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امللخص
يهدف هذا البحث اإىل بيان مفهوم الهوية الإ�ضالمية، وم�ضادرها ومقوماتها واأهميتها 
لالأقليات امل�ضلمة، وكذلك بيان اأهم التحديات التي تواجه الهوية الإ�ضالمية لالأقليات امل�ضلمة 
تواجه  التي  التحديات  التغلب على  التي ميكن من خاللها  اأهم احللول  العامل، ويقرتح  يف 
الدرا�ضة  وتو�ضلت  العامل  يف  امل�ضلمة  الأقليات  جمتمع  يف  الإ�ضالمية  الهوية  على  احلفاظ 
اإىل اأن الهوية الإ�ضالمية القوية ل تقوم اإل على جمموعة من الدعائم هي العقيدة وال�رصيعة 
واللغة والأخالق والتاريخ والرتاث، والفكر، والثقافة لالأمة الإ�ضالمية، واأن هناك العديد من 
التحديات التي تواجه الأقليات امل�ضلمة يف الغرب من ناحية التزامهم بهويتهم الإ�ضالمية، 

اأبرزها �ضعف العقيدة واللغة، وقلة املعرفة بتاريخ الأمة وتراثها وثقافتها وقيمها.
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Islamic Identity of Muslim Minorities in Non –Muslim 
Societies- Challenges and Solutions

Abstract
This research aims to show the concept of Islamic identity, its sources,its 

components and its important to Muslim minorities and suggests the most 
important challenges facing the Islamic identity of Muslim minorities in the 
world. The study indicated that the national Islamic identity is based on a 
set of pillars that entail the following: doctrine, Sharia, language. Ethics, 
history and heritage, in addition to reasoning, and culture of the Islamic 
nation. There are a lot of impediments that face Muslim minorities in the 
West with respect to their commitment to their Islamic identity, and the most 
prominent impediments entail doctrine, language, lack of knowledge of the 
Islamic nation history, heritage, culture and value.
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املقدمة
حممد  �ضيدنا  اأجمعني،  اخللق  اأ�رصف  على  وال�ضالم  وال�ضالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

وعلى اآله و�ضحبه ومن تبعه باإح�ضان اإىل يوم الدين، وبعد: 
فاإن املجتمعات الإ�ضالمية تدرك اليوم تلك الهجمة ال�رص�ضة من قبل العامل اأجمع على 
الإ�ضالم وامل�ضلمني، بكل طوائفهم ومعتقداتهم، اإذ جند كل قواه املادية واملعنوية للحد من 
يحقق  الذي  الوحيد  الدين  باعتباره  العامل  �ضعوب  الإ�ضالمي يف  للدين  والمتداد  النت�ضار 
جنودهم  فجندوا  ذلك  الإ�ضالم  اأعداء  لحظ  وقد  والجتماعي،  النف�ضي  وال�ضالم  ال�ضتقرار 
ِذي اأَْر�َصَل  وهبوا جميعًا للحد من انت�ضاره بكل ما اأوتوا من قوة، واهلل تعاىل يقول: {ُهَو الَّ

ِ �َصِهيًدا} )الفتح: 28( . قِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَكَفى ِباللَّ َر�ُصوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن احْلَ
ويظهر هذا �رصيحًا ووا�ضحًا للعيان من خالل تلك املحاولت امل�ضتمرة لالعتداء على 
العامل العربي والإ�ضالمي واإ�ضعاف قوته، بالإ�ضافة اإىل ذلك الت�ضييق والإيذاء للم�ضلمني يف 
كل مكان من بقاع الأر�ض، ل ل�ضيء واإمنا لأنهم يدينون بالإ�ضالم، واإن كان جمرد ا�ضم فقط، 

وهذا يظهر مقدار اخلوف والقلق يف ال�رصق والغرب من املد الإ�ضالمي.
على ذلك يظهر �ضعوبة اإقامة الدين و�ضعائره يف البالد غري العربية وغري الإ�ضالمية، 
ف�ضاًل عن اللتزام بالإ�ضالم بكل مبادئه وقيمه واأحكامه وهذا ما تعانيه الأقليات امل�ضلمة 
يف العامل، فهي ت�ضعى جاهدة يف اإثبات وجودها واحل�ضول على اأدنى حقوقها العتقادية 

يف تلك املجتمعات غري الإ�ضالمية التي تعي�ض فيها.
الهوية  على  احلفاظ  م�ضكلة  على  ال�ضوء  اإلقاء  يف  البحث  هذا  فكرة  جاءت  هنا  ومن 

الإ�ضالمية للم�ضلمني يف البالد غري الإ�ضالمية يف العامل.

مشكلة البحث وأسئلته: 
تعد م�ضكلة احلفاظ على الهوية يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة يف البالد غري الإ�ضالمية 
من امل�ضكالت الثقافية والرتبوية اخلطرية، اإذ تتعر�ض الهوية الإ�ضالمية يف تلك املجتمعات، 
اإىل طم�ض معاملها نتيجة الندماج مع املجتمع املحلي لتلك الأقليات، فباتت �ضعائر الإ�ضالم 
واخلارجية  الداخلية  التحديات  اأهم  طرح  من  بد  ل  لذلك  اأبنائها،  من  كثري  على  تظهر  ل 
التغلب عليها  العامل و�ضبل  الأقليات امل�ضلمة يف  الإ�ضالمية عند  الهوية  اإثبات  التي تواجه 

ومواجهتها.
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ويكن �صياغة م�صكلة البحث يف ال�صوؤال الرئي�س الآتي: 

ما اأزمة الهوية لدى الأقليات امل�صلمة يف البالد غري الإ�صالمية؟ 
والذي يتفرع عنه الأ�ضئلة الآتية: 

امل�ضلمة  ● واأهميتها لالأقليات  الإ�ضالمية وم�ضادرها ومقوماتها  الهوية  ما مفهوم 
يف العامل؟ 

الهوية الإ�ضالمية يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة يف  ● التي تواجه  اأهم التحديات  ما 
العامل؟ 
ما اأهم احللول املقرتحة التي ميكن من خاللها التغلب على التحديات التي تواجه  ●

اإثبات الهوية الإ�ضالمية يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة يف العامل؟ 

أهداف البحث: 
وم�ضادرها  عام،  ب�ضكل  الإ�ضالمية  الهوية  مفهوم  عن  الك�ضف  البحث  هذا  يتناول 
جمتمع  يف  واأهميتها  وتاأ�ضي�ضها  بنائها  يف  عليها  تعتمد  التي  املقومات  واأهم  الإ�ضالمية 
الأقليات امل�ضلمة، ومن ثم الإ�ضارة اإىل اأهم التحديات التي تواجه الهوية الإ�ضالمية داخل 
جمتمع الأقليات امل�ضلمة يف الدول غري الإ�ضالمية و�ضبل الت�ضدي لتلك التحديات واحلد من 

اأثرها يف تلك املجتمعات.
اإل حتقيقها تتمثل يف  البحث  التي ي�صعى  الأهداف  فاإن  ومن خالل ما م�صى 

الآتي: 
لالأقليات  ● واأهميتها  ومقوماتها  وم�ضادرها  الإ�ضالمية  الهوية  مفهوم  بيان 

الإ�ضالمية.
بيان اأهم التحديات التي تواجه الهوية الإ�ضالمية لالأقليات امل�ضلمة يف العامل. ●
التي  ● التحديات  على  التغلب  خاللها  من  ميكن  التي  املقرتحة  احللول  اأهم  بيان 

تواجه احلفاظ على الهوية الإ�ضالمية يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة يف العامل.

أهمية البحث
تنبع اأهمية البحث من طبيعة املو�ضوع الذي يتناوله، وهو امل�ضكالت وال�ضعوبات  ●

م�ضكالت  لديهم  والذين  الغرب،  ديار  يف  املقيمني  امل�ضلمني  من  كبري  قطاع  تواجه  التي 
يف  الإ�ضالم  ميثلون  الذين  وهم  الإ�ضالم،  ديار  يف  امل�ضلمني  م�ضكالت  تفوق  م�ضتحدثة 
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املجتمعات الغربية.
قلة الدرا�ضات العربية التي تتناول هذا املو�ضوع ب�ضكل مف�ضل و�ضمويل. ●
حتاول هذه الدرا�ضة اأن تتجاوز املرحلة التقليدية يف و�ضف امل�ضكلة وحتليلها، بل  ●

اإىل مرحلة و�ضع حلول واقرتاحات ممنهجة قدر الإمكان ومن�ضبطة ب�ضوابط الإ�ضالم قدر 
امل�ضتطاع.

واأكادمييني،  ● وباحثني،  دعاة،  من  امل�ضلمة،  الأقليات  ب�ضوؤون  املهتمني  نظر  لفت 
و�ضيا�ضيني. اإىل اأهمية احلفاظ على الهوية الإ�ضالمية لالأقليات امل�ضلمة.

منهجية البحث: 
الهوية  ملفهوم  امل�ضلمني  العلماء  اآراء  تتبع  يف  ال�ضتقرائي  املنهج  الباحث  ا�ضتخدم 
الإ�ضالمية، وبيان م�ضادرها ومقوماتها واملنهج الو�ضفي التحليلي لواقع التحديات التي 
تواجه الأقليات امل�ضلمة يف املجتمعات غري الإ�ضالمية واملنهج ال�ضتنباطي لأهم احللول 

واملقرتحات.

مصطلحات الدراسة
الهوية: جمموعة ال�ضمات واخل�ضائ�ض واملميزات التي متيز اأمة من اأخرى، وجتعل  �

اأمة ما ت�ضعر بغايرتها من الأمم الأخرى.
الإ�ضالمية  � غري  البالد  يف  يعي�ضون  الذين  امل�ضلمني  جمموعة  امل�ضلمة:  الأقليات 

ويختلفون عن �ضكان تلك الدولة يف الدين والثقافة، ويعانون فيها الكثري من امل�ضايقات 
يف الدين، والأخالق وغري ذلك.

الدراسات السابقة: 
ح�ضب علم الباحث واطالعه مل يجد من كتب عن الهوية الإ�ضالمية لالأقليات امل�ضلمة 
يف املجتمعات غري الإ�ضالمية، ب�ضكل مف�ضل، ولكن اأاطلع على بع�ض الدرا�ضات التي بحثت 
عن الهوية الإ�ضالمية ب�ضكل عام، والهوية الإ�ضالمية لالأقليات ب�ضكل خمت�رص.ومن اأبرز تلك 

الدرا�صات: 
درا�ضة اأحمد عبد الغني حممود )2012( م�ضكالت الأقليات امل�ضلمة يف الغرب )1( . 
حتدثت الدرا�ضة عن امل�ضكالت التي تواجه الأقليات يف الغرب ومنها: ال�ضطهاد، اأو التمييز، 
احللول  وبع�ض  الهوية،  م�ضكلة  حول  احلقائق  وبع�ض  واأهميتها  الهوية  واأزمة  والت�ضييق، 
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والقرتاحات لتجاوز هذه امل�ضكلة.
والتقت درا�ضتي مع درا�ضة عبد الغني يف تعريف الهوية، وبع�ض احللول واملقرتحات، 
ب�ضكل  الأقليات  جمتمع  يف  الإ�ضالمية  الهوية  تواجه  التي  التحديات  درا�ضتي،  واأ�ضافت 

مو�ضع، واأ�ضاف احللول املقرتحة للتغلب على هذه التحديات.
والندماج،  التعاي�ض  م�ضكلة  الغرب،  يف  امل�ضلمة  )الأقليات  العبادي  اإبراهيم  درا�ضة 
ال�ضويد، اأمنوذجًا، 2012( )2( .اإذ بينت هذه الدرا�ضة اأهم امل�ضكالت والتحديات التي تواجه 
اإذ حتدث الباحث عن مفهوم  اأ�ضبابها نتائجها،  الأقليات امل�ضلمة يف املجتمعات الغربية، 
الهوية الجتماعية، ومل يتحدث عن م�ضكلة الهوية، والتحديات التي تواجهها ب�ضكل مف�ضل 
مفهوم  تعريف  يف  العبادي  درا�ضة  مع  درا�ضتي  التقت  املقرتحة،  احللول  عن  يتحدث  ومل 

الهوية والهوية الجتماعية.
درا�ضة توفيق عبد العزيز ال�صديري )م�ضكالت الدعوة اإىل الإ�ضالم يف جمتمع الأقليات 
امل�ضلمة يف اأوروبا وعالجها، 2003( )3( . ر�ضالة دكتوراة، حيث جاءت يف معظمها تتحدث 
عن امل�ضكالت الدعوية املتعلقة باجلوانب املنهجية والثقافية، والجتماعية، وغري ذلك، ومل 
تتحدث عن م�ضكلة الهوية ب�ضكل مف�ضل واإمنا عاجلت م�ضكالت الدعوة لدى الأقليات امل�ضلمة 
يف اأوروبا.ولذلك مل تعالج م�ضكلة الهوية نهائيا ل من قريب ول من بعيد، ودرا�ضتي عاجلت 

م�ضكلة الهوية بالتف�ضيل، وهذا هو الفرق بني درا�ضتي وهذه الدرا�ضة.

خطة البحث
Ú املقدمة: وت�ضمل
م�ضكلة البحث واأ�ضئلته �
Ú اأهداف البحث
Ú اأهمية البحث
Ú منهج البحث
Ú م�ضطلحات البحث
Ú الدرا�ضات ال�ضابقة
Ú خطة البحث
Ú امللخ�ض

لالأقليات  واأهميتها  الإ�ضالمية وم�ضادرها ومقوماتها  الهوية  الأول: مفهوم  املبحث 
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امل�ضلمة يف العامل: 
املطلب الأول: مفهوم الهوية الإ�ضالمية وم�ضادرها

اأوًل: مفهوم الهوية الإ�ضالمية لغة وا�ضطالحًا.
ثانيًا: م�ضادر الهوية الإ�ضالمية

املطلب الثاين: مقومات الهوية الإ�ضالمية
املطلب الثالث: اأهمية الهوية الإ�ضالمية لالأقليات امل�ضلمة يف العامل

املبحث الثاين: التحديات التي تواجهها الهوية الإ�ضالمية يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة 
يف العامل.

املطلب الأول: انحراف م�ضار العقيدة والعبادة والأخالق
املطلب الثاين: �ضعف اللغة العربية

املطلب الثالث: قلة املعرفة بالتاريخ والرتاث الإ�ضالمي
املطلب الرابع: الثقافة الإ�ضالمية وم�ضكلة التعليم

املطلب اخلام�ض: م�ضكلة الإنتماء للوطن
على  احلفاظ  يف  بواجباتها  القيام  عن  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  عجز  ال�ضاد�ض:  املطلب 

الهوية الإ�ضالمية.
املبحث الثالث: احللول املقرتحة للتغلب على التحديات التي تواجه الأقليات امل�ضلمة 

يف العامل.
املطلب الأول: تفعيل الوجود الإ�ضالمي يف الدول غري الإ�ضالمية.

املطلب الثاين: تفعيل دور الأ�رصة يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة.
املطلب الثالث: تفعيل دور امل�ضجد يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة
املطلب الرابع: تفعيل دور املدر�ضة يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة

املطلب اخلام�ض: تفعيل دور امل�ضلمني يف العامل الإ�ضالمي جتاه الأقليات امل�ضلمة يف 
العامل

النتائج
التو�ضيات

قائمة امل�ضادر واملراجع
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املبحث األول: مفهوم اهلوية اإلسالمية ومصادرها ومقوماتها وأهميتها 
لألقليات املسلمة يف العامل: 

Ú املطلب الأول: مفهوم الهوية الإ�ضالمية وم�ضادرها
Ú املطلب الثاين: مقومات الهوية الإ�ضالمية
Ú املطلب الثالث: اأهمية الهوية الإ�ضالمية لالأقليات امل�ضلمة يف العامل

املطلب األول: مفهوم اهلوية اإلسالمية ومصادرها

اأولً: مفهوم الهوية الإ�صالمية ◄
الهوية لغة: يف الفل�ضفة والت�ضوف حقيقة ال�ضيء اأو ال�ضخ�ض التي متيزه من غريه.

بطاقة يثبت فيها ا�ضم ال�ضخ�ض وجن�ضيته ومولده وعمله، وت�ضمى البطاقة  والهوية: 
ال�ضخ�ضية اأي�ضًا، والهوية: م�ضدر �ضناعي من هو، وهوية الإن�ضان: حقيقته املطلقة و�ضفاته 

اجلوهرية )4( .
اإح�ضا�ض الفرد بنف�ضه، وفرديته، وحفاظه على تكامله وقيمته   : )ا�صطالحاً(  الهوية 

و�ضلوكياته واأفكاره يف خمتلف املواقف )5( .
اأخرى،  من  اأمة  متيز  التي  واملميزات  واخل�ضائ�ض  ال�ضمات  جمموعة  هي:  والهوية 

وجتعل اأمة ما ت�ضعر بغايرتها عن الأمم الأخرى )6( .
والهوية: هي الذات، وهي ال�ضمات واملقومات التي متيز امل�ضلمني من غريهم، وتكون 

ذاتهم، وترتبط ارتباطًا وا�ضحًا بالوطنية والقومية املنبثقة من الإ�ضالم )7( .
الذي يحدد لهم  الإطار املعنوي لالأفراد، واجلماعات  مفهوم معنوي يحدد  والهوية: 

مالمح �ضخ�ضيتهم احل�ضارية )8( .
وترتبط الهوية الإ�ضالمية بالقومية العربية التي تعني اأن يحب الإن�ضان قومه ويعنى 
من  لفئة  اأو  الأر�ض  لرقعة  الإن�ضان  يتع�ضب  اأن  بعنى  ل  رفعتهم،  على  ويعمل  باأمرهم، 
الأجنا�ض يف  الذي ي�ضوي بني جميع  الإ�ضالم  التع�ضب غري حممود ول يقبله  النا�ض، فهذا 
جميع الأماكن، ول يف�ضل اأحد النا�ض على الآخر، اإل بالتقوى والعمل ال�ضالح، قال تعاىل: 
َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ  ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُصُعوباً  ا َخَلْقَناُكم مِّ ا�ُس اإِنَّ َها النَّ {َيا اأَيُّ
َ َعِليٌم َخِبري} )احلجرات: 13( فالتفكري الإ�ضالمي ل يعرف  ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ اللَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ

العن�رصية ول الإقليمية.
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والهوية الإ�ضالمية: هي ال�ضمات وال�ضفات وال�ضلوكيات التي متيز املجتمع الإ�ضالمي 
من غريه من املجتمعات غري الإ�ضالمية، فالهوية الإ�ضالمية هي التي متيز الأمة الإ�ضالمية 
من غريها وجتعل لها خ�ضو�ضية تتميز بها ومتيزها من غريها، ومتنع ذوبانها يف الأمم 

الأخرى.
ثانياً: م�صادر الهوية الإ�صالمية ◄

وهي الأ�ضول التي ت�ضتمد الهوية الإ�ضالمية منها عقيدتها و�رصيعتها وفكرها وقيمها 
ومبادئها واأ�ضل وجودها واملنابع التي ت�ضتمد منها ثقافتها، وم�ضادر الهوية الإ�ضالمية 

هي الأ�ضا�ض.
القراآن الكرمي: . 1

–�ضبحانه- املوحى به على نبيه حممد بن  وهو كتاب اهلل تعاىل، املت�ضمن لكالمه 
وعبادات،  اعتقاد،  من  احليوية،  م�ضريتهم  يف  الب�رص  لهداية  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  عبد 
وتعاىل-  –�ضبحانه  اهلل  وتوىل  للم�ضلمني،  خالداً  د�ضتوراً  يعد  ولذلك  واأخالق،  ومعامالت، 
حفظه من اأي تبديل اأو حتريف. وهو يقراأ اليوم يف كل بقاع الأر�ض، كما كان يقراأ يف مكة 

واملدينة قبل اأربعة ع�رص قرنًا ونيف )9( .
ال�صنة النبوية: . 2

اأو غري مبا�رص- ثبتت �ضحته عن ر�ضول اهلل  –مبا�رص  اإقرار  اأو  اأو عمل  وهي كل قول 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم من الثوابت الإ�ضالمية، ل تخ�ضع للمتغريات، باأوامرها ونواهيها لقول 
َ �َصِديُد  َ اإِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ اهلل تعاىل: {َوَما اآَتاُكُم الرَّ�ُصوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا َواتَّ
اْلِعَقاِب} )احل�رص: 7( ، فكل ما جاء به الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم من اأمور الدين لي�ض 
َوْحٌي  اإِلَّ  ُهَو  اْلَهَوى}3{اإِْن  َعِن  َينِطُق  {َوَما  من لدنه واإمنا هو بوحي من اهلل تعاىل: 

ُيوَحى} )النجم: 3 - 4( .
فالقران وال�ضنة هما املرجعية العليا وم�ضدر احلياة العقيدية والت�رصيعية والجتماعية 
والثقافية والقت�ضادية وال�ضيا�ضية، واإليهما يرجع عند الختالف قال تعاىل: {َفاإِن َتَناَزْعُتْم 
ِ َواْلَيْوِم الآِخِر} )الن�ضاء: 59( . ِ َوالرَّ�ُصوِل اإِن ُكنُتْم ُتوؤِْمُنوَن ِباللرّ وُه اإَِل اللرّ يِف �َصْيٍء َفرُدُّ

ومنهما ينبغي اأن ت�ضتمد الرتبية اأهدافها وفل�ضفتها ومرجعيتها ول يخفى اأن الرتبية 
�ضوف تكون خبط ع�ضواء ما دامت مل ت�ضتمد اأهدافها وفل�ضفتها من هذين امل�ضدرين الأ�ضا�ضني 

ال�ضاملني ل�ضائر �ضوؤون احلياة )10( .
فال بد للم�ضلمني يف جمتمع الأقليات من اإعادة قراءة م�ضادر العلم الثابتة وا�ضتنباط 
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املنهج الالزم ملواجهة التحديات التي تع�ضف بتلك الأقليات، واإعادة بناء مقومات هويتها 
لت�ضمن ثباتها وا�ضتمرارها.

املطلب الثاني: مقومات اهلوية اإلسالمية: 

ت�ضتند  قوية  مقومات  من  لها  بد  ل  اإذ  فراغ،  يف  وتقوم  تن�ضاأ  مل  الإ�ضالمية  الهوية 
يتبناها ويدافع عنها، ومن مقومات  بنائها وكينونتها حتى تعرب حقيقة عمن  عليها يف 
الهوية الإ�ضالمية التي يجب على امل�ضلم التزامها والدفاع عنها اأينما وجد، يف املجتمعات 

الإ�ضالمية اأو غري الإ�ضالمية، ما ياأتي: 
اأولً: العقيدة الإ�صالمية ◄

فالعقيدة الإ�ضالمية مرتكز اأ�ضا�ضي للهوية الإ�ضالمية، وعامل مهم لبنائها، اإذ اإنه يحدد 
امل�ضري واملعنى واملتجه والهدف، فال يوجد فرد بال معتقد حتى لو كان ملحداً فاإحلاده يف 
حد ذاته اعتقاد بعدم وجود اإله، اإذن فاملعتقد هو اأهم مكون يف هوية اأي �ضخ�ض، ولالإ�ضالم 
تفرد خا�ض يف هذا ال�ضاأن نظراً لتغلغل عقيدة التوحيد يف كل اأرجاء حياة امل�ضلم فت�ضبغها 
ب�ضبغتها، وعلى ذلك فلو تعر�ضت العقيدة والت�ضورات الإميانية يف الإ�ضالم لأي انحراف اأو 

طم�ض اأو ت�ضوي�ض، فهو اأكرب خطر يلحق بالهوية الإ�ضالمية )11( .
فاخلطاأ  لبنائها  مهم  وعامل  الإ�ضالمية،  للهوية  اأ�ضا�ضي  مرتكز  الإ�ضالمية  فالعقيدة 
اإىل انحرافها  انتمائنا لهويتنا ويوؤدي  اإىل ق�ضور يف  يف ظاهره وباطنه يف�ضي ل حمالة 

وا�ضتالبها وطم�ض معاملها.
ثانياً: ال�رشيعة الإ�صالمية ◄

وهي ما اأنزله اهلل عز وجل للنا�ض من اأحكام منظمة حلياة النا�ض على ل�ضان الر�ضل 
اأم  اجتماعية  اأكانت  �ضواًء  الإ�ضالمية  الت�رصيعات  يف  امل�ضلمني  فالتزام  ال�ضالم،  عليهم 
اقت�ضادية اأم �ضيا�ضية لها اأكرب الأثر يف توحيد هوية الأمة الإ�ضالمية، واحلفاظ عليها، لأن 
الأمم  القوة والعزة والكرامة عن بقية  واإك�ضابها  الأمة  الأنظمة كفيلة بتحقيق �ضعادة  هذه 
الأخرى، فبال�رصيعة بيان للمثل الأعلى لقوام احلياة الدنيا، وفق جمموعة الأوامر الربانية 
التي حتقق خريية الإن�ضان واحلياة، وجممع النواهي التي حتذر من الأقوال والأعمال التي 

تنحرف باحلياة )12( .
الأقليات  الذي تعي�ض فيه  الغربي  واإن كانت ل توجد يف املجتمع  الت�رصيعات  وهذه 
الإ�ضالمية  الهوية  مظاهر  الأقليات  جمتمع  يظهر  اأن  تقدير  اأقل  على  بد  ل  فاإنه  امل�ضلمة، 
ومالحمها وخ�ضو�ضًا ما كان منها �ضعائر كال�ضالة وال�ضيام واحلجاب وعدم الربا وغريها.
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ثالثاً: اللغة ◄
وهي لغة القراآن الكرمي، وهي الوعاء الذي يعرب عنه الرتاث، وهي حتتل مكانة مهمة 
ملا لها من بعد عقائدي وبعد ح�ضاري وبعد تاريخي وبعد �ضيا�ضي... وغري ذلك، وهي تلي 
الإ�ضالمية،  الهوية  مقومات  اأهمية  حيث  من  الثالث  املركز  يف  فتاأتي  وال�رصيعة،  العقيدة 
الأنا  التوا�ضل بني  يكون  اللغة  امل�ضرتكة، وعرب  الواحدة  الهوية  اأبناء  يتوا�ضل  اللغة  وعرب 

والآخر )13( .
فاللغة العربية وعاء للعلم والثقافة واحل�ضارة لالأمة الإ�ضالمية ول ميكن فهم اأي 
ويكفي  الإ�ضالم  اأمة  ميز  ما  لغتها، وهذا  اإل من خالل  اأمة من غريها  اأو متييز  ح�ضارة 
ِبنٍي}  مُّ َعَرِبيٍّ  {ِبِل�َصاٍن  تعاىل:  قال  ولغته  الكرمي  القراآن  وعاء  اأنها  فخراً  اللغة  هذه 

. )195 )ال�ضعراء: 
رابعاً: الأخالق ◄

ر�ضيد  من  عندها  يكون  وما  الإ�ضالمية،  الأمة  به  متيزت  الذي  العظيم  اجلانب  وهي 
الإ�ضالمية  للهوية  اأ�ضا�ضي  مقوم  وهو  الفرد  حياة  يف  ال�ضلوكي  اجلانب  متثل  حيث  القيم، 
�ضلوك  يف  والتمييز  ال�ضتقاللية  وح�ضول  ال�ضالة  والفرق  امللل  يف  الذوبان  من  حلمياتها 

الفرد امل�ضلم داخل جمتمع الأقليات يف الدول غري امل�ضلمة.
الأ�ضيل  بطبعها  تنفر  التي  الإن�ضانية،  الذات  خ�ضائ�ض  اإحدى  �ضك  بدون  والأخالق 
الديانات  النا�ض عليها، وقد جاءت  التي فطر اهلل  ال�ضليمة  الفطرة  من النحراف وهذه هي 
ال�ضماوية جميعًا حتث على مكارم الأخالق وتاأمر بها وحتذر من م�ضاوئ الأخالق وتنهى 
“اإمنا بعثت  اإن كان فيها ق�ضور، قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم:  عنها ولتكمل ق�ضور الأخالق 

لأمتم مكارم الأخالق” )14( .
خام�صاً: تراث الأمة وتاريخها:  ◄

فاإن تراث الأمة وتاريخها يعني هويتها و�ضخ�ضيتها وا�ضتقالليتها ومتيزها من الأمم 
الأخرى لذلك ل بد من املحافظة على الرتاث وحمايته من حماولت الخرتاق احل�ضاري 
وجدان  يف  الإ�ضالمية  الأمة  تاريخ  على  واحلفاظ  امل�ضلمة  الأقليات  جمتمع  يف  اخلارجي 
عن�رصاً  ي�ضكل  وال�ضلبية  الإيجابية  معطياته  بكل  لأنه  املغرتبني،  امل�ضلمني  من  اأبنائها 

اأ�ضا�ضيًا يف هوية الأمة من حيث تعزيز نقاط القوة والبعد عن نقاط ال�ضعف.
فالتاريخ الإ�ضالمي ميثل املنطلق الذي تبداأ منه الهوية الإ�ضالمية وعلى هداه ت�ضري 

لتعالج �ضلبيات احلا�رص، وتر�ضم معامل امل�ضتقبل )15( .
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�صاد�صاً: الوطن ◄
من  غريزة  وهي  اأر�ضه،  يف  وترعرع  اإليه،  ينتمي  الذي  املوطن  اإىل  الإن�ضان  يحن  اإذ 
غرائز النف�ض الب�رصية، فالوطنية عن�رص من العنا�رص امل�ضرتكة بني اجلماعات الب�رصية )16( .

والنتماء الوطني م�ضكلة يعاين منها امل�ضلمون يف جمتمع الأقليات يف البالد التي ل 
تدين بالإ�ضالم فهو يتنازع بني هويتني وطنيتني. اأينتمي اإىل وطنه الأم الذي خرج منه اأم 
اإىل الوطن البديل الذي يعي�ض فيه الآن، وبالتايل ير�ضم له معامل هويته الوطنية؟ وهذا من 

التحديات التي �ضياأتي بيان اأبرز املقرتحات حللها لحقًا- اإن �ضاء اهلل- .
�صابعاً: ثقافة الأمة الإ�صالمية وفكرها ◄

جميع  يف  امل�ضلمون  يعي�ضها  التي  احلياة  واأ�ضلوب  طريقة  الإ�ضالمية  الثقافة  تعد  اإذ 
الروحي  املجال  يف  �ضواء  وت�ضوراته.  ومنهجه  الإ�ضالم  نظر  لوجهة  وفقًا  احلياة  جمالت 

والفكري اأو اأم يف املجال املادي.
فالثقافة هي ح�ضيلة طرق احلياة التي طورتها جمموعة اإن�ضانية وتناقلتها من جيل 
اإىل اآخر، ويتم ت�ضكيل الثقافة عادة من خالل عي�ض املجموعة الإن�ضانية املعينة فرتة طويلة 

جداً من الزمن يف مكان واحد )وطن( ويف اإطار جمتمعي )17( .
وتعد ثقافة الأمة الإ�ضالمية عن�رصاً مهمًا للحفاظ على الهوية الإ�ضالمية، فيمكن من 
خاللها مواجهة التحديات التي تتعر�ض لها الهوية الإ�ضالمية يف املجتمعات الغربية يف 
ال�رصاع القائم بني الثقافة الإ�ضالمية يف نفو�ض امل�ضلمني وبني ثقافة املجتمع ال�ضائد الذي 

يعي�ضون يه.
وتت�ضح من ال�ضكل الآتي: 



196

الهوية اإلسالمية لألقليات املسلمة في اجملتمعات غير اإلسالمية 
د. أحمد ضياء الدين حسنيالتحديات واحللول

املطلب الثالث: أهمية اهلوية اإلسالمية لألقليات املسلمة يف العامل

الهوية الإ�ضالمية واملحافظة عليها من اأخطر امل�ضكالت التي تواجه امل�ضلمني يف الغرب 
ويف البلدان غري الإ�ضالمية يف العامل، وتتمثل بالزدواجية التي يعي�ض امل�ضلمون من خالل 
الأ�ضيل، ومن خالل ما ي�ضطدمون به  الإ�ضالمي  الفكرية والثقافية يف بلدهم  موروثاتهم 
من واقع املجتمعات يف تلك البلدان، وخ�ضو�ضًا لالأجيال التالية التي �ضينجبونها و�ضتن�ضاأ 
وترتعرع يف تلك املجتمعات، وتت�ضع بفكرها و�ضلوكها وبالتايل �ضتكون لديها هوية منتمية 
اأهمية درا�صة الهوية الإ�صالمية  لتلك البالد بعيداً عن الهوية الإ�ضالمية ومن هنا تاأتي 

لالأقليات امل�صلمة من خالل الأ�صباب الآتية)18( : 
احلفاظ على هوية الأقليات امل�ضلمة يف الغرب وهو حفاظ على اإ�ضالم هذه الأقليات . 1

من الذوبان وال�ضياع.
الإن�ضاين، وهو . 2 الوجود  الأ�ضمى يف  الهوية ق�ضية وجودية ترتبط باجلانب  ق�ضية 

حقيقته وجوهره، وما ينطوي على ذلك من الإجابة عن اأهم الأ�ضئلة الوجودية التي يطرحها 
اأو تطرح عليه، حول كينونته، وماهيته، وم�ضريه، ومعنى حياته، ور�ضالته، ثم هي  الفرد 
يف الوقت نف�ضه املحدد الأول لكثري من اجلوانب احليوية يف حياة الأفراد واجلماعات مثل 

الدين، والتاريخ، واللغة، والنتماء، والثقافة، والعادات والتقاليد، والطموح، وامل�ضلك، ...
احلقيقة التي ل جدال فيها اأن مت�ضك الأمة الإ�ضالمية كلها ولي�ض الأقليات امل�ضلمة . 3

يف  وال�ضمود  املقاومة  على  قدرة  اأكرث  يجعلها  الإ�ضالمية،  احل�ضارية  بهويتها  وحدها 
مواجهة حمالت العوملة واإ�ضباغ العامل بال�ضبغة الغربية.

احلفاظ على هوية الأقليات من التغريب والذوبان والدمج الق�رصي، هو حفاظ على . 4
جزء عام من هوية الأمة الإ�ضالمية، وبقدر ما يتاح لهذه الأقليات من حرية العقيدة وحرية 

العبادة، ميكنها املحافظة على تراثها وهويتها الثقافية.
اإذا كانت الأقليات متثل ال�ضورة احلية لالإ�ضالم يف الغرب، ويف الوقت نف�ضه هي . 5

ج�رص التوا�ضل والو�ضيط الأول يف عملية احلوار الثقايف واحل�ضاري بني الإ�ضالم والغرب، 
فيجب على العامل الإ�ضالمي دعم هذه الهوية ب�ضتى الطرق وذلك ل�ضمان اأن من �ضينوب عنها 

ميثل حقيقة الإ�ضالم ل جمرد �ضكل اأو ا�ضم.
امل�ضاركة الإيجابية والفاعلية احل�ضارية ت�ضتمد من �ضعور الأفراد بهويتهم، فكلما . 6

التاأثري  اإىل  اأقرب  ذلك  كان  را�ضخة،  وهويتها  واأخالقيًا  عقائديًا  متما�ضكة  الأقليات  كانت 
الإيجابي والفعال يف البيئة التي يعي�ضون فيها، وعلى النقي�ض كلما �ضعفت هويتهم ترتب 
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على ذلك ان�ضحابهم من ميدان التفاعل احل�ضاري، وعدم مقدرتهم على التاأثري باملجتمعات 
املحيطة بهم.

املبحث الثاني: التحديات اليت تواجهها اهلوية اإلسالمية يف جمتمع األقليات 
املسلمة يف العامل.

Ú املطلب الأول: انحراف م�ضار العقيدة والعبادة والأخالق
Ú املطلب الثاين: �ضعف اللغة العربية
Ú املطلب الثالث: قلة املعرفة بالتاريخ والرتاث الإ�ضالمي
Ú املطلب الرابع: الثقافة الإ�ضالمية وم�ضكلة التعليم
Ú املطلب اخلام�ض: م�ضكلة النتماء للوطن
Ú  املطلب ال�ضاد�ض: عجز املوؤ�ض�ضات الرتبوية عن القيام بواجباتها يف احلفاظ على

الهوية الإ�ضالمية.

املطلب األول: احنراف مسار العقيدة والعبادة واألخالق

تتعر�س العقيدة وال�رشيعة والأخالق الإ�صالمية امل�صتمدة من القراآن وال�صنة اإل 
جمموعة من الأخطار يكن اإجمالها فيما ياأتي)19( : 

الالدينية . 1 عليها  غلب  املعتقدات  من  خليط  و�ضط  يف  امل�ضلمة  الأقليات  وجود 
والالاإدارية والالاأبالية... ف�ضاًل عن الديانة امل�ضيحية وبع�ض ديانات �رصق اأ�ضيا... من �ضاأنه 

اإ�ضعاف اأهم مكون يف ت�ضكيل هوية هذه الأقليات وهو عقيدتها الإ�ضالمية.
اأحد املخاطر الكربى التي حتدق بعقيدة امل�ضلمني يف الغرب، فاإذا . 2 التن�ضري: وهو 

اآخر يبقى يف هويته؟ ويف الغرب يعمل املن�رصون بكل  حتول امل�ضلم عن دينه فاأي �ضيء 
اإىل  ودعوتها  امل�ضلمة،  الأقليات  تن�ضري  على  وتقنية  مادية  واإمكانات  قوة  من  اأوتوا  ما 
امل�ضيحية وحماولة �ضلخها عن هويتها احل�ضارية والدينية واللغوية، معتمدين يف ذلك على 
كل الو�ضائل املمكنة كالغزو الإعالمي والفكري وتوزيع الكتب واملن�ضورات باملجان وتقدمي 

اخلدمات ال�ضحية والتعليمية والإغاثة وخ�ضو�ضًا عند الكوارث والزلزل واملجاعات.
تاأثري الثقافات واملعتقدات املنحرفة يف هدم عقيدة الأقليات ومن ثم هويتهم.. 3
النتماء والولء: وهو مو�ضوع وثيق ال�ضلة بالدين، اإذ ي�ضيب كثريا من امل�ضلمني . 4

ت�ضتت بني الولء والتقاليد والأعراف والقوانني التي ت�رصي يف املجتمع الذي يعي�ضون فيه.
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�ضائر  يف  الإ�ضالمية  الهوية  على  �ضلبًا  يوؤثر  الإ�ضالمية  العقيدة  فهم  يف  فالنحراف 
خارجية  قوالب  اأو  نف�ضية  ق�ضية  العقيدة  فاأ�ضبحت  املهجر،  يف  امل�ضلمني  حياة  جوانب 
خالية من معانيها العميقة، واأثرت بذلك على �ضلوكيات الأفراد. وعلى النحراف يف جمال 
العبادة والأخالق، فاأ�ضبحت تعاليم وحركات لي�ض لها دللت ول تعي�ض بروحها بل جزء 

من العادات والتقاليد، واأ�ضبح هناك بعد عن منهج اهلل يف كل جوانب احلياة.
ومتثل مظاهر العقيدة الإ�ضالمية ع�ضب الهوية الإ�ضالمية، حتميها من ال�ضعف ولكي 
ل تتجه ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية نحو التقليد والتبعية، اإذ ل غنى عنها للفرد واملجتمع، فهي 
�رصورة للفرد لي�ضعد بها ويطمئن، وتكون مبعث ثقته، و�رصورة للمجتمع ليتما�ضك وي�ضتقر 
العقائد  اأو  املنحرفة  املذاهب  وبني  الأمة  بني  منيعًا  �ضداً  تقف  العقيدة  اأن  كما  وينه�ض، 
الوافدة الفا�ضدة، ول يلغي ذلك اأهمية املظاهر الأخرى من مقومات الهوية الإ�ضالمية، بل 

ت�ضكل العقيدة الأ�ضا�ض ويقوم عليها باقي املقومات الأخرى )20( .

املطلب الثاني: ضعف اللغة العربية

اإذ اإن �ضياع اللغة العربية ميثل �ضياعًا للهوية الإ�ضالمية، فاللغة العربية هي ل�ضان 
ديننا وح�ضن ثقافتنا، ومن املالمح الهامة من مالمح �ضخ�ضيتنا، لذلك ل بد من املحافظة 
عليها يف ظل العوملة التي حتاول الق�ضاء على لغتنا وثقافتنا الإ�ضالمية، وهذا يظهر ب�ضكل 
وا�ضح يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة التي توجه غزواً حقيقيًا للغة العربية يف بالد ل تتكلم 

باللغة العربية.
فاللغة العربية جلميع امل�ضلمني ل بد اأن تكون هي امل�ضرتك الأ�ضا�ضي للتوا�ضل بينهم 
بحيث تكون عن�رصاً اأ�ضا�ضيًا يف ت�ضكيل هويتهم، وبالنظر اإىل واقع اللغة العربية لدى م�ضلمي 
لهذا  اأعراقها، ونتيجة  تعدد  لغات كثرية ومتنوعة بحكم  امل�ضلمة  لالأقليات  اأن  الغرب جند 
فلي�ض هناك لغة موحدة للتوا�ضل بني اأع�ضاء الأقليات اإل لغة البلد الغربي الذي يعي�ضون 

فيه �ضواء اأكانت الإجنليزية اأم غريها )21( .
وكون اللغة العربية هي لغة القراآن الكرمي، فهي لي�ضت للعرب واإمنا للم�ضلمني جميعًا 
الإ�ضالم منهجًا  الذي يحفظ  التعاون والوعاء  التفاهم بني امل�ضلمني، وو�ضيلة  وهي و�ضيلة 
وينقل تراثه، فمعرفة العربية واجب لأن فهم الكتاب وال�ضنة فر�ض ول يفهمان اإل بالعربية 

)22( اإل به فهو واجب  “وما ل يتم الواجب 
وقد حفظ اهلل اللغة العربية و�ضانها لأنها حتمل ر�ضالة التوحيد بني الأمم وال�ضعور، 
اإىل  الأمر  وو�ضل  بل  وال�ضعوبيون،  امل�ضتعمرون  قادها  �رص�ضة  وهجمات  موؤامرات  وهناك 
العتداء عليها يف الدول غري الناطقة بها يف اأقطار �ضبه القارة الهندية واإندوني�ضيا وماليزيا 
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واأفريقيا واأوروبا وغريها... )23( .

املطلب الثالث: قلة املعرفة بالتاريخ والرتاث اإلسالمي

الإ�ضالم  تاريخ  من  القليل  اإل  تعرف  ل  امل�ضلمة  الأقليات  من  العظمى  الغالبية  اإن 
وامل�ضلمني اإىل جانب اأن هناك حماولت لقتالع التاريخ الإ�ضالمي من الواقع وحتويله اإىل 
جمرد ذكرى م�ضوهة يف عقولهم، وت�ضتند حكومات الغرب يف القيام بهذا الدور اإىل اإعالم 

قوي ميكنها من بث ال�ضم يف عقول الأقليات امل�ضلمة وحياتها )24( 
اإن املعرفة التي يكونها العرب وامل�ضلمون عن الغرب هي املعرفة ال�ضت�رصاقية التي 
تنظر اإليهم نظرة امل�ضلحة والهيمنة، وم�ضكلة معرفة العرب وامل�ضلمني حول اأنف�ضهم قائمة 
على اإطار التبعية للدولة القوية وذات النفوذ، ويف ظل ذلك ين�ضاأ النف�ضام يف ثقافة الأقليات 
الثقافات  مقابل  ال�ضائدة  والثقافة  ال�ضعبية  الثقافة  مقابلة  الر�ضمية  الثقافة  بني  امل�ضلمة 

املتعددة وامل�ضادة )25( . والثقافة العربية الإ�ضالمية وهذا ما يعرف ب�رصاع الهوية.

املطلب الرابع: تشويه الثقافة اإلسالمية ومشكلة التعليم

ذلك  جراء  من  فين�ضاأ  متعار�ضتني،  ثقافتني  ظل  يف  امل�ضلمة  الأقليات  وتعي�ض  تن�ضاأ 
ازدواج يف �ضخ�ضية الأقليات امل�ضلمة وما يرتتب على ذلك من اإ�ضعاف للهوية والت�ضوي�ض 
ثقافة  جمرد  اإىل  بالغرب  امل�ضلمة  الأقليات  ثقافة  لتحويل  توجهات  هناك  اأن  كما  عليها، 
اإعالمية  بو�ضائل  بع�ضها  خمتلفة  بطرق  وذلك  ال�ضم،  اإل  ن�ضيبها  من  لها  لي�ض  مم�ضوخة، 
وبع�ضها بو�ضائل تعليمية، ويظهر ذلك من خالل دور التعليم يف اإ�ضعاف الأقليات امل�ضلمة 

و�ضلبهم لهويتهم الإ�ضالمية.
التعليم ودوره يف هوية الأقليات امل�صلمة يف الغرب ◄

البتدائية  الدرا�ضة  مناهج  )وحتديداً  الغربية  للدولة  الوطني  التعليمي  النظام 
والتاريخية  والوطنية  القومية  الجتاهات  تعميق  على  يعمل   ، والثانوية(  واملتو�ضطة 
ويربط الإن�ضان امل�ضلم بواقع ومظاهر وتاريخ ل متت اإىل الهوية الإ�ضالمية ب�ضلة، وهو 
الثقايف،  والدمج  التذويب،  لأ�ضا�ض  اخلارجي  العامل  ي�ضكل  بحيث  بكان،  اخلطورة  من 
الوطنية وعلم  والرتبية  والتاريخ  اجلغرافيا  اأكرث من خالل مناهج  وتربز هذه اخلطورة 

.  )26( والفل�ضفة  الجتماع والأديان 
الأعمى  التقليد  الغرب  يف  امل�ضلمة  الأقليات  جمتمع  يف  الثقافية  امل�ضكالت  ومن 
باملجتمع  امل�ضلمني  لإبهار  الإعالم  بها  يقوم  التي  البهرجة  واتباع  الغربية  للح�ضارة 
واحل�ضارة الغربية، وهذا من اأخطر الأفكار على ثقافة الأمة امل�ضلمة وهويتها وما ميار�ض 
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من الإعالم التجاري املخالف للدين الإ�ضالمي وعقيدته، والذي يربز الثقافات واحل�ضارات 
الغربية مما ي�ضبب حالة من الفرقة وال�ضياع وال�ضعف، ويف اأوروبا وبالأخ�ض يف فرن�ضا عد 
مدى ح�ضور اجلمعيات امل�ضلمة وتنامي يف اأعداد امل�ضاجد وارتداء املالب�ض التي تدل على 
وللغرب عمومًا على جدران بع�ض  لل�ضامية،  املعادية  الكتابات  الإ�ضالمية ووجود  الهوية 
الأحياء ووجود ح�ضانات ونوادي اأطفال خا�ضة بامل�ضلمني، اأحد عالمات النعزال الطائفي 
الذين يواجهون ظروفًا  امل�ضلمني  التي تعي�ض فيها غالبية املهاجرين  الأحياء  وخ�ضو�ضًا 

اجتماعية �ضعبة )27( .

املطلب اخلامس: مشكلة االنتماء للوطن

ي�ضيب كثرياً من امل�ضلمني يف الأقليات امل�ضلمة يف العامل ت�ضتت بني النتماء لوطنه 
الأم والولء له، اأو النتماء للبلد الذي يقيم فيه، وهذه الإ�ضكالية تكاد متزق نف�ضية امل�ضلم 
هناك، وخ�ضو�ضًا اإذا مل يكن من اأهل البالد الأ�ضليني، بل كان مهاجراً فهو يجد تعار�ضًا 
كبرياً بني الولء الديني الذي يطالبه بالتربوؤ من ال�رصك واأهله، وبني ولئه وانتمائه للبلد 
الذي جتن�ض بجن�ضيته، فهل هناك ما مينع اأن يكون م�ضلمًا ومواطنًا غربيًا يف الوقت ذاته؟ 
وهذه الر�ضالة ق�ضدت توجيههًا فتيات م�ضلمات فرن�ضيات يرتدين احلجاب، حيث تظاهرن 
التعليمية  املوؤ�ض�ضات  الدينية يف  الرموز  ارتداء  قرار حظر  باري�ض عقب �ضدور  �ضوارع  يف 
وهن يتلفعن بالعلم الفرن�ضي، ويرددن الن�ضيد الوطني، ويف كثري من الأحيان يجد امل�ضلم 
الهوية  الأ�ضلي،  لبلده  القطرية  الهوية  الإ�ضالمية،  )الهوية  نف�ضه ممزقًا بني ثالث هويات: 

اجلديدة للبلد الأجنبي( )28( .
وهوية امل�ضلمني يف الغرب عر�ضة لل�ضمور وال�ضمحالل لعدة عوامل تتمثل يف: البعد 
الديني داخل دول  الأخرى وال�رصاع  الن�ضبي والوجود بني مد وجزر احل�ضارات  اجلغرايف 

املهجر وال�ضدامات احل�ضارية والبطالة والنتماء اإىل اأمم متفرقة ومتنازعة )29( .

اهلوية  على  احلفاظ  يف  بواجباتها  القيام  عن  الرتبوية  املؤسسات  عجز  السادس:  املطلب 
اإلسالمية. 

عجزت املوؤ�ض�ضات الرتبوية عن القيام بواجبها يف احلفاظ على الهوية الإ�ضالمية، اإذ 
اإن للموؤ�ض�ضات الرتبوية الإ�ضالمية ال�ضحيحة دوراً مهمًا يف احلفاظ على الهوية الإ�ضالمية 
من الذوبان والن�ضهار والنبهار باملجتمع الغربي الذي تعي�ض فيه تلك الأقليات. فال بد 
من تفعيل دورها كهجمة م�ضادة لذلك التيار الذي ي�ضوق اأولئك امل�ضلمني اإىل الذوبان يف 
قلتها  –على  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  تلك  اأهم  ومن  فيه،  يعي�ضون  الذي  امل�ضلم  غري  املجتمع 
وندرتها وقلة اأثرها- الأ�رصة واملدر�ضة وامل�ضجد- و�ضيتم لحقًا باإذن اهلل بيان دورها يف 
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احلفاظ على الهوية الإ�ضالمية للم�ضلمني يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة- .
اإن�ضاء املدار�ض الإ�ضالمية، ودرا�ضة  ويظهر ذلك من خالل عجز الأقليات امل�ضلمة يف 
اأبناء امل�ضلمني يف املدار�ض واجلامعات الن�رصانية فتاأتي فئات كبرية من امل�ضلمني يلقون 
امل�ضلمون  مينحها  التي  الفر�ضة  بحجم  ي�ضعرون  ول  الغربية،  املدار�ض  تلك  يف  باأبنائهم 
العقلي  الفراغ  حيث  واملراهقة  الطفولة  �ضن  يف  اأكبادهم  فلذات  يهددون  حني  للن�ضارى 

والقابلية للتلقي )30( .
ويف فتح املدار�ض التن�ضريية يف اأفريقيا دور يف التاأثري على الهوية الإ�ضالمية، حيث 
اإنها مل ت�ضمح بالنت�ضاب اإليها اإل �ضمن �رصوط، وهي اأن يغري الطالب ا�ضمه لي�ضبح ا�ضمًا 
اأو ليقبل على عقيدة امل�ضتعمرين كليًا، وذلك كي يبقى امل�ضلمون يف  ن�رصانيًا على الأقل، 
اإىل تلك املدار�ض خوفًا على  اأحجم كثري من امل�ضلمني عن الدخول  حالة من التاأخر، لذلك 
عقيدتهم واأنف�ضهم فانت�رص بينهم اجلهل والتاأخر و�ضار من در�ض فيها من اأبناء امل�ضلمني 

ن�رصانيا ويدعو اإىل الن�رصانية )31( .

املبحث الثالث: احللول املقرتحة للتغلب على التحديات اليت تواجه األقليات 
املسلمة يف العامل.

وفيه خم�صة مطالب: 
Ú .املطلب الأول: تفعيل الوجود الإ�ضالمي يف الدول غري الإ�ضالمية
Ú .املطلب الثاين: تفعيل دور الأ�رصة يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة
Ú املطلب الثالث: تفعيل دور امل�ضجد يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة
Ú املطلب الرابع: تفعيل دور املدر�ضة يف جمتمع الأقليات امل�ضلمة
Ú  املطلب اخلام�ض: تفعيل دور امل�ضلمني يف العامل الإ�ضالمي جتاه الأقليات امل�ضلمة

يف العامل

متهيد
يتكون جمتمع الأقليات امل�ضلمة من فئتني: الأوىل: ال�ضكان الأ�ضليون لتلك البالد ممن 
اعتنق الدين الإ�ضالمي، والثانية: امل�ضلمون املهاجرون اإىل تلك البالد الذين تركوا موطنهم 
الأ�ضلي ودفعهم اإىل الهجرة ال�ضطهاد يف وطنهم الأ�ضلي فهاجرت بدينها اإىل تلك البالد، 

اأو من اأجل العمل وطلب الرزق اأو للدرا�ضة وطلب العلم.



202

الهوية اإلسالمية لألقليات املسلمة في اجملتمعات غير اإلسالمية 
د. أحمد ضياء الدين حسنيالتحديات واحللول

وقد بداأ امل�ضلمون املهاجرون ينف�ضون غبار الغفلة عن اأعينهم وي�ضعرون باحلنني اإىل 
اأ�ضلهم، وبالهوية الدينية لهم، وباأن لهم عقيدة تخ�ضهم، ور�ضالة متيزهم، وطفقوا يت�ضلون 
امل�ضاجد  بناء  يف  امل�ضاعدة  منهم  يطلبون  الإ�ضالمي،  العامل  داخل  امل�ضلمني  باإخوانهم 
واإر�ضال العلماء والدعاة، وهذا الع�رص اجلديد لالأقليات امل�ضلمة هو ما نراه الآن يف الغرب 
ويف ال�رصق ويف ا�ضرتاليا واأفريقيا وما ي�ضمى )ع�رص ال�ضحوة الإ�ضالمية( ويكن اأن نق�صم 

مراحل هذا الع�رش الديد لالأقليات اإل ما ياأتي: 
مرحلة ال�ضعور بالهوية.. 1
مرحلة ال�ضتيقاظ. 2
مرحلة التحرك.. 3
مرحلة التجمع.. 4
مرحلة البناء.. 5
مرحلة التوطني.. 6
مرحلة التفاعل.. 7

ومرحلة التفاعل تلك هي التي جعلت الأقليات امل�ضلمة قادرة على التعبري عن هويتها 
والدفاع عن كينونتها )32( . ولكن هذا يحتاج اإىل جهد اأكرب تبذله الأقليات امل�ضلمة من داخل 
البالد  امل�ضلمون يف  يبذلها  فيها، وجهود  تعي�ض  التي  الإ�ضالمية  البالد غري  جمتمعها يف 

الإ�ضالمية لدعم تلك الأقليات ويظهر ذلك فيما يلي: 

املطلب األول: تفعيل الوجود اإلسالمي يف الدول غري اإلسالمية: 

اإذ ل بد من تفعيل الوجود الإ�صالمي ليكون موؤثراً يف القرارات يف الدول غري 
الإ�صالمية با يحقق م�صاحله ويحمي وجوده ويحفظ هويته من خالل)33( : 

Ú  اأوًل: تفعيل امل�ضاركات ال�ضيا�ضية والجتماعية والقت�ضادية لالأقليات امل�ضلمة يف
الغرب وامل�ضاركة يف بناء جمتمعهم وحتقيق تقدمه حتى يكونوا يداً فاعلة يف البناء.

Ú  ثانيًا: جتني�ض امل�ضلمني يف البالد غري الإ�ضالمية بجن�ضية تلك البالد التي يعي�ضون
فيها متهيداً لتفعيل م�ضاركتهم يف بلدهم وتكون ذات طابع وطني مقبول.

Ú .ثالثًا: اأن تكون لكل جالية م�ضلمة هيئة تتحدث با�ضمها هناك وترعى �ضوؤونها
Ú  واملذهبية واللغوية  واجلغرافية  العرقية  والنتماءات  التعدديات  توحيد  رابعًا: 
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لالأقليات امل�ضلمة من خالل طرح الإ�ضالم اإطارا دينيًا وح�ضاريًا لرت�ضيخ مفهوم الأخوة يف 
الإ�ضالم ليجتمع العامل ويتوحد يف م�ضلحة الأقليات امل�ضلمة.

Ú  خام�ضًا: الهتمام باأ�ضكال التعبري عن الهوية الإ�ضالمية من خالل املظهر وال�ضكل
باأ�ضماء  الأبناء  ت�ضمية  الإ�ضالمي،  اللبا�ض  اللحية،  )احلجاب،  الأفراد  م�ضتوى  على  �ضواًء 
اإ�ضالمية( اأم على م�ضتوى املنظمات )املدار�ض، واملراكز الإ�ضالمية، وامل�ضاجد، والأذان، ...( .

Ú  .ضاد�ضًا: دور الإعالم واللغة العربية يف احلفاظ على الهوية الإ�ضالمية�
Ú  الإ�ضالمية ولكن يف املراكز  لي�ض فقط يف  واإفطارات جماعية  �ضابعًا: عمل ولئم 

الأماكن العامة )احلدائق، النوادي، الفنادق( مما ي�ضهم يف البث والرت�ضيخ لهوية امل�ضلمني 
و�ضعورهم بالأخوة والتقارب فاإنه بثابة اإعالن لهويتهم الإ�ضالمية بال حياء اأو خجل.

Ú  امل�ضلمة باجلماعة  اللت�ضاق  على  املهجر  دول  يف  م�ضلم  كل  يحر�ض  اأن  ثامنًا: 
الأقرب، لأن يد اهلل مع اجلماعة لتحميه من الذوبان وتذكره بدينه وبالتايل يحمي هويته.

املطلب الثاني: تفعيل دور األسرة يف جمتمع األقليات املسلمة

وهي اأوىل املوؤ�ض�ضات الرتبوية واأهمها، ذلك اأنها اأول ما يت�ضل به الطفل بعد ولدته 
ويتفاعل معه، ويك�ضب عن طريق تفاعله اأ�ضا�ضيات لغته وعقيدته ومعايري �ضلوكه، وكثرياً 

من مقومات �ضخ�ضية.
ولكي توؤدي الأ�رصة وظائفها، ل بد اأن تقوم على اللتزام ب�رصع اهلل، والرتابط الأ�رصي 
والتما�ضك الأخالقي، ومن اأهم املتطلبات الالزمة يف ت�ضكيل هوية النا�ضئة: الرتبية الإميانية، 
لذلك  والو�ضائل  الأ�ضاليب  اأهم  ومن  اجل�ضدية،  والرتبية  العقلية  والرتبية  اخللقية  والرتبية 
والرتبية  العادات،  واكت�ضاب  والتعويد  والتوجيه،  باملوعظة  والرتبية  احل�ضنة،  القدوة  هي: 
بل  والإحلاد  الكفر  اأذية  و�رص  املب�رصون،  يكتبه  ما  كل  من  الن�ضء  يح�ضن  باملالحظة مما 
بناء املجتمع  نافعًا يف  �ضجاعة وجراأة يكون ع�ضواً  بكل  الإ�ضالم  اأجل  لينطلق من  تدفعه 

امل�ضلم واحلفاظ على هويته الإ�ضالمية املميزة. 
ومن اأهم املقرتحات التي حتافظ على هوية الأقليات امل�صلمة يف املجتمعات 

غري الإ�صالمية)34( : 
Ú  اأوًل: تقنني وتر�ضيد الزواج بني امل�ضلمني وغري امل�ضلمني، عن طريق الدعاة واملراكز

الإ�ضالم وتعاليمه  اأطفال ل يعرفون �ضيئًا عن  اإجناب  الإ�ضالمية والتوعية با يرتتب على 
ومدى خطورة ذلك على هويتهم الإ�ضالمية.

Ú  ثانيًا: التقاء الأ�رص بع�ضها مع بع�ض يف حلقات درا�ضية. ومنا�ضبات دينية واأن�ضطة
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اجتماعية من �ضاأنها توثيق الروابط الإ�ضالمية بني تلك الأ�رص وتقوية هويتها الإ�ضالمية.
Ú  ثالثًا: اأن يحر�ض امل�ضلم حيث يعي�ض على حفظ نف�ضه وزوجته واأولده من خالل

التثقيف والتوعية وامل�ضاركة بالأن�ضطة واللقاءات والرتدد على امل�ضجد واملركز الإ�ضالمي.
Ú  ليمكن وعملهم،  ودرا�ضتهم  تواجدهم  واأماكن  امل�ضلمة  الأ�رص  على  التعرف  رابعًا: 

التن�ضيق معهم قدر الإمكان يف تاأ�ضي�ض مدر�ضة، اأو بناء جامع، اأو ال�ضرتاك يف م�رصوع، اأو 
تن�ضيط بقالة خا�ضة اأو ال�رصاء من ملحمة اإ�ضالمية وغري ذلك.

Ú  وعائلته باأقاربه  ات�ضال  على  الإ�ضالمية  البالد غري  امل�ضلم يف  يبقى  اأن  خام�ضًا: 
اأقوى العوامل املر�ضخة للهوية يف نفو�ض  واأهله يف وطنه، فالرتباط بالأهل والوطن من 

املغرتبني.
Ú  متكافئة فر�ض  اإعطاء  من  بد  ل  ذلك  وليتحقق  النتماء،  تعني  الهوية  �ضاد�ضًا: 

للم�ضلمني يف الدول غري الإ�ضالمية مع اأفراد املجتمع فيها يف الوظائف يف القطاع العام 
واخلا�ض وتكامل النظام الدرا�ضي، والتاأقلم مع املجتمع مما ي�ضعر الفرد امل�ضلم اأنه ع�ضو 
حق  يف  كاأ�ضا�ض  املعتقد  يف  الختالف  ب�ضبب  عنهم  يختلف  ل  املجتمع  ذلك  اأع�ضاء  من 

املواطنة )35( .

املطلب الثالث: تفعيل دور املسجد يف جمتمع األقليات املسلمة

ما�ضيه  يف  الأول  الرتبوي  املعلم  ميثل  لكونه  الهام  الرتبوي  وجانبه  اأهميته  وتربز 
اأهم وظائف  امل�ضلمني وتهذيبهم وتعمري قلوبهم بالإميان ومن  وحا�رصه، وتوليه توجيه 
باقي  مع  دوره  يتكامل  بحيث  بدينهم  النا�ض  وتب�ضري  القراآن  وتعليم  العلم  ن�رص  امل�ضجد: 
املوؤ�ض�ضات الرتبوية كالأ�رصة واملدر�ضة، ومن اأهم و�ضائله: خطبة اجلمعة والدرو�ض والندوات 

وغريها.
ويتم ذلك من خالل: 

Ú  اأوًل: تطوير اخلطاب الديني يف اجتاه اإ�ضالمي داخل هذه املوؤ�ض�ضة الدينية ليكون
القطرية  احلدود  ويتجاوز  الأقليات،  جمتمع  يف  املتعدد  الوجود  هذا  مكونات  لكل  جامعًا 
قائمة  على  امل�ضرتكة  الإ�ضالمية  الهوية  ق�ضية  وطرح  واملذهبية  احلزبية  والختالفات 

اهتماماته )36( .
Ú  ثانيًا: تر�ضيخ هوية الأقليات امل�ضلمة عن طريق اغتنام املنا�ضبات الدينية كالأعياد

العالقات  امل�ضلمني وتوطني  اأثر كبري يف قلوب  له من  الخ ملا  واجلمع ورم�ضان واحلج... 
الطيبة بينهم يف امل�ضجد واملراكز الإ�ضالمية، فيتوحد امل�ضلمون يف الغرب يف عبادة واحدة 
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واأ�ضلوب حياة واحد فهو بحق جامعة امل�ضلمني يف الغرب )37( .
Ú  لالأ�رص اللقاءات  من  العديد  بتنظيم  الإ�ضالمية  واملراكز  امل�ضاجد  تقوم  اأن  ثالثًا: 

بالهوية  ال�ضعور  وير�ضخ  الأخوة  فكرة  يقوي  مما  بع�ض،  على  بع�ضها  ليتعرف  امل�ضلمة 
الإ�ضالمية امل�ضرتكة )38( .

Ú  رابعًا: العتكاف يف الع�رص الأواخر من �ضهر رم�ضان، فهذه الفكرة موؤثرة جداً يف
نف�ض امل�ضلم مما يجدد عالقته مع اهلل تعاىل، ومع اإخوانه امل�ضلمني فهو بثابة جتديد �ضنوي 

لهوية امل�ضلمني.
Ú  العامل يف  والوعاظ  العلماء  لكبار  وامل�ضاجد  الإ�ضالمية  املراكز  دعوة  خام�ضًا: 

الإ�ضالمي لإلقاء حما�رصات ودرو�ض فيها مما ير�ضخ هوية امل�ضلم.
Ú  :ضاد�ضًا: تفعيل دور امل�ضاجد وما يلحق بها من املراكز الإ�ضالمية لتحوي ما يلي�

وجمعية  متطوراً،  وم�ضتو�ضفًا  املهني،  للتدريب  ومراكز  والإناث،  الذكور  لتعليم  مدر�ضة 
والأبحاث  للدرا�ضات  ومركز  مثاًل،  كاللحوم  ال�رصورية  الغذائية  املواد  لبيع  ا�ضتهالكية 
ثقافية  اإ�ضالمية  ومكتبة  امل�ضلمني،  حال  ودرا�ضة  املجتمع  حاجات  مع  يتحقق  ب�ضتوى 
عامة، وقاعة للمحا�رصات والندوات وقاعة للمنا�ضبات الإ�ضالمية العامة. وقاعات لالأن�ضطة 
الريا�ضية املتنوعة تراعي فيها الأحكام ال�رصعية،، واأماكن خا�ضة بن�ضاطات الن�ضاء على 

اختالفها وتنوعها كمحو الأمية العربية وتدريب مهني واإنتاج منزيل ودار ح�ضانة )39( .

املطلب الرابع: تفعيل دور املدرسة يف جمتمع األقليات املسلمة

تعد املدر�ضة البيئة التي حتت�ضن الطالب طوال �ضنوات تعلمه، وتزوده بجموعة من 
واملعرفة  بالعلم  وتزوده  الغد،  عامل  ولوج  من  متكنه  التي  واملهارات  واخلربات  املعارف 
الالزمة ولإجناح عمل املدر�ضة املعا�رصة ورغبة يف حتقيق غاياتها التي اأن�ضئت من اأجلها 
يف بناء ال�ضخ�ضية الإ�ضالمية واملحافظة على هوية الأمة وثقافتها وح�ضارتها من خالل: 

Ú  املعلم: ودوره يف �ضياغة �ضخ�ضية الفرد امل�ضلم، من خالل كونه القدوة ال�ضاحلة
ويعمل ب�ضدق واإخال�ض، وعلى قدر كبري من املعرفة وال�ضعي و�ضعة الإطالع، واأن يعمل على 
غر�ض القيم الإميانية يف نفو�ض الطلبة لتثبيتهم على القيم ال�ضحيحة البعيدة عن النحراف.

Ú  العقيدة مع  واملن�ضجمة  وال�ضنة،  القراآن  من  امل�ضتقة  الأهداف  املناهج: من خالل 
العتزاز  وغر�ض  ال�رصعية  بالعلوم  والعناية  احلياة،  مناحي  لكل  واملتممة  الإ�ضالمية 
بالعقيدة، واإعادة توجيه العلوم الإ�ضالمية الوجهة ال�ضليمة ويكون املنهاج اإ�ضالميًا عامليًا، 
ويجمع بني الأ�ضالة واملعا�رصة، وي�ضاوي بني اجلن�ضني، ويهتم باللغة العربية، ويت�ضف 
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بالن�ضجام والبعد عن التناق�ض، وبالن�ضبة لالأ�ضاليب والو�ضائل والأن�ضطة، واأهمها القدوة 
والأن�ضطة  والن�ضح  التوجيه  واأ�ضلوب  واملناق�ضة،  واحلوار،  العملية،  واملمار�ضة  ال�ضاحلة 

واأهمها اجلماعات الأدبية وال�ضحافة والإذاعة املدر�ضية وغريها.
ومن اأهم املقرتحات لدور املدر�صة يف جمتمع الأقليات امل�صلمة ما يلي: 

Ú  اأوًل: اإن�ضاء عدد من املدار�ض الإ�ضالمية اخلا�ضة، لكي يتمكن امل�ضلمون من اإحلاق
اأبنائهم بها، ومن خاللها ميكن نقل الآداب الإ�ضالمية اإليهم، وتعويد الطالب عليها لتكون 

�ضببًا هامًا يف احلفاظ على هويتهم وعقيدتهم )40( .
Ú  الأقليات يف كيفية حتقيق اأن تقوم املدر�ضة بدور تثقيفي وتوعوي لأبناء  ثانيًا: 

التوازن بني امل�ضاركة الفعالة يف الوطن الغربي، وبني العتزاز بالهوية الإ�ضالمية، اأي كيف 
يكون اأمريكيًا على �ضبيل املثال ولكنه يف نف�ض الوقت م�ضلم وموؤثر يف واقع احلياة العامة 

الجتماعية )41( .
Ú  ،ثالثًا: التاأهيل للكوادر التي �ضتقوم بهمة التدري�ض والرتبية يف املدار�ض الإ�ضالمية

بحيث ت�ضتطيع غر�ض مقومات الهوية الإ�ضالمية يف نفو�ض النا�ضئة يف مواجهة الأ�ضاليب 
احلفاظ على  اأجل  من  الإ�ضالمية  الدول غري  الر�ضمية يف  املدار�ض  عليهم يف  التي متار�ض 

ثقافتهم وهويتهم الإ�ضالمية.

املطلب اخلامس: تفعيل دور املسلمني يف العامل اإلسالمي جتاه األقليات املسلمة يف العامل

اأمة ذات ر�ضالة عاملية-  اأن يكون- بو�ضفهم  اأنه يجب  اإدراك  ينبغي على امل�ضلمني 
العامل  يقود  اأ�ضبح  الذي  الغرب هو  اأن  باعتبار  الغرب  اأثر يف بالد  ذو  اإ�ضالمي  لهم وجود 
ويوجه �ضيا�ضته واقت�ضاده وثقافته، فلو مل يكن لالإ�ضالم وجود هناك، لوجب على امل�ضلمني 
اإن�ضاء هذا الوجود، ليقوم باملحافظة على امل�ضلمني الأ�ضليني  اأن يعملوا مت�ضامنني على 
يف ديارهم، ودعم كيانهم املعنوي والروحي، ورعاية من يدخل يف الإ�ضالم منهم، وتلقي 
الوافدين من امل�ضلمني واإمدادهم با يلزمهم من ح�ضن التوجيه والتفقه والتثقيف، بالإ�ضافة 
اإىل ن�رص الدعوة الإ�ضالمية بني غري امل�ضلمني )42( . قال تعاىل: {َوَما اأَْر�َصْلَناَك اإِلَّ َرْحَمًة 

ْلَعامَلِنَي} )الأنبياء: 107( . لِّ
ويكمن واجب امل�صلمني نحو جمتمع الأقليات ما ياأتي)43( : 

اأن يعينوا على تثبيت الإ�ضالم يف نفو�ضهم، وعلى دعوتهم اإىل الإ�ضالم.. 1
اأن يبعثوا اإليهم من يوؤيدهم يف تثبيت الدين.. 2
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اأن ي�ضتقدموا منهم من يتلقى العلم يف البالد الإ�ضالمية، فيكون هناك تبادل بني . 3
تلك الأقليات وبني جماعات امل�ضلمني، حتى ين�ضطوهم ويعينوهم يف مهمتهم.

يعرف . 4 حتى  عليها،  هم  التي  للم�ضلمني  اأحوالهم  يبينوا  اأن  الأقليات  هذه  على 
امل�ضلمون اأمرهم ويطلعوا على اأحوالهم لأن كثرياً من امل�ضلمني ل يعرفون عنهم �ضيئًا.

ومن املقرتحات اأي�صاً لدور العال الإ�صالمي تاه احلفاظ على هوية الأقليات 
امل�صلمة ما يلي)44( : 

وتو�ضيحها  ♦ عنها  والدفاع  ون�رصتها  الغرب  يف  امل�ضلمني  ق�ضايا  متابعة  اأوًل: 
و�رصحها وبذل اجلهد يف �ضبيل ذلك.

ثانيًا: دعم �ضعوب العامل الإ�ضالمي لإخوانهم يف الأقليات دعمًا معنويًا وذلك من  ♦
خالل: 

الربيد أ.  اأو  الإنرتنت  طرق  عن  الدينية  املنا�ضبات  يف  لهم  تهنئة  بطاقات  اإر�ضال 
العادي اأو ر�ضائل املحمول، من قبل الأفراد واملوؤ�ض�ضات املالية ملا له من اأثر طيب بوحدة 

امل�ضلمني واأخوتهم.
ميكن عمل موقع متخ�ض�ض للتعارف بني امل�ضلمني يف البالد غري امل�ضلمة وبقية ب. 

امل�ضلمني يف العامل كله.
زيارته  عند  الإ�صالمي  العال  رابطه  وفد  قدمها  التي  والتو�صيات  القرتاحات 

لل�صني ما ي�صهم يف دعم هويتهم وثقافتهم الإ�صالمية)45( : 
ا�ضتمرار الت�ضال باجلماعات امل�ضلمة يف ال�ضني ال�ضعبية عن طريق تبادل الوفود  �

الدينية  والتوعية  الإ�ضالمية،  امل�ضاعر  تقوية  من  فيه  ملا  الإ�ضالمية  ال�ضخ�ضيات  واإر�ضال 
والتوجيه واإيقاظ احل�ض الإ�ضالمي.

لتوعية  � والإيغورية  ال�ضينية  اللغتني  يجيدون  ممن  واملر�ضدين  الدعاة  اإر�ضال 
اجلماعات الإ�ضالمية.

دعوة ع�رصات من زعماء امل�ضلمني ال�ضينني من �ضا�ضة وعلماء لأداء فري�ضة احلج  �
�ضنويًا ملدة خم�ض �ضنوات، وكذلك كبار املوظفني امل�ضلمني يف احلكومة ال�ضينية.

اإىل اجلمعيات . 1 اإر�ضال امل�ضاحف والكتب واملجالت الإ�ضالمية واملحلية املختلفة 
الإ�ضالمية املركزية والفرعية يف اأنحاء ال�ضني ال�ضعبية.

ت�ضهيل �ضبل احلج للراغبني يف اأداء فري�ضة احلج من ال�ضني ال�ضعبية، وذلك بتعيني . 2
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مطوف ودليل خا�ض بهم يف مكة املكرمة واملدينة املنورة ل�ضتقالبهم وترحيلهم اإىل احلج.
زيادة املنح الدرا�ضية املقررة لأبناء امل�ضلمني من اأهل ال�ضني ال�ضعبية ومن تكون . 3

درا�ضتهم منهم خارج اململكة العربية ال�ضعودية كالأزهر وغريها.
الرتك�ضتانية . 4 باللغة  بجدة  ال�ضعودية  الإذاعة  تبثه  الذي  الإذاعي  الإر�ضال  تقوية 

لإ�ضماع �ضمال و�رصق ترك�ضتان.
بث اإذاعة باللغة ال�ضينية مل�ضلمي ال�ضني ال�ضعبية وجنوب �رصق اأ�ضيا من ال�ضينيني . 5

على غرار البث الرتك�ضتناي وتقوية البث من بنغالد�ض.
الت�ضال والتعاون مع اجلمعية الإ�ضالمية ال�ضينية يف ال�ضني ال�ضعبية با يقوي . 6

على  بالنفع  ويعود  الإ�ضالمية  املوؤ�ض�ضات  من  وغريها  الإ�ضالمي  العامل  برابطة  عالقتها 
امل�ضلمني يف ال�ضني ال�ضعبية.

فتح مكتب لرابطة العامل الإ�ضالمي اأو تعيني مبعوث لها يف ال�ضني ال�ضعبية ي�رصف . 7
على امل�ضاعدات التي تقدمها، ويوثق ال�ضالت بني اجلماعات الإ�ضالمية يف ال�ضني والرابطة.

تخ�ضي�ض مقعد ملمثلي ال�ضني ال�ضعبية يف املجل�ض الأعلى العاملي للم�ضاجد.. 8

اخلامتة

وت�صمل: ال�صتنتاجات والتو�صيات

االستنتاجات: 

لقد تو�صل الباحث اإل ال�صتنتاجات الآتية: 
اإن الهوية الإ�ضالمية تعني التفرد والذاتية، بحيث متيز اأمة من غريها من الأمم يف . 1

كل مناحي حياتها.
القراآن . 2 هما  لالإ�ضالم  العام  الإطار  ير�ضمان  اأ�ضا�ضيان  م�ضدران  الإ�ضالمية  للهوية 

الكرمي وال�ضنة ال�رصيفة.
العقيدة . 3 وهي  الدعائم،  من  جمموعة  على  اإل  القوية  الإ�ضالمية  الهوية  تقوم  ل 

وال�رصيعة واللغة والأخالق والتاريخ والرتاث والفكر والثقافة لالأمة الإ�ضالمية.
يربز دور الهوية الإ�ضالمية واأهميتها لدى امل�ضلمني الذين يعي�ضون يف البالد غري . 4

الإ�ضالمية، يف اإثبات وجودهم وانتمائهم لدينهم واأمتهم.
هناك العديد من التحديات التي تواجه امل�ضلمني يف املهجر من ناحية التزامهم . 5
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وتراثها  الأمة  بتاريخ  املعرفة  وقلة  واللغة  العقيدة  �ضعف  اأبرزها  الإ�ضالمية،  بهويتهم 
وثقافتها وقيمها، والهجمات ال�رص�ضة على هويتهم من داخل جمتمعهم الذي يعي�ضون فيه.

خالل . 6 من  هويتهم  على  احلفاظ  يف  مهم  دور  املهجر  يف  امل�ضلمة  الأقليات  على 
موؤ�ض�ضات الرتبية عندهم كاملدر�ضة وامل�ضجد والأ�رصة، وهناك اأي�ضًا دور بارز للم�ضلمني يف 

العامل الإ�ضالمي جتاه م�ضلمي الأقليات يف دعم احلفاظ على هويتهم وثقافتهم.

ثانياً: التوصيات

ومن اأهم التو�صيات التي يو�صي بها الباحث ما يلي: 
على العامل الإ�ضالمي حتمل م�ضوؤوليته جتاه امل�ضلمني يف املهجر من اأجل دعمهم . 1

بالطرق املادية واملعنوية للثبات والبقاء على هويتهم الإ�ضالمية، وال�ضتمرار يف ظهورها 
يف جمتمعهم غري امل�ضلم.

املهجر . 2 بالد  يف  الإ�ضالمية  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات  دعم  على  امل�ضلمون  يحر�ض  اأن 
بتزويدها باملناهج الدرا�ضية واملعلمني املوؤهلني الذين ي�ضهمون يف دعم هوية امل�ضلمني 

يف تلك البالد.
املتطورة . 3 التعليم  واأدوات  الكتب  من  باملزيد  الإ�ضالمية  واملراكز  امل�ضاجد  تزويد 

املرئية وامل�ضموعة التي ت�ضهم يف توعية اأولئك امل�ضلمني برتاث الأمة الإ�ضالمية وبتاريخها 
لتعميق ارتباطها بهويتها.

البالد، . 4 تلك  اأهل  اإىل  والإر�ضاد  الدعوة  يف  املتمر�ضني  الدعاة  من  جمموعة  اإر�ضال 
لهويتهم،  الأقليات،  من  امل�ضلمني  اأولئك  انتماء  اأهمية  تظهر  وندوات،  حما�رصات  لعمل 

وظهوره بارزاً يف �ضلوكهم ولبا�ضهم وممار�ضتهم الدينية.
ر�ضل . 5 بثابة  وهم  الغرب،  يف  الإ�ضالم  �ضورة  هي  املهجر  يف  امل�ضلمة  الأقليات 

باإر�ضال  ماديًا  دعمهم  من  بد  فال  الإ�ضالمية،  غري  البالد  تلك  يف  الإ�ضالمي  للعامل  ودعاة 
مبالغ مالية، ومعنويًا باإر�ضال الدعاة واملربني واملعلمني.

اأن حتر�ض اجلماعات الإ�ضالمية يف الأقليات يف البالد غري الإ�ضالمية على توحيد . 6
الإ�ضالم  خلدمة  عملها  وتوجيه  والطائفية،  املذهبية  اخلالفات  ونبذ  وجهودهم،  كلمتهم 

وامل�ضلمني يف الغرب.
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