهي اجلامعة اليت وضع
حـجس انألاس هلا صاحب اللمو املىكي انأمري بايف بن ليد العزيز وزيس الدااىاة أثاا
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زيار ة له لكوريا لا  390هـ ( 900

).

اليابان ودول أخرى:
ومن املااطق اليت توجـد فـاها انأقىاات امللىمة أيضا فـي قـار ة آلاـا :الوس،
وماغولاـا ،وهوبج كـوبج ،والاابان ،وهذه انأاري ة تعد دولة حـديثة العهد باإللال ،
وقد لسفـت الاابان اإللال لن طسيق لدد من املواطاني التـسكـلـتـاباني الذين
فـسوا من الثـور ة اليىشـفاـة ،كـذلك فـإن اجلاود الااباباني بعد لودهتم من
احلـسب فـي أبدوبالـاـا ومالاـزيا الـتاق الكثـاـس ماهم اإللال  ،ويذكـس
يف روايات أاـسى أن اإللال دال الاـابان فـي أوااـس القـسن التـالـع
لـشـس لى يد الدلـا ة القـادمني من اـارج الاابان.
ويقدر لدد امللىمني يف الاابان اآلن باحـو (  ) 07ألف مـلىم من إجـمـايل
لـدد اللكـان اليـالـغ لددهم حنو (  ) 24مىاون بلمة.
ويوجد يف الاابان لدد من املؤللات واملاظمات اإللالماة ،أمهها املسكز اإللالمي
الذي تألس لا  355هـ ( 965

) ،وجـمعاـة ملىمي الاـابان ،ومجعاة

الطالب الااباباني امللىمني ،واملؤمتس اإللالمي الااباين ،واجلمعاة اإللالماة الااباباة.
ويف لا  472هـ ( 952

) افـتتح املعهد اإللالمي العسيب بطوكاو ،وهو التابع

جلـامعة اإلما محمد بن لعود اإللالماة ،ويعد هذا املعهد جز ا من االهتمـا
والسلـاية اليت تولاـهـا املمىكة شـؤون انأقىاات امللىمـة يف العامل.
األقليات املسلمة يف قارة إفريقيا
قار ة إفسيقاا هي ثاين قـارات العامل من حـاث امللاحة ،فـهي متثل مخس
ملاحـة الاابلة ،كما أهنا تعد ثاين قـارات العامل بعد قـار ة آلاا من حـاث لدد
امللىمني ،فـمن مجىة لدد لكان القار ة اليالغ (  ) 460مىاون بلمة يوجد ( ) 257
مىاون ملىم ،أي أن حصة اإللال يف إفـسيقاا  %52تقسييا ،والقدر الياقي %45
تشتسك فاه امللاحاة والوثااة والاهودية ،وهلذا أطىقوا لى
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امللىمة " وفقا لىمقاياس العددية.
كما أن قار ة إفسيقاا تتماز لن غريها من بقاع انأرض أن أول أرض لسفها اإللال
بعد جزيس ة العسب هي إفسيقاا ،فمن جهة كابت أول هجس ة لىملىمني إىل احليشة ،وقد
جنحت هذه اهلجس ة يف بقل الدين احلااف إىل هذه القار ة ،مث جـا ت الفتوحـات
اإللالماة تاشس الدين يف ربوع إفـسيقاا ،ولالد لى ذلك قسب إفـسيقاا والتحامها
بقار ة آلاا لن طسيق شيه جزيس ة لااا  ،فـفتح امللىمون مصس ،والتمست الفتوحـات
امليـاركة ،فـوصل اإللال إىل مشال إفسيقاا ومشاهلا الشسقي.
كما أن اليـحس انأمحس كـان حىقة اتصال بني اجلـزيس ة العسباة وإفـسيقاا ،فعربته
التجار ة إىل اللاحل اإلفـسيقي ،ولن طسيقه لرب امللىمون إىل احملاط اهلادي ،مث إىل
لاحل إفسيقاا الشسقي ،فاشسوا اإللال يف القسن اإلفسيقي وموزمياق والصومال
وكـاااـا وأوغادا ومـاالوي وزائاـس وتزناباا وزميابوي وغريها من دول إفسيقاا.
لقد وجد اإللال فـي إفسيقاا أرضا اصيـة البتشار دلوته ،ووجد الااس هااك يف
اإللال العقاد ة الصـافـاة ،والتوحاد اخلـالص ،والقام الاياىة ،والعدل واللال مع
الافس ومع اآلاسين ،فكان ذلك لييا رئالا يف ابتشار اإللال بقار ة إفـسيقاا إىل
جـابب قـسهبا من مسكز الدلو ة ومهيط الوحي جبزيس ة العسب .ومل تشأ قار ة إفسيقاا أن
تاعم باإللال وحدها ،بل كان هلا الفضل يف وصول هذا الدين اخلا م إىل مااطق أوروبا،
ومن مث أمسيكا ،فـقد كـابت إفـسيقاا معربا وماطىقا حلضـار ة اإللال إىل أوروبا،
وإبقـاذها من ظىمـات اجلهل ولصور التـخىف ،وهكذا لسفـت شعوب أوروبا
اإللال لن طسيق هذه القار ة امللىمة.
ظل اإللال يتـقد يف إفـسيقاا خبط لسيعة ،وداىه الااس لن قاالة تامـة بأبه
هو الدين املاقذ هلم من مهاوي السذيىة ،ويستفـع هبم إىل درجـات لىاـا من
الفـضاىة ،ويضمن هلم احلىول لىكثـاـس من املشاكل اللـاـالـاـة وانأاـالقاة
واحلااتاة ،ويضمن هلم حاا ة لعاد ة يف الدباا ويف اآلاس ة.
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وامللىمون يف قـار ة إفـسيقاا يصافون إىل قلمني وفـقـا لتوزلـهم داال دول
القار ة:
 - 1مسلمو دول األغلبية:
وهؤال يصل لـددهم إىل أكـثـس من (  ) 65مىاـون ملىمـا
من اجملـموع الكىي للكان هذه الدول اليـالغ (  ) 22مىاـون بلمة،
مبا يعين أن امللىمني يشكىون يف هذه الدول بلية  ،%06وهؤال يشتمىون لى
ملىمي الدول العسباـة اإلفـسيقاة ،ولددهم حوايل (  ) 95مىاون بلمة.
ب  -مسلمو دول األقليات :ولددهم يقتسب من (  ) 03مىاون ملىم من مجىة
لكان دول انأقىاات امللىمة ،وقـدره (  ) 245.0مىاون بلمة ،أي أن حصـة
اإللال يف هذه الدول تصل إىل  ،%29.3وفـي بعض دول انأقىاات امللىمة
اإلفـسيقاة يقتسب لدد امللىمني من حد انأغىياة ،إذ يزيد لددهم لن بقاة اللكان،
ولكاهم محكومون من قيل انأقىاة غري امللىمة ،ودلاتري دوهلم بطياعة احلـال لالت
إلالماـة ،ويدرج مثل هؤال انأغىياة امللىمـة ضمن انأقىاات ،ملا يعابوبه من اضطهاد
ولاف ،وحـىت يىفت إلاهم ابتـيـاه العـامل اإللالمي فاهتم هبم وميدهم بالعون
املعاوي واملادي.
* أثيوبيا:
يشكل امللىمـون يف أثاـوباـا  %65من اللكان ،ومـع ذلك فـإن بعض
اإلحصا ات جتعل ماهم أقىاة ،ولىملىمني هااك تاريـخ مشسف ،وتساث أصال ،وهم
اىاط من قـيـائل انأورومو واللاـداما وانأوروزي وبعض الصـومالاني وقياىة لفار.
كـابوا يف املاضي ميثىون دولة إلـالمـاـة قـوية ،لكاهم تدهوروا بلـيب
احنلار املد اإللالمي يف القار ة اإلفسيقاة ،ووجود التآمس الصىايب لىاهم.
يتوزع امللىمون يف أثاوباا لى ثالث لشس ة والية ،هي:
 والية هسر :بلية امللىمني فـاها  % 95وهي ألسق اليـالد قـاطيـة ،فـاها40
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ملاجد قـدمية ماذ ألف لا  ،ويضم املعهد اإللالمي أقـد املخطوطات العسباة
واإللالماة.
 -والية ولىوا :بلية امللىمني فاها  % 97من اللكـان ،وفـاها (

) مدرلـة

ابتدائاة لسباة.
 والية كادا :فاها ليع مدارس لسباة ،وبلية امللىمني فاها .% 97 مقاطعة شوا :وفاها العاصمة أديس أبابا ،وبلية امللىمني فاها ،%45وتضم (  ) 4مدرلة ابتدائاة تدرس القسآن الكسمي والعىو اإللالماة.
 مقاطعة لسوس :بىد ة إلالماـة لسيقة ،متتـاز مبلـاجـدها ومـدارلهااإللالماة ،بلية امللىمني فاها .% 97
 والية بايل :بلية امللىمني فاها  ،% 57وهي مقاطعـة زرالاة تعىن بسلي املاشاة. والية جـومـاجـوفـا :بلـيـة امللىمني فـاـهـا  ،% 27يغىبلىاـهـا الوثااـون وامللاحاون.
 مقاطعة إبىيايور :أرض زرالاة ممطس ة ،تعىن بزرالة النب ،وبلية امللىمني فاها 97.%
 مقاطعـة وجلـا :بلية امللىمني فاها  ،%37وفـاها إرلالاـات ملـاحاةوميشسون وافدون.
 مقاطعة لدامو :أرض زرالاة اصية ،تيىغ بلية امللىمني فاها  ،% 97وفاهامدارس وملاجد كثري ة.
 مقاطعة قادور :بلـية امللىمني فاها  ،% 7مشهور ة بكـاائلها وأديسهتاوتعصب أهىها امللاحاني.
 مقاطعة جـاجا  :ماطقة زرالاة مهمة ،بلية امللىمني فـاها  ،%27وحيسلىاهم امتالك انأراضي.
 مقاطعة جتـساي :بلية امللىمني فـاها  ،% 5وهي ملاحاة ال ملاجد فاها وال45
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مدارس.
لقد التوىل امللاحاون لى احلكم ،وتسكزت اللىطة يف أيدي امللاحاني حىت لهد
اإلمرباطور هااللاللي ،مث طسأ تغاري كيري يف لهد احلكومة االبتقالاة ،وتسك اخلاار
لىقوماات يف ااـتاار بوع الىغة يف التعىام ،وشجـع ذلك التـجمعات اإللالماة لى
فتح املدارس واملساكز القسآباة بعد التماد الىغة العسباة فـي وزار ة التسباة.
إن هذه املسحىة بـحاجة إىل جهود املؤللات اإللالماـة من أجل إلداد كوادر
مؤهىة من أباا امللىمني ،تؤدي رلالتها فـي الدلو ة والتدريس وباا امللتقيل اإللالمي
هلذه املاطقة.
* يوغندة:
يوغاد ة هي إحدى دول شسقي إفسيقاا الدااىاة ،ال لواحل هلا ،لاصمتها كمياال،
ولدد لكاهنا حوايل (  ) 5مىاون بلمة ،تعترب من أمجل بقاع إفسيقاا بليب وفس ة
الكلا انأاضس واملزارع والوديان وانأهنار ،ونأهىها مجال الشكل وصفا السوح ولىو
الذائقة الفااة يف الاحت والتىوين.
أول من قـدمها من اآللاويني هم العسب ،داىوها ماذ ابتشار اإللال
حوايل (  ) 37هـ ،وتشري املصادر أن لددا ماهم لمل يف ادمة مىوكها ،مث توافدت
مـجمولات من دلا ة اإللال إلاها إلبشا مساكز لسباة ثابتة ،وامتد ذلك حىت مطىع
القسن الثالث لشس اهلجسي.
وقـد تىق انأهايل تعالام اإللال حـىت صـاروا يشكىون  %37من لكان
يوغاد ة ،وفـتـحت هلم املدارس وباات امللـاجـد ،وظهست طائفة من اخلىفـا
والفقها تفلس آيات القسآن الكسمي ،ومع ذلك كىه ظىت لمىاة بشس اإللال بطاـئـة.
لقد دال اإللال إىل يوغاد ة لن طسيق الدلا ة والتـجار امللىمني الذين اجـتـازوا
أهم الطسق إلاـهـا " طسيق اللـودان أو وادي الاال ،وطسيق القوافل من مساكش
وبالد املغسب ،وطسيق الشـسق أو طسيق لـاحل إفـسيقاا الشسقي " ،ووصل اإللال
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أيضا من اهلاد وباكلتان.
وتتعدد اهلائات واملؤللات اإللالماة ومعظمها يف كمياال ،فهااك (  ) 4هائة
ومؤللة إىل جابب املدارس واملعاهد اإللالماة ،ومع ذلك فـامللىمون يف يوغاد ة
يعابون أماة وفقسا ،غري أن املمىكة العسباة اللعودية تيذل جهودا كيري ة لىاهوض مبلتوى
امللىمني تعىاماا واقتصاديا ،وهي تلهم جبهود اري ة يف ليال إبشا جامعة إلالماة
جديد ة.
* كينيا:
لاصمتها بريويب ،ولكاهنا حـوايل (  ) 25مىاون بلمـة ،وامللىمون هم
انأكـثسية إىل جـابب الوثااني وامللاـحاني %35 ،أو أكثس ،ويتمسكـز الوجـود
العسيب لى اللـاحل املطل لى احملـاط اهلادي يف مدن مميـله ومالادي وبات
والمـو .والزرالة هي لصب االقـتصـاد الكاين ،وقـد داىها اإللال ميكسا " القسن
انأول اهلجـسي " ،لذا حفىت اليالد حبـضار ة إلالماـة راقاة ،وبظسا الاـتالط
الثقافات والعادات يف اجملـتمع اإللالمي بشأ جـال جديد حيـمل مازات فـكسية
وجـلمـاباـة اـاصة لسف يف التاريخ بالم العاصس اللواحاىي ،يتكىم لغة
واحد ة " اللواحىاة " ،ويدين بدين واحد هو اإللال  .ومن أكرب التحديات اليت تواجـه
ملىمي كاااا ازدياد الاشاط التاصريي ،يف الوقـت الذي يعابون فاه من الفقس وانأماة
واجملـالة واليطالة ،فـاليعثات التاصاـسية تقد انأدوية وانأغذية واملصحات املتاقىة،
ولى السغم من ذلك هااك مخلون مجعاة إلـالماـة بأمل أن توحـد جهودها لدفـع
انأاطار الوافـد ة ،واحلاجـة مالة ومىحـة بأن تلارع املؤللات واملاظمات
اإللالماة لدلم امللىمني وماظماهتم حىت يواجهوا هجمات التاصري الزاحفة.
* تزنانيا:
بعد توحـاد تاجـاباقا وزجنـيـار  ،م ماـالد تزناباـا املوحد ة ،وصارت دار
اللال لاصمة هلا.
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كـان ذلك يف لا  354هـ ،وقـد لسفـت هذه اليالد اإللال ميكسا لرب
العـالقـات التـجـارية بني جاوب اجلـزيس ة العسباة وبىدان شسق إفسيقاا.
وكتـاب ابن بطوطة يعد مسجـعا هامـا يف هذا الصدد.
يتـوزع امللىمـون فـي تزناباـا لى مااطق لديد ة ،فانأغىياة العظم من لكان
جزيسيت مبيـا وزجنـيـار ملىمة ،وإقىام اليـحـاـس ة يف تاجـاباـقا وتتـوما
وفـورا وتوش ولسوشـة ،وكـذلك مدياة دار اللـال  ،وتيىغ بلـيـتهم ،% 97
والىغة العسباة لائد ة.
لكن املشكىة احلـقـاـقاـة هي لـاطس ة امللاحاة لى التعىام وولائل اإللال ،
وهذا ما أدى إىل تفشي انأماة والفقس بني صفوف امللىمني.
وهااك دلم مادي ومعاوي من املمىكة العسباة اللعودية ومصس ولمان لتزناباا ،مـع
محاوالت جاد ة ملواجهة اإللال الغسيب وامللاحي.
* جنوب إفريقيا:
تقع مجهورية احتاد جاوب إفـسيقاا يف الطسف اجلاويب من القار ة اللودا .
يزيد لكاهنا لى (  ) 33مىاون بلمة ،وهي أربع واليات :الكاب ،وأورابج ،وبتال،
وتسابلفال ،وهلا لاصمتان :التشسيعاة وهي الكاب ،واإلدارية وهي:
* بريتوريا:
والزرالة والصاالة مها لصيا احلاا ة فاها ،ولديها الذهب بكثس ة.
وبعـد ماتصف القسن اللـابـع لشـس املاـالدي ،ابتشس اإللال ابتشـارا
مىحوظا يف اليالد لن طسيق التجار العسب وامللىمني ،وبشطت حسكة بشس الدلو ة
اإللالماة بني قيائل اليابتو وغريها.
ولى السغم من تعاقب الدول العاصسية ،ومحاربة التـجمع اإللالمي ،فـقد متكن
امللىمون من تشااد امللـاجـد وتعىام أصـول الدين والىغة العسباة ،لكن بلية
امللىمني حىت اآلن ال تزال ضئاىة ،فهي حوايل املىاون ملىم من أصل (  ) 25مىاـون
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بلـمـة ،وييىغ لـدد املدارس االبتـدائاـة اإللالماة يف مدياة الكاب أكـثس
من (  ) 47مدرلة ،وهااك (  ) 4معاهد ملـائاة ،وتتمثل الاشاطات اإللالماة يف إلقا
احملـاضسات وطيـالة الاشسات ولقد الادوات ،وهااك مجعاات إلالماة بشطة تواجه
حتديات مجـة أمهها :حـال الاصارى ،وابتشار إرلـالااهتم وكتيهم وأباجـاىهم،
ومحـاوالت التشويش امللتمس ة لى امللىمني ومعتقداهتم ،لذلك ال بد من دلم امللىمني
هااك ثقافاا وتعىاماا ،وتزويدهم بالعىما والدلا ة ،وبكل ولائل بشس اإللال .
* بورندي:
بوربدي مجهورية صغري ة ال لواحل هلا ،تقع ضمن هضية اليحريات يف ولط
إفـسيقاا.
وصل اإللال إلاها لن طسيق اهلجـسات العسباة ميكسا ،وازدهست الدلو ة اإللالماة
أكثس يف لهد لالطني زجنيار.
يشكل امللىمون الاو  %27من بليـة اللكان ،يتمسكـزون يف العـاصمة
بوجـومـيـورا ،وأغىب العااصـس املهـاجـس ة إىل بوروبـدي هم من مـايل
واللـاغال ومن اهلاود والياكلتاباني والعسب ،وقـد متكاوا من تكوين لد ة هائات
إلالماة إىل جابب املدارس اليت تعىن بتعىام القسآن الكسمي والىغة العسباة.
لكن امللىمني يواجهون الاو مشكالت اليعثات التاصريية واطسها ،لذا فهم يقفون
متملكني بالعقاد ة وبالتعالام اإللالماة بصالبة.
* موزمبيق:
وهي أقص بالد الزبـج  -كما يقول امللعودي يف مسوج الذهب  -وهي أرض
كثري ة الذهب ،كثري ة العجائب ،تقع لى اللاحل الشسقي إلفـسيقاا ولوفاله ،فاها
آاـس مااا إلالمي لى شواطئ إفـسيقاا الشسقاة ،وقـد أمه امللىمون والدلا ة،
وأللوا مدياة موزمياق.
أما امللىمون بعامة فـاشكىون  % 5من إمجايل اللكـان ،لكن اإلرلـالاـات
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أفـلـدت أحـواهلم االجتمالاة والثقافاة ،لذلك فهم يعابون من التخىف وضـعف
التـأهال املهين ،ومن تدال الافـوذ اإللسائاىي ولاطس ة اليعثات التاصريية ،فاحلـاجـة
مالة إلقامة مشسولات إلالماة ،وإقامة املدارس واملساكز وامللاجد ،وبشس الكتب
وتاشاط الدلا ة.
* سرياليون:
ماطقة صغري ة ،لكن لواحىها طويىة ،يزيد لدد لكاهنـا لى أربعـة مـاليني
بلـمـة ،إمكاباهتم االقتصادية كيري ة من حاث الزرالة والثسو ة املعدباة شق اإللال
طسيقه إلاهـا لن طسيق التـجـار ة واملصـاهس ة واالبدماج والكتب واملدارس
وامللـاجـد .ومتتاز بكثس ة هذه امللاجد ،وقـد ألهمت فـعال يف ابتشار اإللال بني
القيائل كافة.
واحلمـالت التـيشاـسية امللاـحاة بشطة ،فـهي تشـجـع لى
التـفـسقـة ،وتشـاع االاـتـالط من باب املدباـة واحلضـار ة ،لذا بقي امللىمون
حتت رمحـة اجلـهل والفقـس واملسض ولو التغذية والزنالات القيىاة ،وال تزال أثار
االلتعمار اإلجنىازي باقاة حىت الاو .
األقليات املسلمة يف أوروبا
يعاش يف قار ة أوروبا حنو (  ) 67مىاون ملىم وفق آاس اإلحصا ات املعىاة من
االحتادات اإللالماة يف كل من أملاباا وفسبلا.
والوجـود اإللالمي يف أوروبا هو وجـود أقىاـة بالالـيـة لعدد لكان القار ة،
غري أن بعض دول أوروبا يشكل امللىمون فاها أغىياة مثل ألياباا؛ حـاث يصل لدد
امللىمني إىل بلـيـة .%57
ويف اليـولاة واهلـسلك وكـولوفـا ،كـذلك يشكل امللىمون أغىياـة،
وتعتيـس هذه املااطق مااطق إلالماة حىت لو حكمت حبكومات غري إلالماة.
لقد لرب اإللال إىل أوروبا لن طسيق شيه جزيس ة أييـسيا؛ حاث دال اإللال إىل
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إفسيقاا يف لهد اخلىافة لمس بن اخلطاب  مث ابتقل فوصل بسلالته اللاماة إىل شواطئ
انأطىاطي يف بداية الاصف الثاين من القسن اهلجسي انأول ،مث إىل شيه جزيس ة أيربيا اليت
التقس فاها اإللال  ،ومكث بانأبدلس حىت لا  975هـ ( 572

) لادما أصدر

املىك فسدبابد واملىكة إيزابال مسلوما يعىن الاصساباة الكاثولاكاة الدين الوحاد يف أيربيا.
وابتـقل اإللال إىل أوروبا أيضا لرب اليـحـس املتولط إىل صقىاة ولـسديااـا،
وحتـول جـز من هذا اليـحـس إىل حبـري ة إلـالماـة ،ووصل امللىمون إىل مالطة
ولسديااا وكـورلاكا ،كما وصىوا إىل قربص وكسيت وشيه جزيس ة اليىقان وولط
أوروبا.
ومتكن امللىمون من الوصول إىل بولادا ولتواباا وشسق اليـحس انألود ،والتمس تقد
اإللال يف ولط أوروبا ،فـوصل إىل اجملـس ،وقارب فاااا لاصمة الاملا ،وكل ذلك
يف لهد اإلمرباطورية العثماباة.
وقـد ابـحلس الوجـود اإللالمي يف كـثاـس من مااطق أوروبا بتاجة التضااق
واحلسوب والصسالات ،فىم ييق ماهم إال ألداد قىاىة ،إىل أن جا العصس احلديث ،فيدأ
اإللال يظهس من جديد لددا وقـو ة يف دول أوروبا لى يد املهاجسين من الدول العسباة
واإللالماة ،الذين احتاجت إلاهم دول أوروبا ،مثل :أملاباا وغريها يف خمتىف اجملاالت،
كما شهدت دول أوروبا  -بفضل اهلل  -مث بفضل اجلـهود الدلوية اليت بذهلا
املهاجـسون امللىمون ومبلالد ة الدول اإللالماة ،شهدت داول ألداد كيري ة من أباا
أوروبا يف دين اإللال طوالاة ولن قاالة تامة واقتااع وهسوب من الواقـع املادي انألام
الذي يعاشه انأوروباون بعادا لن القام الفاضىة وانأاـالق احلماد ة اليت وجدوها يف دين
اإللال .
ويصل لدد امللىمني يف دول أوروبا إىل حـوايل (  ) 67مىاـون مـلىم من
مـجـمـوع لكان القـار ة الذي ييىغ مـا يقارب (  ) 577مىاون بلمة.
أي أن بلـيـة امللىمني يف أوروبا تصل إىل حنـو  % 2من مـجـمـوع
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اللكان ،وملزيد من املعىومـات لن انأقىاات امللىمـة يف أوروبا ،وبظسا لتاوع
مشكالهتا ،حيـلن باا أن بىقي الضو لى أوضالها وأحواهلا وجز من تارخيها القدمي.
* أملانيا:
لسف انأملان اإللال ماذ احلسوب الصىاياة ،ويف هناية احلسب العاملاة انأوىل لادما
أطىق لساح بعض انألسى امللىمني ،وفـضل الكثري ماهم العاش يف أملاباا ،مث أاذ لدد
من التـجار والعمال امللىمني يفدون لى أملاباا ،والتقسوا يف موابئها.
وبعد ابتها احلسب العاملاة الثاباة احتاجت أملاباا إىل الكثري من انأيدي العامىة إللاد ة
باا ما هتد يف هذه احلسب ،فـلمحت أملاباا هبجس ة انأيدي العامىة إلاها ،وكذلك دال
لدد من انأملان يف دين اإللال بتاجة اطاللهم وقـسا اهتم لن هذا الدين اخلـا م،
وبتاجـة اجلـهود اليت تيذهلا املؤللات الدلوية هااك مبلالد ة الدول اإللالماة ،وفـي
مقدمتها املمىكة العسباة اللعودية.
ويصل لدد امللىمني يف أملاباا ما يقارب أربعة ماليني ملىم يف كل من أملاباا الغسباة
والشسقاة بعد توحادمها.
وتعمل العديد من املؤللات اإللالماة فـي أملاباا لى ادمة امللىمني هااك من
دلو ة وتعىام وتدبري لشؤوهنم املختىفة ،وأمهها ملالدهتم لى احلفاظ لى هويتهم،
ومحايتهم من الذوبان يف اجملتمع املادي العىماين.
* اململكة املتحدة:
يعاش يف املمىكة املتحد ة حوايل ثالثة ماليني ملىم حلب اإلحصائاات املعىاة من قيل
اهلائات اإللالماة هااك ،وأكثس امللىمني يف املمىكة املتحد ة قدموا إلاها من اهلاد ولدن
وقربص ،ومن مشال وشسق إفسيقاا ،مث زادت اهلجـسات بعد احلـسب العاملاة الثاباة،
فـجـا امللىمون من يوغولالفـاا وألياباا ومن دول شسق أوروبا ،وكذلك من اهلاد
وباكـلتان ،كما ارتفع لدد امللىمني بتاـجة هجس ة العمال ،وكثس ة الطالب امللىمني
يف بسيطاباا.
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وبتاـجة اجلهود اليت تيذهلا املؤللات واهلائات اإللالماة يف املمىكة املتـحـد ة،
والفالىاـة اليت ييـديها امللىمون هااك ،واخنـساطهم يف اجملـتمع الربيطاين دون ذوبان،
 م االلتساف بامللىمني يف املمىكة املتحد ة ،وأصيح هلم حـزب لاالي إلالمي يشارك يف
االبتخـابات ،وكـثس لدد امللـاجد واملساكز اإللالماة هااك ،حىت زاد لى ( ) 077
ملـجد ومسكز إلالمي تاتشـس يف أرجا بسيطاباا.
وألهمت املمىكة العسباة اللعودية يف إبشا الكثري من هذه امللاجد واملساكز اليت كان
آاسها ملجد أدبربه .كذلك فإن أكادمياة املىك فهد التعىاماة يف لادن تلهم بقلط وافس
يف تعىام أباا امللىمني واحلفاظ لى هويتهم.
* فرنسا:
وصل اإللال إىل فسبلا ماذ حاول امللىمون فتـح الشواطئ الفسبلاة اجلاوباـة،
وبشأت دولة أبدللاة يف جاوب فـسبلا ،غاـس أهنا مل تلتمس طويال بعد أن تكاليت
لىاها القوى الاصساباة.
مث زادت هجـس ة العمال إىل فـسبلـا بتاـجـة احـتاـاج اليـالد إىل انأيدي
العامىة ،فهاجس من اجلـزائس وحدها (  ) 377ألف ملىم ،وكذلك ألداد كيري ة من
مـلىمي املغـسب العـسيب ،وتـسكـاـا ،ويوغولالفاا ،وبعض الدول العسباة.
وقـد وصل لدد امللىمني يف فـسبلا إىل أربعـة مـاليني مـلىم أو يزيد،
وتوجـد يف فسبلا العديد من اهلائات واملؤللات اليت تاظم شـؤوهنم ،وتعىم أباا هم،
وتدلـو إىل الدين اإللالمي.
وقـد جنـح امللىمـون يف فـسبلا أن يكوبوا جمتمعا إلالماا فـالال
وإجيـاباـا ،مما جـعىهم جـز ال يتـجـزأ من اجملـتـمـع ودفـع لاهم الكثاـس
من املؤامسات والشكوك اليت كـابت حتـاط هبم ،وماهـا إلصاق التهم هبم كـىما
وقـعت حـادثة ابفـجـار أو التدا  ،ووصل انأمس كـما جـا لى للـان
العـامىني فـي حـقل الدلو ة فـي فـسبلـا إىل أن أحـد وزرا الدااىاـة
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الفـسبلاـة فـي لهد حكومة شاـساك بسأ لـاحـة امللىمني من ابفجارين وقـعا
يف العاصمة الفسبلاة.
ومع ذلك مازالت الكثري من التحديات تواجه ملىمي فـسبلا ،ااصة ما يقع لى
يد املتعصيني من امليشسين ،وكذلك الطوائف املالوبة إىل اإللال " زورا " من قادياباة
وهبائاة وغريها ،باإلضافـة إىل احلمالت امللمومة اليت تشاها ولائل اإللال املوجهة من
قيل الصهاوباة العاملاة.
* اليونان:
وصل اإللال إىل الاوبان لادما فـتح امللىمون بعض اجلزر الاوباباة يف لهد الدولة
انأموية ،كما أقا فاها لدد من انأتساك امللىمني ،جبابب بعض من ألىم من الاوباباني.
وبعد احلسب التسكاة الاوباباة لا  347هـ ( 92

) أاذ شأن امللىمني يقل

بصور ة كـيري ة بتاـجة هجس ة انأتساك لىاوبان ،وقـد كان لىملىمني يف الاوبان أكثس
من (  ) 377ملـجـد ،أقـامها العثماباون يف خمتـىف أحنا الاوبان ،كما توجد أقىاة
ملىمة تعاش يف ماطقة تساقاا الغسباة ،وييىغ لددهم حنـو (  ) 0ألف ملىم أصوهلم
تسكاة ،يف حني ييىغ لدد امللىمني يف الاوبان حنو (  ) 377ألف ملىم.
* كريت:
يعاش يف جزيس ة كسيت حنو (  ) 34ألف ملىم بعد أن هاجس لدد كيري من امللىمني
بتاجة االضطهاد والظىم الذي تعسضوا له ،ومازال إاواهنم الياقـون يتعسضون له .لقد
اىف امللىمون ورا هم العديد من امللاجد واملدارس اإللالماـة يف جـزيس ة كسيت،
ومن أبسزها ملـجـد اللىطان إبساهام يف مدياة اخلادق لاصمة اجلزيس ة ،وهو
امللـجـد الذي حولوه إىل كاالة حتمل الم لابت باكوالس !
* إيطاليا:
يعاش يف إيطالاـا حوايل (  ) 77ألف ملىم ،وهي بليـة ضئاىة إىل جابب لدد
اللكان اليالغ (  ) 67مىاون بلمة.
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والليب يف ذلك أن امللىمني أجربوا لى اهلجس ة من جزيس ة لسديااا لادما شات
ضدهم حسب إباد ة.
مث بسز الوجود اإللالمي يف إيطالاا بعد احلسب العاملاة الثاباة لادما هاجس إلاـها
بعض امللىمني من أوروبا الشسقـاة هسبا من طغاان احلكم الشاولي يف هذه الدول ،مث
أتت هجسات إلـالماـة محـدود ة من بعض املااطق اإللالماة اليت اضعت لاللتعمار
اإليطايل يف إفـسيقاا ،فـضال لن اهلجـس ة من دول لسباة أاـسى ،يضاف إىل ذلك
لدد من اإليطالاني الذين داىوا اإللال تيالا بعد احلسب العاملاة الثاباة.
* إسبانيا:
امللىمون يف إلياباا لددهم حالاا حنو (  ) 57ألف ملىم ،وهم بقاة الوجود
اإللالمي الذي كـابت تزاس به تىك املاطقة؛ حـاث لاش امللىمون بانأبدلس
قـسوبا ،وشـاـدوا هااك مـجـدا اـالدا ،وحـضار ة راقـاـة ،التفادت ماها
أوروبا ،وابتقىت هبا من ظىمـة العصور الولط إىل بور العىم والتقد الذي تعاشه اآلن،
وقد التفاد امللىمون بقابون محاية حسية العـقـاـد ة الذي صـدر لـا
 350هـ ( 960

) ،وأقـامـوا هااك لـددا من امللاجد واملساكز اإللالماة،

وماها املسكز اإللالمي فـي غسباطة ويف باملاس.
ويف لا  4 2هـ ( 99

) فـتح املسكـز اإللالمي يف مدريد ،الذي يضم

ملجدا كيريا ،وهو الذي تولت حكومة ااد احلسمني الشسيفني  -أيده اهلل  -اإلبفاق
لى باائه ،ويعد من أضخم املشسولات اإللالماة يف املاطقة.
وكذلك ملـجد ااد احلـسمني الشسيفني يف جيل طارق الذي تكفىت املمىكة
بياائه لى بفقة ااد احلسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل .ويؤكد املساقيون أن اإللال قاد
بقو ة إىل إلياباا بتاجة اإلقيال الكيري لى التااق هذا الدين اخلا م من خمتىف امللتويات يف
إلياباا.
* سويسرا:
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وصل امللىمون إىل لويلسا لن طسيق الشواطئ اجلاوباة الفسبلاة كما وصل إلاها
لدد من امللىمني بعد احلـسب العاملاة الثاباـة .ويتشكل الوجود اإللالمي فـي
لويلسا أيضا من رجال انألمال وانأجـابب والطالب املقامني بصور ة موقتة ،وكذلك
من انألضا العامىني يف املاظمات الدولاة.
وقـد بىـغ لدد امللىمني يف لويلـسا حنو (  ) 77ألف ملىم ،ويوجد يف
جااف مسكز املىك فاصل اإللالمي الذي يعد من أكرب املساكز اإللالماة اليت أقامتها
املمىكـة العسباة اللعودية يف أوروبا ،ولىمسكز أبشطة دلوية وإلالماة كيري ة.
* النمسا:
الوجـود اإللالمي يف الاملـا بدأ بامللىمني الذين وصىوا إلاهـا من اليولاة
واهلسلك قيل احلسب العاملاة انأوىل ،مث أاذ لددهم يتأرجح بني الزياد ة والاقصان ،إىل أن
وصل لددهم حـالاـا حنو (  ) 57ألف ملىم ،وهي بلية ضئاىة من جمموع اللكان
اليالغ لددهم (  ) 5ماليني بلمة.
وقد كون امللىمون هااك لددا من اجلمعاات اإللالماة واحتـاد الطالب امللىمني
وغريها.
* بلجيكا:
يعاش يف بىجاكا حنـو (  ) 277ألف ملىم ،ميثىون بلية  %2من جمموع لدد
اللكان ،وقـد هاجـس لدد كـياـس من العمـال امللىمني والطالب إىل بىجاكـا،
وكـوبوا جالاة ملىمة التطالت مبلالد ة الدول اإللالماة  -ولى رألها املمىكة
العسباة اللعودية  -أن حتقق ذاهتا ،وحتصل لى حقوقها؛ حاث تعد بىجاكا من أوائل
الدول انأوروباة اليت التسفـت باإللال بالتياره الدين الذي يعتاقه قلم من اللكان،
يىي لكاهنا الاصارى من حاث العدد .وحصل امللىمون لى حق تعىام الدين اإللالمي
باملدارس اليىجاكاة ،وإبشـا املدارس اإللالماـة لىملىمني بصور ة رمساة ،كـمـا
أقام املسكز اإللالمي يف بسوكلل ،وقـد تلىم موقـع إقـامة امللـجـد املىك
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فـاصل  -يسمحه اهلل  -لا  350هـ ( 960
وامللجـد لا  395هـ ( 905

) ،وابتهي من إقـامة املسكز

) ،وافتتحه رمساا املىك االد  -يسمحه اهلل.

* هولندا:
يعاش فـي هولادا أكثس من (  ) 377ألف ملىم من جمموع اللكان اليالغ
لددهم (  ) 5. 4مىاـون بلمـة ،وقـد جـا امللىمون إىل هولادا لن طسيق
اهلجس ة من أبدوباـلاـا ولسياا وتسكـاا وبالد املغسب العسيب.
ويوجـد يف هولادا مجعاات إلالماة ابتظمت فـي احتـاد إلـالمي ماذ لـا
 394هـ ( 904

) ،وهو احتـاد اجلمعاات اإللالماة ،ويتوىل شؤون انأقىاة امللىمة

يف هولادا.
* دول إسكندنافية:
وهي :الدامنسك والاسويـج واللـويد وفـاىادا ،ويصل لـدد امللىمني يف هذه
الدول جمتمعة حنو (  ) 97ألف ملىم ،وصىوا إلاها باهلجس ة من يوغولالفاا وألياباا
وتسكاا وباكلتان والتتار السوس.
وختـد هذه انأقىاات مؤللات إلـالماـة لددها قىال ،كذلك فـإن امللـاجد
واملؤللات التعىاـماـة تعد هي انأاـسى قىاىة ،وال تفي حبـاجة امللىمني يف هذه
الدول ،ااصة وأن جتمعاهتم موزلة لى مااطق خمتىفة.
وقد التسفـت فاىادا ماذ وقـت ميكس باإللال كدين له أتياله يف الدولة ،وكان
ذلك لا  344هـ ( 925

).

* قربص:
تورد كتب التاريـخ اإللالمي أن فتح امللىمني لقربص كان يف العا 25
هـ (  ،) 645فـي لهد اخلىافة الساشد لثمان بن لفان  وألاد فتحها يف لهـد
معاوية بن أيب لفاان  لا  34هـ (  ،) 654مث فتحت قـربص لى يد العثماباني
لا  097هـ (  355هـ ) ،وبعدها تكاثس لدد امللىمني يف اجلـزيس ة ،بعدها اضطس
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العثماباون إىل التخىي لاها لا  296هـ ( 509

) ،واحتىها الربيطاباون ،وتزايد

لدد الاوباباني الاصارى يف اجلزيس ة ،وبعد التقـالل اليالد لا  309هـ ( 959

)،

 م تقلام احلكم بني الاوباباني وانأتساك ،والتقس انأمس لى ذلك ،لكن الاوباباني هامجوا
انأحـاـا اإللالماـة ،والتـخـدموا الطائسات يف دك مااطق امللىمني ،فـاضطست
تسكاا إبقاذا لألتساك القيارصة امللىمني من اإلباد ة أن حتـسك قـواهتا يف قـربص وحتتل
اجلز الشمايل؛ حاث يضم أكـثسية تسكاة ،وهو ثىث ملاحة قربص.
وظىت املشكىة معىقة دون حل ،وقد ألىن يف لا  473هـ ( 953

) لن قاا

اجلمهورية التسكاة لقربص الشمالاة ذات انأغىياة امللىمة ،وتتواجد يف الوقت الساهن
قـوات انأمم املتـحـد ة لىفصل بني اجلـزأين الشمـايل واجلاويب يف قربص.
وييىغ لدد امللىمني يف قـربص بـحو (  ) 25ألف ملىم ،يتـوزلون ما بني
يوباباني  ،%05وأتساك .% 5.0
* روسيا االحتادية:
لسفت تىك اليقعـة اإللال مع بداية القسن الثـالث اهلجـسي لادما التقس
التجـار امللىمون لى هنس الفوجلـا ،ومع تزايد الاشاط التـجاري دال اإللال يف
بفوس أهل اليىغار ،وقـد لسف الطسيق الذي كان يلىكه التجار امللىمون
بطسيق " الفسا "؛ نأهنم كابوا جيىيون الفسا من مشال بىغار الفوجلا ،كما كـان امللىمون
يتاجـسون باحلـسيس الذي اشتهست به بعض مااطق تسكلتان الغسباة.
وقد ابتشس اإللال يف بالد ما ورا الاهسين بفضل اهلل مث بفضل اللىوك السشاد
وانأمابة يف التجار ة اليت هي مسة التجار امللىمني ،وقاامهم بالدلو ة إىل اهلل باحلكمة
واملولظة احللاة ،والتاق اإللال يف تىك املااطق ألداد غفري ة من الااس.
وتشري بعض التقديسات أن تعداد امللىمني يف رولاا االحتـادية يصل إىل ( ) 4.0
مىاـون مـلىم ،باامـا تقول الدرالـات احلـديثـة أن لدد امللىمني جتـاوز
الـ (  ) 37مىاـون ملىم من إمجـايل لدد اللكان اليـالغ (  ) 43مىاوبا
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و (  ) 97ألف بلمة.
ويتوزع امللىمون يف رولاا االحتـادية لى لـدد من اجلـمـهـوريات ،وهي:
جـمهورية تتـاريا ،جـمهورية بشكاـسيا ،مجهورية اجلوفـاش ،مجهورية
مـوردوف ،مجهورية ادمور ة ،مجهورية الشاشـان وانأجنوش ،مجهـورية مـاري،
مجهورية أوربيـسغ ،جـمـهـورية داغلـتـان ،مجهورية قاراشـاي شسكس،
مجهـورية أولتاا الشمالاة ،والية االدجيـا ،إقىاـم لاربيا ،مجهورية جورجاا ،شـيه
جـزيس ة القس  ،مجهورية مولدافاـا ،مجهـورية لاتـواباا.
وتتـساوح بلـيـة لـدد امللـىمني بالالـيـة لعـدد لكـان هذه
اجلـمـهوريات مـا بـني  % 6كـمـا هو احلـال يف جـمهورية
جـورجـاـا ومولدافـاـا ولاتـواباـا ،و  %69كما هو احلـال يف مجهورية
الشـاشان وانأجنـوش .وقـد مس امللىمون يف هذه اجلمهوريات التابعـة لسولـاـا
االحتادية بلـاوات لصاية من القهس واالضطهاد والقتل والتشسيد ،ومازال شعب
الشاشـان يواجـه احلسب السولاة املعىاة ضده ،واليت راح ضحاتها اآلالف من
امللىمني ،وتشسدت ألداد كيـري ة مـن هذا الشـعب امللـىم ،وأضاف الجـئوه
ألدادا جـديـد ة إىل الالجـئني امللىمـني الذيـن يشكىون الالية انأكرب من جمموع
الالجئـني يف العامل.
اإلسالم يف األمريكتني
( قاريت أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية )
وصل امللىمون إىل انأمسيكتني قـيل انأورباني؛ حـاث وجـدت آثار يف
اليـحـس الكارييب تدل لى لالقـة بني تىك املاطقة واملمالك اإللالماـة يف غسب
أفـسيقاا ،كما كان كثري من اليحار ة الذين قادوا لفن كسيلتوفس كولوميس من
انأبدللاني.
وقد تكوبت مجالات امللىمني املوجود ة اآلن يف انأمسيكتني بتاجة ثالث موجات من
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اهلجس ة ،وهي حلب القد :
* املوجة األوربية:
بدأت بوصول كسيلتوفس كولوميس إىل أمسيكا لاة  ، 492وصادفت هذه اللاة
لقوط غسباطة آاس معقل لىملىمني يف انأبدلس ،مما أدى إىل هجس ة ألداد كيري ة من
امللىمني هسوبا من محاكم التفتاش انأبدللاة ،والتاصري اإلجياري لىملىمني يف إلياباا
والربتغال.
* املوجة اإلفريقية:
أت انأورباون باآلالف من اليشس امللتيعدين من القار ة اإلفسيقاة ،وكان من بااهم
لدد كيري من امللىمني ،ماهم لىما وجماهدون ،فاجـح هؤال يف تكوين جالاات
مزدهس ة ،ااصة يف الربازيل اليت قـامت فاها ثور ة إلالماة لا  ، 535إال أهنا مل
تلتمس لوى بضع لاوات.
* املوجة الثالثة:
بدأت لن طسيق الربيطاباني واهلولاديني الذين أاذوا يـأتون بالعمالة اإلجيارية
مللتعمساهتم من جـاو ة واهلاد ،وذلك ماذ لاة  ، 537وتيـع تىك املوجـة هجسات
جـديد ة ماذ أوائل القـسن العشـسين املاـالدي من شسق أوروبا ومعظم دول العامل
اإللالمي مل تاته بعد.
لدد امللىمني يف انأمسيكتني وأماكن تواجدهم:
يعاش امللىمون يف (  ) 22دولة يف قاريت أمسيكا الشمالاة وأمسيكا اجلاوباة ،تزايد
لددهم تدرجيـاا يف كـثري من هذه الدول حىت تعدى ثىث اللكان يف لورياا  ،وتقدر
بعض اإلحـصـا ات احلـديثـة أن لدد امللىمني فـي قـار ة أمسيكا الشمالاة يصل
إىل (  ) 5ماليني بلمة ،وبليتهم  % 2.2من لدد اللكان ،كما يصل لدد امللىمني
يف أمسيكا اجلاوباة إىل (  ) 3ماليني بلمة ،وبليتهم  %4.2من لدد اللكان ،إال أن
غالياة اإلحصا ات لالت دقاقة ،فـفي الواليات املتحد ة انأمسيكاة وحدها ( ) 7
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ماليني ملىم أو أكثس حـلب تصسحيات زلما امللىمني يف أمسيكا ،وبذلك يشكىون
 %4من لدد اللكان.
وقد تضالف لدد امللىمني يف انأمسيكتني يف اللاوات العشس انأاري ة ،وذلك نألياب
ثالثة ،هي:
*اهلجـس ة املتواصىة من اليالد اإللالماة إىل انأمسيكتني.
*التزايد الطياعي لن طسيق التوالد.
*الاتاق غري امللىمني لىدين اإللالمي.
وفاما يىي لسض نأوضاع امللىمني يف بعض دول قاريت أمسيكا الشمالاة وأمسيكا
اجلاوباة.
* الواليات املتحدة األمريكية:
بدأ الوجود اإللالمي يف الواليات املتحد ة:
ماذ بداية االلتعمار الربيطاين هلا ،وكما ليق توضاحه فإن هااك تقديسات متفاوتة
نألداد امللىمني يف الواليات املتـحـد ة انأمـسيكاـة ،وأقسهبا إىل احلقاقة هي اليت
تقدرهم حبوايل لتة ماليني بلمة ،ثىثهم من أصول إفسيقاة ،وثىثهم من أصول لسباة،
وثىثهم من أصول خمتىفة ،مبا فاها اهلادية والتسكاة وانألياباة واليشااقاة وغريها.
ويقدر لدد الذين يداىون يف اإللال يف الواليات املتحد ة انأمسيكاة كل لا مبا
بني (  ) 25ألف بلمة و (  ) 57ألف بلمة ،وأكثس اهلجـسات اليت تفد إىل الواليات
املتحد ة انأمسيكاة يف اللاوات انأاري ة تأتاها من اليىدان اإللالماـة ،ومعظم املهاجسين
ذوو كفا ات ومهارات لالاة ،وامللىمون يوجدون يف مجاـع الواليات ،كما يوجد ما
يزيد لن مائة ألف طالب ملىم يف اجلامعات انأمسيكاة.
وبتزايد ألداد امللىمني تزايدت مجعااهتم وتاظاماهتم؛ حاث يوجد اآلن أكثس
من (  ) 577مجعاة إلـالماة يف الواليات املتحد ة انأمـسيكاة ،هلا يف غالب انأحاان
ملجدها ،وتطورت بعض هذه امللاجد إىل مساكز كربى كمسكز كويالي اإللالمي
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قـسب بولطن ،ومسكز واتسبسي اإللالمي لىملىمني انأليان ،ومسكز لادار رابادز
اإللالمي ،ومسكز جاوب كالافورباا اإللالمي ،ومسكز هاولنت اإللالمي.
وأاذ اجملهود يتجه حنو التاظام لى بطاق الواليات املتحد ة انأمسيكاة بأكمىها ،وذلك
ماذ أن تكون احتـاد اجلـمعاات اإللالماـة لاة  ، 952واحتـاد الطىية امللىمني
لاة  ، 962ويف لا
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 م إبشـا االحتـاد اإللالمي يف أمسيكا الشمالاة (

) ،ISNAالذي ضم مجعاات كثري ة مثل مسكز التعىام اإللالمي ،ومجعاة لىما العىو
االجتمالاة امللىمني ،ومجعاة العىما واملهادلني امللىمني ،واحتاد انأطيا امللىمني،
والوقف اإللالمي يف أمسيكا وكادا وغريها من اجلمعاـات والتاظامات.
ولى السغم من وجود لدد كيري من بني امللىمني من ذوي اخلـربات العالاة الذين
هاجسوا إىل الواليات املتحد ة انأمسيكاة ،إال أن الافوذ اإللالمي يف الواليات املتحد ة
انأمسيكاة ضعاف؛ نأن امللىمني لالوا ممثىني يف جمىس الشاوخ وجمىس الاواب ،غري أن هلم
احلـسية املطىقة يف التاظام ،وإلالن شعائسهم ،والدلو ة إىل اإللال  ،وباا امللـاجـد
واملدارس ،ولىجمعاات اإللالماـة بفس احلقوق اليت لىجمعاات الديااة انأاسى.
* كندا:
تعد كادا بىدا والعا حيتل ملاحـة قدرها (  ) 3.55ماـال مسبعا ،وقد بىغ لدد
لكاهنا يف إحـصا لا 956

(  ) 25مىاون بلمه ،من بااهم (  ) 277ألف ملىم؛

حاث مسحت مبوجات متكسر ة من اهلجس ة إلاها ماذ أوائل القسن العشسين ،وقـد ازداد
لدد املهاجـسين امللىمني ماذ ماتصف اللتااات بشكل واضح وذلك باملقاربة مـع
اجملمولات انأاسى لىمهاجسين ،ومعظم امللىمني يف كادا الاو أو  %00ماهم ولدوا
اـارج كادا ،وهم ميثىون جماال والعا من اخلىفاات الثقافاة والىغوية ،ويعد امللىمون
الكاديون من بني أكثس اجملمولات ثقافة يف اجملتمع الكادي.
األرجنتني:
ياحـدر معظم امللىمني يف انأرجـاتني من العسب الذين هاجـسوا من بالد الشـا
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يف أوائل القـسن العـشـسين ،ووصل لـدد امللىمني إىل حـوايل ( ) 357.77
ملىما ،يعاش بصفهم يف العاصمة باوبس أيسيس ،وقد ابصهس معظم ملىمي انأرجاتني يف
اجملـتمع ،وأضالوا لغتهم العسباـة وأمسا هم اإللالماة ،وقـد أصيحت معسفـتهم
باإللال قىاىة ،إال أهنم كوبوا مجعاات إلالماة يف لدد من املدن انأرجاتاااة الكربى.
الربازيل:
ياحـدر مـعظم امللىمني يف اليـسازيل من بالد الشـا  ،ومل ييق من امللىمني
انأفارقة انأوائل إال لدد بلاط ،وييىغ لددهم حوايل (  ) 367ألف ملىم ،بصفهم تقسييا
يف مدياة لـان باولو ،وكوبوا جـمعاـات متعدد ة يف أبـحا اليالد يااهز لددها
انأربعني ،وذلك يف ليع واليات خمتىفة ،كما باوا حـوايل لشسين ملجدا ومدرلة
إلالماة ،كـما ألس امللىمون " احتاد اجلمعاات اإللالماة الربازيىي ".
* ترينداد وتوباجو:
يشكل امللىمون يف تسياداد وتوباجـو  % 3من لكان اليـالد ،ويصل لـددهم
إىل (  ) 67ألف ملىم ،ياحـدر معظمهم من اهلاد ،وبعضهم من أصول إفسيقاة ،وهم
متحدون يف إطار " مجعاة أهل اللاة واجلمالة " ،وهلم (  ) 77ملجد يف اليالد.
* سورينام:
توجد يف لورياا ألى بلية إلالماة يف انأمسيكتني ( حوايل  %34من جمموع
اللكان ) ،ويااهز لدد امللىمني حـوايل (  ) 57ألف ملىم ،معظمهم من أصول
جاوية ،وأكثس الياقي من أصل هادي.
ولىملىمني تاظام شامل وهو " جمىس ملىمي لورياا " ،وهلم لد ة مجعاات
إلالماة ،و (  ) 67ملجدا إضافة إىل لدد من الكتاتاب لتحفاظ القسآن الكسمي ،ولدد
من املدارس االبتدائاة ،وهم ممثىون يف انأولاط احلكوماة متثاال ال بأس به.
* غويانا:
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ميثل ملىمو غويابا حـوايل  % 4من جمموع اللكان ،ولددهم حـوايل ( ) 37
ألف ملىم ،وهم كذلك من أصول هادية يف معظمهم ،وبااهم أفارقة .
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كلمة خادم احلرمني الشريفني
لقد تيات املمىكة لاالة دالمة لألقىاات اإللالماة املاتشس ة يف خمتىف أحنا العامل،
وبالذات يف الدول غري اإللالماة؛ لشعورها القوي بأن متكني هذه اجملمولات اإللالماة
من احملافظة لى لقادهتا داال جمتمعات تأاذ بأبظمة أاسى ،هو ملؤولاة إلالماة
يلتوجب لى مجاع امللىمني القاا هبا ،ومواصىتها حفاظا لى كااهنا ،ومتكااا هلا من
التواصل اإلجيايب مع أمتهم اإللالماة ،وتوثاق انأواصس مع ماضاها وحاضسها وملتقيىها
لى أن يكوبوا مايع اري وتعاون باا لدوهلم وجمتمعاهتم ،بصسف الاظس لن ااتالف
لقائد الدول اليت ياتمون إلاها.
خادم احلرمني
الشريفني
فهد بن عبد العزيز
آل سعود
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الفصل الثالث

املشكالت والتحديات اليت تواجهها األقليات املسلمة
املبحث األول :مشكالت األقليات املسلمة يف إفريقيا
املشكالت اليت تواجه األقليات املسلمة يف العامل تكاد تكون مشتركة ،بغض النظر
عن أماكن تواجدها ،ويف نفس الوقت فإن لكل أقلية مسلمة ظروفها ومشكالهتا
حبسب القارة اليت تعيش فيها ،والدولة اليت تنتم إليها.
وهلذا رأينا أن نعرض لظروف األقليات املسلمة ومشكالهتا بشكل عام يف كل قارة
من قارات العامل .وإذا كانت هناك ظروف ومشكالت ختص أقلية بعينها يف إحدى
الدول فإننا سنشري إليها يف حينها ،والشك أن للمشكالت والظروف الصعبة اليت
تعيشها الكثري من األهليات املسلمة يف العامل آثارها السلبية على حياة هذه األقليات
وجهودها ،ومن مث على عطائها احلضاري يف اجملتمعات غري اإلسالمية.
تعاين انأقىاات امللىمة يف إفسيقاا من مشكالت كـثري ة ،فسضتها طياعة هذه القار ة
اللاالاة اليت لاشتها دوهلا يف ظل االلتعمار الغسيب لفتس ة طويىة من الزمن.
كما أن االلتعمار اليغاض قد تسك آثاره اللىياة لى مـخـتىف جوابب احلاا ة
االقتصادية واالجتمالاة والثقافاة لشعوب القار ة.
وانأقىاات امللىمة شأهنم شأن شعوب القار ة غري امللىمني ،لابوا كثريا وال يزالون من
جـسا هذه اآلثار اليت اىفـتها لاوات االلتـعمار ،وإن كان امللىمون يافسدون
مبشكالت تتعىق بدياهم ولقادهتم وما يافثه انألدا من أحقاد ابعكلت آثارها لى حاا ة
هذه انأقىاات امللىمة.
ولعل أهم املشكالت اليت تعاين ماها انأقىاات امللىمة يف إفـسيقاا:
 - 1الفقر وسوء األحوال املعيشية:
ال خيـف لى أحـد انأوضاع االقـتصادية اللاـئـة اليت تعاـشها القار ة
اإلفـسيقاة ،وما تعـاين ماه شعوهبا من فـقس وفـاقـة ،وبطياعـة احلـال فإن
69

جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد

انأقىاات امللىمـة يف إفـسيقاـا كـان هلا بصاب انألـد من هذه املشكالت
االقتصادية ،فقد ظل االلتعمار لاوات طويىة ياهب مقدرات القار ة ،ويلخس شعوب
القار ة خلدمة مصاحلـه ،ومل ييق لألقىاات امللىمة فاها من املوارد ما ميكاهم من احلاا ة
الكسمية ،ويدفـع لاهم غوائل الفقس ،وتدبت أحوال امللىمني يف إفسيقاا إىل حد العوز
واملوت جولا ،ولا ت انأحوال الصحاة ،وابتشست انأمساض بني امللىمني  -ملىمي
إفـسيقاـا  -وصافت شـعوب القار ة ضمن الشعوب الفقري ة ،كما أثست انأوضاع
املعاشاة اللائـة هلذه انأقىاات امللىمة لى الاواحي الصحاة واالجتمالاة والتعىاماة ،مما
فتح اجملـال أما ألدا اإللال ملمـارلـة بشـاطهم التاصـاـسي ليـس هذه
املاافـذ اليت أحلاوا التغالهلا ،ااصة بني الوثااني وغري امللىمني.
 - 2تفشي اجلهل واألمية كان طياعاا إزا هذه انأوضاع املعاشاـة املتسدية اليت
تعاشها انأقىاات امللىمـة يف إفـسيقـاـا أن يتفش اجلـهل وانأماة بني امللىمني
هااك ،وهو الوضع الذي حسصت الدول االلتعمارية لى اإلبقا لىاه بالتيار أن انأماة
إحدى انألىحة اليت يعتمد لىاها امللتعمـسون ،كما زرع هذا االلتعمار اليغاض مااهج
تعىاماة ختد أهداف التيعاة الثقافاة اليت لمل لى حتقاقها يف القار ة ،ومن مث التمـسار
لاطسهتم لى لقول انأجاال امللىمة.
 - 3التنصري يف إفريقيا:
هذه املشكىـة من أاـطس املشكالت اليت تواجـه شعوب قـار ة إفـسيقاـا،
واـاصـة انأقىاات امللىمـة يف القار ة ،فقد كثفت املاظمات واهلائات الاصـساباـة
من حـمـالهتـا التاصاـسية اليت الـتهدفت قار ة إفسيقاا ،وألد هلذه احلمالت بسامج
مكثفة وأموال طائىة ،تقف ورا ها دول وكاائس وماظمات غسباة كيري ة.
ولمىت املاظمات التاصريية لى باا املدارس وامللتشفاـات ،وأبشأت املؤللات
الالزمة لتلالدها لى حتقاق أهدافها ،وكسلت جهودها لصسف امللىمني احملتاجني
واجلهال لن دياهم ،ولمىت لى زلزلة العقاد ة اخلـالصة يف بفولهم ،والتـخدمت
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يف ذلك املعوبات املالاة والعاااة والكتب وولائل اإللال املختىفة ،ويف كل حني يااشد
املاصسون دول العامل الغسيب حـسصا لى توفري انأموال الطائىة لإلبفاق لى محالهتم
التاصريية ضد شعوب قار ة إفسيقاا ومن بااهم ملىمو القار ة.
 - 0قلة الدعاة واملدارس اإلسالمية:
ويف الوقت الذي تعاش فـاه انأقىاات امللىمة يف إفـسيقاا هذه انأوضاع اللائة من
تدين أحواهلم العاشاة ،وابتشار الفقس وانأماة ،واشتداد محالت التاصري تواجـه هذه
انأقىاات امللىمة ،يف الوقـت بفله مشكالت قىة الدلا ة واملعىمني ،وقىة املدارس اليت
يتعىم فاها أباا امللىمني دياهم ،وتؤللهم لى العقاد ة الصحاحة.
وهاا تظهس أمهاة اجلـهود اليت تيـذهلا بعض الدول اإللالماـة ،ويف مقدمتها
املمىكة العسباة اللعودية ،مللالد ة انأقىاات امللىمة لى اخلسوج من مـعاباهتم ،أو لى
انأقل التـخـفاف لاهم ،وإمـدادهم بالدلا ة واملدرلني ،وملالدهتم يف فتح املدارس
واملعاهد اإللالماة ،وإبشا امللاجد واملساكز اإللالماـة بني هذه انأقىاات ،وال تزال
هذه اجلـهود حتـتاج إىل مـزيد من التضافس والدلم ملواجهة ما يتهدد إاواهنم امللىمني
من أاطار.
املبحث الثاين :مشكالت األقليات املسلمة يف آسيا
من املشكالت العامة اليت تعاين منها األقليات املسلمة يف قارة آسيا األوضاع
االقتصادية السيئة :وهي اليت تشترك فيها األقليات املسلمة يف آسيا مع سائر األقليات
املسلمة األخرى ،فكثري من املسلمني الذين يعيشون كأقليات يف آسيا يعانون من الفقر
واجملاعة وانتشار البطالة بينهم ،وقد وصل األمر بكثري من املسلمني يف بعض دول آسيا
مثل اهلند أهنم ينتظرون املوت جوعا يأتيهم يف أي وقت بعد أن افتقروا إىل ما يسد
رمقهم وحيميهم من غائلة اجلوع.
لكن وجود طوائف حاقدة على اإلسالم واملد الشيوعي وتفاوت مستويات التنمية
بني دوهلا هي أهم ما مييز مشكالت األقليات املسلمة يف آسيا عن غريها.
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والزائس ملااطق امللىمني يف كـثري من دول انأقىاات امللىمـة يف آلاـا كـثريا ما
يالحظ احلالة اللائة وانأوضاع املعاشاة املتسدية اليت يعاشها امللىمون يف تىك املااطق،
حـىت إن هؤال يتـحىقون حول حـاويات القمامة وبقايا الطعا وييحثون فاها لما
ييعد لاهم شيح املوت.
مشكالت تعليمية:
تعاين انأقىاات امللىمة يف دول آلاا من قىة املدارس واملساكز التعىاماة اليت تعـمل
لى تعىام امللىمني هااك أمـور دياهم ،انأمـس الذي أدى إىل تفشي اجلـهل بالدين،
وقـىة العىم بشـؤون احلـاـا ة ،وما يعااهم لى تدبري شـؤوهنم ،وهلذا جند من الاادر
أن يتلام أباا امللىمني مساكـز ومااصب مسموقـة فـي تىك الدول ذات انأقىاات
امللىمـة ،وتظل اللـاطس ة العىماة واللاالاة واالجتمالاة لغري امللىمني متاما مثىما
حيـدث لىملىمني يف قار ة أفسيقاا.
النشاط التنصريي املكثف:
تتـعـسض انأقىاات امللىمـة يف دول آلاـا لاشـاط تاصـاـسي مكثف
يلتهدف لقاد ة امللىمني وهويتهم؛ حـاث تلتغل املاظمات التاصريية الظسوف
االقـتصادية اللاـئـة هلذه انأقىاات ،وتقو باشـاطها املتلتس باخلدمات وامللالدات
اإلبلاباة ،وقـد قـامت هذه املاظمات بافتتاح العديد من املؤللات اليت حتـتضن
انأطفال امللىمني الاتام حتت غطا إبلاين مزلو  ،وتقو بتسباـتهم لى التعالام
الاصساباة الياطىة ،وإبعادهم لن دياهم اإللالمي.
انتشار املنظمات املعادية لإلسالم:
تقع انأقىاات امللىمة يف كـثري من دول آلاا بني لادان أتياع الديابات الياطىة
كاليوذية واهلادولاة وغريها ،ومطسقـة أصحـاب املذاهب الضالة واملاحـسفـة لن
اإللال كـاليهائاة والقادياباة وغريها ،وهؤال مجاعا ياشطون لاشس كفسهم وأباطاىهم
فـي أولاط امللىمني ،وقد تضسرت الدلو ة اإللالماـة كـثاـسا بآرا وأبشطة
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هؤال  ،فكثاـسا ما يداىون لى جهال امللىمني بوحد ة انأديان ،وإفها هؤال اجلهال
بأن االبتما إىل اإللال ال يتعـارض مع تيين أفكـار الاصساباـة أو اليوذية أو
اهلادولاة ،وهم بذلك يعمىون لى تقويض لقاد ة اإللال يف بفوس امللىمني ،واحلد من
ابتشار اإللال يف ربوع آلاا.
األنظمة الشيوعية وعداؤها لإلسالم:
لاىن امللىمون يف كثري من دول آلاا من العدا الشاولي املتـحكم ضـد اإللال
وأتياله ،ومارلت انأبظمة الشاولاـة وال تزال اهلجمات اإلحلـادية واإلباد ة اجلماهريية
ضد انأقىاات امللىمـة يف بعض بىدان آلـاـا ،ولـاىن مـلىمـون آاـسون من
االضطهاد والتـضـاـاق لىاـهم ،ولـد متكااهم من ممارلـة شعـائسهم،
وأغىقت امللـاجـد واملؤلـلات اإللالماة فـي تىك املااطق مثىما حدث مع
ملىمي اجلمهوريات اإللالماة فـي آلاا الولط قيل التقالهلا ،ومثىما يـحدث
حـىت اآلن مـع ملىمي الصني وكميوديا وكـوبا وكوريا ومااطق أاـسى ،وقـد
رفـع الكثري من الظىم واالضطهاد لن امللىمني هااك ماذ هتاوى الكثري من انأبظمة
الشاولاة ،فـعاد ملىمو اجلـمهوريات اإللالماة يف آلاـا الولط إىل ممارلة دياهم
وشعائسهم ،وإن كـابت آثار احلقيـة الشاولاـة مازالت باقـاـة فـي الافوس ،ويف
احلـاـا ة االجتمالاة واالقتصادية والثقافاة.
ومازال امللىمون يعـابون يف مااطق آلـاوية كـثاـس ة وماهم ملىمو الفىيني
والشاشان وكميوديا وبورما وتايالبد ولسيالبكا وغريها من جسا هذا العدا الشاولي
ضد امللىمني.
تسلط املنشقني والطوائف املتعصبة:
من املشكالت اليت مازالت باقـاة ومل جتد هلا حال حىت اآلن مشكىة تلىط
املاظمـات املاشقة فـي بعض دول آلاا ،وكـذلك الطوائف وأتيـاع املىل الكافـس ة
ضد امللىمني ،مثىما حيدث من التأمال يف لسيالبكـا ،وهجماهتم اليت لاىن ويعـاين
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ماهـا امللىمون كثريا ،وكـذلك تعسض امللىمني يف اهلاد بالتمسار هلجمات والتدا ات
اللاخ واهلادوس.
وقـد أوقـعت هذه االلتدا ات الكثري من اخللائس يف أرواح امللىمني لى مدى
لاوات طويىة ومازالت ،كما تعسضت ماشآت ومؤللـات إلالماة لاللتدا ات
واحلسق واهلد لى أيدي هذه الطوائف.
املبحث الثالث :مشكالت األقليات املسلمة يف أوروبا
الوجود اإلسالمي يف دول أوروبا خيتلف عن مثيله يف كل من إفريقيا وآسيا من
حيث العدد والظروف املعيشية واملشكالت والتحديات اليت يواجهوهنا ،فعدد املسلمني
يف أوروبا (  ) 09مليون مسلم قليل قياسا إىل القارات األخرى وقياسا إىل تعداد
الشعوب األوروبية غري املسلمة ،كما أن املسلمني يف دول أوروبا يتشكلون من عناصر
عديدة فهناك املسلمون من السكان األصليني ،وعددهم قليل جدا ،وإن كان يف تزايد،
وهناك املسلمون املهاجرون ،فبعضهم أخذ إقامة دائمة وبعضهم يذهب مث يعود
وهكذا ،وهناك املسلمون املوجودون بصفة مؤقتة من رجال أعمال وجتار وطالب
وعاملني يف اهليئات الدولية .أما من حيث الظروف املعيشية فإن األقليات اإلسالمية يف
دول أوروبا ال تعاين يف الغلب من مشكالت اقتصادية ومعيشية ،وال يشتكي أحد
هناك من الفقر والعوز مثل إخواهنم املسلمني يف مناطق كثرية من آسيا وإفريقيا.
ومع ذلك فـإن انأقىاات امللىمة يف أوروبا تعاين مشكالت وحتـديات تفسضها أوال
طياعة اإلقامة فـي جمتمع الغسبة الذي يتكون أكثسه من أغىياة غري ملىمة ،وثاباا فإن هذه
املشكالت والتحديات تفسضها طياعة الصساع والعدا الذي يواجه امللىمني يف تىك
اجملـتمعات ،كـذلك فـإن هااك مشكالت وحتـديات تايع من الوجود اإللالمي
بفله.
وختـتىف درجة هذه املشكىة يف حدهتا من بىد آلاس تيعا لىتوجـه وانألىوب الذي
تىجـأ إلاه احلكومات إزا انأقىاات امللىمة لادها ،وتيعا لىمعامىة ،وتقيل اجملـتمع هلذه
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انأقىاـة امللىمة ،فاجـد بعض الدول يعاين امللىمون فـاـها من العاصسية والقسارات
اجملـحفة اليت ال تتصف امللىمني ،وجنـد دوال أاـسى قـد أطىقت العاان لىماظمات
اإلحلـادية لىاال من امللىمني ،ودوال ثالثـة قـد ألطت لىملىمني ملـاحـة حسية
ملمارلـة حـااهتم وشعـائسهم ،وهااك من الدول من التسفت بالوجود اإللالمي،
ومسحت لىملىمني بإقامة مؤللاهتم ،بل أدرجت الدين اإللالمي ماد ة درالاة ااتاارية
يف املااهج احلكوماة.
وهاا ال بال ما لاباه امللىمون فـي دول أوروبا الشسقاة ،وهم الذين يشكىون
العدد انأكرب من بني انأقىاات امللىمة يف الغسب ،ففي ظل احلكم الشاولي الذي هوى
ولقط حكما ومذهيا ،واجـه امللىمون حتـديات اطري ة ،وفـسضت لىاهم أوضاع ال
متكاهم من إقامة دياهم ،وإقامة مؤللاهتم اإللالماة ،وقد شهدت تىك الفتس ة الشاولاة
اليغاضة إغالق وهد العديد من امللاجد واملدارس اإللالماة ،وماع امللىمون فـاها من
إظهار دياهم وشعـائسهم ،وأجربوا لى االخنساط يف احلاا ة الغسباة مبادياهتا وإباحاتها.
وإذا الترببا الشعوب امللىمة يف ماطقة اليىقان أقىاة ملىمة ولط الكثس ة الاصـساباة
الغسباة بشكل لا  ،فـإن شعب اليولاة واهلسلك وشعب كولوفا وغريمها من شعوب
املاطقة لن يالوا التاريخ انألود الذي دوبه الصسب الاصارى بألماهلم اإلجساماة،
وممارلاهتم الوحشاة ضد امللىمني ،فأزهقوا أرواح اآلالف من امللىمني ،وبفذوا العديد
من املذابـح اجلمالاة ضد انأطفال والشاوخ والالا  ،وهدموا القسى والياوت
واملؤللات اليت ختص امللىمني ،ومازال شعب اليولتة وشعب كولوفا يضمدان
جساحهما ،ويىمىمان شتاهتما ،ويتىقاان العون وامللالد ة من الدول اإللالماة ،ويف
مقدمتها املمىكة العسباة اللعودية اليت ألهمت حكومـة وشعيا يف اجلـابب انأكـرب من
إلمار اليولاة واهلسلك ،وإلاد ة باا املؤللات اإللالماة اليت هدمتها احلسب ضد
امللىمني هااك.
أما املشكالت والتحديات اليت تـختص هبا انأقىاات اإللالماة يف أوروبا دون غريها
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فـامكن إمجاهلا لى الاحو التايل:
العداء التارخيي:
ال ميكن لاد احلـديث لن املشكالت والتحـديات اليت تواجه انأقىاات امللىمة يف
أوروبا أن بغفل العدا التارخيي الذي ال يزال يكاه الغسب الاصساين ضد اإللال
وامللىمني ،وحىت لو كان هذا العدا غري ظاهس لاد بعض الدول واجلمالات وانأفساد،
فإن امللىمني يف دول الغسب يعابون من جـسا هذا العدا التارخيي الذي جتـدد يف
العصس احلاضس بألالاب وألىحة جديد ة.
وكما ليق القول فإن إاواباا امللىمني يف ماطقة اليىقان لابوا كثريا ،ودفـعوا الثمن
باهظا بتاجة الصساع الصىايب الواقـع واملعىن يف شكل حسوب التخدمت فاها أحدث
التقااات العلكسية ضد شعوب ال متىك جاوشا أو ألىحـة مماثىة تدافع هبا لن بفلها
ووجودها.
مشكالت ثقافية:
هذه املشكالت تؤرق انأجاال امللىمة يف الغسب ،ااصة الذين ولدوا وبشأوا يف تىك
اجملتمعات؛ حاث يعاين أباا انأقىاات امللىمة يف أوروبا من قىة وبدر ة التعىام اإللالمي،
وضعف املؤللات اليت تتوىل هذا اجلابب.
وقـد لاىن امللىمون من تغااب شامل لىتعىام اإللالمي يف ظل احلكومات الشاولاة
مثل بىغاريا وروماباا؛ حاث ماع التعىام الديين بقوابني صارمة ،وماعت الكتب الديااة من
التداول ،ويعد تعىم وتعىام القسآن الكسمي من انأمور احملـسمة بقوابني هذه الدول.
وتربز جبال مشكىة التعىام اإللالمي بالالية نأباا انأقىاات امللىمة يف دول الغسب،
ااصة بالالية لىذين ياتمون إىل دول إلالماة ولسباة ،فهااك تقصري من جابب هذه
انأقىاات يف تعىام أباائهم بالىغة العسباة ،كما أن لد توحاد املااهج اإللالماة من انأمور
اخلطري ة اليت تيالد بني هذه اجلالاات امللىمة.
ومل يتمكن أباا اجلالاات امللىمة يف كثري من املااطق انأورباة من تىقي التعىام الديين
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الذي يـحصاهم وحيماهم من الذوبان بليب تيـالد ملافات وجود هذه انأقىاات
وبقص املدارس يف مااطق معااة ،كما أن التعىام املهين من انأمور املىحة اليت مـازالت
تعـاين من القصـور بـليب حـاجـة هذه الدول إىل انأيدي العامىة املدربة ،والتعىام
الفين الذي يسفـع من دال ألس انأقىاات وحيلن ملتواها.
وهااك مشكالت أاسى ذات لالقة بتعىام أباا اجلالاات امللىمة يف املدارس
احلكوماة ،حاث يدرس الدين الاصساين نأباا امللىمني يف الدول اليت مل تعتسف بانأقىاات
امللىمـة ،وأمـا الدول اليت التـسفـت بانأقىاات امللىمـة فـإن الدين اإللالمي
يدرس باملدارس احلكوماة نأباا امللىمني ،وإن كان لدد املدرلني غري كاف.
ويف املدارس اإللالماة بفلها يواجه تدريس الدين اإللالمي  -لقاد ة وفقها وحديثا
وتفلريا ،وغري ذلك  -يواجه من صعوبات مجة ،تتمثل يف املياين اليت ختـصص هلذه
املدارس ولمىاات اإلدار ة والتمويل والتاافس بني اجلالاات اإللالماة املخـتىفة لى
إدار ة هذه املدارس ،فضال لن ضاق الوقت املخصص ،وهو لاد ة أثاا العطالت
انأليولاة.
اجلهـل باإلسالم بني مسلمي الغرب:
هذه املشكىة ال تقل اطور ة لن مثاالهتا ،فتيالد انأقىاات امللىمة لن الوطن
اإللالمي انأ  ،وقىة اتصاهلم به ،وكذلك احلاا ة املادية الصسفـة اليت تعاشها اجملتمعات
الغسباة ،وقىة املؤللات اإللالماة الدلوية بااهم ،كل ذلك وغريه أدى إىل جهل الكثريين
بدياهم ،وذوباهنم يف اجملتمع الغسيب ،ولد معسفتهم باحلالل واحلـسا  ،أو لى انأقل لد
اهتمامهم هبذا انأمس ،مما أوقـعهم يف الكثري من احملظورات وانأمور احملسمة ،ومن ذلك
زواج امللىمات من غري امللىمني ،وهذا انأمس جىب لى امللىمني مشكالت ال حصس
هلا.
مشكالت اجتماعية:
وهو ما يتعىق بشؤون انألس ة امللىمة من أمـور الزواج واحلـضـابة وحـقـوق
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أفـساد انألس ة امللىمة وفـقا ملا تقسره الشسيعة اإللالماة الغسا .
ومن هذه املشكالت إقـيـال امللىمني املهاجسين لى الزواج من غري امللىمات
اـوفـا من الطسد الذي يتـهددهم ،وهذا التوجه ياتج لاه مشكالت اطري ة بالالية
لألقىاات امللىمة؛ حاث يتلسب االحنالل إىل انأمة اإللالماة ،ويذوب أبااؤها يف محاط
انأغىياة غري امللىمة ،ففي غالب هذه الزجيـات ياشـأ انأباا بعـاـدين لن دياهم،
وقد تتوىل والدهتم غري امللىمة تسباتهم بالكامل لى دياها يف غااب انأب وابشغاله
بألماله.
ومن املشكالت االجتمالاة تعسض لائل انألس ة امللىمة ملشكالت أمااة والزج به يف
اللجن ،ومثل هؤال يتسكون ألسهم دون لائل ،مما يفتح أما املاظمات التتصريية اجملال
لتقدمي امللالدات اليت يافثون من االهلا مسومهم بني انألس امللىمة.
ضعف الصف اإلسالمي:
الكثري من امللىمني املهاجـسين إىل دول غسباة محىوا معهم بعض مآلي جمتمعاهتم من
ضعف االبتما اإللالمي ،وقىة الوازع الديين ،واالبقلامات يف الصف اإللالمي،
وتعددت يف دول أوروبا اهلائات اإللالماة يف اليىد الواحد ،وتاتمي كل مجالة أو هائة إىل
وطاها اللابق ،وحيدث التعصب واالبقلا  ،وكثريا ما تظهس هذه االبقلامات
واخلـالفات حىت يف انأمور الديااة املتعىقة بالعيادات مثل حتديد بداية وهناية رمضان
وانألااد وغري ذلك.
كما أن وجود الطوائف املاحسفـة اليت تاتلب إىل اإللال يف دول أوروبا زاد من
هو ة اخلـالفـات بني امللىمني هااك؛ حـاث تعـمل هذه الطوائف لى متزيق
وحـد ة املىف اإللالمي يف دول الغـسب ،وتتلـيب فـي الكثـاـس من املشكالت
اليت شوهت صور ة اإللال يف لاون الغسباني أبفلهم ،وقد جنم لن هذه املشكالت
والعصياة اليت تظهسها الطوائف املاحـسفـة أن أغىقت لىطات انأمن يف بعض دول
الغسب امللـاجـد اليت حـدثت فـاها اـالفـات ولساك والتخدا لأللىحة
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أحاابا.
وقد تغري كثري من جـوابب هذه الصور ة القامتة لىوجود اإللالمي يف دول الغسب،
بتاجة اجلهود الدلوية اليت تقو هبا الدول اإللالماة ولى رألها املمىكة العسباة اللعودية
اليت ألهمت بشكل كيري يف مجع كىمة انأقىاات امللىمة يف دول الغسب ،ودلمت
إبشـا امللاجد واملساكـز واملؤللات الدلوية ،وأوجـدت املسجعاة الديااة اليت
اففت من حد ة اخلالفات بني امللىمني.
املشكالت السياسية:
مثل هذه املشكالت اللاالاة اليت تواجـه انأقىاات امللىمة يف دول الغسب ال تافصل
لن املشكالت انأاسى ،فهي إما أن تكون لييا هلا ،أو بتاـجة من بتائجها ،ومن هذه
املشكالت املعامىة العاصسية اليت يعـامل هبا امللىمون يف بعض دول الغسب من قيل
حكوماهتا اليت تصدر العديد من القسارات الظاملة ضد امللىمني ،وكثري من هذه الدول ال
يعتسف بالدين اإللالمي ،فتحس امللىمني من ممارلة أبشطتهم أو من حقهم يف الدفاع
لن قضاياهم ،وكثريا ما تىصق التهم الياطىة بامللىمني ابطالقـا من احلقد والعاصسية ضد
اإللال وأهىه.
املبحث الرابع :مشكالت األقليات املسلمة يف األمريكتني
تتشابه مشكالت األقليات املسلمة يف األمريكتني مع ما يعانيه املسلمون يف دول
أوروبا ،وإن كان يزيد عليها يف األمريكتني ما يواجهه املسلمون هناك من حتد صهيوين،
ومتييز عنصري ،ومشكالت أخرى تنبع من داخل الصف اإلسالمي من انقسامات
وحتزبات.
التحدي الصهيوين:
وهو من التـحـديات الكياـس ة اليت تواجـه امللىمني اـاصة يف الواليات
املتحد ة انأمسيكاة وكادا؛ حاث يلتغل الاهود إمكاباهتم املادية واإللالماة يف تشـويه
صـور ة اإللال وامللىمني هااك ،وتسلاـخ الكثـاـس من انأكـاذيب وانأضـالال
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يف أذهان شعـوب هذه الدول ،كـمـا يوظف الاهود جهودهم ،ويوجهون أمواهلم،
ويلتغىون مااصيهم ومواقعهم القاادية يف ادمة أهداف دولتهم الصهاوباة يف املاطقة
العسباة ،ويلتغىون املواقف وانأحداث يف مزيد من تشويه صور ة العسب وامللىمني هااك.
كما تيذل املاظمات الصهاوباة جهودا ملتماتة لوقف ابتشار اإللال يف تىك املااطق.
احتياجات ثقافية وتعليمية:
امللىمون يف انأمسيكتني فـي أمس احلـاجـة إىل بشس التعىام اإللالمي والثقافـة
اإللالماة بااهم وبني أباائهم ،اـاصة اجلال الثاين والثالث الذي ولد وبشأ يف تىك
املااطق ،وااصة أن امللىمني يف هاتني القارتني ياتشسون بشكل لشوائي ،فـقد
يوجـدون بكثس ة يف مااطق معااة ،وهؤال جيدون مؤللات إلالماة ختدمهم ،وقد
يوجدون بألداد قىاىة ميعثس ة ،وال توجد مدارس أو ملاجد ختدمهم.
وهلذا يعـاين كـثاـس من هؤال اجلـهل باإللال  ،وضعف الوازع الديين لادهم،
وجمارا ة احلاا ة املادية يف تىك املااطق.
وتيـذل الكثري من اجلـهود من دااـل هذه الدول ،وبدلم من اارجها ،لىاهوض
بامللتوى الثقايف والعىمي بني أباا انأقىاات امللىمة.
ويأيت يف مقدمة ذلك ما تقدمـه املمىكة العسباـة اللعودية من دلم متواصل ،ثقايف
وتعىامي نأباا امللىمني يف انأمسيكتني ،ومن ذلك العديد من امللاجد واملساكز اليت وجه
بإبشائها ااد احلسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل.
واليت أمس بياائها لى حلابه اخلاص ،وكذلك إبشا انأكادمياة اإللالماة اللعودية يف
واشاطن ،ومعهد العىو اإللالماة يف واشاطن ،وغري ذلك من اجلهود اليت لاأيت تفصاىها
يف هذا الكتاب.
حتديات من داخل الصف:
وهذه هي إحدى اللىياات يف جمتمع انأقىاة امللىمة يف انأمسيكتني مثل التعصب
لىقوماة ،أو العاصس وهو ما أدى إىل تكوين مجالات وفسق ماعزلة لن بقـاـة إاـواهنم
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امللىمني ،كما ابعكس التـعـصب املذهيب لى أحـوال انأقىاات امللىمة ،وأضس
بالعمل اإللالمي هااك ،وإن كابت هذه املشكالت قد افت حدهتا يف اآلوبة انأاري ة
بتاجة اجلهود اليت تيذل من الداال واخلارج لتجماع كىمة امللىمني وتأكاد ميدأ اإلاو ة
اإللالماة ،وإظهار اإللال بصور ة مشسقـة تدحض انأكاذيب اليت يسوجها ألدا
امللىمني .كما يعاين امللىمون وااصة يف قار ة أمسيكا اجلاوباة لددا من املشكالت
انأاـسى وماها ابتشار اجلمالات املااوئة لإللال مثل مجالة القادياباني اليت تلع
لىلاطس ة لى شؤون امللىمني ومؤللاهتم ،وكذلك اخنفاض دال بعض امللىمني يف هذه
املاطقة ،وما يلييه ذلك من لوز وتدن يف ملتوياهتم املعاشاة ،ويفتـح الياب أما
اليعثات التاصريية لىداول إلاهم وإبعادهم لن دياهم حتت ضغط احلاجة ،كذلك فإن هذا
انأمس يؤدي إىل توجه بعض انألس امللىمة الفقري ة إىل املتاجس ة يف احملسمات مثل باع وشسا
اخلمس واخلزنيس وغري ذلك.
وحاجة مثل هذه انأقىاات إىل التعىام واملدارس والدلا ة والكتب اإللالماة كيري ة
ومالة ،انأمس الذي حيمل املؤللات اإللالماة يف العامل اإللالمي ملؤولاة كيري ة
جتاههم.
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كلمة خادم احلرمني الشريفني
لقد أدركت املمىكة العسباة اللعودية ماذ تألالها أهنا مهيط الوحي ومهوى أفئد ة
امللىمني يف كل مكان ومىتقاهم يف بقالها املقدلة يف مكة املكسمة واملدياة املاور ة،
وأدركت أيضا احلقاقة اليت يعسفها اجلماع من أن انأراضي املقدلة والطسق إلاها كابت
مستعا لقطاع الطسق واخلارجني لى أبلط القوالد والقام ،مما جعل احلج بكل ما له من
قدلاة تكتافه الصعوبات واملشاق ،ويتعسض فاه احلاج واملعتمس لكل أبواع انأاطار،
فجعىت املمىكة من أوىل ملئولااهتا جتاه كل ملىم تالري ليل العياد ة ،وتأمني انأمن
لىحجاج واملعتمسين وتوفريه.
خادم احلرمني
الشريفني
فهد بن عبد العزيز
آل سعود
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الفصل الرابع

جماالت دعم اململكة لألقليات املسلمة
املبحث األول :دعم يف كل اجملاالت
إن اهتمام اململكة العربية السعودية بقضايا املسلمني واألقليات املسلمة هو أمر
تفرضه عليها مكانتها ورسالتها اإلسالمية ،انطالقا من تعاليم اإلسالم اليت تعترب التعاون
بني املسلمني من أهم الواجبات ،وهو مطلب إمياين يدل على فهم اإلسالم والتمسك
به قوال وعمال.

ولقد حث اإللال لى هذا التعاون والتعـاضد فـي قـوله  { مثل املؤماني

يف توادهم وتسامحهم كمثل اجللد الواحد إذا اشتك ماه لضو تدال له لائس انألضا

باحلـم واللهس } ( )  ،ويف احلـديث اآلاس { :املؤمن لىمؤمن كاليااان يشد بعضه
بعضا } ( ، )2وقال لىاه الصال ة واللال أيضا { :املؤماون تتكافـأ دماؤهم ،ويلع
بذمتهم أدباهم ،وهم يد لى من لواهم } (. )3
وجنـد أيضا احلث لى الدلم واملااصس ة وصاة االد ة من رلول اهلل  نأمته

حـاث قال { :ابصس أااك ظاملا أو مظىوما } ( ، )4ومااصس ة الظامل كما بااها  -لىاه
الصال ة واللال  -هي انأاذ لى يديه ،وجتااب الااس ظىمه ،وهذه مااصس ة.

فاملااصس ة والتعاون والتعاضد أمور مطىوبة يف اإللال يف كل وقت ،فكاف إذا تعسض
امللىمون لظىم فـادح ؟ وكـاف إذا وقـعت التـجمعات اإللالماة القىاىة حتت ظىم
( ) اليخاري انأدب ( ، )5665ملىم الرب والصىة واآلداب ( ، )2556أمحد (. )207/4
( )2اليخاري الصال ة ( ، )460ملىم الرب والصىة واآلداب ( ، )2555التسمذي الرب والصىة ( ، ) 925الالائي
الزكا ة (. )2567
( )3أبو داود اجلهاد (  ، )205ابن ماجه الديات ( ، )2655أمحد (. )2 5/2
( )4اليخاري املظامل والغصب (  ، )23التسمذي الفنت ( ، )2255أمحد (. )99/3
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واضطهاد انأكـثسية غري امللىمة ،فـلىيت حقوقهم ،وابتهكت إبلاباتهم ،وضالت
آماهلم فـي حاا ة كسمية ،هاا تكون املااصس ة أشد إحلاحا ،وأكثس ضسور ة.
هلذا فإن التاريخ يلجل لىممىكة العسباة اللعودية مواقفها العظماة إزا إاواباا
امللىمني يف كل مكان؛ حاث دأبت قـااداهتا املتعاقية ،ماذ لهد املىك ليد العزيز -
يسمحه اهلل  -لى الوقـوف إىل جـابب امللىمني ودلم قضاياهم ،وبذل اإلمكابات
واجلهود يف ادمة اإللال وامللىمني.
وماذ أن تلىم ااد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز  -حيفظه اهلل -
مقالاد احلكم يف املمىكة ،الترب ادمة اإللال من أبسز املهمات كـسس هلا حـااته،
ووهب بفله وماله لدلم قضايا امللىمني ،وكل ما فاه مصىحة اإللال  ،وابتهج ااد
احلسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل  -هنجا ولطا يف ذلك ،قد به القدو ة واملثل لآلاسين،
متمثال طسيق إما الدلا ة  يف الدلو ة إىل اهلل باحلكمة واملولظة احللاة.
ويوجز ااد احلسمني الشسيفني ماطىقات املمىكة يف ادمتها لإللال وامللىمني
فاقول  -حيفظه اهلل " :إن املمىكة العسباة اللعودية هي واحد ة من دول أمة اإللال  ،هي
ماهم وهلم وبشأت ألالا حلمل لوا الدلو ة إىل اهلل ،مث شسفـها اهلل خبدمة باته وحس
بياه ،فزاد بذلك حجم ملؤولااهتا ،وتزايدت واجياهتا ،وهي إذ تافذ تىك الواجيات لى
الصعاد الدويل تتـمـثل مـا أمـس اهلل به من الدلـو ة إىل لـيـاىه باحلكمـة
واملولظة احللاة ،وتتحلس ما كان يفعىه رلول اهلدى  لادمـا يواجـه الشـدائد
ولظائم انأمور ،يلـتـخـد العـقل التـخـدامه لىقو ة ،فـاإللال دين
السحـمـة والعـقل والقـو ة ،يأىب التخسيب ،وحيارب الغوغا محاربته لىذل والضعف
وااللتساا ".
وجمـاالت اهتما املمىكة بقااد ة ااد احلسمني الشسيفني كـثـاـس ة ورحية،
وتتعدد هذه اجملاالت وتتلع باتلـاع املعـمـور ة ،فـفي كل بقـعـة شاهد من
شواهد هذا العطا  ،وىف كل دولة وبني كل جتـمع إلـالمي لـالمـات تدل لى
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جـهـود ااد احلسمني الشسيفني الذي حـسص ماذ اليداية أن يعطي جماالت ادمة
اإللال وامللىمني كل اهتمامه ورلايته ودلمه املادي اخلاص ،اجملاالت رحية ومتلعة
والشواهد كثري ة ولظامة.
املبحث الثاين :عمارة احلرمني الشريفني وخدمة ضيوف الرمحن
حظى هذا اجلانب باهتمام ودعم خاص من لدن خادم احلرمني الشريفني امللك فهد
بن عبد العزيز  -حيفظه اهلل  -وكان احلرمان الشريفان يف مقدمة املساجد اليت يفخر
امللك فهد بن عبد العزيز خبدمتها منذ أن اختار لنفسه لقب " خادم احلرمني الشريفني
".
ففي لهده  -أيده اهلل   -م إجناز العديد من املشسولات لتطويس املدياتني املقدلتني،
وإلمار امللجد احلسا وامللـجد الايوي ،واملشالس املقدلة ،والتفاد من هذه املشسولات
امللىمون مجاعا ،وماهم انأقىاات امللىمة من حـجاج ومعتمسين وزوار ،وفـست هلم
الساحـة والسلاية وتأدية ماالكهم يف أمن ولكااة .وتعد التولعة التارخياة لكل من
امللجد احلسا وامللجد الايوي اليت متت يف لهد ااد احلسمني الشسيفني من أكرب
التولعات يف تاريخ احلـسمني الشسيفني ،كما أن املدياتني املقدلتني مكة املكسمة واملدياة
املاور ة ،وأيضا املشالس املقدلة شهدت مجاعها تطويسا كيريا يىاق هبا ومبكابتها.
وقـد  م إبفاق أكـثس من (  ) 02بىاون ريال لى هذه املشسولات ،وحسص ااد
احلسمني الشسيفني ماذ الىحظة انأوىل ليداية هذه املشسولات لى متابعتها بافله ،وقـا
بالعديد من الزيارات واجلوالت التفقدية حىت ابتهت هذه املشـسولات ،وهذا انأمس
بـال الـتـحلـان وإشـاد ة الدول والشعوب اإللالماة اليت قدرت هذه اجلهود
خلاد احلـسمني الشسيفني  -أيده اهلل  -مثىما قدرت له ألماله اجلىاىة يف ادمة اإللال
وامللىمني.
وبعد تولعة امللـجـد احلسا وإضافـة ملـاحـة جديده له ،أصيحت
ملاحـته الشامىة  -مبا يف ذلك امللـجد واللطح واللاحـات احملـاطه
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به (  ) 356.777متس مسبـع ،تتلع حلوايل (  ) 007ألف مصل يف انأيا العادية وتصل
الطاقة االلتاعاباة يف وقت الذرو ة إىل أكثس من مىاون مصل.
أما امللجد الايوي الشسيف الذي وضع ااد احلسمني الشسيفني انألـاس لتولعته
التارخيـاـة يف شهس صـفس لا  475هـ (  29أكتوبس 955

) ،فـقد أضافت

هذه التولعـة إىل امللـجـد ميىن جـديدا حياط ويتصل به من الشمال والشسق
والغسب مبلـاحـة (  ،) 52ألف متس مسبع ،تلتولب (  ) 30ألف مصل ،وبذلك
أصيحت امللاحـة اإلمجالاة مبا فاها ميىن امللـجـد وانألطح واللاحـات
اخلـارجـاة (  ) 37ألف متس مسبع تلتولب ما يزيد لن (  ) 037ألف مصل،
وقـد يزيد العدد لن مىاون مصل يف أوقـات الذرو ة " احلـج والعمس ة ورمضان "،
وقـد كابت طاقـة امللجد يف اللابق ال تلتولب أكثس من (  ،) 37ألف مصل.
ومشىت املشسولات اليت متت فـي لهد اـاد احلـسمني الشـسيفني املشـالس
املقـدلـة من باا اجلـلـور ،وشق انأبفـاق ،وزيـاد ة امللـاحـات امللطحة،
والتخدا اخلاا اجلديد ة غري القابىة لالشتعال ،وتوفري مااه الشـسب ،ومـاـاه
االلـتـخـدا الشخصي لىحجاج واملعتمسين ،وتولعـة ماطقة اجلـمسات مبا يقضي
لى التكدس ،وخيـفف الزحا  ،وكذلك إلمار وإلاد ة باا مـلـاجـد املواقـاب
واملشالس.
لقـد أصيح احلـج والعمـس ة يف هذا العهد املامون لهال مالورا آماا مسحيا ،يعود
ماه احلـجـاج واملعـتـمسون إىل بىداهنم فـسحني أوال مبا يلـس هلم اهلل لـز
وجـل من أدا املاالك ،ومقدرين خلـاد احلـسمني الشسيفني هذه اجلهود الطايـة
اليت ييتغي هبا وجه اهلل ،ومشادين هبذه املشسولات والتطورات اليت يسون كل لا جابيا
جديدا ماها.
خادم احلرمني الشريفني واستضافته للحجاج:
إن ااد احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز  -حيفظه اهلل  -يعايش ماذ
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تلىمه مقالاد احلكم  -وحىت قـيل ذلك بكثري  -مهو أمته ،ويدرك ما يعاباه امللىمون
الذين يعاشون كأقىاات يف دوهلم من صعوبات معاشاة وتضااق واضطهاد ،وماعهم من
أدا لياداهتم وشعائسهم من هااك كابت ميادراته اخلري ة واملتتالاة يف التضافـة ألداد من
ملىمي انأقىاات نأدا ماالك احلـج لى حلابه اخلـاص  -أيده اهلل  -والتفاد من
هذه املكسمات امللىمون يف اجلمهوريات اإللالماة يف آلاا الولط  ،ويف ألياباا ،واليولاة
واهلسلك ،وكولوفا ،والصني ،ودول كثري ة من قار ة آلاا وإفسيقاا وأمسيكا اجلاوباة ممن
ماعتهم ظسوفهم اللاالاة أو املعاشاة من أدا ماالك احلج والعمس ة.
وقـد قدر العامل اإللالمي وامللىمون خلـاد احلـسمني الشسيفني هذه امليـادرات
الطايـة،
وحـفظوا له هذه املكسمات ،وأشـادوا جبـهوده وبذله ولطائه  -حيـفظه اهلل.
ويف كل مس ة يعـرب هؤال احلـجـاج من انأقىاات امللىمة لن امتااهنم وشكسهم لسالي
شؤون امللىمني  -أيده اهلل  -ويعودون إىل بىداهنم وأللاتهم تىهج بالدلا أن حيفظ هلذه
اليـالد ولىملىمني مجاعا ااد احلسمني الشسيفني.
املبحث الثالث :املساجد واملراكز اإلسالمية والثقافية
ألن اململكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن
عبد العزيز ومسو ويل عهده األمني  -حيفظهما اهلل  -جعلت من خدمة اإلسالم
واملسلمني ركنا أساسيا يف سياستها وتوجهها ،فقد وجهت اململكة جانبا كبريا من
جهودها إلقامة املساجد واملراكز اإلسالمية يف أحناء العامل.
وزاد االهتما هبذا اجلـابب يف لهد اـاد احلـسمني الشسيفني ،الذي امتدت
رلايته بياوت اهلل إىل كل ركن من العامل ،وبأوامس لاماة ماه  -حيـفظه اهلل -
وبتـيـسع من ماله اخلـاص ،ابتشست امللاجـد واملساكـز اإللالماة يف دول العامل،
وبىغ لدد هذه امللاجـد واملساكز اليت قـامت املمىكة بياائها أو ألهمت يف إبشائها
أكـثس من (  ،) 057ملجدا ومسكزا إلالماا ،الـتفادت ماها انأقىاات امللىمة أياما
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وجـدت ،وبىـغ ما  م صسفه لى هذه املاشآت (  ) 00ألف مىاون ريال من مازاباة
املمىكة ،ومن انأموال اخلـاصة خلـاد احلسمني الشسيفني ،ومن بذل ولطا أباا هذا
اليىد الكسمي.
وقد التمست هذه امللاجد واملساكز اإللالماة تؤدي دورها ،وتاهض بسلالتها بني
انأقىاات امللىمة  -بفضل اهلل أوال  -مث بفضل دلم ورلاية اـاد احلـسمني الشسيفني
املىك فـهد بن ليد العزيز لياوت اهلل إبشا وإلمارا ودلما مالاا ودلويا.
ومتكن امللىمـون يف ظل وجـود هذه املاشـآت اإللالماـة من أدا لياداهتم،
وإظهار شعائسهم ،وتىقي لىو دياهم ،واحلفاظ لى هويتهم.
وأصيـحت هذه امللاجـد واملساكـز اإللالماـة فـي دول الغسب ويف أمسيكا
وكادا وكثري من دول أمسيكا الالتاااة ودول آلاا ودول إفسيقاا أصيحت معامل إلالماة
وماارات هدى ،تشهد بالدور اللعـودي يف ادمة اإللال وامللىمني ،وتدل لى
حسص اـاد احلـسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز  -حيفظه اهلل  -لى إقامة
مثل هذه الصسوح اإللالماة العمالقة لتظل حامىة ملشالل احلضار ة اإللالماة ،وامتدادا
لىتواصل بني انأمـة اإللالماـة وغاـسها من انأمم ،ودلمـا لىوجود اإللالمي يف
تىك الدول الذي هو يف انأصل امـتداد طياـعي لىعامل اإللالمي.
وال خيـف لى أحـد أن وجـود انأقىاات امللىمة بني أكـثسية غري ملىمة
يهددها بالذوبان ،أو االبصساف لن اإللال  ،إما بتاجة اجلهل أو بتاجة الضغوط اليت
يتعسضون هلا ،هلذا فإن إقامة امللاجد واملساكز اإللالماة واملؤللات التعىامـاة ولط
هذه انأقىاات امللىمة يلهم بشكل كيري يف إبقاذ هذه انأقىاات من الذوبان يف جمتمعات
الغسبة .ونأن امللـاجـد واملساكـز اإللالماة اليت قـامت املمىكـة بياائها وأمس ااد
احلسمني الشسيفني بإبشائها لى حلابه اخلـاص لددها كيري  -كما ألىفاا  -فـإبه
يصيح من الصعب حـصس كل هذه انألـمـال اجلىاىة ،وإمنا لاعـسض لامـاذج ماها
كـعـالمات مضاـئـة ،وشواهد حضارية:
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املركز الثقايف اإلسالمي يف مدريد بأسبانيا:
وهو يعد أكرب املساكز اإللالماة يف العامل ،وقد تربع ااد احلـسمني الشسيفني املىك
فهد بن ليد العزيز  -حيـفظه اهلل بافقـات باائه اليت بىغـت (  ) 27مىاـون دوالر،
وقـد قـا بافـتـتـاح املسكـز يف  4 3 3 / 4هـ ( 992 9 / 2

)

صاحب اللمو املىكي انأمري لىمان بن ليد العزيز أمري ماطقة السياض ،حبضور مىك
ألياباا اوان كارلوس.
وخيد املسكز اجلالاة امللىمة يف املاطقة اليالغ لددها (  ) 257ألف ملىم ،وأحلق
بامللـجـد مدرلـة إلـالماـة تشمل املساحل التمهادية واالبتدائاة واملتولطة ،كما
يوجد باملسكـز معمل لىغات ،وقـالة كيري ة لىمحاضسات والادوات.
مسجد امللك فهد يف لوس أجنلوس:
هذا امللجد يافسد لن غريه من ملاجد أمسيكا الشمالاة بأبه أقام بدلم لعودي
كامل؛ حاث قد صاحب اللمو املىكي انأمري ليد العزيز بن فهد بن ليد العزيز وزيس
الدولة ولضو جمىس الوزرا ميىغ مىاون ومخلة ولشسين ألف دوالر قامة انأرض
والسلو واملخططات انأولاة ،مث تكفل اـاد احلـسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد
العزيز  -يـحفظه اهلل  -بتكالاف املشسوع كـامىة واليت بىغت مثاباـة مـاليني
ومـائة ألف دوالر.
وقـد قـا صاحـب اللمـو املىكي انأماـس ليد العزيز بن فـهد بن ليد العزيز
بافـتتاح امللجد ومىحقاته يف الثالث من شهس رباع انأول  4 9هـ ( 0 / 0
995

).

وخيد امللجد أكثس من (  ) 257ألف ملىم يف مدياة لوس أجنىوس بالواليات
املتحد ة انأمسيكاة.
املسجد واملركز اإلسالمي يف أدنربه:
تكفل ااد احلـسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز  -حيـفظه اهلل -
59

جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد

بقاـمـة  %97من تكىفـة امللـجـد واملسكـز اإللالمي يف أدبربه لاصمة
الكتىادا.
وقـد قـا صاحـب اللمو املىكي انأماـس ليد العزيز بن فـهد ليد العزيز
بافـتتاح املشسوع ،حبضور معايل وزيس الشؤون اإللالماة وانأوقـاف والدلو ة واإلرشاد
وكوكية من أهل العىم والدلو ة ،ورجاالت الدولة اللعودية والدولة املضافة.
وقد حققت إقامة امللجد الكيري واملسكز اإللالمي يف أدبربه أحال لشـس ة آالف
مـلىم ،ظىوا لاوات طويىة يـحىمـون بإقـامـة مـثل هذا املشسوع اإللالمي
الذي يعااهم  -بإذن اهلل  -لى إقامة دياهم واحلفاظ لى هويتهم.
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مسجد ومركز خادم احلرمني الشريفني يف سراييفو:
دلم املمىكـة العسباة اللعودية لشعب اليولاة واهلسلك مل يتوقف لاد حـد ،لوا
قـيل انأحداث اليت تعسض هلا هذا الشعب امللىم بعـدها ،بل إن املآلي اليت تعـسض
هلا الشعب الشـقـاق لى أيدي الصسب املعتدين ،جعل املمىكة تيادر إىل تقدمي الدلم
املعاوي واملادي الالزمني لىتخفاف من معاباهتم ،وحتمىت املمىكة  -بتوجاـه من ااد
احلسمني الشسيفني  -ملؤولااهتا جتاه هذا الشعب امللىم املعتدى لىاه ،فاهضت
بواجـيـها فـي إلمـار اليـولاة واهلسلك ،ومن ذلك إقـامـة امللاجد وإلاد ة
باا ما هتد ماها بتاجة احلسب.
ويأيت ملجد ومسكز ااد احلسمني الشسيفني كأحد هذه امللاجد ،حاث يتسبـع
امللـجد الكيري الذي تكفل اـاد احلـسمني الشـسيفني بياائه لى حلابه اخلاص،
وتكىف املشسوع (  ) 45مىاون ريال ،وقـد قـا صاحب اللمو املىكي انأمري لىمان
بن ليد العزيز أماـس ماطقـة السياض بوضع حـجـس انألاس لىملجد يف / 2 /26
 4 5هـ ( 995 /4 / 24

) ،مث قـا لـمـوه بافتتاحه بعد ذلك.

املركز اإلسالمي يف مدينة " إفري " الفرنسية:
وهو أحد الصسوح اإللالماة العمالقة بالعاصمة الفسبلاة ،وقـد تكفل بياائه ااد
احلسمني الشسيفني ،وتكىف املشسوع (  ) 35مخلة وثالثني مىاون فسبك فسبلي.
واملشسوع ظل متوقفا نألياب مادية ماذ لا 909

حـىت لىم ااد احلسمني

الشسيفني  -حيـفظه اهلل  -بقصتـه ،فـأمد املشسوع باملال الالز إلقامته.
وقد التفاد من املشسوع أكثس من (  ) 57ألف ملىم ،يلكاون يف
مدياة " إفسي " اليت تيعد لن العاصمة باريس (  ) 25كاىومتسا .ومن امللاجد اليت وجه
ااد احلسمني الشسيفني بياائها أيضا ،إما بتربع شخصي ماه  -حفظه اهلل  -أو من مازاباة
الدولة ،امللـجد اإللالمي يف روما ،وقـد تكىف (  ) 25مىاون ريال ،و م افتتاحه لا
 4 4هـ ،وخيد بـحو (  ) 67ألف ملىم يقامون يف العاصمة اإليطالاة.
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وكذلك جامع ااد احلسمني الشسيفني جبيل طارق الذي أقام لى بفقة ااد احلسمني
الشسيفني  -حفظه اهلل  -بتكىفة بىغت (  ) 37مىاون ريال ،وافتتح هذا اجلامع يف  5رباع
اآلاس  4 5هـ ( 990 / 5 / 5

).

مساجد ومراكز أخرى:
وامتدت انأيادي الياضا خلاد احلسمني الشسيفني لتشمل لددا كيريا من امللاجد
واملساكز اإللالماة انأاسى ،ماها:
*املركز اإلسالمي يف بيونس آيرس باألرجنتني.
*ملجد املىك فهد يف مدياة الاابوفاك بسولاا.
*ملجد مدياة لاو بفسبلا.
*ملجد املىك فهد يف ماكوك اإلفسيقاة.
*تربع ااد احلسمني الشسيفني لىجامع انأزهس مبيىغ لشس ة ماليني من أجل تسمامه
وإبقاذ ميااه.
املبحث الرابع :خدمة القرآن الكرمي والسنة النبوية
استفاد املسلمون واألقليات املسلمة كثريا من جهود اململكة يف هذا اجلانب ،ومنذ
بداية عهد خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز وجه  -حفظه اهلل -
اهتماما خاصا بكتاب اهلل ،مبا يليق مبكانته ،ويعني على حفظه وتالوته ،كما اعتنت
مؤسسات كثرية داخل اململكة بكتاب اهلل ورعايته .وبتوجيهات من خادم احلرمني
الشريفني يتوىل جممع امللك فهد لطباعة املصحف  -بإشراف من وزارة الشؤون
اإلسالمية  -طباعة املصحف وتوزيعه داخل اململكة وخارجها.
وقـد حظات امللابقة الدولاـة لىقسآن الكسمي باهتمـا ولااية من ااد احلسمني
الشسيفني ،وهي امللابقة اليت أصيحت وزار ة الشؤون اإللالماة وانأوقاف والدلو ة
واإلرشاد ماذ إبشائها فـي لهد ااد احلسمني الشسيفني ،تتوىل تاظامها وتوزيع جوائزها
يف حفل لاوي كيري يقا حتت رلاية ااد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز،
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كما أن إذالة القسآن الكسمي توجـه اهتمامها وبساجمها لىعامل اإللالمي ،ومن مث كاقد
التـفاد أباا انأقىاات امللىمـة من بسامج هذه اإلذالة اليت تذيع تالوات القسآن الكسمي
بأصوات مشاهري القسا من داال املمىكة واارجها ،وتذيع أيضا لىو القسآن واللاة
الايوية ضمن بساجمها الديااة املختىفة.
هذا وإن جمـاالت اـدمة القسآن الكسمي اليت لاات هبا املمىكة بتوجاه ودلم من
ااد احلسمني الشسيفني ،والتفادت ماها انأقىاات امللىمة يف شىت اليقاع ميكن أن حنصس
جوابب ماها يف اللطور التالاة:
طباعة املصحف الشريف:
يف شهس صفـس لا  475هـ ( بوفـميـس 954

) قـا اـاد احلـسمني

الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز  -حيفظه اهلل  -بافتتاح جممع املىك فهد لطيالة
املصحف الشسيف باملدياة املاور ة ،والذي يعد أول صسح إلالمي يف العامل خيصص خلدمة
القسآن الكسمي بشكل متكامل.
ويقو اجملمع الذي شاد لى ملاحة (  ) 257ألف متس مسبع بعدد من الاشاطات
اليت تتفق مع أهدافـه ،وهي العااية بطيالة وبشس القسآن الكسمي وصاابته من التـحسيف
أو من انأاطا  ،وتغطاـة حـاجـة امللـجـد احلسا وامللجد الايوي الشسيف
وامللاجد واجلامعات واملدارس ومجعاات حتفاظ القسآن الكسمي من املصاحف والتسمجات
والتلجاالت ،وكذلك تغطاة حاجة العامل اإللالمي من إصدارات اجملمع املقسو  ة
وامللمولة ،وادمة اللاة واللري ة الايوية ،وإجسا اليـحوث العىماة اليت ختد القسآن
الكسمي واللاة ولىومهما.
كمـا يتوىل اجملمـع إبتـاج تساجم تفـالاـس القسآن الكسمي بىغـات الدول
اإللالماـة ،ولغات العامل احلاة ،كما يقو اجملمع أيضا بتلجـال القسآن الكسمي لى
أشسطة كالات صوتاة ملشاهري القسا .
وقـد أدى جممع املىك فهد لطيالة املصـحف الشسيف ادمة لظامة يف جمـال
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طيالة املصحـف الشسيف وتلجاىه وتوزيعه لى العامل اإللالمي وانأقىاات امللىمة.
توزيع املصحف على األقليات املسلمة:
وباا لى توجاهات اـاد احلـسمني الشـسيفني  -حيـفظه اهلل  -القاضاة باشس
كتاب اهلل الشسيف وخمتىف إصداراته ،وإيصاله نأيدي امللىمني يف العامل ،واـاصة
انأقىاات امللىمة ،فـقد تولت وزار ة الشؤون اإللالماة وانأوقاف والدلو ة واإلرشاد
توزيـع املصـحف الشسيف وإصداراته لى أكثس من (  ) 57دولة مبا فـاـها مااطق
التـجـمـعـات اإللالماة ،وأهدت املمىكة املاليني من الالخ لىملاجـد واملساكز
اإللالماة يف العامل ،وكذلك املدارس وانأكادمياات اإللالماة اليت ختد أباا انأقىاات
امللىمة ،وكان يف مقدمة من الـتـفـاد من هذه املصـاحف مـلىمـو
اجلمهوريات اإللالماة يف آلاا الولط الذين لابوا كثريا من حسماهنم من كتاب رهبم
يف ظل احلكم الشاولي ،وقد التفاد هؤال من أكثس من مىاوين بلخة من القسآن الكسمي،
وكـابت بالاليـة هلم ألظم اهلدايا اليت لربوا فاها لن شكسهم وامتااهنم لىممىكة
العسباة اللعودية بقااد ة ااد احلسمني الشسيفني  -أيده اهلل  -وقد بىغ ما  م توزيعه من
املصحف الشسيف الذي ياتجه اجملمع حنو (  ) 67مىاون بلخة ،كما بىغ لدد
اإلصدارات من إبتاج اجملمع اليت  م توزيعها أكثس من مائة مىاون بلخة بالىغات املختىفة.
وتوزيع املصـحف الشسيف مل يقتصس لى انأقىاات امللىمة يف أماكن وجودها ،بل
كل حـاج ملىم أو معتمس يأيت إىل انأراضي املقدلة يقد إلاه مصحف املىك فهد هدية
من ااد احلسمني الشسيفني ،انأمس الذي تكتمل به فسحة كل حاج أدى ماالك احلـج
والعمس ة.
وبني يو وآاس بلمع وبطالع توجاهات ااد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد
العزيز  -حيفظه اهلل  -بتوزيع كماات كيري ة من املصحف الشسيف لى انأقىاات امللىمة
وامللاجد واملساكز اإللالماة اليت ختدمها.
مسابقات القرآن الكرمي يف خدمة األقليات املسلمة:
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ويأيت ضمن االهتما والعااية اليت يولاها ااد احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن
ليد العزيز بانأقىاات امللىمة وبأباا امللىمني يف كل مكان إقـامة امللـابقة الدولاة
لىقسآن الكسمي ،اليت أصيـحت تعسف بالم ملابقة املىك ليد العزيز الدولاـة ،ختىاـدا
لذكـسى املىك املؤلس الذي أوىل كـتاب اهلل اهتمامه الكيري.
وقد حققت امللابقة ماذ إقـامتها لا  399هـ ( 909

) أهدافـها اليت من

بااها إتاحة الفسصة أما الشياب امللىم من مجاع بقاع انأرض ،لىمشاركة يف هذه امللابقة
الدولاة؛ حاث شارك فاها طوال لاوات ابعقادها أباا امللىمني من الدول اإللالماة،
وكذلك أباا انأقىاات امللىمة فـي أوروبا وانأمسيكتني وآلاا وإفسيقاا والتسالاا وجزر
اليحس الكارييب وجزر اهلاد الغسباة.
وماذ إبشا وزار ة الشؤون اإللالماة وانأوقاف والدلو ة واإلرشاد ،تولت الوزار ة
اإلشساف لى هذه امللابقة واإللداد هلا ،كما تتوىل الوزار ة أيضا اإللداد واإلشساف لى
ملابقات القسآن الكسمي احملىاة.
وإىل جابب ذلك ،دلمت املمىكة ملابقات القسآن الكسمي اليت تعقد يف الدول
اإللالماة ،وشجعتها ،وأرلىت أباا املمىكة لىمشاركة فاها.
وإن مما يثىج الصـدور أن بسى أباا امللىمني  -وماهم العـسب والعـجم -
جيتمعون كل لا يف مكة املكسمة ،شياب لمست قىوهبم باإلميان ،وأشسقت وجـوههم
باور القسآن ،وبعضهم صياـة يف لمس الزهور ،حيفظون كامل القسآن ،ويستىوبه بصوت
مجال ،وقد تكون لغتهم لالت العسباة ،لكن اإللال دياهم ،والقسآن كتاهبم ،وما أمجل
شعور الشياب امللىم وشعور من حوهلم وشعور من حياطوهنم بالسلاية واالهتما أن جيدوا
هؤال الشياب امللىمني الذين مل تفسق بااهم لغـة وال لون وال جالاة ،جيتمعون حول
كـتاب اهلل ،يقس وبه ويتلابقون يف حفظه وتالوته ،وجتمال أصواهتم بكىماته املزنلة.
وهذا كىه بفضل اهلل لـيـحـابه وتعـاىل وتوفـاـقـه أوال ،مث دلم وجـهود
هذه اليـالد الطاهس ة ،وقاادهتا السشاد ة هلذا اجلابب ،وهو ما كـان لييا لظهور هذه
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الصور ة اإللالماة واإلمياباـة املشسقـة اليت تثىج قىب كل مؤمن ،فاحلمد هلل لى فضىه
وماه.
إذاعة القرآن الكرمي باململكة:
وأضافـت املمىكة العسباة اللعودية لمال جىاال إىل لجل انألمال اخلالد ة لادما
اهتمت بإبشا إذالة لىقسآن الكسمي ،ييث من االهلا إىل العامل أمجع القسا ات والتالوات
بصوت مشاهري القسا من داال املمىكة واـارجها ،وكذلك يتابع امللتمعون هلذه
اإلذالة من أباا امللىمني وانأقىاات امللىمـة بسامج تفلاـس القسآن ولىومه وانأحاديث
الايوية ولاـس ة السلول  -صى اهلل لىاـه ولىم  -وفـتاوى العىما  ،وغري ذلك من
لىو الدين احلااف.
وحتظ إذالة القسآن الكسمي باملمىكة العسباة اللعودية بدلم ااص من اـاد
احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز ،والتطالت اإلذالة بفضل هذا الدلم
املتواصل أن توصل إرلاهلا إىل مااطق بائاة حىت يتمكن كل ملىم من متابعة بساجمها.
وحتولت إذالة القسآن الكسمي إىل جامعة لى اهلوا  ،يتىق أباا انأقىاات امللىمة
وااصة الذين يعسفون الىغة العسباة ،لىومهم اإللالماة من اـالهلا ،ويتعىمون ماها
أحكا التالو ة لى يد مشاهري القسا  ،كما يتىقون من اـالل هذه اإلذالة لىو الفقه
والفتاوى اليت هتمهم يف حااهتم املعاصس ة.
كلية القرآن الكرمي ومركز السنة:
وتضم اجلـامعة اإللالماة اليت لاـأيت احلـديث لاها يف مكابه ،كىاـة ااصة
ختد القسآن الكسمي ،وتعىم الطالب لىومه ،مع حفظه وتالوته .ويشسف هذه الكىاة أهنا
حتمل الم " كىاة القسآن الكسمي " ،وقد ااتري هلا مهاجس الايب  " طاية الطاية " كي
يكون مكابا لطالهبا ،يتـحىقون فـاه حول مشاخيهم ولىمائهم الذين يسبوهنم لى مائد ة
القسآن الكسمي.
وقد التفاد من هذه الكىاة كثري من أباا انأقىاات امللىمة الذين يدرلون باجلامعة
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اإللالماة باملدياة املاور ة ،وهي جامعة لعودية ،لكاها من حاث بلية طالب العامل
اإللالمي الذين يدرلون هبا جامعة لاملاة ،كما تضم اجلامعة مسكزا لىلري ة واللاة الايوية،
يقو لى ادمة هذا اجلابب بالتعاون مع جممع املىك فهد لطيالة املصحف الشسيف
باملدياة املاور ة.
املبحث اخلامس :نشر العلم والتعليم بني األقليات املسلمة
أعطى خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز  -حيفظه اهلل  -هذا
اجلانب اهتمامه ورعايته وحرص  -أيده اهلل  -على نشر العلم بني األقليات املسلمة
بكافة السبل والوسائل ،وذلك إميانا منه مبا حتتاجه هذه األقليات من وسائل تنهض
مبستواها ،وتوفر هلا احلياة الكرمية ،ويف مقدمة هذه الوسائل العلم واملعرفة ،وال ينكر
أحد مدى حاجة املسلمني إىل العلم ومؤسساته ،ليس فقط العلم الشرعي ،وإمنا العلوم
الطبيعية واملهارات التقنية.
وجهود ااد احلسمني الشسيفني يف هذا اجملال لظامة ،فقد اهتم  -أيده اهلل  -ودلم
لى حـلابه اخلـاص إبشـا العـديد من املدارس وانأكـادمياـات اإللالماة،
وكذلك الكسالي العىماة يف اجلـامعات العىماة ،كمـا أحلقت بامللاجـد واملساكز
اإللالماـة يف دول انأقىاات امللىمة الكثري من حىقات القسآن الكسمي اليت تسبط الااشئة
امللىمني بكتاب رهبم ،وتعىمهم لىو دياهم .وماحت املمىكة  -بتوجاهات من ااد
احلسمني الشسيفني  -العديد من املاح الدرالاة نأباا انأقىاات امللىمة لادرلوا يف
اجلامعات اللعودية ،بل ويف اجلـامعـات العسباة وانأوروباة وانأمسيكاة يف
التـخصصات العىماة اليت حيتاجها امللىمون.
واصصت اجلامعة اإللالماة يف املدياة املاور ة  %55من القيول لىطالب امللىمني من
العامل أمجع.
وبلتعسض فاما يىي هذه اجلهود اخلري ة خلـاد احلـسمني الشسيفني يف جمال تعىام
أباا امللىمني ،وماهم انأقىاات امللىمة:
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مدارس ومعاهد إسالمية:
تاولت إلهامات املمىكة العـسباـة اللعـودية يف هذا اجملـال ،وأبشأت العديد
من املدارس واملعاهد ،ووفست ما حتتاجه هذه املؤللات التعىاماة من كتب ومقسرات
درالاة ومدرلني ،وبىغ لدد املدارس اليت أبشأهتا أو تشسف لىاها املمىكة يف العامل
اإللالمي أكثس من (  ) 967مدرلة ،كما بىغ لدد املعاهد (  ) 272معهد ،ماتشس ة
يف خمتىف أحنا العامل ،ومن هذه املدارس واملعاهد:
*املعهد اإللالمي يف مدياة لوغا باللاغال ،تكىف لشس ة ماليني ريال.
*املعهد اإللالمي يف مدياة تافا وان باللاغال ،وجياور املسكز اإللالمي يف املدياة،
وقد تكىف املعهد ( ،257

) ،مىاون ريال.

* معهد املعىمني يف كايويل بأوغادا ،وتكىف لشس ة ماليني ريال.
*معهد املىك فاصل يف باجالديش.
*معهد تدريب املعىمني يف متيكتو جبمهورية مايل.
*معهد تعىام الىغة العسباة يف الاابان ،وقـد أبشئ لا

 47هـ ،وبىغت

تكالافه (  ) 20مىاون ريال.
*معهد تعىام الىغة العسباة يف أبدوبالاا.
معاهد ودرالات تارخياة باجلامعات الغسباة:
كما ألهمت املمىكة العسباة اللعودية يف تألاس كـثـاـس من املعاهد
ومـساكـز اليـحـوث اليت هتتم بالدرالـات التارخياة والعىو العسباة اإللالماـة،
لوا كابت معاهد متخصصة أو مساكز تابعة جلامعة من اجلامعات ،ومن هذه املعاهد:
* معهد العامل العسيب يف باريس ،ألهمت املمىكة مبيىغ ( ) 5.057
مىاون ريال ،وتىتز بالية  % 4من مازاباته اللاوية.
*معهد الشسق انأولط بواشاطن ،قـدمت املمىكة لىمعهد ميىغ (  ) 23ألف
ريال.
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*معهد تاريخ العىو العسباة واإللالماـة ،تابع جلـامعة فـسابكفورت بأملاباا،
وألهمت املمىكة يف إبشائه مبيىغ (  ) 5مىاون ريال.
*مسكـز درالـات الشسق انأولط جبـامـعـة جـون هوبكزن انأمسيكاة،
تدلمه املمىكة لاويا مبيىغ (  ) 305ألف ريال.
*مسكز أكادميي لىدرالات اإللالماة والدرالات املتعىقة جبزيس ة العسب جبـامعة
ديوك يف والية كارولااا الشمالاـة بأمسيكا ،دلمته املمىكة مبيىغ (  ) 567ألف ريال.
*مسكـز الدرالات اإللالماـة والعسباة جبـامعـة شو بالواليات املتـحد ة
انأمسيكاة ،وتكىف ميىغ (  ) 3 .05مىاون ريال.
*مسكز درالات إلالماـة ولسباة جبـامعة هوارد بواشاطن ،وقـد تكىف ( ) 4.5
مىاون ريال.
*مسكز الطاقة والتاماة االقتصادية جبامعة كولورادو انأمسيكاة ) 357 ( :ألف ريال.
*مسكز الدرالات اإللالماة العاملاة يف مالازيا ،ألهمت املمىكة فاه مبيىغ (  ) 3ماليني
ريال.
الكراسي العلمية يف اجلامعات الغربية:
وادمة لىعىم واملعسفة ،وزياد ة يف التواصل بني احلضارات ،وإلهاما يف تعسيف العامل
باإللال الصحاح وتارخيه الااصع ،حسصت املمىكة العسباة اللعودية بقااد ة ااد احلسمني
الشسيفني  -حيفظه اهلل  -لى إبشا لدد من الكسالي العىماة يف مجىة من اجلامعات
الغسباة الشهري ة.
وقد هدفت املمىكة من إبشا هذه الكسالي إىل االلتفاد ة من الزام العىمي هبذه
اجلامعات ادمة لإللال والدرالات اإللالماة ،ومن هذه اجلامعات:
* كرسي امللك فهد جبامعة هارفارد:
وجامعة هارفـارد من أكرب اجلـامعات يف العامل اليت تاشط فاها حسكة اليحوث
العىماة.
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أبشئ هذا الكسلي لا  4 3هـ ( 993

) مبيىغ مخلة ماليني ريال.

* كرسي امللك فهد يف جامعة لندن:
تألس هذا الكسلي لا  4 5هـ ( 995

) مباحـة قـدرها مىاون جااه

التسلاين؛ حـاث يلهم الكسلي يف القاا بدور تعسيفي وشسح العقاد ة اإللالماة ودورها
يف تسلاخ القام وامليادئ الفاضىة يف اجملتمعات.
* كرسي امللك عبد العزيز جبامعة كاليفورنيا:
وقـد أبشئ لا  474هـ  ، 954هبدف تشجاع اليـحث العىمي لصاحل
اإللال وقضاياه.
* كرسي خادم احلرمني الشريفني جبامعة اخلليج:
يأيت إبشا هذا الكسلي التمسارا لدور ااد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد
العزيز يف بشس التعىام ،وامللامهة يف باا مؤللاته يف العامل اإللالمي .وإىل جابب كسلي
اـاد احلـسمني الشسيفني جبامعة اخلىاج باليحسين أمس  -حفظه اهلل  -بتمويل كسلي
جامعي آاس نألتاذ مقام يف كىاة الطب والعىو الطياعاة إلتاحة الفسصة لىدارلني
والياحثني والطالب لىاهل من هذه اجلامعة املهمة.
كرسي األمري نايف يف جامعة موسكو:
هذا الكسلي أبشئ يف لا  4 6هـ ( 995

) ،ويلـتفاد ماه أكـثس

من (  ) 27مىاون ملىم يف رولاا ،وقد جا ااتاار جامعة مولكو امتدادا لىمساكز
اللابقة اليت أقامت يف جـامعات أوروبا ،وأيضا نأن اإللال يعترب الديابة الثاباة يف
رولاا ،ويشكل هذا الكسلي العىمي مارب إشعاع جديد لاشس اإللال والتعسيف مبيادئه
ومقاصده اللاماة.
األكادمييات اإلسالمية السعودية:
لقد ظل إبشا املؤللات التعىاماة اليت ختد أباا اجلالاات اإللالماة يف دول الغسب
وأمسيكا يف بطاق اهتما اـاد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز مبا يؤكد
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حسصه  -حفظه اهلل  -بالااشئة من امللىمني ،وتوفري التعىام اإللالمي هلم ،ومحايتهم من
الذوبان يف اجملتمعات غري اإللالماة ،وتاشئتهم يف جو تسبوي إلالمي.
ومن هاا جا ت توجاهات ااد احلسمني الشسيفني  -أيده اهلل  -بإبشا لدد من
انأكـادمياات اإللالماة اليت أقامت بدلم اـاص ولى حلاب ااد احلسمني
الشسيفني  -أيده اهلل.
ومن أبسز هذه انأكادمياات:
* أكادميية امللك فهد يف لندن:
وقـد تأللت يف شهس ذي احلـجة لا  475هـ ( ليتمرب لا ،) 955
وتقد ادماهتا نأباا اجلالاة اللعودية واجلالاات العسباة واإللالماة يف بسيطاباا ،حـاث
يدرس بانأكـادمياة حالاا أكثس من ألفي طالب وطالية يف مساحل التعىام املختىفة:
التمهادي ،واالبتدائي ،واملتولط ،والثابوي ،وتدرس انأكـادمياـة العىو اإللالماة إىل
جابب املااهج الدرالاـة املطيـقة يف بسيطاباا ،وتعتسف بشهاد ة انأكادمياة مجاع دول
العامل.
األكادميية اإلسالمية يف واشنطن:
تأللت لا  474هـ ( 954

) ،وهي إحدى الصسوح العىماة يف أمسيكا،

وقـد تيوأت مسكزا كيريا بني مجاع املدارس اخلـاصة يف مشـال فسجاااا ،وتضم بني
جاياهتا أكثس من ألفي طالب وطالية يف املساحل الدرالاة املختىفة من بااهم ( ) 677
طالب لعودي ،والياقون ياتمون إىل (  ) 29دولة أاسى.
وقـد بىغت تكالاف إبشا هذه انأكـادمياة والصسف لىاها اـالل لشس لاوات
فقط أكثس من (  ) 99مىاون ريال.
أكادميية امللك فهد يف بون:
تأللت لا  4 5هـ ( 995

) لى

بفقة اـاد احلـسمني الشسيفني،

وبىغت التكىفة اإلجـمالاة لألكـادمياة حنـو (  ) 37مىاون مارك أملاين ،أي ما
7
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يعادل (  ) 06.5مىاون ريال ،وقد بىغ لدد الطالب حـىت اآلن أكثس من ( ) 677
طالب وطالية ،ويضم ميىن انأكادمياة ملجدا يتلع حلوايل (  ) 077مصل.
* أكادميية امللك فهد يف موسكو:
وهي من انأكادمياات التعىاماة املهمة يف رولاا ،وقد التفاد ماها لدد كـيـري من
أباا انأقىاات امللىمة هااك ،وتؤمن انأكـادمياة مجاع الولائل الالزمة لتعىام الىغات
العسباة والسولاة واإلجنىازية ،وتلهم انأكادمياة إىل جـابب دورها التعىامي يف بشس
الثقافة اإللالماـة والعسباة يف أولاط الشعوب السولاة ،وذلك من االل الدورات
املتعدد ة اليت تعقدها يف الىغة العسباة والدرالات اإللالماة ،ويزيد لدد فـصول
انأكـادمياـة لى (  ) 25فصال ،وتضم أكثس من (  ) 377طالب وطالية.
* أكادميية بيهاتش اإلسالمية:
يعد هذا الصسح العىمي من أحـدث الصسوح اليت أقـامتها املمىكة يف أوروبا ،وقد
أقام يف مدياة باهاتش جبمهورية اليولاة واهلسلك بعد توقف احلسب الظاملة اليت تعسض هلا
شعب اليولاة واهلسلك ،مما احتاج معه إىل إلاد ة باا املؤللات التعىاماة ،ووضـع هذا
اليىد امللىم لى طسيق العود ة إىل هويته اإللالماة ،وتأكادها من جديد.
وقد بىغت تكالاف انأكادمياة أكثس من مخلة ماليني ريال.
وانأكـادمياة هي إحدى مشاريع اهلائة العىاا مللالد ة ملىمي اليولاة واهلسلك ،وقد
مسات انأكادمياة مؤاسا " أكادمياة انأمري لىمان " الذي قا مسوه بافتتاحها ضمن
مشسولات اهلائة.
دعم اجلامعات العربية واإلسالمية:
وقد امتدت لااية املمىكة العسباة اللعودية بالعىم ومؤللاته لتشمل اجلـامـعـات
فـي العـاملني العـسيب واإللالمي؛ حـاث قـدمت املمىكة هلذه اجلـامعات دلما
كـيريا ،ااصة تىك املتخصصة يف الدرالات اإللالماة والعسباة ،وقـد التفاد أباا
انأقىاات اإللالماة الذين يدرلون يف هذه اجلامعات بشكل غري مياشس من جهود املمىكة
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يف هذا اجلابب.
ومن هذه اجلامعات اليت تدلمها املمىكة ،اجلامعة اإللالماة يف مالازيا ،واجلامعة
اإللالماة يف أوغادا ،وجامعات فىلطني ،وجامعة قـلطاطااة اإللالماـة يف اجلزائس،
واجلامعة اإللالماة يف باجالديش ،واجلـامعـة اإللالماة يف باكـلتان ،وجامعة أ
درمان اإللالماة يف اللودان ،ودار احلـديث احللااة يف املغسب ،وكىاة الزهسا يف
لريالبكا ،والكىاة الزيتوباة يف توبس.
وأكـثس هذه اجلـامعات أبشئت يف إطار ماظمة املؤمتس اإللالمي اليت حتتضاها
املمىكة العسباة اللعودية ،وتدفـع جـز ا كـيريا من مازاباتها اليت توجه خلدمة امللىمني
وانأقىاات امللىمة.
كما تتحمل حكومة املمىكة بشكل مياشس بفقات املدرلني وألضا هائة التدريس يف
هذه اجلامعات.
منح دراسية ألبناء األقليات املسلمة:
ويف إطار اهتما املمىكة العسباة اللعودية بالشياب اإللالمي ،وحتصىااه بالعىم
والعقاد ة الصحاحة ،وبتوجاه من ااد احلسمني الشسيفني  -أيده اهلل  -ختصص املمىكة
العسباة اللعودية لاويا لددا كـيريا من املاح الدرالاة والتدريياة لىطالب امللىمني ،كما
تويل لااية ااصة بالطالب الاابغني الذين مل تتالس هلم الليل ملواصىة تعىامهم يف بالدهم.
وقـد وفست املمىكة يف جـامعاهتا ومعاهدها العديد من الفسص أما أباا امللىمني
لىاهل من معني العىم واملعسفة.
وتأيت اجلامعة اإللالماة باملدياة املاور ة يف مقدمة اجلامعات اللعودية من حـاث
قدرهتا لى التاعاب الطالب امللىمني ،حاث يوفس هلا بظامها مسوبة كافاة لقيول أكرب
لدد ماهم ،واصصت اجلـامعة هلؤال الطالب بلية  %55من مقالد الدرالة لطالب
املاح من الدول اإللالماة والعسباة الشقاقة ،وييىغ لدد طالهبا أكثس من ( ) 3297
طاليـا ،ياتمون إىل (  ) 2بىدا وجالاة إلالماة يف العامل ،كما بىغ لدد اسجيي
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اجلامعة ماذ الدفعة انأوىل حـىت العـا الدرالي  4 5هـ أكـثـس من (  ) 2ألف
اـسيج ،وماحت اجلامعة درجـة الدكتوراه واملاجلتري لاحو (  ) 550طاليا ،ياتمون
إىل (  ) 55دولة يف مـخـتىف أرجـا العامل .كما أن اجلـامعـات اللعـودية
انأاـسى ختصص بليا معااة لصاحل الطالب امللىمني من أباا انأقىاات امللىمة،
ويلتفاد هؤال أيضا من املعاهد املتخصصة يف تعىام الىغة العسباة لغري الااطقني هبا ،اليت
أبشئت يف انأصل لتعىام أباا امللىمني من غري العسب ،وتلتقيل كىاـات العىو اإلدارية
والفااة وكىاـات الياات ألدادا من أباا امللىمني وبااهتم.
باإلضافـة إىل ذلك تتحمل املمىكة العسباة اللعودية تكالاف بعض املاح الدرالاة يف
جامعات ومعاهد اارج املمىكة لصاحل الطالب امللىمني ،ااصة الاابغني ماهم ،وبىغ لدد
املاح املقدمة لىدرالة داال املمىكة واـارجها أكثس من (  ) 5777ماحة درالاة
وتدريياة ،تتكىف لاويا أكـثس من (  ) 437مىاون ريال .أما املاح املقدمة بوالطة وزار ة
املعارف ،فقد جتـاوزت ( 42

) ماحـة درالاة ،التفاد ماها طالب لد ة دول

إلالماة.
كما تتيع وزار ة املعارف (  ،) 4مدرلة لعودية يف اخلـارج ،وتقو الوزار ة
أيضـا بإيفـاد مدرلني لعوديني ومتعـاقـدين لىعمل يف لدد من الدول اإللالماة،
وقد بىغ لددهم أكثس من (  ،) 2477مدرس .ولى صعاد املؤللات اإللالماة انأهىاة
اللعودية ،تافذ هذه املؤللات ،بدلم حكومي وشعيب ،آالفا من املااشط والربامج
التعىاماة ،اليت التفاد ماها االل لهد ااد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز
ماليني امللىمني ،ولاأيت احلديث لن جهود هذه املؤللات واملاظمات اإللالماة لدلم
العمل اإللالمي ولط انأقىاات امللىمة.
املبحث السادس :امللتقيات اإلسالمية والثقافية
ضمن اهتمام خادم احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز  -حيفظه اهلل -
باألقليات املسلمة ،وضرورة التواصل معها ،وبدعم سخي منه  -أيده اهلل  -نظمت
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وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد عددا من امللتقيات العلمية بني
األقليات املسلمة يف دول الغرب حتت اسم " ملتقيات خادم احلرمني الشريفني الثقافية
".
وهتدف هذه املىتقاات إىل التواصل مع انأقىاات امللىمة ،وحث امللىمني لى
التملك بالعقاد ة الصحاحة ،والثوابت اإللالماة ،والتاهاض مهم أباا امللىمني يف تىك
الدول غري اإللالماـة لىمـحـافظة لى القام وامليادئ اإللالماة ،والتظهار شعائس
دياهم ،والتملك بانأاـالق واللىوكاات اليت حيث لىاها اإللال حـىت يكوبوا صور ة
حـقاقاة ملا يايغي أن يكون لىاـه امللىم.
كذلك فإن هذه املىتقاات هتدف إىل إبساز اجلهود املياركة اليت تقدمها املمىكة يف
الدلو ة إىل اهلل ،وادمة اإللال وامللىمني يف أحنا العامل ،كما أن هلذه املىتقاات فوائد
لظامة يف ربط جمتمعات انأقىاات امللىمة بالوطن انأ يف الدول اإللالماة ،ومد جلور
التواصل فاما بااهم.
وقـد حظات هذه املىتقاات العىماة بتسحاب وتقديس كيريين من قـيل انأقىاات
امللىمة ،وقـاادات العمل اإللالمي يف دول الغسب ،وذلك ملا أمثسته من ماافـع
ومصاحل ،وما تضماته من حبوث ودرالات واهتما بقضايا انأقىاات امللىمة ،وإجياد
احلىول املاالية ملشكالهتم يف جمتمع الغسبة .وفاما يىي بيذ ة لن مىتقاات ااد احلسمني
الشسيفني اإللالماة الثقافاة اليت بظمت يف مخس لواصم غسباة لى مدى لت لاوات:
املىتق انأول :مىتق ااد احلسمني الشسيفني اإللالمي الثقايف يف جيل طارق:
تارخيه 6- 4 :رباع اآلاس  4 0هـ ( 996 / 5 / 2 - 9
موضوعه :احلضار ة اإللالماة وإلهامها يف احلضار ة اإلبلاباة.
حماوره:
*العىو الطياة والطياعاة.
*انأاالق واآلداب.
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*العىو اإلبلاباة.
امللتقى الثاين :مىتق ااد احلسمني الشسيفني اإللالمي الثقايف يف أدبرب ة ( املمىكة
املتحد ة ):
تارخيه 7 - 5 :رباع اآلاس  4 9هـ ( 995 / 5 / 3-

).

موضوعه :فقه انأقىاات.
حماوره:
*دلو ة غري امللىمني.
*حفظ اهلوية اإللالماة.
*انأقىاات امللىمـة ولـالقـتها بغـري امللىمني.
*اصائص اإللال وأثس انأقىاات يف إبسازها.
*حـاجـة انأقىاات امللىمـة إىل العىم الشسلي.
*املؤللات اإللالماة " رلـالتها ،وأمهاة التالاق بااها ".
*اإللال وآثاره اإلجياباة واللىياة.
امللتقى الثالث :مىتق

ااد احلسمني الشـسيفني اإللالمي الثـقـايف فـي

بسوكلل ( بىجاكا ):
تارخيه 6- 4 :مجادى انأوىل  427هـ ( 999 / 9 / 26 - 24

).

موضوعه :التسباة اإللالماة وجماالهتا يف الغسب " انأهداف والولائل ".
حماوره:
*مفهو التسباة يف اإللال
*املؤلـلـات اإللـالماـة وأثسها يف التـسباـة " الصـحـافـة ،واإلذالـة،
والفضائاات ،واإلبتسبت ".
*معوقات التسباة اإللالماة يف اجملتمع الغسيب ،وكافاة التغىب لىاها.
*جهود اهلائات واملاظمات اإللالماة يف جماالت التسباة اإللالماة يف الغسب.
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امللتقى الرابع :مىتق ااد احلسمني الشسيفني اإللالمي الثقايف يف بودابلت ( اجملس ):
تارخيه 2- 7 :مجادى اآلاس ة  42هـ ( - 9

.) 2777 / 9 /

موضوعه :اجلمعاات واملؤللات واملساكز اإللالماة يف أوروبا " أهدافها ،وبظمها،
وآثارها ".
حماوره:
*الاشأ ة والاظا .
*اجلمعاات واملؤللات واملساكز اإللالماة يف ادمة الدلو ة والتعىام.
*تأصال املاهج املعتدل.
*مااشط اجلمعاات واملؤللات واملساكز يف اجملاالت االجتمالاة واإللال .
*السلالة احلضارية والثقافاة لىجمعاات واملؤللات واملساكز اإللالماة وجهودها.
امللتقى اخلامس :مىتق

ااد

احلسمني الشسيفني اإللالمي الثقايف يف

كوباهاجن ( الدمنارك ) :تارخيه 2 - 9 :مجادى اآلاس ة  422هـ ( /9 / 9- 0
.) 277
موضوعه :املؤللات اإللالماة يف جمتمع اجلـالاات وانأقىاات بظس ة ملتقيىاة.
حماوره:
*املؤللات اإللالماة وملؤولاة التواصل.
*رلالة املؤللات اإللالماة يف تأصال املاهج املعتدل.
*واجب املؤللات اإللالماة يف بشس العىم الشسلي.
*وظافة املؤللات اإللالماة يف احملافظة لى هوية اجلالاة امللىمة.
* الدرالات امللتقيىاة يف جمال تطويس املؤللات اإللالماة.
*املؤللات اإللالماة وملتجدات العصس.
*املؤللات اإللالماة والصعوبات اليت تواجهها.
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املبحث السابع :دعم األقليات املسلمة سياسيا ودبلوماسيا
احلديث عن دعم اململكة سياسيا ودبلوماسيا لألقليات املسلمة جزء من احلديث
الشامل عن دور اململكة يف توحيد الصف اإلسالمي ،وترسيخ مبادئ التضامن
اإلسالمي بني الدول اإلسالمية ،وقد كان ملسلمي األقليات نصيب وافر من دعوة
اململكة للتضامن اإلسالمي منذ عهد امللك عبد العزيز -يرمحه اهلل  -حىت عهد خادم
احلرمني الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز  -حيفظه اهلل  -الذي حدد منذ البداية
استراتيجية العمل اإلسالمي لعودة األمة إىل قوهتا ووحدهتا وتضامنها.
ويف اطابه  -حيـفظه اهلل  -أما احلـجـاج يف مولم حـج لا
 476هـ ( 956

) حتددت هذه االلتساتاجاة يف ثالثة أبعاد ،أوهلا العود ة إىل اهلل،

وااللتماد لىاه ليحابه ،بالتيار تىك اخلطو ة انأوىل لى طسيق العود ة بانأمة إىل لابق
جمدها ،وثاباها ضسور ة التقالل القسار اإللالمي لن الشسق والغسب ،مبا ال يعين العزلة
لن العامل ،واالبكفا لى الذات ،أما اليعد الثالث فهو ضسور ة االلتماد اجلمالي لى
الذات لتحقاق أهداف انأمة اإللالماة.
ويف هذا اإلطار قـامت املمىكة العـسباة اللعودية بدور تارخيي جتـاه انأمة
اإللالماة وانأقىاات امللىمة اليت تعاش يف أي بقعـة من العـامل ،وتيات املمىكة قضايا
انأقىاات امللىمة ،ودافعت لن حـقوقهم لوا لى ملتوى القسار السمسي أو من االل
ماظمة املؤمتس اإللالمي واملؤللات انأاسى غري السمساة ،اليت ألهمت املمىكة يف إبشائها
ودلمها ماديا حىت تتمكن من أدا دورها وحتقاق أهدافها.
وقد أصدر مؤمتس القمة اإللالمي الثالث الذي ابعقد يف مكة املكسمة ،وألق فاه ااد
احلسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز ويل العهد آبذاك اطابا شامال ،أصدر املؤمتس
بالغ مكة املكسمة الذي يعترب وثاقة ألالاة يف ألمال املاظمة ،ومسشدا لىعديد من
القسارات واللاالات اليت اختذهتا مؤمتسات القمة ووزرا اخلارجاة اإللالماة ،وقد بص
اليالغ لى أن الدول انألضا إميابا ماها بأن امللىمني وإن تيايات أللاتهم وألواهنم،
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ومتايزت أوطاهنم وأوضالهم أمـة واحـد ة يعـتـصمون بسابطة اإللال  ،ويلتىهمون
يف احلاا ة ماهجا ال ااتالف لىاه.
لقد حظات انأقىاات امللىمة باهتما ودلم لاالي ودبىومالي كيري من قيل حكومة
ااد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز ،انأمس الذي ألهم يف رد الكثري من
حقوق هذه انأقىاات ،أو لى انأقل التخفاف كثريا من معـابـاهتـا ،وحـمىت
املمىكة قـضـايا انأقىاات امللىمـة إىل احملـافل اإللالماة والدولاة ،ووضعها أما هذه
احملافل ،وطاليت حبىول لادلة هلذه القضايا ،وحثت انأمة اإللالماة لى التكاتف
والتعاضد ودلم قـضايا إاـواهنم الذين يعابون من االضطهاد والظىم يف مااطق شىت من
العـامل ،ولاقسأ ما جا لى للان صاحب اللمو املىكي وزيس اخلارجاة يف كىمة ألقاها
فـي املؤمتس اللادس لشس لوزرا اـارجاة الدول اإللالماة الذي لقد يف فاس باملمىكة
املغسباة لا  476هـ ( 956

) " :إباا حني بلتعسض أحـوال أمتاا اإللالماة

فـال يايغي أن يفوتاا أن بشري إىل أوضاع انأقىاات امللىمة يف الدول انأاسى ،إن
امللىمني يف بـعـض تـىـك الـدول يتمتعون حبقوقهم اللاالاة والديااة اليت تكفىها
القوابني وانأبظمة الدولاة واحملىاة ".
ويف لهد اـاد احلـسمني الشـسيفني املىك فـهـد بن ليد العزيز  -حيـفظه
اهلل  -حـمل صاحـب اللمو املىكي انأمري ليد اهلل بن ليد العزيز ويل العـهـد بائب
رئاس مـجىس الوزرا ورئاس احلـسس الوطين مهـو انأقىاات امللىمة وقضاياها يف
رحالته اخلارجاة إىل دول أوروبا وأمسيكا وآلاا ،وكابت شؤون انأقىاات امللىمة يف تىك
الدول هي القالم املشتسك يف مياحـثات مسو ويل العهد مع قـاد ة وزلما الدول اليت
زارها  -حيفظه اهلل  -ولفتت كىماته وأحـاديثه لن أوضاع وحـقوق هذه انأقىاات،
لفتت انأبظار وركـزت لىاها ولائل اإللال  ،وحـسص مسوه يف كل بىد زاره أن يىتقي
بوفود انأقىاات امللىمة ،ووفود العمل اإللالمي يف تىك الدول ،وشد من أزرهم ،وأكد
التمسار وقوف املمىكة مع قضاياهم وحقوقهم.
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ونأن انأقىاات امللىمة حتـتل موقـع القىب والعقل لاد اـاد احلـسمني
الشسيفني  -أيده اهلل  -حيسص املىاك املفدى  -رلاه اهلل  -لاويا لى االلتقا بوفود هذه
انأقىاات امللىمة ضمن وفـود حجاج الدول اإللالماة ،ويف هذه الىقا ات تتم مااقشة
قضايا واحتااجـات انأقىاات امللىمة ،وتلمع هذه الوفود املمثىة لألقىاات امللىمة
تأكادات متجدد ة من رالي شؤون انأمة وحامل مهومها ااد احلسمني الشسيفني  -أيده
اهلل  -يف دلم قـضاياهم والوقوف إىل جابيهم ،واللعي إىل حل مشكالهتم والتخفاف
من معاباهتم .كـذلك فـإن املمىكة العـسباة اللعـودية وهي تعمل لى دلم
قـضـايا انأقىاات امللىمة ،أقامت العديد من املؤللات واهلائات اليت تلهم يف تيىاغ
دلو ة اإللال والدفاع لن قضايا امللىمني ،ومؤازرهتم ،ودلمهم ماديا ومعاويا.
ونأن احلـديث يف هذا امليحث يقتصس لى الدلم اللاالي واملعاوي ،بقصس
احلـديث لى ماظمة املؤمتس اإللالمي كاموذج هلذه املاظمات واملؤلـلـات اليت
تدلم املمىكة من اـالهلـا العـمل اإللالمي ولط انأقىاات امللىمة ،إىل جـابب
الدلم اللاالي السمسي املياشس ،وكذلك الدلم الذي يقو من اـالل املاظمـات
واهلائات انأاسى داال املمىكة؛ حـاث يصعب الفصل بني أبواع الدلم من حـاث هو
لـاـالي ومعاوي ومادي واقـتصادي يف بسامج هذه املؤللات واملاظمات اليت
أبشأهتا وتدلمها املمىكة.
فـماظمة املؤمتس اإللالمي اليت تضطىع جبـابب كيري يف هذا اجلابب اللاالي
والدبىومالي ماذ إبشائها لا  397هـ ( 907

) وهي تلع إىل تعزيز التضامن

اإللالمي ،ودلم التعاون بني الدول انألضا  ،وكذلك دلم انأقىاات امللىمة يف مطاليتها
حبقوقها اللاالاة واالقتصادية والديااة .ويتـضح إلها

املمىكة العـسباـة

اللـعـودية يف دلم أبشطة املاظمة ومشاركتها بفالىاة؛ لتحقاق أهدافها وجهودها
7
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املختىفة ،فاملمىكة تربلت مبيىغ ألفي مىاون دوالر أثاا التضافـتها ملؤمتس القمة اإللالمي
الثالث الذي ابعقد يف مكة املكسمة لا  47هـ ( 95

).

كما أهدت املمىكة مقسا دائما لىماظمة يف مدياة جـد ة ،وتربع ااد احلسمني
الشسيفني مبيىغ (  ) 577مىاون دوالر لىماظمة.
كما أن املمىكة العسباة اللعودية تلهم باصاب كـيري من اـالل صادوق التضامن
اإللالمي ،وبسامج اإللال اإللالمي لسبط انأقىاات امللىمة بعقادهتم وتعزيز ابتمائهم
اإللالمي ،وذلك بإقامة .املدارس واملساكـز الثـقافـاـة لألقىاـات امللىمة ،وإرلال
الدلا ة املتخصصني لتـعىام امللىمني أمـور دياهم ،ويتـيع ماظمـة املؤمتس اإللالمي
العديد من املؤللـات العامىة يف مادان انأقىاات امللىمة ،وقد ألهمت املمىكة وال تزال
يف كـثـاـس من ماـزاباـة إبشـا هذه املؤللـات ،ومدها باملال الالز الذي
يلالدها لى حتقاق أهدافها.
ومن هذه املؤللـات العامىة يف ماظمة املؤمتس اإللالمي:
* جممع الفقه اإللالمي.
* صادوق التضامن اإللالمي.
* الياك اإللالمي لىتاماة.
* وكالة انأبيا اإللالماة.
* ماظمة اإلذالات اإللالماة.
* املاظمة اإللالماة لىتسباة والعىو والثقافة.
وهذه املؤللـات وغريها توجـه الكثاـس من جـهودها لدلم العمل اإللالمي
بني انأقىاات امللىمـة يف أوروبا وأمـسيكا وآلـاـا وإفـسيقاـا والتسالاا.
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كلمة خادم احلرمني الشريفني
إباا حنمد اهلل لى ما أوالبا من شسف كيري خلدمة احلسمني الشسيفني ومقدلاتاا
اإللالماة ،ومبا مكااا بعوبه وتوفاقه من بذل اجلهود وحشد الطاقات ،وجتااد اإلمكاباات
خلدمة ديااا احلااف والعااية بامللاجد.
خادم احلرمني
الشريفني
فهد بن عبد العزيز
آل سعود
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الفصل اخلامس
اململكة ودعم األقليات املسلمة ماديا وإغاثيا
يأيت الدلم املادي واالقتصادي واإلغاثي الذي تقدمه املمىكة العسباة اللعودية
لألقىاات امللىمة حىقة ألالاة ضمن لىلىة اجلهود الكيري ة اليت تيذهلا املمىكة بقااد ة
ااد احلسمني الشسيفني خلدمة اإللال وامللىمني.
واملمىكة مبا تتحمىه من ملؤولاات تارخياة جتاه امللىمني يف كل مكان ،ومبا حياها اهلل
من بعم تعمل لى دلم العمل اإللالمي ،وملالد ة انأقىاات امللىمة ،ومل تداس يف ذلك
ولعا ،لوا ما يتعىق بالدلم احلكومي والسمسي املياشس أو الدلم غري املياشس الذي يقد
من االل املاظمات اليت هتتم بشؤون امللىمني ،أو التربلات اخلاصة واللخاة من ااد
احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز  -حيفظه اهلل.
وبذلك ابفسدت املمىكة العسباة اللعودية بتجسبة حضارية يف االهتما بشؤون
امللىمني ،وأهم ما مياز هذه التجسبة هو اجلمع بني القول والفعل ،وبني الدلم اللاالي
والدبىومالي ،والدلم املادي واالقتصادي ،وكما محىت املمىكة ملؤولاة الدلو ة إىل
التضامن اإللالمي يف جابيه الديين واللاالي والدبىومالي وظفت إمكاباهتا املادية أيضا
لتحقاق التضامن اإللالمي يف جوابيه املادية وبسامج امللالدات االقتصادية واإلغاثاة.
ويف هذا الفصل بلتعسض بعض الاماذج املضائة هلذا الدلم املادي واالقتصادي الذي
قدمته املمىكة العسباة اللعودية لألقىاات امللىمة.
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املبحث األول :دعم خادم احلرمني الشريفني وتربعاته السخية
يربز يف هذا اجلانب دور احلاكم املسلم ومسؤوليته جتاه رعاياه وأمته اإلسالمية،
فقد محل خادم احلرمني الشريفني هم أمته وإخوانه املسلمني منذ البداية ،ووجه عقله
وقلبه لالهتمام بقضايا األقليات املسلمة الذين يتعرضون للحروب الظاملة ،ويقعون
حتت طائلة االضطهاد يف الدول اليت يعيشون فيها ،والذين يتعرضون لكوارث وحمن
وأزمات.
ولـجىت اللاون العـشسون من باعـة اـاد احلـسمني الشـسيفني مىكا
لىممىكة العسباة اللعودية صفحات باصعة من اخلري الفااض الذي أحاط به أباا امللىمني
يف الدول الفقاـس ة واحملتاجة يف املااطق املاكوبة ،لوا لن طسيق إرلال تىك الكماات
الكيري ة من القمح اللعودي والتمس العايل اجلود ة لىملىمني لى شكل هيات وهدايا أو
ملالدات ،وكذلك لن طسيق إرلال املعوبات املادية والغذائاة والطياة لىمااطق املتضسر ة،
أو لن طسيق تيااه  -حيفظه اهلل  -ملشسولات إلالماة كيري ة ،وبسامج إغاثاة حلل بعض
انأزمات والكوارث اليت حتل مبااطق إلالماة ،وماها انأقىاات امللىمة .وانأمثىة لى هذه
انأيادي الياضا خلـاد احلسمني الشسيفني كثري ة من الصعب حصسها ،وهلذا بورد هاا
مناذج من هذه التربلات والدلم اخلاص الذي اص به ااد احلسمني الشسيفني  -حيفظه
اهلل  -انأقىاات امللىمة.
ماذ أن كـان اـاد احلـسمني الشسيفني ولاا لىعهد ،حـسص لى تقدمي العـون
لألقىاـات واجلـالاـات اإللالماة يف كل مكان ،ومن ذلك تربله  -حيـفظه
اهلل  -يف شهس شـعيان  399هـ ( يوباو 909

) مبيىغ (  ) 29656دوالرا

ملشسوع املسكز اإللالمي وامللجد بوالية ابديابا انأمسيكاة.
امتدت لااية ااد احلسمني الشسيفني بامللىمني لتشمل ملىمي الاوبان؛ حاث تربع -
حيفظه اهلل  -لتألاس املؤللة اخلريية العسباة اإللالماة اليت تاهض بالعمل اإللالمي ولط
امللىمني هااك ،وتقد اـدماهتا نأكـثـس من (  ) 37ألف ملىم ،وهي أول
4
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مـؤللة إلـالماة يف تاريخ الاوبان ،تتوىل رلاية شؤون امللىمني يف الاوبان.
يقـد اـاد احلـسمني الشسيفني  -يـحـفظه اهلل  -تربلا لاويا اـاصا
مقداره (  ) 3مـاليني ريال لصادوق اجملىس انألى لىملاجـد الذي يقو جبهود كيري ة
ولط انأقىاات امللىمة ،وبأمس ااد احلـسمني الشسيفني  م رفـع دلم املمىكة هلذا
الصادوق لاصل إىل (  ،) 27مىاون ريال لاويا.
يف 27شوال  474هـ ( /25

953 /

) تربع ااد احلسمني الشسيفني

مبيىـغ مىاون دوالر لدلم انأبشطة اإللالماة يف التسالاـا ،واصص امليىغ لياا مدرلتني
إلالماتني يف مديايت لدين ومىيورن.
يف

/

 474 /هـ ( 954 / 5 / 9

) أهدى اـاد احلـسمني

الشـسيفني اجلالاة اإللالماة يف كالافورباا بالواليات املتحد ة انأمسيكاة مائيت ألف دوالر
لياا مـلـجـد مـدياة لوس أجنىوس.
تىقت رابطة العامل اإللالمي تربلا كسميا لا  475هـ ( 955

) من ااد

احلـسمني الشسيفني قـدره (  ) 57ألف ريال لصـاحل مجعاـة ملىمي باـو
كـالدوباـا بالواليات املتـحـد ة كما تىقت السابطة تربلا آاس قـدره (  ) 25ألف
ريال من اـاد احلـسمني الشـسيفني  -حيـفظه اهلل  -لصـاحل مدرلة الاور
اإللالماة بتزناباـا ويأيت هذا التربع يف إطار اهتمامه امللتمس  -أيده اهلل  -بأمور امللىمني
وبشس العىم وامللامهة يف إبشا املدارس واملؤللات التعىاماة بني أباا امللىمني.
954 /

يف  25صفس  475هـ ( / 22

) تربع ااد احلسمني الشسيفني

مبيىغ (  ) 0ألف دوالر جلمعاة اإللال يف مدياة فـااكس مبوريشاوس إلبشا مسكز
إلالمي.
يف  5مـحـس  475هـ ( 954 / 7 / 4

) تيـسع  -حـفظه اهلل -

مبيىغ (  ) 257ألف ريال لصاحل االحتاد اإللالمي فـي أمسيكا الشمالاة ،دلما لاشاط
االحتاد الذي يسل شؤون انأقىاة امللىمة يف املاطقة.
5
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فـي  25رباـع انأول  475هـ (  954 / 2 / 9هـ ) تيـسع اـاد
احلـسمني الشسيفني مبيىغ مائيت ألف ريال مللـجـد الفاتح بأملتسدا هبولادا ،وذلك يف
إطار دلمه  -حيفظه اهلل  -إللمار باوت اهلل.
فـي  26رباـع انأول  475هـ ( 954 / 2 / 27

) تيـسع اـاد

احلـسمني الشسيفني مبيىغ (  ) 67ألف دوالر لالحتاد انألتسايل لىمجالس اإللالماة
بلـدين ،كـمـا تيـسع  -أيده اهلل  -مبيىـغ (  ) 25ألف ريال ملسكـز إيفـسي
اإللالمي فـي باريس.
يف  2رباع الثـاين  475هـ ( 954 / 2 / 25

) تيـسع اـاد احلـسمني

الشـسيفني مبيىغ (  ) 37ألف دوالر لىجمـعـاـة اإللالماـة فـي فكتـوريا
ملامهة ماه لياا مدرلة نأباا امللىمني يف مىيورن بالتسالاا.
ماح اـاد احلسمني الشسيفني اجلـامعة انأمسيكاة بواشاطن ميىغ مىاون دوالر
إلبشا كـسلي لىدرالـات اإللالماة باجلـامعـة ،إلهاما ماه  -حيـفظه اهلل  -يف
دلم كل مـا من شـأبه التـعـسيف باإللال ولسض اإللال الصحاح وتعالامه
اللمحة لى غري امللىمني.
يف  0رمضان  475هـ ( 955 /6 / 6

) تربع ااد احلـسمني الشسيفني

مبيىغ مىاون جااه إلتسلاين لياا املسكز اإللالمي يف شسق لادن.
اـاد احلـسمني الشسيفني يتربع مبيىغ (  ) 55ألف دوالر جلمعاة أولنت مللالدهتا
لى باا ملجد جديد يتاالب ووضـع املاطقـة ،وكان ذلك يف  6ذي احلـجة
 476هـ ( 956 /5 / 2

).

يف  6صفس  470هـ ( 956 / 7 / 27

) تربع اـاد احلسمني الشسيفني

مبيىغ (  ) 377ألف دوالر ملشسوع دار اهلجس ة بالواليات املتحد ة انأمسيكاة.
اـاد احلـسمني الشـسيفني  -حيـفظه اهلل  -يتيـسع مبيىـغ مىاـون وبصف
املىاـون دوالر إىل املسكـز اإللالمي بسومـا ،وهو جـز من امليىغ اإلمجايل الذي
6
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تربع به  -أيده اهلل  -وهو (  ) 0ماليني دوالر.
اـاد احلـسمني الشسيفني يتربع بتكالاف إبشا املسكـز اإللالمي يف مدريد وهو
أكـرب جممع إلالمي يف أوروبا ،وبىغت التكالاف (  ) 6مىاون دوالر.
 4هـ (  ) 997 / 2 / 6يهدي اـاد

يف  5جـمادى انأوىل

احلـسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز مىاون بلخة من املصحف الشسيف إىل
امللىمني يف اجلـمهوريات اإللالماـة يف آلاـا الولط لـقب التقالهلا لن االحتاد
اللوفاايت اللابق.
يف شهس رباع انأول  4 2هـ ( ليتمرب 99

) قـد دلم مادي من ااد

احلسمني الشسيفني لىجمعاة اإللالماة يف فكتوريا بالتسالاا؛ إلقامة معسض إلالمي مباالية
داول اإللال إىل التسالاا.
ااد احلسمني الشسيفني يقد دلما ماديا يف شهس رباع انأول  4 2هـ ( ليتمرب
99

) لياا مسافق ملجد املىك فهد مبدياة تاوبز فال االلتسالاة.

اـاد احلـسمني الشـسيفني ييـادر بتـقـدمي الدلم الكامل لىمـلىمني يف
اجلمهوريات اإللالماـة بآلاا الولط ؛ حـاث تربع ـ حيـفظه اهلل  -بتـجـديد
امللـاجـد وباائها وإرلـال املصـاحف هدية إىل كل مـلىم هااك.
اـاد احلـسمني الشـسيفني يلـتـضـافا (  ) 4004ملىمـا من مـلىمي
اجلمهوريات اإللالماة نأدا ماالـك احلـج لا  4 3هـ ( 992

) لى بفقته

اخلاصة بتكالاف بىغت (  ) 35مىاون ريال ،كما ليق أن التضاف  -حيفظه اهلل -
(  ) 525حاجا لوفااتاا لا  4 7هـ ( 997

).

كما أصدر  -حيـفظه اهلل  -أمسا كسميا بالتضافـة (  ) 57من ملىمي ألياباا
نأدا ماالك احلـج نأول مس ة لا
لا  4 3هـ ( 992

 4هـ ( 99

).

) اـاد احلـسمني الشـسيفني يصـدر أمسه الكسمي

بإرلـال لـشـس ة آالف طن من القمـح الوطين إىل اليـولاة واهلسلك
0
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لىتـخـفاف من معاباهتم من جـسا احلـسب الظاملة اليت شاها لىاهم الصسب.
ااد احلـسمني الشسيفني يأمس يف محس لا  4 4هـ ( يولاو 993

) بإقـامة

معلكسات لكااة لالجـئني من أهايل اليولاة واهلسلك يف ألياباا بعد أن شسدهتم
انأوضاع اللائة يف كسواتاا ،وقد مشىت هذه املعلكسات إقامة امللاجد وامللتشفاات
وغريها ،وذلك مبلالد ة مالاة قدرها لشسون مىاون دوالر.
وبعد ،فإن هذا غاض من فاض من انأيادي الياضا خلـاد احلـسمني الشسيفني املىك
فهد بن ليد العزيز يف ملالد ة انأقىاات امللىمة ،وتقدمي الدلم املادي واإلغاثي العاجل
هلم ،وبطياعة احلال فإن هذا احلديث وهذه انأرقا مل تشمل ملالدات وميادرات ااد
احلسمني الشسيفني وتربلاته اللـخـاـة لدلم الدول اإللالماـة اليت تتعسض حملـن
وكـوارث؛ حـاث إن احلديث يف هذا الكتاب يقتصس لى انأقىاات امللىمة ،وما تىقاه
من لااية واهتما من لدن حكومة ااد احلسمني الشسيفني  -أيده اهلل.
وال بال أن بضاف إىل ما ليق ما يقدمه ااد احلسمني الشسيفني أيده اهلل من دلم
متواصل لىمؤللات واملاظمات اإللالماة اليت تعمل يف ادمة انأقىاات امللىمة ،وماها
رابطة العامل اإللالمي ،والادو ة العاملاة لىشياب اإللالمي واهلائة العاملاة لإلغاثة اإللالماة،
وغريها من اهلائات واملاظمات اليت أبشـأهتا حكومـة اـاد احلـسمني الشـسيفني
لى أرض املمىكة.
املبحث الثاين :الدعم الرمسي والشعيب لألقليات املسلمة
األرقام اليت تتحدث عن املساعدات السعودية لدول العامل اإلسالمي ،مبا فيها
األقليات املسلمة أرقام كبرية ،ففي تقرير للصندوق الدويل للتنمية التابع ملنظمة البلدان
املصدرة للنفط " أوبك " أن اململكة العربية السعودية قدمت خالل العشرين سنة
املاضية مساعدات مالية إىل الدول اإلسالمية والعربية ،بلغت أكثر من (  ) 77بليون
ريال.
وهذا السقم هو ألى رقم مـلـجل فـي العـامل بعـد الواليات املتـحـد ة
5

جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد

انأمسيكاـة ،ولكن إذا قـورن بني حـجم املوارد انأمسيكاة وحـجم املوارد لدول
انأوبك جند أن ما تقدمه املمىكة يفوق يف ضخامته ما تقدمه أي دولة يف العامل من
ملالدات.
ويؤكد ذلك التقسيس الذي ألدته الوحد ة االلتشارية لىدرالات الفااة واالقـتصادية
بوزار ة املالاة واالقتصاد الوطين باملمىكة لن العـون اللعودي وامللالدات اليت تقدمها
لىدول العسباة واإللالماة ،وهي امللالدات اليت التفادت ماها أكـثس من (  ) 35دولة
إلـالماـة من ألضا ماظمة املؤمتس اإللالمي.

9
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أكثر دول العامل تربعا:
وقـد بوهت ولائل اإللال اإللالماة والعاملاة هبذا الدلم وامللالدات اليت تقدمها
املمىكة العسباة اللعودية لىملىمني يف شىت بقاع انأرض ،وإن كابت املمىكة ال متال إىل
إلالن حجم هذه امللالدات اليت تقدمها الرتياط ذلك بلاـالتها القائمـة لى
الثوابت اإللالماة ،فـاملمىكة ال تقد هذه امللـالـدات ماا ،وال تاتظس شكسا ،وإمنا
تاطىق يف ذلك من ثوابت وألس إمياباـة متىاها لىاها ملؤولااهتا اإللالماة ،وفـي
الوقـت بفله فـإن هنج املمىكة يف ملالدهتا لألقىاات امللىمة يايغ من جتسبة حضارية
فسيد ة يف لالقاهتا هبذه انأقىاات ،ييتعد لن التوظاف اللاالي والشعارات امللتهىكة،
وفسض التيعاة ،والتدال يف شؤون الدول اليت تعاش فاها هذه انأقىاات .لكن اآلثار اليت
تتسكها هذه امللالدات املقدمة ،والاتائج الطاية اليت حتققت من جسائها ،جعىت الم
املمىكة العسباة اللعودية يف احملافل الدولاة لالاا اـفاقا ،وكابت هذه امللالدات مثل
احـتسا وتقديس اجلماع ،حىت إن كثريا من ولائل اإللال الغسباة حتدثت لن هذه
امللالدات ،وأشادت هبا .تقول إذالة لادن " :إن املمىكة العسباة اللعودية تعد باملقاربة
إىل أدائها االقتصادي العاملي ألظم الدول املتربلة إطالقا يف العامل أمجع ،وإن بلية املعوبات
اليت قدمتها املمىكة يف أوااس الليعااات املاـالدية تعادل لتة يف املائة تقسييا من إمجايل
الدال الوطين اللعودي ".
كما قـالت اإلذالة " :إن تىك الالية تزيد لشس ة أضعاف لى ما تقدمه ألظم
الدول الصاالاة تقدما بالقااس إىل بلية الدال الوطين اإلمجايل ".
إن املمىكة العسباة اللعودية مل تتوقـف لن ختصاص جز مهم من داىها القومي
كل لا مللالد ة الدول اإللالماـة وانأقىاات امللىمـة يف تافاذ مشـاريعها التاموية،
واـالل الفـتـس ة من لـا  395هـ إىل لا  475هـ (  905ـ 955

)

ألـهـمت املمىكة العـسباـة اللعودية يف دلم اقتصاديات بعض الدول اإللالماـة
من اـالل تقـدمي  245قـسضـا لتمويل (  ) 2 6مشسولا إمنائاا يف (  ) 2دولة
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يف قار ة آلاـا ،و (  ) 2دولة يف قار ة إفسيقاا .وقـد جـا ت املاـح واهليـات أهم
قطاع فـي دائس ة املعـوبات االقـتصادية اللعودية ،وبىغت ملالدات املاح  % 57من
القامـة اإلمجالاة لىملالدات االقتصادية اليت تقد باتفاقـاات ثاائاـة ،أو لرب
مؤللات إقىاماة ودولاة أبشئت اصاصا خلدمة هذا اهلدف.
وتاولت امللالدات اليت تقدمها املمىكة العسباة اللعودية اليت التفاد ماها انأقىاات
امللىمة ما بني ملالدات بقدية وأاـسى ملالدات إغاثاة لاجىة وجند ة لسيعة.
ويصيـح من الصعب لى املتتيع أن حيصس تىك اجلهود املتواصىة لىممىكة العسباة
اللعودية بقااد ة اـاد احلسمني الشسيفني ،ومسو ويل لهده انأمني  -حيـفظهمـا اهلل -
يف تقدمي امللـالدات لألقىاات امللىمة ،والعمل من أجل حتلني أوضالها ،فاجلهود
كيري ة وملتمس ة ،وال يكاد ميس يو من أيا اللاة إال وتتىق فاه هذه انأقىاات امللىمة إما
دلما مالاا ،أو لوبا إغاثاا ،وقد أوردبا جابيا كيريا من هذه اجلهود وامللالدات امللتمس ة
مبا جيده امللىمون؛حاث يعاشون من مشسولات إغاثاة ،ومؤللات ادماه ،وملاجد
ومساكز إلالماة ،ومساكز صحاة متطور ة ،ومؤللات تعىاماة ،وماازل وباوت ألاد
بااؤها بعد أن هدمتها احلسوب كما حدث يف اليولاة واهلسلك وغريها ،وغري ذلك من
جماالت الدلم وامللالدات اليت مكات انأقىاات امللىمة من تأكاد وجودها واحلفاظ لى
هويتها ،ولد الذوبان يف جمتمعاهتا ،كل ذلك وغاـسه  م  -حبمد اهلل  -بدلم من
إاـواهنم امللىمني ،ولى رألهم املمىكة العسباة اللعودية اليت تااصس بتوجاه من قاادهتا
السشاد ة قضايا امللىمني ،وتعمل لى حتلني أوضالهم ،وإشعارهم بسوح اإلاو ة
اإللالماة ،وتذكريهم لى الدوا مبا يدلو إلاه ديااا اإللالمي احلااف من تعاون وتعاضد
وبس وإحلان بني امللىمني.
املساعدات اإلغاثية العاجلة:
أدت الظسوف اللاالاة اليت ميس هبا امللىمون يف بعض مااطق العامل إىل وقوع هؤال
امللىمني يف محن وكوارث بتاجة احلسوب أو اجملـالات اليت متس هبم ،انأمس الذي تطىب
2
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جنـد ة هؤال امللىمني وتقـدمي اإلغاثة العـاجىة هلم.
واملمىكة العسباة اللعودية كعادهتا يف مثل هذه الظسوف كابت لياقة إىل تقـدمي
العـون واإلغاثة العـاجىة ملن وقـع يف احملن والكسوب من امللىمني ،تأكـادا لقام
الاخو ة والكس  ،وجنـد ة املىهوف اليت لسف هبا أباا هذا اليىد امتثاال نأوامس دياهم أوال،
وثاباا تألاـا بقادهتم الذين ظىوا أوفـاا هلذه السلالة ،قـائمني هبذه امللؤولاة حىت لهد
اـاد احلسمني الشسيفني  -أيده اهلل  -الذي كـان ميـادرا لى الدوا إىل إصـدار
أوامسه الكسمية يف إرلال اإللابات وامللـالدات إىل امللىمني الذين يتعسضون لىمحن
والكوارث من جسا احلـسوب أو الصسالات أو الزالزل والرباكني واللاول ،وغريها مما
يقع من كـوارث بتـقديس اهلل وحكمتـه ،اليت بدلو اهلل أن حيـفظ ماها بىدان
امللىمني مجاعا.
ومن أمثىة ما قدمته املمىكة العسباة اللعودية من هذه امللالدات اإلغاثاة امللالدات
اليت تقد نأباا اليولاة واهلسلك ،وامللىمني يف بورما وكشمري ،وأيضا امللالدات اليت
تقد لىملىمني يف اجلمهوريات اإللالماة يف آلاا الولط  ،وكـذلك الكثري من املواد
اإلغاثاة اليت تسلل لاجد ة امللىمني يف قـار ة إفسيقاا إثس تعسضهم لىمجـالات أو
الفاضابات ،أو بتاـجة الصسالات احملىاة.
ويف كل مس ة يقع امللىمون يف كسبة من كسبات الدباا ،ييادر ااد احلسمني الشسيفني
املىك فـهد بن ليد العزيز بإصدار أوامسه بإرلال امللـالدات العاجىة إلاهم ،وجند
اجللور اجلوية متتد من املمىكة بىد اخلري إىل إاواهنم امللىمني أصحاب احلـاجة ،وكم
من اجللور اجلوية ،وكم من الطائسات اليت محىت املواد اإلغاثاة من أغذية ومالبس وااا
وأغطاة ودوا  ،فـضال لن إمدادهم بانأطيا واملعاجلني وامللعفني.
وقـد تيات حكومة املمىكـة العسباة اللعودية  -بتوجاه من ااد احلسمني الشسيفني
 كـثريا من الربامج اإلغاثاة العاجىة وطويىة انأجل ،املقدمة إىل الالجئني امللىمني الذينتسكوا أوطاهنم ومدهنم وقساهم من جسا احلـسوب ،مثىما حـدث مللىمي الشاشـان،
22
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وملىمي كولوفـا ،واليولاة واهلسلك ،وغريهم.
ومن أجل تقدمي امللالدات اإلغاثاة العاجىة ملن حيتاجها من امللىمني ،قامت لى
أرض املمىكة بتوجاه من ااد احلسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل  -العديد من جلـان
اإلغاثة؛ ونأن انأمس يتعىق مبصىحـة امللىمني وإبقاذهم مما يتعسضون له ،يسأس هذه
الىجـان كيار قاد ة هذه اليالد املياركة ،يف مقدمتهم صاحب اللمو املىكي انأمري بايف
بن ليد العزيز وزيس الدااـىاة ،الذي يسأس جلاة إغاثة شعب الشاشان وأفـغابلتان
وجلاة القدس ،وصـاحب اللمو املىكي انأمري لىمان بن ليد العزيز أمري ماطقة السياض،
الذي يسأس جلاة إغاثة شعب اليولاة واهلسلك ،وشعب كولوفا.
وقد تابع اجلـماع داال املمىكة العسباة اللعودية واارجها محالت التربع اليت دلـا
إلاها اـاد احلـسمني الشسيفني إلغاثة شـعب فىلطني ،وشـعب أفـغابلتـان،
وكـان أول املتربلني اـاد احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز -
يـحفظه اهلل  -حـاث تيعه أباا هذا الشعب الكسمي الذي لود إاوابه امللىمني لى
لسلة الاجد ة ،وإغاثة املىهوف.
وتدل أرقـا امللالدات املالاة العاااة العاجىة لى حـجم اليذل والعطا الذي
قـدمتـه حكومة اـاد احلـسمني الشسيفني مللالد ة امللىمني يف كل مكان ،لوا
كابوا يف الدول اإللالماة أو يف دول انأقىاات امللىمة ،وكاموذج هلذه امللالدات
وجنـد ة املمىكة العسباة اللعودية إلاـواهنم امللىمني ،بلتعسض بعض ما قـدمته
املمىكة مللىمي اليـولاة واهلسلك حكومة وشعيا:
يف الثـاين من شهس ذي احلـجـة  4 2هـ ( يولاو 992

) صـدر انأمـس

اللـامي الكسمي بتشكال هائة لىاا جلـمع التربلات مللىمي اليـولاة واهلسلك،
ورألها صاحب اللمو املىكي انأمري لىمان بن ليد العزيز أمري ماطقة السياض.
 م تاظام ألاباع اليولاة واهلسلك لى مدى ثالث لاوات ،اليت افـتتح أوهلا يو
الليت  4 4 5 / 26هـ ( 994 2 / 0
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) مث تاله انأليوع الثاين يف 5 / 25

جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد

 4 5هـ ( / 37

995

 4 6هـ ( 996 / 9

) مث انألـيـوع الـثـالث فـي 5 / 25
).

وقـد هدفـت هذه انألـاباع إىل إطالع امللىمني لى حـجم املعـابا ة اليت
قـالاها إاـواهنم امللىمون يف اليولاة واهلسلك من قـتل لألبفس ،وهد لىماازل،
وامللاجـد ،واملؤللات التعىاماة ،واليىن انألالاة انأاـسى ،إضافة إىل صور التهجري
من القسى ،وأوضاع انأيتا وانأرامل ،وغريها من املآلي انألامة اليت حسكت الشعور
اإللالمي واهلمم يف دلم القضاة ماديا ومعاويا.
محىة ااد احلسمني الشسيفني لىتضامن مع ملىمي اليولاة واهلسلك اليت التهىها
ااد احلسمني الشسيفني يو اجلمعة املوافق  4 6 / 3 / 5هـ ( ) 995 / 5 / 3
بتربع مايل قدره مخلون مىاون ريال ،توالت بعدها تربلات أهل اخلري واإلحلان من أباا
هذا اليىد املعطا .
بىغت تيـسلـات اـاد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز ـ حـفظه
اهلل  ) 396.257.777 ( -رياال.
بىغت حـصـاىة حـمىة التربلات الاقدية والعاااة ( ،45 ،923 ،252

)

رياال ماها (  ) .259.592.52رياال تربلا بقديا.
مد جلس جوي وحبسي إىل مااطق الجئي اليولاة واهلـسلك لاقل املواد اإلغاثاـة
املتاولة؛ حـاث قامت اهلائة العىاا بإرلال (  ) 5طائس ة ،و (  ) 27بااس ة ،مـحمىة
بانأغذية وانأدوية واملالبس وانأغطاة وغريها.
ويف جمال اجلهود الدلوية قـدمت اهلائة العىاا العديد من امللالدات ،وبفذت الكثري
من املااشط الدلوية اليت تلهم فـي احملافظة لى لقاد ة ملىمي اليولاة واهلسلك،
وتيصريهم بأمور دياهم ،ومن ذلك:
توزيع أكثس من (  ) 577.777بلخة من تسمجة معاين القسآن الكسمي بالىغة اليولااة،
طيالة جممع املىك فهد باملدياة املاور ة.
24

جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد

طيالة (  ) 777267بلـخة من كـتب متاولة لتعىام اإللال  ،بتكىفة إمجالاة
قدرها (  ) 2 .057 ،777ريال.
إقـامة (  ) 64دور ة لتعىام الىغة العسباة وتعالام اإللال .
توزيع (  ) 33.777شسيط مسعي لىقسآن الكسمي وتفلريه.
تاظام ملابقة أدباة يف لسايافو شارك فـاها (  ) 3777باحث وقـاص بولين.
تسماـم وباـا (  ) 02ملـجـدا فـي خمـتـىف أقـالام اليولاـة ،بتكىفـة
قـدرها (  ) 4. 23.393رياال ،كما  م جتهاز (  ) 05ملـجـدا مبا حتـتاجـه
من ملتىزمات الفسش والتدفئة ومكربات الصوت.
تسمام املدرلـة اإللالماة يف مولتار ،وكىاة إلداد املعىمني بزيااتلا ،والكىاة
اإللالماة يف لسايافو.
كفالة (  ) 550مدرلا جـامعاا ،وتقدمي ملالدات لـ ( ) 6
مدرلة ،بىغت تكىفت ـ ها (  ) 23.939.9 2رياال.
تىك مناذج لىملـالدات الضـخمـة اليت قـدمتها املمىكة العسباـة
اللـعـودية لىمـلىمني وانأقىاات امللىمة ،واليت قـدماا منوذجـا هلا باليولاة
واهلسلك ،وقد حسصت املمىكة حبكم ملؤولااهتا ومكابتها أن تطيق ألىوبا متطورا
ومفهوما جديدا يف امللالدات اخلارجاة ،تتفق مع هذا الدور املهم والفـعـال،
ويضـمن يف بفس الوقـت وصـول هذه امللالدات إىل ملتحقاها ،هلذا فقد جا ت
هذه امللالدات احلكوماة والشعياة لى شكل ماح أو ملالدات لاااة ،تتمثل يف باا
امللاجد واملساكز اإللالماة وامللتشفاات واملساكز التعىاماة واملعاهد واملدارس ،وإرلال
املواد الغذائاة وانأدوية ،باإلضافـة إىل الوقوف جبابب قضايا انأقىاات امللىمـة يف مجاع
احملـافل الدولاـة والعـاملاـة ،بل إن الدور اللعودي يتعدى إىل التدال حلل املاازلات
اليت تاشأ بني امللىمني ،وهذا كىه يتـسجم حـقاـقـة التكافل اإللالمي الذي تؤمن
به املمىكة وتطيقه بصور ة لمىاة.
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املبحث الثالث :الدعم اإلغاثي من خالل املؤسسات واملنظمات
حتتضن أرض اململكة العربية السعودية عددا من املؤسسات واهليئات اخلريية اليت
أنشئت خصيصا لدعم قضايا الدول اإلسالمية واألقليات املسلمة ،وحتظى هذه اهليئات
اخلريية بدعم من حكومة خادم احلرمني الشريفني ،سواء كان دعما ماديا أو معنويا.
وفاما يىي بلتعسض جهود هذه اهلائات واملاظمات يف دلم قـضايا انأقىاات امللىمة:
اهليئات العاملة يف إطار منظمة املؤمتر اإلسالمي:
تااولاا يف الفصل الثالث من هذا الكتاب الدلم اللاالي والدبىومالي الذي تقدمه
حكومة ااد احلسمني الشسيفني لألقىاات امللىمة ،ومن ذلك تيااها لعدد من املاظمات
واهلائات اليت تدلم قضايا هذه انأقىاات لاالاا ودبىومالاا ودلويا .ومن هذه اهلائات
ماظمة املؤمتس اإللالمي اليت تضم لددا من اهلائات ،تقد الدلم املادي واإلغاثي
لألقىاـات امللىمـة ،ومن هذه اهلاـئات :الياك اإللالمي لىتاماة ،ومقسه مدياة جد ة،
وتلهم املمىكة العسباة اللعودية باليـة تزيـد لى ريع مازاباته اليت تيىـغ ( ) 2777
مىاـون دياار إلالمي  -الدياار اإللالمي يعادل (  ) 3دوالرا أمسيكاا  -كما تربلت
املمىكة بأرض الياك اليت تيىغ ملاحتها (  ) 57ألف متس مسبع ،باإلضافـة إىل مخلني
مىاون ريال تربلت هبا حكومة املمىكة إلقـامة مقس الياك.
كل ذلك وغريه من الدلم هلذه املؤللة حىت يتمكن الياك اإللالمي لىتاماة من أدا
دوره يف دلم التاماة االقـتصادية يف اليىدان اإللالماة وانأقىاات امللىمة ،باإلضافة إىل
املشسولات اإلغاثاة اليت يقو هبا الياك يف اليىدان اإللالماة ،فإبه يتوىل مبلالد ة حكومة
ااد احلسمني الشسيفني شحن وتوزيع حلو انأضاحي لى احملتاجني من امللىمني يف أحنا
العامل.
كذلك من اهلائـات اليت تعمل فـي إطار ماظمـة املؤمتس اإللالمي صادوق
التضامن اإللالمي الذي تلهم املمىكة فاه بالية تزيد لى  %54من مازاباته ،وقد ألهم
الصادوق يف متويل العديد من املشسولات اليت ماها ختفاف بتائج الكوارث وانأزمات
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الطياعاة ومحن احلسوب اليت تعسضت هلا مااطق كثري ة من العامل.
أيضا يقد الصادوق ملالدات كثري ة لألقىاات امللىمة إلبشا املؤللات التعىاماة
وامللاجد ،والسفـع من ملتواها الديين والثقايف واالجتمالي ،باإلضافة إىل إرلال الدلا ة
واملدرلني واحملاضسين الذين يعمىون يف الدول اإللالماة وبني انأقىاات امللىمة.
رابطة العامل اإلسالمي:
حتتل رابطة العامل اإللالمي مكابة كيري ة يف بفوس امللىمني يف شىت أحنا املعمور ة،
وماذ إبشا السابطة لا

 35هـ ( 96

) وهي تعمل يف ادمة امللىمني وبشس

دلو ة اإللال وتقدمي العون املادي والغوث ملن حيتاجـه من امللىمني ،وبدلم من حكومة
ااد احلسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل  -أولت السابطة قضايا انأقىاات امللىمة اهتمامها،
ووصىت جهودها يف هذا اإلطار إىل حاث الوجود اإللالمي يف خمتىف قارات العامل،
وأوجدت السابطة هلا مكاتب يف كثري من دول أوروبا وأمسيكا وإفسيقاا لسلاية شؤون
انأقىاات ،وبالت السابطة اليت حتـتضن املمىكة مقـسها يف مكة املكسمـة ،احـتـساما
وتقديسا من امللىمني يف كل مكان ،فـضال لن كل احتسا وتقديس املاظمات الدولاة.
وتدلم املمىكة العـسباـة اللـعـودية رابطة العامل اإللالمي (  ) %97من
مازاباتها ،إضافة لىتربلات وامللالدات اليت يقدمها أباا املمىكة لتعزيز بشاط السابطة.
ولقد أبشأت السابطة ضمن أجهزهتا إدار ة من مهامها االهتما بدرالة أوضاع
انأقىاات امللىمة واحتااجاهتا.
وتقو السابطة بدلم قضايا انأقىاات امللىمة يف العامل ماديا وأدباا وثقافـاا وديااا،
وذلك لن طسيق إبشا امللاجد واملساكز اإللالماة واملؤللات التعىاماة ،وتوزيع بلخ
املصحف الشسيف والكتب الديااة بىغات هذه انأقىاات امللىمة ،وكذلك إرلال الدلا ة
واملدرلني لتعىام أباا هذه انأقىاات العىو اإللالماة ،كما أبشأت السابطة يف مكة املكسمة
معهدا إللداد انأئمة والدلا ة.
وتلالد حكومة ااد احلـسمني الشسيفني السابطة يف إلداد مااهج التعىام اإللالمي
20
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لتوزيعها لى انأقىاات امللىمة ،وتدلم املمىكة وتعزز جهود السابطة يف ملابد ة قضايا
انأقىاات امللىمة والدفاع لن حقوقها.
هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية:
ابيثقت هذه اهلائة لن رابطة العامل اإللالمي ،وبسزت لىوجود لا
 395هـ ( 905

) وهي هائة شعياة حتتضاها املمىكة العسباة اللعودية ،وحتاطها

بسلايتها ولاايتها ،ويعد ااد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز ومسو ويل لهده
انأمني يف مقدمة من يدلمون لمل اهلائة ،ويعززون جهودها ،والتفادت هائة اإلغاثة من
إمكابات املمىكة وجهودها يف دلم قضايا امللىمني وانأقىاات امللىمة ،كما كان ملوقـع
اهلائة يف رحاب اليىد الطاهس أثسه يف جناح جهودها ،وازدهار لمىها ،وامتداد أيادي اخلري
من أباا بىد اخلري لتدلم بشاطات اهلائة.
وتيات هائة اإلغاثة اإللالماة العاملاة العديد من املشسولات اإلمنائاة ،واإلغاثاة العاجىة
ولط انأقىاات امللىمة ،وقدمت الكثري من امللالدات املالاة والعاااة ملن حيتاجها من أباا
امللىمني ،وظىت اهلائة لى الدوا إحدى الولائط اإللالماة يف إيصال دلم حكومة
ااد احلـسمني الشسيفني إىل انأقىاات امللىمة من معوبات غذائاة وطياة ومادية وغريها،
وحصىت هائة اإلغاثة لى تلهاالت كيري ة بصور ة دائمة وملتمس ة إليصال هذه
امللالدات ،ااصة إىل املااطق املاكوبة باحلسوب أو الصـسالات أو الكوارث
الطياـعاـة ،ويف كل مس ة توفـس حكومة اـاد احلـسمني الشسيفني لىهائة الطائسات
واللفن اليت تاقل امللـالدات إىل حـاث حيـتـاجها امللىمون.
وهااك تعاون بني هائة اإلغاثة اإللالماة العاملاة واهلالل انأمحس اللعودي ،ورئالة
الطريان املدين يف تقدمي اإلغاثة العاجىة الطياة والغذا وغريها إىل املااطق املاكوبة يف العامل
اإللالمي ،وااصة مااطق الالجـئني ،كما حدث يف اليولاة واهلسلك والشاشان
وأفغابلتان وكشمري وغريها من املااطق.
الندوة العاملية للشباب اإلسالمي:
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تأللت هذه اهلائة لا  392هـ ( 902

) كمىتق إلالمي غري رمسي جيمع

جهود العامىني يف حقل ماظمات الشياب والطالب امللىمني يف أحنا العامل؛ حاث توجه
الادو ة العاملاة لىشياب اإللالمي بشاطها لىشياب امللىم بالتياره رصاد انأمة اليشسي
واملؤمتن لى حااهتا يف امللتقيل ،فتعمل لرب أبشطتها وجهودها املختىفة لى حتصني هذا
الشياب بالعقاد ة اللىامة ،والفكس اإللالمي الصحاح ومحايته من التاارات اهلدامة.
كما لمىت املمىكة العسباة اللعودية لى إبشا الادو ة العاملاة لىشياب اإللالمي،
فـإهنا حتسص لى دلم أبشطتها حىت تتمكن من أدا رلالتها ،وحتقاق أهدافها ،وحتظ
هذه اهلائة الشياباة باهتما ودلم من ااد احلسمني الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز -
حيفظه اهلل  -حاث متكات يف لهده املامون  -أيده اهلل  -من تافاذ العديد من بساجمها
ومااشطها املختىفة ،واالل العشسين لاما املاضاة ولقود اخلري يف لـهد ااد احلسمني
الشسيفني قدمت الادو ة العاملاة لىشيـاب اإللالمي أكثـس مـن (  ) 777مشسوع
تعىامي يف القارات العاملاة اخلمس ،بتكىفة إمجالاة بىغت (  ) 77مىاون ريال ،ووفـست
أكثس من (  ) 5ألف ماحة درالاة بتكىفة إمجالاة تقارب (  ) 27مىاون ريال ،وأكثس
من (  ) 27ألف ملالد ة لىطالب امللىمني ،جتاوزت قامتها لتة ماليني وبصف مىاون
ريال ،وبظمت دورات شسلاة وتأهاىاة ،بىغت أكثس من (  ) 3777دور ة ،تكىفت أكثس
من (  ) 27مىاون ريال ،كما أقامت الادو ة أكثس من (  ) 50خماما محىاا وإقىاماا
ولاملاا.
وييىغ متولط تكىفة املخام احملىي (  ) 7آالف دوالر ،ومتولط املخام
اإلقىامي (  ) 25ألف دوالر ،ومتولط تكىفة املخام العاملي (  ) 57ألف دوالر.
وتضم الادو ة العاملاة لىشياب اإللالمي لددا من الىجـان العامىة اليت تعتين بشؤون
امللىمني وانأقىاات امللىمة.
وضمن اهتما حكومة ااد احلسمني الشسيفني بشؤون انأقىاات امللىمة ،بظمت
الادو ة العاملاة لىشياب اإللالمي مؤمتسها اللادس لألقىاـات امللىمة يف العامل مبدياة
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السياض يف الفـتـس ة من  2إىل  0جـمـادى انأوىل لـا  476هـ ( - 23
/ 25

956 /

) ومما يدل لى االهتما الكيري من جـابب حكومة ااد احلسمني

الشسيفني بأوضاع انأقىاات حضور صاحب اللمو املىكي انأمري لىمان بن ليد العزيز
أمري ماطقة السياض حفل االفتتاح ،وألق كىمة يف املؤمتس أكد فاها لى ملابد ة املمىكة
العسباة اللعودية بقااد ة ااد احلسمني الشسيفني ومسو ويل لهده انأمني لقضايا انأقىاات
امللىمة.
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اخلامتة
ال يلتطاـع مثل هذا اإلصدار هبذا احلـجم أن يلتولب جهود ااد احلسمني
الشسيفني املىك فهد بن ليد العزيز يف ادمة انأقىاات امللىمة يف العامل ،فاجلهود لظامة،
وانألمال كثري ة ،واجملـاالت لديد ة ،وتعجز اإلصدارات لن متابعتها كما وحـجما،
وما قدمااه من االل فصول هذا اإلصدار إمنا هي إشارات لابس ة ،وغاض من فـاض ،مل
بسد من ورائه احلصس وإمنا الاموذج واملثال.
لقـد شـغىت انأقىاات امللىمـة مكابة بارز ة يف فـكس وجـهـود اـاد
احلـسمني الشسيفني ،وبادر  -حيـفظه اهلل  -يف كل وقت إىل ملـالدهتا معاويا وماديا،
ومحل  -أيده اهلل  -مهو هذه انأقىاات كـجز من اهتماماته الكيري ة خبدمة اإللال
وامللىمني ،وكل ذلك ابطالقا من مكابة املمىكة وملؤولااهتا التارخياة واإللالماة حنو
امللىمني يف كل مكان.
وإضـافـة إىل الدلم املادي واملعاوي لألقىاـات امللىمة ،لـع

اـاد

احلـسمني الشـسيفني  -يـحـفظه اهلل  -إىل تقـوية لـيل بشـس الدلـو ة
اإللالماة يف كل مكان ،فهو يعمل  -أيده اهلل  -لى تقوية السوابط بني هذه انأقىاات
امللىمة بدلمه لىمؤمتسات اإللالماة ،واملىتقاات العىماة اليت تقـا يف أمـاكن وجـود
هذه انأقىاات ،هبدف ربطهـا باجملـتمع اإللالمي ،وبشس العىم الشسلي بني أباا
امللىمني لن طسيق املؤللات العىماـة والدلوية ،وإقـامـة الدورات الشسلاـة،
وفـي واحـد ة من هذه العطا ات الكيري ة تربع ااد احلـسمني الشسيفني  -حيفظه اهلل
 بأربعة مـاليني ومخلمائة ألف ريال إلقـامة (  ) 32دور ة شسلاـة اـالل لا 422هـ (  ،) 277التفاد ماها امللىمون يف لدد من الدول انأمسيكاة واآللاوية
واإلفسيقاة.
كما يوجه ااد احلـسمني الشسيفني  -يـحفظه اهلل  -بني احلـني واآلاس بتزويد
لدد من اجلـهات واهلائات واملؤللات اإللالماـة يف داال واارج املمىكة بالخ من
3
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القسآن الكـسمي ،وخمـتىف اإلصدارات العىماة املتسمجة بىغات انأقىاات امللىمة ،وهي
اجلهود العىماة والثقافاة اليت تشسف لىاها وزار ة الشؤون اإللالماة وانأوقاف والدلو ة
واإلرشاد مبتابعة ملتمس ة من معايل الوزيس الشاـخ صالـح بن ليد العزيز بن محمد آل
الشاـخ.
وإذا كـابت وزار ة الشؤون اإللالماة وانأوقاف والدلو ة واإلرشاد بصفتها مؤللة
إلالماة تقود العمل الدلوي بني انأقىاات امللىمة ،قـد أبشئت يف لهد اـاد
احلـسمني الشسيفني املىك فـهد بن ليد العزيز  -حيـفظه اهلل  -وجتد الدلم والتوجاه
امللتمس من لدبه  -أيده اهلل  -فإن الوزار ة التطالت  -وبتوجاهات ودلم ااص من
ااد احلـسمني الشسيفني  -أن تافذ مشسولا إلالماا رائدا ،التفاد ماه امللىمون يف كل
مكان ،وماهم انأقىاات امللىمة ،وهو تشغال موقـع الوزار ة لى الشيكة الدولاة
لىمعىومات " اإلبتسبت " خلدمة الدلو ة اإللالماة ،وهو املوقـع الذي التطاع أن يوفـس
لألقىاات امللىمة بوجـه اـاص أكـرب قـدر من املعىومات الصحاـحة لن اإللال
وتارخيه الااصع ،وكذلك وضع فتاوى كـيار العىما لى هذا املوقـع ،وبشس التعىاقات
ورأي لىما اإللال يف أهم القضايا العصسية ،وتقد ماد ة موقـع الوزار ة بالىغتني العسباة
واإلجنىازية.
وهكذا تتـواصل جهود املمىكة بتوجـاه من ااد احلـسمني الشسيفني املىك فـهد
بن ليد العزيز  -حيـفظه اهلل  -فـي ملالد ة انأقىاات امللىمـة معاويا وماديا،
وكـابت املمىكة يف مقدمة الدول اإللالماـة اهتماما هبذه انأقىاات امللىمة ،ومد
جـلور التواصل معها فـي كـافـة اجملاالت ،تأكادا لىمكابة اليت تشسفت هبا هذه
اليالد الطاهس ة لادما ااـتارها رب العاملني مهيطا لىوحي ،ومقسا ملقدلات امللىمني يف
مكة املكسمة واملدياة املاور ة ،وماطىقا لىدلو ة اإللالماة اليت أوصىتها املمىكة يف العصس
احلديث إىل آفاق الدباا.
وحيلن هاا أن خنتم بكىمة تاريـخاة خلـاد احلسمني الشسيفني يقول فاها " :إن مما
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يأيت يف مقدمة أولوياتاا احلسص لى تطياق الشسيعة اإللالماة ،واالحـتكا إلاها يف كل
شأن من شؤوباا ،ال تأاـذبا يف ذلك لومة الئم ،وأن بكون دوما يف ادمة اإللال
وامللىمني ".
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املصادر واملراجع
أوال :الكتب
 إمسالال أمحد ياغي ،ومحمود شاكس ،تاريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعاصر ،ج ( قار ة آلاا ) ،السياض :مكتية العياكان  4 9هـ . 995
 - 2إمسالال أمحد ياغي ،ومحمود شاكس ،تاريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعاصر ،
ج ( 2قار ة أفسيقاا ) ،السياض :مكتية العياكان  422هـ . 2772
 - 3باري جورج ،جيويوليتيقا األقليات  ،تسمجة لاطف لىيب ،بريوت :دار العـىم
لىماليني. 999 ،
 - 4جالم محمد الااقوت ،األيادي البيضاء  4 4 ،هـ 994

.

 - 5مجال ليد اهلل املصسي ،حاضر العامل اإلسالمي وقضاياه املعاصرة  ،السياض:
مكتية العياكان 42 ،هـ . 277
 - 6اـالد بن لـيـد اهلل الشـسيهي ،حملـات من إجنـازات خـادم احلرمني
الشريفني  ،السياض :دن 4 3،ه . 993
 - 0دار انأفق لىاشـس والتـوزيع ،حملـات عن ثوابت السياسة السعودية ،
السياض :دار انأفق لىاشس والتوزيع 4 5 ،هـ. 995
 - 5دولت أحـمد صـادق ( وآاـسون ) ،أطلس العامل اإلسالمي  ،جـد ة :دار
الياان العسيب 422،هـ . 2772
 - 9رابطة العامل اإللالمي ،جهود خادم احلرمني الشريفني يف دعم قضية القدس ،
مكة املكسمة :رابطة العامل اإللالمي 422 ،هـ.
 - 7اللس لاد أمحد العساقي ( وآاسون ) ،تاريخ األقليات اإلسالمية يف العامل ،
جد ة :دن999 ،

.

 لاد لابدين ،وضاا الدين لاردار ( محسران ) األقليات املسلمة يف الغرب ،تسمجة صفا روماين ،دمشق :دار طالس 4 5 ،هـ 995
34

.

جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد

 - 2شـوقي أبو اىال ،أطلس دول العامل اإلسالمي  ،دمشق  :دار
الفكس 4 9 ،هـ 999

.

 - 3صـالح الدين الشـامي ،وزين الدين ليد املقصود ،جغرافية العامل
اإلسالمي  ،اإللكادرية :ماشأ ة املعارف995 ،

.

 - 4طويق لىخدمات اإللالماة ،مؤمتر األقليات اإلسالمية الدعوة واألصداء ،
السياض :طويق لىخـدمات اإللالماة 4 2 ،هـ 992

.

 - 5لادل رضـا ،فهد بن عبد العزيز اإلنسان امللك  ،القاهس ة :دن994 ،

.

 - 6ليد السزاق بن محود الزهساين ،املسلمون يف الواليات املتحدة األمريكية ،
الدما  :دار الذاائس 427 ،هـ. 2777
 - 0ليد العزيز حـلني الصويغ ،اإلسالم يف السياسة اخلارجية السعودية ،
أوراق لىاشس واإللال  4 4 ،هـ.
5

 -ليد الفتاح مقىد الغاامي ،اإلسالم واملسلمون يف مجهوريات آسيا

الوسطى " االحتاد اللوفايت لابقا " ،القاهس ة :دار انأمني. 996 ،
 - 9ليد اهلل بن ليد السمحن اخلطاب ،املسلمون يف بنما  ،بريوت :دار الافائس،
 4 5هـ . 990
 - 27ليد اهلل بن ليد العزيز الاحىي ،املسلمون يف اليابان  ،السياض :دن42 ،
هـ. 2777
 - 2ليد اهلل ميشس الطساباىي ،انتشار اإلسالم يف العامل  ،ج  ،جد ة :دن476 ،
هـ. 955
 - 22ليد احمللن الداود ،اململكة العربية السعودية ومهوم األقليات املسلمة يف
العامل  4 3 ،هـ . 992
 - 23ليد الوهاب بن أحـمد ليد الوالع ،األمة اإلسالمية وقضاياها املعاصرة ،
السياض :دن 4 3،هـ . 993
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 - 24لىي املاتصس الكتاين ،األقليات اإلسالمية يف العامل اليوم  ،مكة املكسمة :مكتية
املاار ة 475 ،هـ 955

.

 - 25محمود شاكس ،حمنة املسلمني يف كوسوفا  ،السياض :مكتية العياكان،
 42هـ. 2777
 - 26مـؤلـلـة لكاظ ،اململكة ودعم األقليات املسلمة  ،جد ة :مؤللة
لكاظ 4 2 ،هـ 992

.

 - 20وزار ة ا إللـال  ،هذه بالدنا  ،السياض :وزار ة اإللـال  4 0 ،هـ
. 996
 - 25وزار ة الشـؤون اإللالماـة وانأوقـاف والدلـو ة واإلرشاد ،من جهود
اململكة يف الدعوة إىل اهلل  4 9،هـ.
 - 29وفا فايد ،األمة اإلسالمية يف عصر خادم احلرمني الشريفني  479 ،هـ
. 959
ثانيا :الدوريات
 جسيد ة اجلزيس ة 24 ،مجادى انأوىل  474هـ. - 2جسيد ة الشسق انأولط 25 ،صفس  470هـ.
 - 3جسيد ة الاو  26 ،مجادى انأوىل  474هـ.
 - 4جمىة التضامن اإللالمي ،رمضان  4 2هـ.
 - 5جمىة التضامن اإللالمي ،مجادى اآلاس ة  4 2هـ
 - 6جمىة احلسس الوطين ،رباع انأول  423هـ.
 - 0جمىة احلسس الوطين ،ذو القعد ة  422هـ.
 - 5جمىة احلسس الوطين ،رباع اآلاس  4 9هـ.
 - 9جمىة احلسس الوطين ،شوال  4 3هـ.
 - 7جمىة اخلريية ( الكويت ) ،مجادى انأوىل  4 0هـ.
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 اجملىة العسباة ،احملس  427هـ. - 2جمىة الفاصل ،مجادى انأوىل  4 9هـ.
 - 3جمىة الفاصل ،مجادى انأوىل  4 5هـ.
 - 4جمىة امللتقيل اإللالمي ،مجادى انأوىل  4 5هـ.
تعىاقات
يوجد بعض التعىاقات اجلابياة يف جابب الصفحات وهي كاآليت:
 صفحة رقم 5 -2صفحة رقم 22
 -3صفحة رقم 24
 -4صفحة رقم 25
 -5صفحة رقم 37
 -6صفحة رقم 32
 -0صفحة رقم 34
 -5صفحة رقم 47
 -9صفحة رقم 42
 - 7صفحة رقم 46
 صفحة رقم 45 - 2صفحة رقم 57
 - 3صفحة رقم 52
 - 4صفحة رقم 54
 - 5صفحة رقم 56
 - 6صفحة رقم 55
 - 0صفحة رقم 67
30

جهود خادم احلرمني الشريفني امللك فهد

 - 5صفحة رقم 62
 - 9صفحة رقم 63
 -27صفحة رقم 64
 -2صفحة رقم 66
 -22صفحة رقم 65
 -23صفحة رقم 07
 -24صفحة رقم 02
 -25صفحة رقم 04
 -26صفحة رقم 06
 -20صفحة رقم 05
 -25صفحة رقم 57
 -29صفحة رقم 56
 -37صفحة رقم 55
 -3صفحة رقم 97
 -32صفحة رقم 94
 -33صفحة رقم 96
 -34صفحة رقم 95
 -35صفحة رقم 77
 -36صفحة رقم 76
 -30صفحة رقم 7
 -35صفحة رقم 2
 -39صفحة رقم 4
 -47صفحة رقم 6
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 -4صفحة رقم 5
 -42صفحة رقم 27
 -43صفحة رقم 22
 -44صفحة رقم 24
 -45صفحة رقم 26
 -46صفحة رقم 25
 -40صفحة رقم 37
 -45صفحة رقم 32
 -49صفحة رقم 34
 -57صفحة رقم 36
 -5صفحة رقم 35
 -52صفحة رقم 47
 -53صفحة رقم 44
 -54صفحة رقم 46
 -55صفحة رقم 45
 -56صفحة رقم 57
 -50صفحة رقم 52
 -55صفحة رقم 54
 -59صفحة رقم 56
 -67صفحة رقم 55
 -6صفحة رقم 67
 -62صفحة رقم 62
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