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اإلىداء
إلى روح والدي ،رحمو اهلل ،وتقبمو في الصالحيف.
إلى أمي الحبيبة ،أمد اهلل في عمرىا ،وأحسف عاقبتيا.

ابنتي ثناء وشيادة – حفظوف اهلل .-
إلى الزوجة الغالية ،الصابرة ،معممة الناس الخير ،و ّ
إلى أشقائي وشقيقاتي وأقربائي وأنسبائي ،رعاىـ اهلل أجمعيف.
إلى كؿ مف رّباني ،وعممني ،وأحبني ،ودعا لي بخير.
إلى األسرى والمعتقميف ،متمنياً ليـ الفرج العاجؿ القريب.

إلى أبناء الجالية العربية واإلسبلمية في بريطانيا ،الذيف حفظوا اليوية ،وقموبيـ تيفو إلى فمسطيف إلييـ

جميعاً أىدي ىذا الجيد المتواضع.

ه

شكر وتقدير
الحمد هلل أوالً وآخ اًر الذي أعانني عمى إنجاز ىذا البحث.

وأتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف والتقدير مف أستاذي ،والمشرؼ عمى رسالتي الدكتور عبد الرحمف الحاج

إبراىيـ عمى تفضمو باإلشراؼ عمى الرسالة أوالً ،ثـ عمى ما أوالني

ذخر لمشعب واألمة والوطف.
إعدادي لمرسالة ،أدامو اهلل اً

إياه مف توجيو ورعاية خبلؿ

وأتقدـ بالشكر بالجزيؿ مف األسا تذة الكراـ د .محمد عمراف ،ود .باسـ شمش ،ود .سميح حمودة،
واألستاذ عماد الترتير ،واألستاذ محمود أبو كويؾ ،عمى ما بذلوه مف نصح وكرـ جميؿ.

كما وأشكر إخواني في و ازرة األوقاؼ  ،وزمبلئي في دائرة أوقاؼ راـ اهلل والبيرة عمى وقوفيـ بجانبي
خبلؿ فترة دراستي في جامعة القدس.

وال أنسى مف الشكر إخواني وأصدقائي الذيف شجعوني عمى إتماـ ىذه الرسالة ،وخاصة الميندس عماد

المربوع وأشقائو.

ابنتي ثناء وشيادة عمى توفيره ّف األجواء المناسبة أثناء إعدادي ىذه
وشكر خاص إلى الزوجة الغالية و ّ
الرسالة.
وليـ مني جميعاً كؿ الحب والوفاء والدعاء.

و

ممخص
إف تاريخ العرب والمسمميف قديـ في القارة األوروبية ،ووصوليـ إلييا كاف عمى مراحؿ ،ابتدأت

بنزوليـ إلى أسبانيا ،وأكثر األعداد مف العرب والمسمميف جاءت مياجرة إلى أوروبا بعد الحربيف

العالميتيف ،وكانت ليذه اليجرات أسباب عديدة ،منيا السياسية ،واالقتصادية ،باإلضافة إلى اليجرة

لطمب العمـ ،وغير ذلؾ...

إف تمؾ اليجرات المتوالية عممت عمى وجود جاليات عربية واسبلمية في كافة البمداف

األوروبية ،وواجيت أبناء ىذه الجاليات عوائؽ عديدة ،مف أىميا :الصورة السمبية لكؿ طرؼ في ذىف

اآلخر ،والنظرة االستعبلئية عند األوروبيي ف ،باإلضافة إلى القصور الناتج مف العرب والمسمميف في
الوصوؿ إلى االندماج اإليجابي في المجتمعات األوروبية ،وفي سبيؿ تذليؿ ىذه العقبات ،أُنشئت

جمعيات ومؤسسات عربية واسبلمية كثيرة في أوروبا.

وكنموذج لمعبلقة بيف الجانبيف العربي اإلسبلمي واألوروبي ،اختار الباحث "بريطانيا" لي تناوؿ

مف خبلليا حاؿ العرب والمسمميف في أوروبا عف قرب ،وبشيء مف التفصيؿ.

الميبلدي ،
إف عبلقة العرب والمسمميف مع بريطانيا بدأت مف ذ منتصؼ القرف السادس عشر
ّ

مف خبلؿ التجار والبحارة اإلنجميز ،واالحتكاكات مع العثمانييف ،ومنيا تعرؼ البريطانيوف عمى

اإلسبلـ ،وكاف "جوف نيمسوف" أوؿ بريطاني يدخؿ في ديف اإلسبلـ ،ثـ زاد االتصاؿ بيف الجانبيف في
فترة االستعمار البريطاني لممناطؽ العربية واإلسبلمية  ،في أوائؿ القرف التاسع عشر ،وأخذت أفواج
المياجريف تتدفؽ إلى بريطانيا ،حتى وصؿ عددىـ إلى أكثر مف مميونيف مع بداية القرف الحادي

والعشريف ،أغمبيـ مف الباكستاف وبنغبلديش.

مع وجود ىذه النسبة المرتفعة مف المسمميف في بريطانيا ،والتي أىؿتىـ ليكونوا أكبر أقمية دينية

في بريطانيا ،فإف العبلقة أخذت تنتظـ شيئاً فشيئاً مع المؤسسة البريطانية عمى المستويات
التربوية والسياسية واالقتصادية والحقوؽ المدنية.

كافّة ،

إف ىذا االمتداد لمعرب والمسمميف في بريطانيا ،مع تنوع أعراقيـ قد أوجد ليـ مشكبلت

مختمفة ،كما ظيرت أماميـ عوائؽ متعددة ،ومف ذلؾ :الفرقة بينيـ ،والتمييز العنصري ضدىـ ،وظيور
نزعة لمتطرؼ عند بعضيـ ،ووجود إعبلـ سمبي يشوه صورتيـ ،عدا المشكبلت االجتماعية المختمفة

كانتشار البطالة ،والمشاكؿ األسرية ،وغير ذلؾ ...ولممساىمة في عبلجيا ،والعمؿ عمى تحسيف
ز

أوضاع العرب والمسمميف ،فقد تشكمت العشرات مف الجمعيات والمؤسسات العربية واإلسبلمية عمى

امتداد الساحة البريطانية.

واستطاع العرب والمسمموف في بريطانيا أف يرتقوا بأنفسيـ ،و أبدعوا في عطائيـ لممجتمع

البريطاني الذي يعيشوف فيو ،ما أكسبيـ مكانة عند البريطانييف ،ورفعت نسب

ة احتراميـ ،وأعطوا

النموذج األمثؿ لممواطنة وصدؽ االنتماء ،وفي ىذا اإلطار برزت شخصيات كثيرة في الماضي

والحاضر مف المبدعيف ،وفي المجاالت كافة.

وما داـ االنتماء الحقيقي ؿلعرب والمسمميف ؼي بريطانيا لممجتمع الذي يعيشوف فيو ،مع

الحفاظ عمى اليوية ،واالستمرار في تنظيـ صفوفيـ ،وتحسيف أوضاعيـ موجوداً ،فإف تعايشيـ سيكوف

إيجابيا في النواحي كافة ،وسيكوف مستقبميـ زاى اًر ،رغـ ما سي القونو مف مصاعب وأشواؾ ،وبالمثابرة
وتضافر الجيود سيكوف يوميـ أفضؿ مف أمسيـ ،وغدىـ أفضؿ مف يوميـ.

ومشكمة الدراسة تتمثؿ في دراسة واقع العرب والمسمميف في بريطانيا ،وفي تشخيص واقع

اندماجيـ اإليجابي أو السمبي في المجتمع البريطاني عمى ضوء واقع العبلقات مع المؤسسة
البريطانية ،بمستوياتيا المتعددة.

وكذلؾ تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلشكاالت التي تواجو الواقع العربي واإلسبلمي في بريطانيا،

وما ىو دور بعض المؤسسات والجمعيات العربية واإلسبلمية العاممة عمى الساحة البريطانية ،وكيؼ

يمكف استشراؼ الواقع العربي واإلسبلمي في العقود المقبمة في بريطانيا ،والدور الذي قامت بو

شخصيات عربية واسبلمية مبدعة في رفع منسوب االحتراـ لمعرب والمسمميف.

وتعتبر ىذه الدراسة ميمة ،ذلؾ أنيا تجسيد لجيود حثيثة استند إلييا الباحث لتشخيص واقع

العرب والمسمميف في بريطانيا عمى أسس عممية منيجية الستقراء األىمية االجتماعية لمعرب

والمسمميف في بريطانيا ،وتعتبر كذلؾ ،كونيا مف أولى الدراسات في فمسطيف في ىذا الموضوع ،عدا

أنيا قاعدة مفاىمية لجيود بحثية الحقة ،ومما يزيد في أىمية ىذه الدراسة أنيا جاءت بعد ىجمات 11

أيموؿ ،وتفجيرات لندف .2005

وقد تحددت الدراسة بمحددات متعددة ،وىي محددات زمنية ،وىي الفترة الممتدة مف – 1973

 ،2007استناداً إلى بدء الحوار العربي األوروبي ،ومحددات مكانية ،وىي بريطانيا ،ومحددات

ح

إف المفاىيـ تتحد كما عرفيا الباحث إجرائيا ،وأخي اًر ،محددات إجرائية ،فقد اعتمد
مفاىمية ،حيث ّ
الباحث مراجعة األدب كمنيجية تاريخية لدراسة الحالة.
أما المنيج الذي اعتمده الباحث في ىذه الرسالة ،فيو المنيج الوصفي ،وكذلؾ تـ استخداـ

المنيج التاريخي في بعض األجزاء عندما يستوجب األمر ذلؾ.

ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث ،بياف واقع العرب والمسمميف في بريطانيا ،وبنيتيـ

الثقافية ،واظيار طبيعة عبلقتيـ مع المؤسسة البريطانية الرسمية ومع المجتمع المدني ،كما أف ىذه

الدراسة عممت عمى تبييف المشكبلت التي تواجو الجالية العربية واإلسبلمية عمى الساحة البريطانية،

وأثر المؤسسات والجمعيات العربية واإلسبلمية ىناؾ ,ومف النتائج الميمة لمدراسة ،أنيا استشرفت

مستقبؿ الواقع العربي واإلسبلمي في بريطانيا.

وفي نياية ىذه الدراسة ،وضع الباحث مجموعة مف التوصيات ،جعميا بعد الخاتمة.

ط

Abstract
The history of Arabs and Muslims in Europe is very old. Through Spain they
entered the rest of Europe . most of this immigration occurred after the world wars I and II
, there were many reasons well as the search for knowledge among other things . this to
the creation of closed Arab and Muslim communities throughout Europe . the people in
these communities faced numerous obstacles including the negative image of each other in
their own minds , and the belittling attitudes of the Europeans towards them , this was
coupled with the inability for positive integration in to the European community .
In order to overcome these obstacles several
organizations were established in Europe.

Arab and Islamic societies and

The researcher chose Britain as an example to reflect the relationship of Arabs and
Muslims with the Europeans.
In the mid 16th century, Arab and Muslim relationship with the British started
through merchants and British sailers and the Ottoman Empire through them the British
were exposed to the Muslim religion, John Nelson was the first British to convert to Islam,
During the British colonization of the Arab and Muslim regions enhanced the relationship
between both sides.
In the early 19th century , masses of immigrants entered Britain , By the early 21st
century their numbered reached more than 2 million , were most of them were from
Pakistan and Bangladesh with this high percentage of Muslims in Britain , they became the
largest religious minority , little by little , the relationship with the British society lagan to
grow on all levels .
Including cultural politics, economics and civil rights.
with all the different saxes of Arabs and challenges surfaced these included ,
internal division , discrimination against them , negative media propaganda as well as
social problems ( i.e. unemployment , family problems etc ……….) .
To overcome and improve their situation, tens of Arab and Muslim organizations
and societies emerged throsehour the British scene.
Arabs and Muslims were able to become prominent in the society and move to win
the acceptance and respect of the British. They become model citizens sever a
distinguished personalities arose from the Arab and Muslim community on all levels
arcading yousef Islam , majdi yacoub , lord Hialy , Hayat sandy to nome a few
As long as the Arab and muslins living in Britain maintained a true loyalty to the
community they live in , while keeping their nonentity and improving their situation : they
can live positively on all levels , and have a Monishing future .

ي

بسم اهلل الرحمن الرحيم

المقدمة

إف وضع العرب والمسمميف في أوروبا ال يعتبر ظاىرة عابرة تاريخياً ،حيث أف وجودىـ كاف

قديماً ،يعود إلى بداية القرف الثامف الميبلدي ،واستمرت أعدادىـ في ازدياد حتى يومنا الحاضر

( ،)2007ما دعا لكثير مف خبراء الغرب لدراسة ىذه المسألة ،ومف أىـ القضايا التي اىتـ بما ىؤالء
الخبراء عند دراستيـ لؤلوضاع المستقبمية ألوروبا ىي برمجة اليجرة إلى ببلدىـ ،وخاصة أف أكثر

المياجريف ىـ مف العرب والمسمميف.

إف وجود األعداد الكبيرة مف العرب والمسمميف في أوروبا يتطمب كذلؾ مف الخبراء

والمختصيف العرب والمسمميف وضع دراسات ،وعقد ندوات والقياـ بأبحاث تساىـ في ارتقاء العرب
والمسمميف في المجتمعات األوروبية ،وخاصة في ظؿ الصور القاتمة التي يحاوؿ بثيا عف العرب

والمسمميف مجموعة مف المفكريف الغربييف ،وبالتحديد بعد ىجمات  /11أيموؿ وانتشار ما يسمي بػ "

اسبلموفوبيا" في اإلعبلـ الغربي بأشكالو المتنوعة.

ومف أكثر الدوؿ األوروبية التي سنت قوانيف وأصدرت مراسيـ لمواجية ىذا الوضع الجديد ىي

بريطانيا ،باإلضافة إلى فرنسا وألمانيا ،رغـ أف بريطانيا مف الدوؿ التي أعطت الجالية العربية

واإلسبلمية مساحة كبيرة لمتحرؾ عمى األراضي البريطانية ،حيث نالت قسطاً مف التسامح والحريات
الدينية والسياسية واالجتماعية والثقافية .وقد سمح ىذا االنفتاح بتطوير نشاطات عديدة لمجالية العربية
واإلسبلمية جعمتيـ يشعروف بارتياح أكثر مف وضع إخوانيـ في أي بمد أوروبي آخر .فنبلحظ كثرة

المساجد والمراكز والمؤسسات العربية واإلسبلمية الناشطة في بريطانيا ،عدا عف الصحؼ والمجبلت

العربية واإلسبلمية التي يوزع بعضيا يومياً وبعضيا اآلخر أسبوعيا أو شيرياً...

وتجمع العرب والمسمموف في بريطانيا قضايا كثيرة ،أماـ المؤسسات البريطانية قانونياً وتربوياً
واجتماعياً واقتصادياً وىـ يتحركوف لنيؿ كامؿ حقوقيـ ،رغـ وجود معوقات واشكاالت عديدة تقؼ أماـ
تقدميـ نحو األفضؿ ،ولكف مف يستشرؼ المستقبؿ يجد أف األمور تسير نحو واقع جديد لمعرب

والمسمميف في بريطانيا قد يكوف نموذجاً لمتعايش والمواءمة مع التجمعات الغربية.
وقد جاءت ىذه الرسالة مقسمة إلى مقدمة تتبعيا

توصيات.

ك

خمسة فصوؿ  ،ثـ أردفتيا بخاتمة تتبعيا

في المقدمة تحدثت عف موضوع الرسالة بشكؿ عاـ  ،ثـ ضمنتيا أىداؼ الدراسة  ،وأىميتيا،
ؼ
وخمفيتيا ومصطمحاتيا ،أما الفصوؿ الخمسة فيي كاآلتي:
الفصل األول :تحدثت فيو عف تاريخ الوجود العربي واإلسبلمي في أوروبا ومراحؿ ىجراتيـ
وأسبابيا ،وحوؿ التعايش والعوائؽ التي تعترض طريقة  ،ودور المراكز والجمعيات اإلسبلمية في
تحقيقو.
الفصل الثاني :تعرضت فيو لمحديث عف تاريخ عبلقة العرب والمسمميف بالبريطاف

ييف

وىجراتيـ إلى بريطانيا  ،باإلضافة إلى بنيتيـ الثقافية ؛ وأماكف وجودىـ في بريطانيا ،كما تناولت فيو
عبلقة الجالية العربية واإلسبلمية مع المؤسسة البريطانية.

الفصل الثالث :تحدثت فيو عف المشكبلت التي تواجو العرب والمسمميف في بريطانيا ،وعف
الجمعيات والمؤسسات العربية واإلسبلمية ودورىا في حؿ ىذه المشكبلت.
الفصل الرابع :تعرضت فيو لمحديث عف عدة شخصيات عربية وإسبلمية في بريطانيا ،ودورىا
نسب االحتراـ لمعرب والمسمميف.
في رفع ة
الفصل الخامس :يناقش النظرة المستقبمية لواقع العرب والمسمميف في بريطانيا.

* أىداف الدراسة:
 .1التعريؼ بوضع العرب والمسمميف في بريطانيا.

 .2إظيار أثر المؤسسات والجمعيات العربية واإلسبلمية في بريطانيا.

 .3تبياف االيجابيات  /والسمبيات إف وجدت المترتبة عمى اندماج العرب والمسمميف في المؤسسة
البريطانية.

 .4تبياف المشكبلت التي تواجو الجالية العربية واإلسبلمية في بريطانيا.

 خمفية الدراسة:

ل

لقد قاـ الباحث بالبحث عف مصادر وكتب وموضوعات حوؿ وضع العرب والمسمميف في

بريطانيا ،فكانت ىناؾ كتابات عديدة مف باحثيف غربييف وآخريف مف العرب والمسمميف ،لكنيا كتابات

متفرقة ،وكؿ باحث كاف يكتب مف زاوية مختمفة عف اآلخريف ،وفي مواضيع محددة ،فرأى الباحث أف
يكتب في الموضوع بشكؿ متكامؿ بحيث يغطي المياديف الميمة كافة التي تتعمؽ بالجالية العربية

واإلسبلمية في بريطانيا ،وخاصة أف عدد العرب والمسمميف في تزايد مستمر في بريطانيا ،فقد كاف

 1988إلى  500ألؼ ،أما

عدد الجالية العربية سنة  1980يقدر بنحو  250ألفاً ،وأرتفع سنة
المسمميف فقدر عددىـ سنة  1981حوالي  750ألؼ ،وبعد مرور عشر سنوات قدرت أعداد المسمميف
بنحو مميوف و 250ألفاً.

ومف الدراسات التي ُكتبت حوؿ العرب والمسمميف في بريطانيا كتاب "المسمموف في
بريطانيا"( ،)1حيث تضمف عشرة فصوؿ احتوت عمى مواضيع عدة منيا حوؿ البنية الثقافية والطبقية
لممسمميف في بريطانيا ،وكذلؾ عف الجماعات اإلسبلمية الموجودة ىناؾ واشتراؾ المسمميف في

النشاطات السياسية ،ثـ حوؿ المساجد والمدارس اإلسبلمية ،وعف وضع المرأة المسممة في بريطانيا.
واطمع الباحث كذلؾ عمى كتاب "اإلسبلـ في بريطانيا "1685 – 1558

()2

تحدث فيو الكاتب

عف اإلسبلـ في بريطانيا وسياسة التحوؿ إلى اإلسبلـ في الكتابات اإلنجميزية ،ثـ تحدث عف النظرة

مف قبؿ بعض الغربييف لمعرب والمسمميف مف خبلؿ كتابات بعض البريطانييف.

والعديد مف الكتب والمجبلت تضمنت دراسات مختصرة حوؿ العرب والمسمميف في بريطانيا،

منيا لكتاب غربييف وأخرى لكتاب عرب ومسمميف ،منيا كتاب "اإلسبلـ وأوروبا تعايش أـ مجابية؟"

( )3

وآخر اسمو "المسمموف في غرب أوروبا"( .)4وكتاب "الجاليػات اإلسبلميػة في أوروبا
()5

الغربية ،مشكبلت التأقمـ واالندماج"

 ...وغيرىا مف الدراسات.

( )1رضا ،محمد ،المسمموف في بريطانيا( ،الساعدي ،عبد األمير (مترجـ)) ،بيروت :دار اليادي ،ط.1999 ،1
()2

()3

مطر ،نبيؿ ،اإلسبلـ في بريطانيا ( ( )1685-1558عباس ،بكر (مترجـ)) ،القاىرة :المجمس األعمى لمثقافة ،ط ،1
(.)2002
كارلسوف ،أنجمار ،اإلسبلـ وأوروبا تعايش أـ مجابية( ،بوتاني ،سمير ،مترجـ) ،القاىرة ،مكتبة الشروؽ الدولية،
ط.)2003( ،1

( )4نيمسوف ،يورغف ،المسمموف في أوروبا( ،شميط ،وليد ،مترجـ) ،بيروت ،دار الساقي ،ط.)2005( ،1

()5

سعد الديف ،محمد منير وآخروف ،الجاليات اإلسبلمية في أوروبا الغربية ،بيروت :دار النفاس ،ط.)2003( ،1
م

ىذه بعض الدراسات التي اطمع عمييا الباحث وغيرىا دراسات كثيرة سيرد ذكرىا في

موضوعات البحث ،وغالبية ىذه الدراسات بالمغة العربية ،بعضيا لكتاب غربييف ترجمت دراساتيـ

لمعربية ولـ يعثر الباحث عمى مصادر أجنبية إال كتاباف أثبتيما في قائمة المصادر.

 مصطمحات الدراسة:
يكون لممصطمحات الواردة في الدراسة التعاريف اإلجرائية التالية:

 العرب والجالية العربية في بريطانيا  :ىـ أولئؾ المتوطنوف في بريطانيا مف ذوي األصوؿ العربية،
فيناؾ العرب المقيموف ممف ال يزالوف يحمموف جنسية بمد المولد في حيف يحمؿ اآلخروف الجنسية

البريطانية ،ويدخؿ ضمف ىذا المصطمح مف كاف ذا ثقافة عربية ،واف كاف مف أصؿ عرقي غير
عربي مثؿ األقميات غير العربية في البمداف العربية (كالبربر ،األكراد ......الخ) (.)1

 الجالية اإلسالمية (في بريطانيا) :ىـ المسمموف المتوطنوف (في بريطانيا) مف أي جنسية كانوا
ومف أي شريحة كانوا ،عماال أو طبلبا أو عمماء أو ممف ولدوا (في بريطانيا) ،أو ممف اعتنؽ

(اإلسبلـ) مف البريطانييف(( .)2بدؿ بريطانيا نستطيع وضع أي دولة أوروبية).

 االسالموفوبيا :الخوؼ المرضي مف اإلسبلـ والمسمميف والكراىية ليـ(.)3

 الصورة الذىنية :ىي الناتج النيائي لبلنطباعات الذاتية ،التي تتكوف عند األفراد أو الجماعات،

إزاء شخص معيف أو نظاـ معيف أو جنس بعينو أو مينة معينة أو أي شيء آخر ،يمكف أف يكوف

لو تأثير في حياة اإلنساف .وتتكوف ىذه االنطباعات مف خبلؿ التجارب المباشرة وغير المباشرة،

وترتبط ىذه التجارب بعواطؼ األفراد واتجاىاتيـ بغض النظر عف صحة المعمومات التي تتضمنيا

ىذه التجارب (.)4

 الكومنولث :رابطة دولية حرة بيف بريطانيا ومستعمراتيا السابقة التي استقمت عنيا وظمت محافظة
عمى والئيا لمتاج البريطاني ،تأسست عاـ  ،1944واليدؼ األصمي مف ىذه الرابطة اإلبقاء عمى

صبلت التشاور والتعاوف بيف بريطانيا والدوؿ المتأثرة بيا سياسياً وثقافياً(.)5

( )1غوبتا ،انجاف وآخروف ،الجالية العربية في بريطانيا ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط
ص.171

،)2002( ،1

( )2القرضاوي ،يوسؼ ،فقو األقميات المسممة ،القاىرة :دار الشروؽ ،ط ،2001 ،1ص .15

( )3الخوند ،مسعود ،األقميات المسممة في العالـ ،بيروت ،Universal company :ط ،2006 ،2ص .194
()4
()5

مشارقة ،تيسير ،قضايا إعبلمية معاصرة ،الخميؿ ،فمسطيف :مركز وطف ،ط ،)1999( ،1ص .31 -30

الكيالي ،عبد الوىاب ،وآخروف ،موسوعة السياسة ،بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط  ،1ج،)1979( ،5
ص.261
ن

س
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الفصل األول

العرب والمسممون في أوروبا
 1.1تمييد:
إف الوجود العربي واإلسبلمي في القارة األوروبية قديـ ،ولو جذور راسخة ،وقد حصؿ ذلؾ

عبر قنوات عديدة ،منيا ما كاف عبر التجارة ،وما كاف عبر القتاؿ والحروب ،وكانت البداية عندما

نزؿ العرب والمسمموف عمى أرض إسبانيا بقيادة "طارؽ بف زياد" في

/28رمضاف92 /ىػ ]711/7/19ـ[( ،)1ومنذ ذلؾ التاريخ ،والعرب والمسمموف بيف مد وجزر في
انتقاليـ إلى أوروبا ،وأكبر انتقاؿ كاف ليـ بعد الحربيف العالميتيف ،األولى(

،)1918-1914

مميونا ػ ،ما دفع الدوؿ
والثانية(  ،)1945-1939والمتيف حصدتا أرواح مبلييف البشرػ حوالي 60
ً
األوروبية لمعمؿ عمى استقداـ األيدي العاممة ،فكاف أغمبيا مف المناطؽ العربية واإلسبلمية ألسباب
عديدة ،مف أىميا أنيا كانت مستعمرات أوروبية ،واأليدي العاممة فييا رخيصة.

لـ تقتصر ىجرة العرب والمسمميف إلى أوروبا عمى العمالة فقط ،فيناؾ ىجرات ألجؿ العمـ،
وأخرى ألسباب سياسية ،وفي العقود األربعة األخيرة ،كاف لبعض األحداث العالمية والمحمية في

المناطؽ العربية واإلسبلمية تأثيرات واضحة عمى مستويات اليجرة العددية والنوعية ،ولـ تكف ىذه

اليجرات منظمة ،إذ كانت رىناً بالسياسة الحكومية الدائمة التغيير

(،)2ونتيجة طبيعية الستمرار

اليجرة إلى أوروبا ،واستقرار كثير مف العرب والمسمميف ىناؾ ،فإف أعدادىـ آخذة في االزدياد،

وتشير بعض التقديرات إلى حوالي  20مميوف عربي ومسمـ يعيشوف في االتحاد األوروبي مع بداية

القرف الحادي والعشريف(.)3

إف وجود ىذه األعداد الكبيرة مف العرب والمسمميف في أوروبا ،شكؿ لمعديد مف الباحثيف
مدخبلً ًً لتساؤالت كثيرة ،مف أىميا :اندماج الجاليات العربية واإلسبلمية في المجتمعات األوروبية،
وتعايش أبنائيا مع األوروبييف.
( )1أبو زيدوف ،وديع ،تاريخ األندلس .عماف ،األىمية لمنشر والتوزيع ،ط ،)2005( ،1ص.110
( )2نيمسوف ،يورغف ،مصدر سابؽ ،ص.25

()3

كارلسوف ،أنجمار ،مصدر سابؽ ،ص.174
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 2.1تعايش العرب والمسممين في المجتمعات األوروبية:
قبؿ الخوض في موضوع "التعايش" ،ينبغي الوقوؼ عند مفيوـ ىذه الكممة؛ ألف الذيف كتبوا

حوؿ ىذا المفيوـ انقسموا بيف مؤيد ومعارض لو ،ومف قالوا إنو مفيوـ مرفوض ،فمف وجية نظرىـ
فشيئا
أنو يدفع بالعربي والمسمـ لمذوباف في المجتمع األوروبي ،ونسياف اليوية ،عدا االبتعاد شيئاً ً

عف عادات الوطف األـ وتقاليده  ،ولـ يقتصر االعتراض عمى الجانب اإلسبلمي ،فالجانب اآلخر-

الغربي -كاف فيو المعترضوف كذلؾ ،فكتب أحدىـ

()1

"صراع الحضارات" ليعزز فكرة التصادـ بيف

الثقافات المختمفة ،وىذا الوضوح في الطرح السمبي لبلندماج وطريقة التعايش مف ذلؾ الكاتب ،حدا

بعض الكتاب الغربييف والمسمميف عمى أف يكتبوا ردوداً واضحة عمى ذلؾ الطرح ،ليظيروا عبر
الدالئؿ العديدة إمكانية التعايش بيف الجانبيف ،ألف بوادره موجودة ،ووسائمو متوافرة ،ومف ىؤالء

"ىارالد مولمر" الذي كتب "تعايش الثقافات مشروع مضاد لينتنجتوف"( ،)2وكذلؾ "زغموؿ النجار"كتب

في ذلؾ "اإلسبلـ والغرب في كتابات الغربييف" ،وساىمت في ىذا الطرح اإليجابي المنظمة

اإلسبلمية لمتربية والعموـ والثقافة (إيسيسكو) فكتب أمينيا العاـ ػ عبد العزيز التويجري ػ كتاباً بعنواف

"الحوار مف أجؿ التعايش".

ومفيوـ التعايش ال يعني  -بحاؿ مف األحواؿ  -التنازؿ عف الفكرة أو الشخصية أو الديف
ض اْل ِكتَ ِ
وف بَِب ْع ِ
وف
اب َوتَ ْكفُُر َ
أو عف جزء منو ،فيذا األمر حكمت بو السماء منذ نزوؿ الوحي أَفَتُ ْؤ ِمُن َ
الد ْنيا ويوـ اْل ِقي ِ
ِ
ض فَما ج َزاء مف ي ْفع ُؿ َذلِ َؾ ِمن ُكـ إِالَّ ِخ ْز ِ
وف إِلَى أَ َش ِّد
امة ُي َرُّد َ
ٌ
بَِب ْع ٍ َ َ َ َ َ
ْ
ي في اْل َح َياة ُّ َ َ َ ْ َ َ َ
اْل َع َذ ِ
اب )3(فالتعايش فيو حياة لمفرد ،وحياة لمشعوب ،ونماء لممجتمعات التي تتمثمو ،وىو اندماج ال
يمغي ىوية فرد أو أقمية في مجتمع أو أمة ،إف المعنى اإليجابي لمتعايش ىو أف نتوصؿ إلى

مستويات أخبلقية في الحوار واالتفاؽ عمى أسس العيش والتصالح ،وتقدير االختبلؼ ،واالعتراؼ

بو ،واالعتراؼ بالتعددية ،ومف الجدير بالتنبيو إليو أف القرآف الكريـ جاء بمصطمحات ربما تكوف
أوسع معنى ،وأشمؿ تعامبلً مف مصطمح التعايش ،قاؿ تعالىَ  :يا أَيُّيَا َّ
اس إَِّنا َخمَ ْق َنا ُك ْـ ِم ْف َذ َك ٍر
الن ُ

()1
()2
()3

صموئيؿ ىانتنغتوف أستاذ العموـ السياسية بجامعة ىارفارد.
مولمر ،ىارلد .تعايش الثقافات ،أبو ىشيش ،إبراىيـ(مترجـ) ليبيا :دار الكتاب الجديد ،ط ،)2005( ،1ص.23
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وبا َوقََبائِ َؿ لِتَ َع َارفُوا ،)1(فمفظ التعارؼ ليس مقصو اًر عمى االسـ والقبيمة ،إنما ىو
َوأ ُْنثَى َو َج َعْم َنا ُك ْـ ُش ُع ً
خطاب لمبشرية بالمعنى الواسع في تبادؿ المعارؼ والعموـ والمحاسف والفضائؿ .إف معنى التعايش
ىو قبوؿ التصالح الدنيوي والوجود والجوار في االتفاؽ عمى جممة مف األخبلؽ اإلنسانية ،التي تتيح

فرصة لتبادؿ الحوار ،والتعايش ىو نوع مف التعاوف في المشترؾ الحضاري واإلنساني ،وتبادؿ

الخبرات التي تعيف اإلنساف عمى عمارة األرض ،ونشر قيـ الخير التي يتفؽ الناس عمى االعتراؼ

بيا.
 3.1عوائق التعايش
ورغـ أف التعايش الحقيقي مطمب كثير مف عقبلء الطرفيف ،وأقيـ ألجمو العديد مف
المؤتمرات ،كما تناولو كثير مف الدراسات مف الجانب اإليجابي ،فإف ىناؾ عوائؽ متعددة تحوؿ

دوف تحقيؽ االندماج البناء ،والتعايش الحقيقي وبالشكؿ الحضاري الذي يتبلءـ مع التقدـ الذي
وصمت إليو البشرية ،ويمكف إجماؿ ىذه العوائؽ في النقاط اآلتية:

 .1الصورة السمبية لكؿ طرؼ في ذىف اآلخر.
 .2النظرة االستعبلئية عند األوروبييف.
 .3قصور الجانب العربي واإلسبلمي.

وسيعرض الباحث ىذه النقاط بشيء مف التفصيؿ.
 1.3.1الصورة السمبية لكل طرف في ذىن اآلخر
الغربي:
 1.1.3.1صورة اإلسالم والعرب والمسممين في الذىن
ّي
إف ىناؾ نظرات سمبية عند األوروبييف لمعرب والمسمميف ،ولئلسبلـ  ،أما نظرتيـ السمبية

لئلسبلـ ،فمف أىـ أسبابيا ،النقص الكبير في معموماتيـ حوؿ مفاىيمو وتشريعاتو ومفرداتو األخرى،
األوروبي عف اإلسبلـ عناويف بارزة ،مثؿ:
لذلؾ ُرسمت في الذىف
ّ

()1
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 .1أف العقيدة اإلسبلمية ىي عقيدة منحرفة ،وتحريؼ متعمد لمحقائؽ.

 .2اإلسبلـ عدو لمعالـ.

.3انتشار اإلسبلـ بالسيؼ .4 .اضطياد المرأة ،وتعدد الزوجات.5 .اعتبار اإلسبلـ ديناً وثنياً.

.6اعتبار النبي ساح اًر وداعياً إلى المذات الحسية .7 .اعتبار القرآف خرافات مستعارة مف اإلنجيؿ
بعد تشويييا(.)1

أما صورة العرب والمسمميف ،فإف العديد مف كتب األدب والفكر الغربي ،عدا األفبلـ

التمفزيونية ،تصورىـ بشكؿ سمبي ،فيـ إما قتمة متعطشيف لمدماء ،واما أغنياء جيمة وشيواتيـ لمنساء
تمر ىذه
الغربيات ال ترتوي ،وتعميقا عمى ذلؾ ،يقوؿ الديبموماسي السويدي ػ إنجمار كارلسوف ػّ " :
المواد ػ أي األفبلـ التمفزيونية المسيئة ػ بدوف معاقبة وال مساءلة ،بؿ ،وال تجد ىذه المواد الفنية أي
نقد جدي ،ال ىي ،وال الكتب والمؤلفات التي تقطر عنصرية اتجاه العرب .وىكذا ظيرت كتب

نموذجية مف ىذا الصنؼ خبلؿ العقود األخيرة ،مثؿ كتاب "رافائيؿ باتيو" الذي يحمؿ عنواف "العقؿ

العربي" ،والذي ال يكتفي بكيؿ النعوت البذيئة لمعرب ،وانما يمضي إلى اعتبارىا صفات أصيمة في
الجنس العربي تتناقؿ بالوراثة"(.)2
بث ىذه النظرة القاتمة في العقمية الغربية ،فيذه رئيسة وزراء
ولـ يفت الساسة األوروبييف ّ
بريطانيا السابقة "مارجريت تاتشر" تتحدث عف أف المعركة ىي حوؿ"القيـ" و"المصالح" ،فتقوؿ عف

المسمميف" :إنيـ يرفضوف القيـ الغربية ،وتتعارض مصالحيـ مع مصالح الغرب..وانيـ يمثموف

أيديولوجية عدائية ألمريكا والغرب ..فيـ كالبمشفية في الماضي ..وكما كانت الحاؿ مع الشيوعية،
فبل بد مف تبني استراتيجية طويمة المدى ليتسنى لنا ىزيمتيـ"

( .)2وأما وزير الداخمية في ألمانيا

"أوتوشيمي" يبمغ الحد الذي يصؼ فيو عقيدة اإلسبلـ بأنيا "ىرطقة وضبلؿ"!(.)3

وازدادت النظرة السمبية لمعرب والمسمميف بعد أحداث /11أيموؿ ،2001/فقد أظيرت أوروبا
تعاطفاً حكومياً وشعبياً واسعاً مع الواليات المتحدة  ،وانطمقت في شوارع العواصـ األوروبية الكبرى،

شعارات "كمنا أمريكاف"( ،)4وشكمت ىذه األحداث تأثيرات واضحة عمى وضع العرب والمسمميف في
( )1عبلء الديف ،بكري ،أوروبا واإلسبلـ ،الفكر العربي ،السنة الثانية ،العدد  ،)1981( ،1ص.189
( )2عمارة ،محمد ،اإلسبلـ في عيوف غربية ،القاىرة :دار الشروؽ ،ط ،)2004( ،1ص.49
()3
((4

عمارة ،محمد ،الغرب واإلسبلـ ،القاىرة :مكتبة الشروؽ الدولية ،ط ،)2004( ،1ص.86
الجاسور ،ناظـ عبد الواحد ،تأثير الخبلفات األمريكية
دراسات الوحدة العربية ،ط ،)2007( ،1ص.252
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أوروبا ،لكف في درجات متفاوتة بيف دولة وأخرى ،وبدأ الحديث في بعض الدوؿ عف اعتداءات

فعمية عمى أشخاص وممتمكات اعتبرت إسبلمية ،وفي ىذا اإلطار عمد بعضيـ إلى تمزيؽ حجاب
النساء ،وضرب أفراد تظير عمييـ المبلمح اإلسبلمية ،أو شتميـ ،أو اإلساءة إلييـ كبلمياً ،كذلؾ
أقدـ آخروف عمى تحطيـ النوافذ والكتابة عمى الجدراف

( ،)1وبدت محاوالت الييمنة عمى أسموب

الحياة لممياجريف والمواطنيف مف أصوؿ عربية واسبلمية مف خبلؿ سياسات التيميش واالستعباد
والقير االجتماعي ،وازداد تشويو صورة اإلسبلـ والمسمميف(.)2

إف ىذه الحممة ضد العرب والمسمميف مف بعض األوروبييف كانت موجودة قبؿ أحداث

 /11أيموؿ ،لكنيا بعد األحداث اتسمت باالتساع عمى الصعد كافة ،وبكؿ الوسائؿ ،فيناؾ االتياـ
الجاىز ،الذي يوجو لمعرب ولممسمميف ،مف قبؿ أف يبدأ أي تحقيؽ .والمجرـ ثابت في شيادة

الميبلد ،فيو ثابت بمجرد أف يكوف االسـ أحمد أو عبد الرحمف ،أو مصطفى ...،وحتى لو حاوؿ

أحد تغيير اسمو إلى جوف أو بيتر ...،فمف يكفي ىذا لمتبرئو ...ألف المبلمح تبقى شرؽ أوسطية،
وىذا يكفي لمتعرض إلى مختمؼ أنواع اإلساءة واإليذاء(.)3

ىذه نظرات سريعة لمواقؼ أوروبية مف اإلسبلـ والعرب والمسمميف..مواقؼ تنـ عف الثقافة
التي شاعت في أذىاف بعض الغربييف في القديـ والحديث...ثقافة الكراىية ..ما حدا أحد الكتاب

الغربييف وىو " "Norman Danielعمى أف التأكيد أف الصراع بيف الغرب واإلسبلـ حتمية

تاريخية نتيجة ىذه الثقافة ،فقاؿ" :إف العداء بيف اإلسبلـ والمسيحية كاف حتمية نظ اًر لمظروؼ التي

عاشيا المسيحيوف؛ ألف المسؤوليف المسيحييف وضعوا ضغوطاً ىائمة لتنصير المسمميف وعزليـ،

وقد عاش المجتمع اإلسبلمي والمسيحي بعيديف عف بعضيما بعضاً بالحد الذي قدر لو ،ولـ يسمح

أصبل بفيـ لئلسبلـ عمى حقيقتو...وأف تنشئة المسيحي كانت تتعمؽ بتعزيز مفاىيـ العنؼ والقوة

ضد المسمميف"(.)4

()1
()2

((3
()4

نيمسوف ،جوردف ،مصدر سابؽ  ،)2005( ،ص .264
ياسيف ،السيد ،الحرب الكونية الثالثة عاصفة سبتمبر والسبلـ العالمي ،دمشؽ ،بيروت :دار المدى ،ط

،1

( ،)2003ص .45
أميف ،جبلؿ ،عولمة القير ،القاىرة :دار الشروؽ ،ط ،)2002( ،1ص.130
Daniel, Norman.(1960). Islamond the west. First publirhed by Edinburgh University
 ،Press. Englandص.297
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ىذا غيض مف فيض مف مستودع الكراىية المخزوف في أذىاف بعض الغربييف عف

اإلسبلـ والعرب والمسمميف ،وعمى الطرؼ اآلخر ،لـ تكف النفوس في منأى عف ذلؾ الجانب مف
الكراىية.
 2.1.3.1صورة األوروبي في الذىن العربي واإلسالمي:
وىو شعور في أغمب األحياف مشحوف بالتوجس والتوتر والقمؽ ،وفي أحياف أخرى بالم اررة

والمعاداة ،وذلؾ أمر يمكف أف يفيـ في ضوء عبلقة التماس بيف المسمميف والغرب ،وىي عبلقة لـ

توجد مع سواه .ىذه العبلقة ذات جذور تمتد في الماضي ال تدعو إلى االطمئناف ،كما أف ليا نتوءاً

في الحاضر يمنع مف المصافاة ( .)1إف ىذا الشعور بالعداء والكراىية والقمؽ تجاه الغرب ال نجده

بالدرجة نفسيا مع مناطؽ أخرى ،رغـ االختبلؼ معيا عقدياً واجتماعياً ..ورغـ فترات مف الصراع
كانت معيا ،مثؿ روسيا ،والياباف ،والصيف وغيرىا  .ىذه الصورة القاتمة عف الغرب لـ تأت مف

األوروبي عف العرب
فراغ ،فكما جاء في الصفحات السابقة مف أسباب لمكراىية التي يختزنيا الذىف
ّ
والمسمميف ،كذلؾ توجد أسباب تجعؿ العرب والمسمميف ينظروف بكراىية إلى أوروبا ،ومف ىذه

األسباب :الحروب الصميبية ،واالستعمار ،ومحاربة اإلسبلـ والمسمميف .وسيقوـ الباحث بإلقاء نظرة

سريعة عمى ىذه النقاط.
أوال :الحروب الصميبية

إن مف أوائؿ الصور التي تتراءى لمعرب والمسمميف عف الغرب ،الحروب الصميبية ،وىي
الحمبلت العسكرية التي قامت بيا أوروبا المسيحية إلى الشرؽ العربي واإلسبلمي خبلؿ القرنيف
الثاني عشر والثالث عشر الميبلدييف ( في فترة 1291-1096ـ) وقد جرت ىذه الحمبلت تحت

ستار الدوافع الدينية (إنقاذ بيت المقدس مف المسمميف) ،إال إنيا كانت في الحقيقة ذات دوافع

اقتصادية في األساس ( .)2وقد كاف دافع الحروب الصميبية المباشر ىو الموعظة التي ألقاىا البابا

"أورباف الثاني" في مجمع كارمونت  .1095وحث فييا العالـ المسيحي عمى الحرب لتخميص القبر
المقدس مف المسمميف ،ووعد المحاربيف بأف تكوف رحمتيـ إلى الشرؽ غفراناً كامبلً لذنوبيـ ،كما

()1
()2

المبارؾ ،راشد ،فمسفة الكراىية(دعوة إلى المحبة) ،بيروت :دار صادر ،ط ،)2001( ،1ص.45
الكيالي ،عبد الوىاب ،وآخروف ،مصدر سابؽ ،ص.238
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وعدىـ بيدنة عامة تحمي بيوتيـ خبلؿ غيبتيـ

( .)1مف ذلؾ نرى أف الحروب الصميبية تعتبر

انطبلقة أوروبا الدينية واالقتصادية في مواجية العالـ اإلسبلمي ،وأف الظاىرة الواضحة الدالة عمى

بي كاف عنيفاً ومميئاً بروح التعصب واالنتقاـ ( .)2حتى إف
ىذا المعنى ىو أف الغزو
األوروبي والغر ّ
ّ
اسـ "الحروب الصميبية" يحمؿ في أثنائو ،وفي أبعاده التعصب المقيت ،وكذلؾ يثير العنواف في حد
ذاتو التساؤؿ حوؿ اختيار التسمية ،ذلؾ أف العرب -ومؤرخييـ بصورة خاصة -قد حرصوا عمى

تسمية الصميبييف الفرنج ،تحديداً ليويتيـ ،وتميي اًز ألىدافيـ مف الحرب ،في حيف حرص الغربيوف

عمى تسميتيا الحروب الصميبية ،تميي اًز لطابعيا األيديولوجي (الديني).

ولقد درج بعض الكتّاب في الغرب عمى استخداـ اصطبلح "الصميبية" ،حتى في العصور
الحديثة ،فجاء "أيزنياور"-عمى سبيؿ المثاؿ -ليطمؽ عمى كتابو اسـ "حروب صميبية في أوروبا"،
تميي اًز لطابعيا األيديولوجي في الصراع بيف "العقيدة الحرة" و"العقيدة الديكتاتورية"(.)3

إف الحروب الصميبية ،وما كاف فييا مف فظائع ،رسمت الغرب في الذىف العربي

اإلسبلمي بصورة سمبية ،وانعكس ذلؾ سمباً عمى تعايش بعض العرب والمسمميف في أوروبا.
و
ّ

ثانيا :االستعمار
إف لبلستعمار صفحات سوداء يتذكرىا العرب والمسمموف ،فصورة االستعمار ال تقؿ
بشاعة عف تمؾ التي رسميا الصميبيوف ألنفسيـ ،ولعؿ مما ال يحتاج إلى تأكيد القوؿ إف مظالـ

االستعمار ومآثمو ستبقى معمماً بار اًز في مسار التاريخ ،ومثبلً حاد الداللة عمى البشاعة التي
تنطوي عمييا نفوس بعض البشر(.)4

()1

()2

()3
()4

غرباؿ ،محمد شفيؽ ،وآخروف ،الموسوعة العربية الميسرة ،القاىرة ،دار الجيؿ ،الجمعية المصرية لنشر المعرفة،
ط،1ج ،)1995( ،1ص.709
الجندي ،أنور ،اإلسبلـ وحركة التاريخ ،القاىرة :دار الكتاب العربي ،بيروت ،دار الكتاب المبناني( ،
ص.199
العسمي ،بساـ ،األياـ الحاسمة في الحروب الصميبية ،بيروت :دار النفائس ،ط ،)1983( ،2ص.9

المصدر السابؽ ،ص .54
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،)1980

إف االستعمار شكؿ عائقاً أماـ تطمع الشعوب العربية واإلسبلمية إلى التعايش اإليجابي

مع الغرب األوروبي ،ذلؾ بأف ممارساتو العدوانية ال تزاؿ ماثمة في األذىاف.
ثالثا :التحريض ضد اإلسالم والعرب والمسممين

إف مف أسباب الكراىية لمغرب ،والذي تشكؿ الدوؿ األوروبية جزءاً كبي اًر منو ،التحريض

الذي يرى العرب والمسمموف أنو يمارس ضدىـ ،وأف سيامو موجية ليـ ولئلسبلـ ،تحريض يمارس
عمى الصعد كافة ،الثقافية واإلعبلمية واالقتصادية والسياسية ...وتمثؿ ىذا التحريض في صور

عدائية كثيرة يراىا العرب والمسمموف ماثمة أماميـ أحياناً ،وتكوف واضحة دوف مواربة ،مما يعمؽ
الكراىية في النفوس ،ويزيد مف العوائؽ التي تحوؿ دوف التعايش الحقيقي بيف الجانبيف ،وسيقوـ

الباحث بتوضيح ىذه الصورة مف خبلؿ خمسة عناويف:

 .1الخوؼ مف اإلسبلـ .2 .إشكالية

الحجاب .3 .بناء المساجد .4 .قضايا معاصرة .5 .تشويو صورة اإلسبلـ والعرب والمسمميف.
 .1الخوف من اإلسالم "اإلسالموفوبيا":
إف الغرب بعد انييار االتحاد السوفياتي ،وانحسار المد الشيوعي ،وانتياء الحرب الباردة،

أخذ يبحث عف عدو جديد يمؤل بو "فراغ التيديد" ،الذي كانت تمثمو الشيوعية ،وكأنو وجد مراده في
اإلسبلـ والمسمميف ػ عرباً وغيرعرب ػ ،فاإلسبلـ يعتبر ديانة عالمية ،وقوة أيديولوجية ،تحتضف أكثر

مف خمس سكاف العالـ ( ،)1وكما يقوؿ "جيمس زغبي" " :إف ىدؼ الحممة الحالية ىو تصوير

اإلسبلـ بمثابة عدو فاتؾ لمغرب ،وبالتالي االستعاضة عف الحرب الباردة ضد الشيوعية بحرب ضد

عدو ال يقؿ خط اًر اسمو "اإلسبلـ الراديكالي" ،وظيرت عدة مقاالت وكاريكاتيرات بدأت بإدانة

"األصولية" ثـ انتقمت إلى "شجب اإلسبلـ كحضارة"(.)2

وأخذت تزداد في أوروبا فكرة :اعتبار اإلسبلـ العدو العالمي الجديد المتكتؿ ضد الغرب،
وبدا واضحاً وجود ىذه الفكرة في اإلعبلـ المقروء والمسموع والمرئي ،وكذلؾ في المؤتمرات
()1

اسبوزيتو ،جوف ؿ ،.التيديد اإلسبلمي خرافة أـ حقيقة؟ (قاسـ ،قاسـ عبدو ،مترجـ)  ،القاىرة :دار الشروؽ ،ط ،2
( ،)2002ص.19

رئيس المعيد العربي األمريكي في واشنطف.

9

والمقاءات الرسمية والشعبية في دوؿ أوروبا كافة ،حتى أصبحت النظرة إلى اإلسبلـ عمى أنو

"المارد األخضر" القادـ إلبادة الغرب وحضارتو ،وغدا مصطمح "إسبلموفوبيا" متداوالً في األوساط

األوروبية ،وقد ساىـ في التحريض ،ودؽ ناقوس الخطر مف اإلسبلـ وزحؼ أبنائو إلى الغرب ،قادة

صرح بأف عمى الحمؼ
أوروبيوف  ،أمثاؿ "فيمي كبلوس" – سكرتير حمؼ
األطمسي السابؽ – الذي ّ
ّ
()1
األطمسي إعداد العدة لمواجية الخطر األخضر – اإلسبلـ – بدؿ الخطر األحمر -الشيوعية
ّ

ولعؿ بعض الباحثيف المسمميف ساىموا في تعزيز تمؾ الفكرة ،أي الخوؼ مف اإلسبلـ ،مف
حيث ال يشعروف ،فقد كثر حديثيـ في اآلونة األخيرة عف "أسممة أوروبا" استناداً إلى إحصاءات

موثقة تؤكد أف نسبة  %20إلى  %30مف األوروبييف الذيف تقؿ أعمارىـ عف  25عاماً ،ينحدروف

مف أصوؿ عربية واسبلمية (أبناء الجيميف الثاني والثالث) ....والمحقؽ مف ىذه األفكار أنيا تزيد
في الفجوة بيف سكاف أوروبا األصمييف وبيف الجاليات العربية واإلسبلمية(.)2

 .2إشكالية الحجاب
تباينت وجيات النظر األوروبية في مسألة الحجاب ،بيف مؤيد ومعارض ،ومتشدد

ومتساىؿ ،ويمكف تقسيـ التوجيات األوروبية إزاء الحجاب اإلسبلمي إلى ثبلثة مواقؼ:

 األوؿ :يرى أف الحجاب مسألة شخصية تتعمؽ بحرية الشخص وقناعاتو الذاتية.

 الثاني :يعتبر الحجاب مسألة شخصية ،ولكف الفتاة التي تمتزـ بالحجاب تحرـ مف بعض
الحقوؽ ،كحؽ العمؿ في المؤسسات الحكومية.

 الثالث :يعمف عداءه لمحجاب ،ويرفض رفضاً قاطعاً ظاىرة الحجاب.

()1

()2

فرحاف ،إسحؽ أحمد ،مواقؼ وآراء سياسية في قضايا وطنية وعربية واسبلمية ،عماف؛ دار الفرقاف ،ط
( ،)1997ص)2(.204

البلوندي ،سعيد ،فوبيا اإلسبلـ في الغرب ،القاىرة :دار أخبار اليوـ ،ط ،)2006( ،1ص .4
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،1

ويرى بعض مف األوروبييف أف انتشار الحجاب في أوروبا يعني أف اإلسبلـ أصبح لو
موطئ قدـ في أوروبا ،وأف وجود الحجاب يعني أف الظاىرة اإلسبلمية في ٍ
تناـ مستمر ،وىذا مف
وجية نظرىـ يشكؿ تيديداً لطبيعة المجتمع األوروبي في جوانبو كافة.
وقد أثيرت أوؿ ضجة حوؿ الحجاب في فرنسا سنة

1989ـ ،عندما أقدـ بعض مديري

المؤسسات التعميمية عمى منع عدد مف الطالبات مف الدخوؿ إلى فصوؿ الدراسة بسبب ارتدائيف

الحجاب ،عمى اعتبار أنو يمثؿ "رم اًز دينياً" ،وىو ما يتعارض مع القيـ العممانية الفرنسية.

واستطاعت فرنسا أف تخوض معركتيا ضد الحجاب وتنقميا إلى دوؿ الجوار ،مثؿ إيطاليا وأسبانيا
والبرتغاؿ وألمانيا حيث قاـ العديد مف المنظمات النسوية والحكومية بالمطالبة بالسير عمى خطا

فرنسا في منع الحجاب وتوحيد النمط االجتماعي الغربي ،إلى درجة أف بعض المجبلت باتت تنشر
صور "المونالي از – لوحة ليوناردو فينشي الشييرة "-وىي ترتدي الحجاب في إشارة إلى التيديد
المحدؽ باليوية األوروبية(.)1
 .3بناء المساجد
مع انتشار اإلسبلـ في أوروبا ،واستقرار أعداد كبيرة مف المياجريف المسمميف في الدوؿ

األوروبية ،عدا بعض تمؾ الدوؿ اعترفت باإلسبلـ كديانة ثانية ،ليا حقوقيا وامتيازاتيا ،مثؿ فرنسا،
فإف ذلؾ دفع المسمميف لممطالبة ببناء مساجد مبلئمة إلقامة الصموات ،حيث كاف المسمموف وال
يزاؿ كثير منيـ يؤدوف الصبلة في مواقؼ السيارات المغمقة ،وفي المصانع القديمة ،وورش

العمؿ(.)2

وقد انقسـ األوروبيوف إزاء ىذه المطالب بيف مؤيد ومعارض ،فالذيف أيدوا بناء المساجد
أروا أف المسمميف مف حقيـ إقامة الشعائر الدينية في مساجدىـ ،كما يقوـ المسيحيوف بإقامة

شعائرىـ في الكنائس ،خاصة أف الجيميف الثاني والثالث مف المياجريف المسمميف إلى أوروبا،
أصبحوا مواطنيف مقيميف في الدوؿ التي استقروا فييا.

()1
()2

نيمسوف ،جوردف ،مصدر سابؽ  ،)2005( ،ص.261

عبد القادر ،حسيف ،فرنسا واألدياف السماوية ،القاىرة :دار ببلؿ ،ط ،)1998( ،1ص.182

11

أما االتجاه اآلخر ،المعارض لبناء المساجد ،فقد قاما بتظاىرات في عدة عواصـ أوروبية

خبلؿ العقديف الماضييف ،كما قامت مجموعات يمينية متطرفة مف ىذا االتجاه باعتداءات متنوعة

عمى المساجد ،مف إحراؽ ،إلى تدمير ،إلى إلقاء رؤوس الخنازير بداخميا ،كما حدث في مسجديف

في شرؽ لندف ،إلى رسومات عنصرية عمى جدرانيا.ويرى ىذا الفريؽ أف المساجد تثير مخاوؼ

األوروبييف؛ ألنيا تعمؿ كمفرخة لتخريج المزيد مف اإلرىابييف الذيف ييددوف األمف االجتماعي
والثقافي لممجتمعات األوروبية األصمية(.)1

أماـ ىذه النظرة السمبية لممساجد في أوروبا الغربية  ،والتي يبمغ عددىا حسب آخر

التقديرات حوالي  20ألؼ مسجد ،كاف الشعور باالستيجاف واالستنكار لدى العرب والمسمميف في
أوروبا ،وارتفعت نسبة الكراىية لمغرب في نفوسيـ .

 .4قضايا سياسية معاصرة
وسبب آخر مف أسباب العداء ألوروبا ،ويزيد مف الكراىية ليا ،يتمثؿ في اإلدراؾ العربي

واإلسبلمي الذي ينبني عمى أف الدوؿ األوروبية تنظر ببل مباالة لمعاناة العرب والمسمميف ومآسييـ
في فمسطيف والشيشاف وتيمور الشرقية والبوسنة واليرسؾ وكشمير وأفغانستاف والعراؽ ...وغيرىا مف

المناطؽ ،ليس ىذا فحسب ،بؿ إف العرب والمسمميف يروف دعماً أوروبياً واضحاً لمكيانات المعادية
لئلسبلـ والمسمميف ،عمى المستوى السياسي واالقتصادي والعسكري ...وحتى المعنوي ،وسيتناوؿ

الباحث نموذجاً يظير بجبلء االنحياز األوروبي ألعداء العرب والمسمميف ،ويتمثؿ ىذا النموذج في
دولة إسرائيؿ ،والدور األوروبي في نشأتيا ودعميا عمى حساب العرب والمسمميف.

إف دعـ الدوؿ األوروبية إلسرائيؿ لو جذور تعود إلى عيد "نابميوف بونابرت" ،الذي أعمف

 -وىو في طريقو مف مرسيميا إلى اإلسكندرية  -أنو سيجند عشريف ألفاً مف أبناء األقميات

لتوظيفيـ – كشركاء وعمبلء – في إقامة إمبراطوريتو االستعمارية ،ومف ىؤالء "الييود" ،حيث إف

نداء أثناء حصاره لمدينة عكا سنة  1799إلى ييود العالـ طالباً منيـ مساعدتو
"بونابرت" أصدر ً
في مشروعو االستعماري ضد العرب والمسمميف ،مقابؿ تمكينو ليـ مف استعمار فمسطيف ،فمما
انيزمت فرنسا وتراجعت عف قيادة المشروع االستعماري الغربي ،وحمت محميا إنجمترا ،سعت ىذه
()1

فتحي ،أحمد ،إلقاء خنازير عمى مسجد بمندفwww. Islamonline.net 2007/12/15 ،)2005( ،
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إلى زرع كياف ييودي يقطع أوصاؿ أرض األمة العربية ،ويمثؿ قاعدة غربية ،وأداة استعمارية
تحوؿ بيف العرب والمسمميف وبيف النيوض ،وفي سنة

 1840طمب وزير الخارجية اإلنجميزي

"بالمرستوف" مف سفيره في األستانة أف يضغط عمى السمطاف العثماني كي يسمح بيجرة الييود إلى

فمسطيف(.)1

وقد خاطب "ثيودور ىرتزؿ" القوى األوروبية ،قائبل" :إذا كانت فمسطيف اإلقميـ المختار

لمييود ،فسنشكؿ ىناؾ سو اًر في وجو آسيا ،والحارس المتقدـ لمحضارة ضد البربرية ،وسنبقى كدولة
محايدة ،في عبلقات دائمة مع كؿ أوروبا التي يجب أف تضمف وجودىا"(.)2

واستطاع الييود الحصوؿ عمى وعد "بمفور" ،الذي ظير مف خبللو بوضوح الدعـ
البريطاني لمييود عمى حساب العرب والمسمميف ،وكاف اإلعبلف في  1917/11/2عمى شكؿ كتاب

وجيو المورد "بمفور" ،سكرتير دولة في و ازرة الخارجية ،إلى المورد "روتشيمد" ممثؿ االتحاد

الصييوني اإلنجميزي(.)3

واستمر الدعـ األوروبي لمييود حتى أعمنوا قياـ دولة إسرائيؿ عمى أرض فمسطيف في
 ،1948/5/15ولـ تتأخر الدوؿ األوروبية في االعتراؼ بيا ،وكيؼ تتوانى في ذلؾ واسرائيؿ كما
يقوؿ "محمود عباس" ":إف إسرائيؿ مشروع استعماري غربي أساساً ،وركيزة غربية"(.)4

واذا كانت بريطانيا أعطت الييود وعد بمفور ،فإف فرنسا قد ضمنت الوجود اإلسرائيمي منذ

مساىمتيا في اإلعبلف الثبلثي عاـ  1951مع بريطانيا والواليات المتحدة ،والذي تكفؿ بضماف

حدود الدولة الصييونية( .)5ولـ تتردد كذلؾ في مساعدتيا في بناء ترسانتيا العسكرية ،وحتى الذرية
()1
()2

()3
()4
()5

عمارة ،محمد ،اإلسبلـ والتحديات المعاصرة ،القاىرة :مكتبة الشروؽ ،)2005( ،ص .335

خضر ،بشارة ،أوروبا وفمسطيف مف الحروب الصميبية حتى اليوـ( ،القاضي ،منصور (مترجـ)) ،بيروت :مركز

دراسات الوحدة العربية ،ط  ،)2003( ،1ص .117عنواف الكتاب بالفرنسية:
)Des crousades a' noo jours (Pars,L' Harmattan 1999
المصدر السابؽ ،ص .143

L'Europe et la Palestine

األزعر ،محمد خالد ،الجماعة األوروبية والقضية الفمسطينية ،عماف :دار الجميؿ ،ط ،)1991( ،1ص.88
الشمبي ،جماؿ ،العرب وأوروبا :رؤية سياسية معاصرة ،عماف :مطبعة الجامعة األردنية ،ط
ص.40

13

،)2000( ،1

منذ الخمسينيات مف ىذا القرف ( ،)1وقد قالت فرنسا في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة (ال) لحقوؽ

الشعب الفمسطيني حوالي  299مرة مف سنة .)2(1997- 1967

ورغـ بعض المواقؼ الفرنسية المؤازرة لممواقؼ العربية ،فإف وقوفيا إلى جانب إسرائيؿ

صرح بو آخر رئيس لمجميورية
والعمؿ عمى حفظ أمنيا واستقرارىا ،أمر ال تتنازؿ عنو ،وىذا ما ّ
الفرنسية ػ ساركوزي ػ لممؤسسات الييودية في فرنسا (كريؼ) يوـ  ،2008/2/13وقاؿ فيو" ،إف العاـ

 2008يشيد الذكرى الستيف لقياـ دولة إسرائيؿ ،إنو حدث يجب أف نشدد عمى أىميتو ،وأنا صديؽ
إلسرائيؿ ،واف فرنسا لف تساوـ عمى أمف إسرائيؿ"(.)3

أما عمى المستوى التجاري ،فإف التجارة اإلسرائيمية مستمرة إلى أوروبا ،وتتزايد وتحصؿ
عمى أمواؿ الدعـ والقروض والتبادؿ التقني ،وتتنافس البنوؾ األوروبية مع الواليات المتحدة عمى

ضماف مشاريع الخصخصة في إسرائيؿ ،وتوصمت إسرائيؿ واالتحاد األوروبي في تموز  1995إلى
اتفاؽ اقتصادي كبير يعطي المنتجات الزراعية ،والتقنية اإلسرائيمية حرية أكبر في دخوؿ السوؽ

األوروبية ،وما زالت اسرائيؿ تحظى بيذا االمتياز(.)4

ولو سار الباحث مع الدوؿ األوروبية ،كؿ دولة عمى حدة ،لتبيف بوضوح أف ىذه الدوؿ كميا

تدعـ دولة إسرائيؿ ،لذلؾ ،ال غرابة مف وجود كراىية تحمميا صدور العرب والمسمميف تجاه الدوؿ
األوروبية ،وكما قاؿ أحد المفكريف العرب ػ سيار الجميؿ ػ " :وال نعجب إذا كانت أغمب األجياؿ

العربية الجديدة تربت عمى كراىية الغرب وسياساتو ،التي أخمت فعبلً بالمصالح الوطنية والقومية
العربية في القرف العشريف ،وكانت وراء تأسيس الكياف الصييوني في فمسطيف"(.)5
 .5تشويو صورة اإلسالم والمسممين والعرب:
()1

محمود ،عمي حسف ،فرنسا والصراع العربي اإلسرائيمي ،اإلمارات ،مركز زايد لمتنسيؽ والمتابعة ،ط ،)2002( ،1

()2

النمورة ،محمود طمب خميؿ ،الغرب واإلسبلـ وفمسطيف ،الخميؿ ،مطبعة بابؿ الفنية ،ط ،)2006( ،1ص.443

()3
()4

()5

ص.23

ساركوزي :أنا صديؽ إلسرائيؿ ،جريدة القدس (فمسطيف)  ،2008/2/15العدد  ،13826ص .2
أبو لغد ،إبراىيـ ،وآخروف ،العرب ومواجية إسرائيؿ ،احتماالت المستقبؿ ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
ط ،1ج ،)2000( ،1ص .1156

الجميؿ ،سيار ،العولمة والمستقبؿ ،عماف :األىمية لمنشر والتوزيع ،ط ،)2000( ،1ص.285
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لقد دأبت مجموعة مف المفكريف واألدباء واإلعبلمييف وبعض الساسة في أوروبا ،عمى

تشويو صورة اإلسبلـ والعرب والمسمميف بشتى الطرؽ ،ووظفوا ليذا األمر كؿ وسائؿ اإلعبلـ ،ورغـ
أف حجـ ىؤالء قميؿ مقارنة مع الذيف يحترمونو ،فإف ذلؾ لو تأثيره السمبي عمى العممية االندماجية؛
ألنيـ بذلؾ يستفزوف مشاعر العرب والمسمميف ،ويعمقوف في نفوسيـ روح الكراىية ،خاصة أف

التشويو يمس أقدس المقدسات لدى المسمميف ،وىما الرسوؿ عميو السبلـ والقرآف الكريـ فمف أقواليـ،
ما ورد عمى لساف النائب في البرلماف اليولندي "غيرت فمدرز"" :عمى العرب والمسمميف تمزيؽ

نصؼ القرآف إذا كانوا يرغبوف حقاً في البقاء في ىولندا" ( .)1ويعتزـ ىذا النائب عرض فيمـ بعنواف

"فتنة" يياجـ فيو القرآف الكريـ ،ويقوؿ عنو إنو كتاب فاشستي(.)2

غباء ىو اإلسبلـ ،وفي كؿ مرة
وأما الروائي الفرنسي "ويميبيؾ" فقد قاؿ" :إف أكثر األدياف
ً
أتمقى فييا خبر مقتؿ "إرىابي" فمسطيني .أو طفؿ فمسطيني ،أو امرأة حامؿ فمسطينية ،بالرصاص
في غزة ،كاف يعتريني شعور بالغبطة الكبيرة"(.)3

أما محاوالت تشويو صورة الرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ ،فقد كثرت في مقاالت ورسومات

وكتب نشرت في أوروبا ،ولعؿ أبرز حدث أثار المشاعر ،وترؾ اشمئ از اًز في نفوس العرب

والمسمميف ،ىو تعمد نشر صور كاريكاتيرية تسيء لمنبي محمد عميو السبلـ ،تمؾ الرسوـ التي

بدأتيا صحيفة "يوالنس بوستف" الدنماركية سنة  ،2005وأثارت ىذه الرسوـ مشاعر الغضب لدى

المسمميف في أنحاء العالـ كافة ،فانطمقت التظاىرات وعقدت المؤتمرات احتجاجاً عمى ذلؾ(.)4

أما تشويو صورة العرب ،فقد زخرت بيا مؤلفات أوروبية كثيرة ،عدا الموسوعات العممية
الغربية  ،وكذلؾ الكتب المدرسية ،فضبلً عف اإلعبلـ المقروء والمسموع والمرئي ،فمف األوصاؼ
التي نعت بيا العرب ،وتجمع عمييا كؿ المصادر السابقة ،تمؾ األوصاؼ التي جمعتيا باحثة

()1


الدجبي ،نصر الديف ،إسبلموفوبيا ىولندا" إلى أيف؟ www.islamonline.net 2007/12/10

لقد تـ عرض الفيمـ في  28اّذار ، 2008ولـ تحدث ،لدى المسمميف ،ضجة كبيرة عميو ،كما حدث مع الرسوـ

()2

المسيئة لمرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وسمـ-الباحث.-

"فتنة" عنواف الفيمـ المسيء لئلسبلـ في ىولندا ،جريدة القدس (فمسطيف)  ،2008/2/11العدد  ،13822ص.15

( )3النمورة ،محمود طمب ،خميؿ ،مصد سابؽ ،)2006( ،ص .220

()4

وزير الداخمية األلماني يدعو إلى إعادة نشر الصور المسيئة لمرسوؿ www.aljazeera.net. 2008/2/27
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لبنانية ( ،)1مف خبلؿ الكتب المدرسية الفرنسية ،وذكرت منيا :أف العرب :بربر ،لصوص نيابوف،
متأخروف ،بدائيوف ،كسولوف ،ضعيفو اإلنتاج ،ويتصفوف بالدونية والبلفاعمية ،وحتى القصص

الخيالية في كتب القراءة االبتدائية والثانوية ،ال بد مف أف تنتيي بفشؿ الشخصيات العربية (الموت،

اليرب ،االستسبلـ ،االعتزاؿ ،الخنوع)(.)2

إف حمبلت التشويو ىذه عند األوروبييف ليا تأثيرىا عمى الروح االندماجية التي ىي مطمح

بث
العقبلء مف جميع الفئات؛ لذا فإف ميمة الحكماء والفبلسفة كبيرة لمتقريب بيف الشعوب ،وفي ّ
روح التعايش الحقيقي بيف المجتمعات والحضارات.

 2.3.1النظرة االستعالئية عند األوروبيين:
إف أوروبا تنظر إلى نفسيا باستعبلء ،وتنتصر لنفسيا بشكؿ مطمؽ ،وىذه الفوقية أصبحت
تسمى" مركزية أوروبا" ،بحيث ترى أوروبا أنيا صاحبة الحداثة والتقدـ واإلنسانية والتفوؽ في كؿ

عمـ ،وما عداىا مف ثقافات إنما ىو تبع لمركزيتيا ،ىذا التحيز لمركزية أوروبا شكؿ حاج اًز ًَ إضافياً
أماـ التعايش الحقيقي بيف أوروبا وغيرىا مف البمداف وخاصة البمداف العربية واإلسبلمية؛ ألف ىذا

ضدىـ ،ويشكؿ عنده نفو اًر نفسياً لمتقارب معيـ.
التحيز يجعؿ اآلخر ينظر بازدراء إلى
المتحيز ّ
ّ
ونادى بمركزية أوروبا ساسة ومفكروف ،أمثاؿ "ديفيد الندر" الذي يعتبر ذلؾ" فكرة طيبة

سياسيا"( ،)3وكذلؾ رئيس وزراء إيطاليا "سيمفيو بيرلسكوني" الذي أعمف في /26أيموؿ،2001/
سميمة
ً
أف الحضارة الغربية أرقى مف الحضارة اإلسبلمية....وال بد مف انتصار الحضارة الغربية عمى

اإلسبلـ ،الذي يجب أف ييزـ؛ ألنو ال يعرؼ الحرية وال التعددية وال حقوؽ اإلنساف ..وأف الغرب

سيواصؿ تعميـ حضارتو ،وفرض نفسو عمى الشعوب ،وأنو قد نجح ػ حتى اآلف ػ في تعميـ

حضارتو وفرض نفسو عمى العالـ الشيوعي وقسـ مف العالـ اإلسبلمي(!!)4
()1

وىي مارليف نصر.

()2

حبيب ،الطاىر (محرر) ،صورة اآلخر العربي ناظ اًر وناظ اًر إليو ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط

()3

ىوبسوف ،جوف إـ .الجذور الشرقية لمحضارة الغربية( ،قابيؿ ،مناؿ ،مترجـ) .القاىرة :مكتبة الشروؽ الدولية،

()4

ص .463مشارقة ،تيسير ،مصدر سابؽ ،)1999( ،ص.54

ط ،)2006( ،1ص.32

عمارة ،محمد ،الغرب واإلسبلـ ،مصدر سابؽ ،)2004( ،ص.86
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،1

واستعاف الغرب ػ في سبيؿ تأكيد "نزعتو المركزية" ػ بنظريات عممية ،مثؿ "الدارونية " التي
ترى أف الصراع ىو قانوف العبلقة بيف األحياء ،وأف البقاء لؤلقوى؛ ألف األقوى ىو األصمح،

فانطمؽ الغرب االستعماري مف ىذا لتبرير إلغائو لثقافات األمـ والشعوب وحضاراتيا التي ابتميت

باستعمارىا لببلدىا...بحجة أنيا الضعيفة ،وأنو األقوى ...وفي سبيؿ تكريس ىذا الزيؼ الغربي،

بمور الغرب عمماً سماه "اإلنثروبولوجيا االجتماعية " ( ،)1والخاص بدراسة المجتمعات البدائية ،التي
ىي في عرؼ الغرب ػ المجتمعات غير الغربيةػ..فيي بدائية..وىو المتقدـ...وىي الضعيفة..وىو

األقوى..فميا اإلبادة ،ولو البقاء.)2(...

إف ىذه النزعة المركزية لعبت دو اًر سمبياً في بث الروح العدائية ضد اآلخر ،وبنت في

نفوس بعض الغربييف فك اًر يرفض وجود اآلخر .وحوؿ ذلؾ تقوؿ المستشرقة األلمانية" :زيجريد

ىونكو" في كتابيا "شمس اهلل تسطع عمى الغرب"" :إف أوروبا مدينة لمعرب ولمحضارة العربية ،واف
الد ْيف الذي في عنؽ أوروبا وسائر القارات لمعرب كبير جداً ،وكاف يتعيف عمى أوروبا أف تعترؼ
َ
بيذا الفضؿ منذ زمف بعيد ،لكف التعصب واختبلؼ العقيدة أعميا عيوننا وترى عمييا غشاوة ،حتى
إننا لنق أر ثمانية وتسعيف كتاباً مف مائة ،فبل نجد فييا إشارة إلى فضؿ العرب وما أسدوه إلينا مف

عمـ ومعرفة...وفي مراكز العمـ األوروبية لـ يكف ىناؾ عالـ واحد إال ومد يده إلى الكنوز العربية
يغترؼ منيا ،وينيؿ كما ينيؿ الظامئ مف الماء العذب...ولـ يكف ىناؾ ثمة كتاب واحد مف بيف

الكتب التي ظيرت في أوروبا في ذلؾ الوقت ،إال وارتوت صفحاتو مف نبع الحضارة العربية"(.)3

 3.3.1القصور العربي واإلسالمي تجاه الغرب
إف مف العوائؽ أماـ التعايش االيجابي لمعرب والمسمميف مع الغرب األوروبي ،القصور

الحادث مف الجانب العربي واإلسبلمي تجاىو  ،قصور في عدة جوانب ،أىميا الجانباف اإلعبلمي
والسموكي ،أما الجانب السموكي ،فيرى البعض أف تخاذؿ العرب والمسمميف وضعفيـ باإلضافة إلى

المسمكيات السمبية التي يقوـ بيا أبناء الجاليات العربية واإلسبلمية في أوروبا شكؿ ذلؾ عائقاً كبي اًر
()1

أحمد ،عبد الفتاح ،الغرب الوجو اآلخر ،القاىرة :دار الكاتب لمطباعة والنشر ،ط ،)2002( ،1ص.33

()3

شواىيف ،خير ،دور العمماء العرب في نيضة الحضارة الغربية ،عماف :دار المسيرة ،ط ،)2007( ،1ص.27

()2عمارة ،محمد ،الغرب واإلسبلـ ،مصدر سابؽ ،)2004( ،ص.62
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كثير منيـ تعامموا بأخبلقيات غير حضارية ،وأبرزىا استخداـ
أماـ التعايش اإليجابي حيث إف ًا
العنؼ في حؿ قضاياىـ ،الذي تطور في بعض صوره إلى ما سمي "اإلرىاب" في نظر الغربييف،
وقد تداركت المؤسسات اإلسبلمية في أوروبا ذلؾ ،فتمكنت مف خبلؿ فعالياتيا المتعددة ،رسـ

صورة حضارية لمشخصية العربية واإلسبلمية ،ورفعت مف نسبة االحتراـ ليذه الشخصية في نفوس
الغربييف ،وىي تحتاج إلى جيود إضافية؛ ألف بعض المسمكيات السمبية ال تزاؿ قائمة بيف أبناء

الجالية العربية واإلسبلمية في أوروبا.
أما الجانب اإلعبلمي ،فيناؾ قصور واضح في ىذا المجاؿ ،والوسائؿ اإلعبلمية العربية

واإلسبلمية في أوروبا ػ عمى تعددىا وانتشارىا ػ إال أنيا دوف المستوى المطموب ،رغـ األىمية التي

تتبوأىا وسائؿ االعبلـ في التأثير عمى األفراد والمجتمعات والدوؿ ،حتى بات مصطمح (االستعمار
االعبلمي) يأخذ مداه الواسع في أدبيات االعبلـ الدولي ،ما حدا الرئيس الفنمندي السابؽ "أورىو

كيكونيف" في عاـ  1973عمى القوؿ :إف الساحة الدولية تعاني مف حالة يمكف أف نصفيا باستعمار

االتصاؿ (.)1أماـ ىذه األىمية لئلعبلـ  ،فإنو يجب عمى أىؿ االختصاص ،مف العرب والمسمميف،
التفكير جدياً بوضع خطط عممية لبلرتقاء باإلعبلـ العربي واإلسبلمي ،خاصة في خطابو لممتمقي

الغربي.

إف تدارؾ القصور الحاصؿ تجاه األوروبييف عند العرب والمسمميف في الجانبيف اإلعبلمي
والسموكي ،وجوانب أخرى ،جوانب عديدة تجاه الغرب ،يساىـ بشكؿ فعاؿ في الوصوؿ إلى تغيير

االوروبي ،ولذلؾ تحركت فئات عربية واسبلمية عديدة في ىذا
الصورة السمبية عنيـ في الذىف
ّ
اإلطار ،كالمؤسسات العربية واإلسبلمية المنتشرة في أوروبا ،وىو مدار المبحث اآلتي.
 4.1دور المؤسسات العربية واإلسالمية األوروبية في تحقيق التعايش

لقد كانت المساجد في أوروبا تمعب دو اًر توجييياً وتعميمياً ميماً لممسمميف مع بدايات القرف

الماضي وأواسطو ،ثـ بدأ يتقمص دور العديد منيا بعد ظيور مراكز ومؤسسات ومنظمات إسبلمية
في عدة دوؿ أوروبية عمى مستوى محمي ،حيث استحوذت عمى غالبية العمؿ اإلسبلمي ،ثـ

توسعت ىذه المؤسسات والجمعيات اإلسبلمية ،وانتشرت في معظـ دوؿ أوروبا ،وتنوعت ،فمف

()1

البياتي ،ياس خضير ،االتصاؿ الدولي والعربي ،عماف ،راـ اهلل :دار الشروؽ ،ط ،)2006( ،1ص.76
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المراكز والمنظمات اإلسبلمية والعربية ،إلى المؤسسات التعميمية واالجتماعية والمينية

(التخصصية) ،إلى االتحادات الطبلبية والمؤسسات الشبابية والنسوية ،ومف أىـ ىذه المؤسسات
والجمعيات والمنظمات العربية واإلسبلمية عمى الساحة األوروبية:

 .1المؤسسات ذات البعد األوروبي ،مثؿ :اتحاد المنظمات اإلسبلمية في أوروبا.

 .2المؤسسات ذات البعد الوطني أو القطري ،مثؿ :المركز الثقافي اإلسبلمي في مدريد ،واتحاد
الجمعيات اإلسبلمية في سويسرا ،والمؤسسات النسوية ،واإلتحادات الطبلبية.

 .3المؤسسات العربية والقومية :وىي ذات نشاطات محدودة ،ومف ذلؾ النادي العربي في
بريطانيا(.)1

إف ىذه المؤسسات والجمعيات والمراكز العربية واإلسبلمية التي تعمؿ عمى الساحة
األوروبية ،مف أبرز مياميا التشجيع والعمؿ عمى تحقيؽ االندماج اإليجابي لمعرب والمسمميف في

المجتمعات األوروبية اندماجاً يجمع بيف الحفاظ عمى الشخصية العربية

/اإلسبلمية مف جانب،

وممارسة المواطنة الصالحة مف جانب آخر ،خدمة لمصالح العاـ ،وتحقيقاً لمبادئ األمف واالنسجاـ

واالزدىار ،والمساىمة الفاعمة في الحياة الثقافية والفكرية والسياسية في المجتمع األوروبي ،ومحاربة

التمييز العنصري ،وازالة ما عمؽ باإلسبلـ والعرب والمسمميف مف جانب أبناء المجتمعات األوروبية
ومؤسساتيا مف تشويو ،وتحقيؽ المعادلة القائمة :استقامة ببل انغبلؽ ،واندماج ببل ذوباف.
ومف أىـ أىدافيا ،كما يقوؿ رئيس اتحاد المنظمات اإلسبلمية في أوروبا "أحمد الراوي"،

العمؿ عمى تحقيؽ حضور المسمميف في المجتمع األوروبي ،وتمثيميـ في المؤسسات األوروبية،
وتوسيع الحوار الثقافي والحضاري بيف المسمميف وأصحاب األدياف والعقائد واألفكار اآلخرى،

والعمؿ عمى التفاعؿ معيا ،وصوالً إلى توطيد السمـ االجتماعي في المجتمع األوروبي ،ومد جسور
التعارؼ والتعاوف بيف المؤسسات والييئات العربية واإلسبلمية عمى الصعيد األوروبي الرسمي

والشعبي ،وعمى المستوى العالمي في إطار المصالح المشتركة .ويتابع "الراوي" إف مف أىـ

السياسات التي تقوـ بيا المؤسسات والجمعيات اإلسبلمية في أوروبا :االنفتاح عمى المجتمع والبيئة،
وتكويف عبلقات تعاوف مع مختمؼ الجيات التي تخدـ المسمميف ،ودعـ الحوار بيف مختمؼ األدياف

()1

سعد الديف ،محمد منير وآخروف ،مصدر سابؽ ،ص .38 – 31

19

واألفكار في المجتمع األوروبي ،خاصة الحوار اإلسبلمي المسيحي ،وتقديـ القياـ بواجبات المواطنة

في المجتمع عمى المطالبة بالحقوؽ(.)1

وقد استطاعت ىذه المؤسسات والمراكز والجمعيات اإلسبلمية في أوروبا تحقيؽ تقارب

كبير مع اآلخر األوروبي ،وقطعت شوطًا كبي اًر في تحسيف صورة اإلنساف العربي والمسمـ في

األوروبي ،كما أنيا نجحت في تذليؿ مجموعة مف العقبات ،ومواجية العديد مف التحديات
الذىف
ّ
والمشكبلت التي اعترضت طريؽ العرب والمسمميف في أوروبا ،مثؿ :التحديات المتعمقة بممارسة
الشعائر الدينية ،والمتعمقة بقضايا األحواؿ الشخصية ،وتحديات أخرى متعمقة بالتعميـ وباألمور
االجتماعية ،وكذلؾ المشكبلت المتعمقة بالمسائؿ المالية واالقتصادية ،عدا التحديات القانونية

الدستورية ،والمشكبلت السياسية والقضايا العامة ،باإلضافة إلى التحديات والمشكبلت التي مصدرىا
الجاليات اإلسبلمية في أوروبا ،حيث إف أغمب أفرادىا ال يزالوف يفكروف بعقمية بمدىـ األـ ،وىـ

يريدوف التعامؿ مع المجتمع األوروبي بيذه العقمية ،وكثير منيـ غير مثقفيف ،فضبلً عف خبلفاتيـ

العرقية والثقافية والمذىبية(.)2

 5.1دعوات أوروبية لمتعايش:
وعند اآلخر األوروبي ،نجد دعوات كثيرة تدعو لمتعايش اإليجابي مع العرب والمسمميف،

فموجة العداء لئلسبلـ والعرب والمسمميف ال يسير في ركابيا كؿ األوروبييف ،فيناؾ عناويف عديدة
مف فبلسفة ومفكريف أوروبييف نأوا بأنفسيـ عف ذلؾ ،إضافةً إلى مؤسسات أوروبية رسمية وغير
رسمية ،أنصفت اإلسبلـ ،ونظرت إلى العرب والمسمميف باعتداؿ ،وبنظرة إيجابية إنسانية.

تنجر كميا لمعاداة العرب والمسمميف ،أو لئلسبلـ،
وحتى وسائؿ اإلعبلـ األوروبية ،لـ ّ
فيذه الصحؼ ووسائؿ اإلعبلـ النرويجية رفضت نشر الرسوـ المسيئة مجدداً ،عمى غرار ما أقدمت
()1

الراوي ،أحمد ،في المنطمقات واألىداؼ والسياسات التي تشكؿ إطا اًر لممؤسسات اإلسبلمية في أوروبا،

()2

انظر :ضناوي ،محمد عمي ،األقميات اإلسبلمية في العالـ ،بيروت :مؤسسة الرياف،ط  ،)1992( ،1ص – 41

.www.islamonline.net ،2008/3/8

 ،129وكسبة ،مصطفى دسوقي )1997( ،المسمموف في أوروبا التاريخ واألقميات (ىدية مجمة األزىر) عدد ذي
الحجة 1417ىػ ،ص  ،103 – 83سعد الديف ،محمد منير وآخروف ،)2003 ( ،الجاليات اإلسبلمية في أوروبا
الغربية ،ط ،)1992( ،1ص .10 – 8
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عميو الصحؼ الدنماركية ،وقد أعمف رئيس تحرير صحيفة الحزب الحاكـ "داغ أفيس" أف نشر

الرسوـ المسيئة لمحمد ال يعتبر طريقة جيدة لمتعبير عف حرية الرأي ،مبيناً أف في ذلؾ استف از اًز كبي اًر
ال مبرر لو لمشاعر المسمميف في النرويج والعالـ ،وخمؽ بؤر توتر جديدة ال داعي ليا(.)1

وىناؾ ومضات ومواقؼ أوروبية عديدة أظيرىا قادة ومفكروف وعمماء ديف ،يتبيف مف
خبلليا دعوتيـ الصريحة لمتسامح والتعايش والتعاوف والحوار ،ونبذىـ لمظاىر العنصرية واالنعزاؿ،

ومف ىذه المواقؼ ،كممة الرئيس األلماني بمناسبة عيد الفطر ،حيث قاؿ" :نحف بحاجة إلى االلتزاـ
والتدبر ،ويحدوني األمؿ في أف يتعامؿ الناس في كؿ أنحاء الببلد مع بعضيـ البعض باحتراـ

وتسامح ،وال يتـ استبعاد أي جماعة مف الحياة العامة أو أف تنأى جماعة بنفسيا عف المجتمع"

وأضاؼ "الطريقة الوحيدة لنا لصياغة مجتمعنا لصالح الجميع ،ىو أف نعمؿ معاً"(.)2

أما وزيرة الخارجية النمساوية "أرزوال ببلسنيؾ" فقد قالت" :إف اإلسبلـ بات حقيقة واقعة في
أوروبا ،ويتعيف إشراؾ المسمميف األوروبييف" .وأضافت في كممة افتتحت بيا "مؤتمر اإلسبلـ في

ممف أكدوا
أوروبا" يوـ  2007/3/23قائمة" :نحف نرحب بوجود عدد كبير مف المسمميف األوروبييف ّ
تمسكيـ بيويتيـ الدينية ،وانتمائيـ لممجتمع األوروبي الذي يعيشوف فيو ،وأف جميع المواطنيف في
أوروبا  -بمف فييـ المسمموف  -متساووف أماـ القانوف في الحقوؽ والواجبات ،وليس ىناؾ تيميش
ألية فئة" .وقالت أيضاً في ذلؾ المؤتمر الذي نظمتو و ازرة الخارجية النمساوية بالتعاوف مع
األكاديمية الدبموماسية في فينا" :إف الحوار يكتسب مصداقية أكبر عندما تشارؾ فيو جميع

األطراؼ"(.)3

أما عمى المستوى األدبي ،فقد قامت كاتبة إيطالية ػ وىي "ريتا دي ميميو" ػ بتأليؼ كتاب

عنوانو "اإلسبلـ ذلؾ المجيوؿ في الغرب" وقالت في مقدمتو" :شرؼ لي أف أتحدث عف اإلسبلـ ،ال

()1
()2

()3

صحؼ النرويج ترفض اإلساءة لمرسوؿ عميو السبلـ.www.islamtoday.net .2008/2/25 ،
2008/2/5

نور الديف ،أسامة ،مسممو ألمانيا ،بيف مطرقة االندماج والتعايش وسنداف اإلرىاب،
www.raiat_altuheed.net
المحمدي ،عمر بف سالـ ،النمسا تدعو إلشراؾ المسمميف بشكؿ فعاؿ في نموذج الحياة األوروبي .2007/3/26
www.26sep.net
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اء وال شكو اًر" ،وذكرت في كتابيا أف اإلسبلـ تعرض إلى ظمـ كبير مف جانب مف
أبغي مف ذلؾ جز ً
لـ يعرفو مف الغرب ،وقدـ إليو بصورة مشوىة ،أحياناً عمداً ،وأحياناً عف جيؿ وضيؽ أفؽ"(.)1
ومف المواقؼ الميمة في مجاؿ التعايش عمى األرض األوروبية ،مؤتمرات حوار

الحضارات ،ومنيا مؤتمر قرطبة الذي عقد في  ،2007/10/9الذي قادتو أسبانيا ،ورعتو منظمة
األمف والتعاوف في أوروبا ،وفي ىذا المؤتمر رفض المجتمعوف القوالب السمبية ،التي تسبغيا أجيزة
اإلعبلـ عمى العرب والمسمميف ،كما رفضوا الربط بيف اإلرىاب واإلسبلـ ،وفي مداخمتو أماـ

االجتماع اعتبر "أنطوف تالماف" نائب كاتب الدولة لمشؤوف الخارجية السويسرية" :أف التعايش بيف

تحديا يومياً" ،وح ّذر في كممتو مف خطر تفاقـ ظاىرة عدـ
أشخاص مف ديانات مختمفة يمثؿ ً
التسامح تجاه المسمميف في أوروبا(.)2

وأما في سويسرا ،فقد وقؼ الحزب الديمقراطي المسيحي موقفا مشرفاً إزاء التعايش ،ودفع

التمييز اتجاه اآلخر ،حيث قرر ترشيح فتاة مسممة محجبة لبلنتخابات البمدية في إقميـ نيساف

وكذلؾ كاف موقؼ الحزب الموحد ،أو الخضر الدنماركي ،فقد قاـ بترشيح فتاة مسممة مف أصؿ

(،)3

فمسطيني لدخوؿ البرلماف الدنماركي ىي " أسماء عبد الحميد" ،وقد عممت كأوؿ مذيعة مسممة
لدي
محجبة في التمفزيوف الدنماركي ،وقدمت سمسمة حمقات فكرية وثقافية واجتماعية ،وقالت أسماء ّ
رؤية متكاممة تنطمؽ مف قضايا داخمية باألساس ،وأىميما مسألة التأمينات االجتماعية ،وقضايا
االندماج والتعميـ ،فضبلً عف القضايا الخارجية ،وعمى رأسيا الموقؼ مف العراؽ ،وما يجري في

فمسطيف وأفغانستاف"(.)4

()1

كاتبة إيطالية :شرؼ لي أف أتحدث عف اإلسبلـ ،جريدة القدس(فمسطيف) ،العدد
ص.23



تضـ ىذه المنظمة ،المعنية باألمف واالستقرار في أوروبا،

()2

()3
()4

،2008/1/22 ،13803

 56دولة في صفوفيا ،وتيتـ باألبعاد السياسية

والعسكرية واالقتصادية – البيئية واإلنسانية في المجاؿ األمني.
السيد ،رضواف ،عبلقات الغرب باإلسبلـ ىؿ ىي تطورات حقيقية؟ جريدة القدس(فمسطيف) ،العدد

،13709

 ،2007/10/17ص .21
سويس ار :حزب مسيحي يرشح محجبة لبلنتخابات ،مجمة المنبر ،العدد  ،2004/7 ،41ص.36

أوؿ مسممة تعمؿ بالتمفزيوف الدنماركي وتستعد لعضوية البرلماف ،فمسطيف ،2007/5/30 ،العدد ،37ص.10
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وفي كتابو "اإلسبلـ وأوروبا تعايش أـ مجابية" يضع المفكر السويدي "إنجمار كارلسوف"

مجموعة توصيات تساىـ في عممية االندماج الحقيقي عمى األرض األوروبية ،ومف ضمف

توصياتو :أنو ال بد مف االعتراؼ باإلسبلـ ،والنظر إليو عمى أنو ديف "محمي" ،فاإلسبلـ ىو بالفعؿ
في يومنا ىذا جزء ال يتج أز مف أوروبا ،وىو ديف أوروبي ،وكما تحدثنا عف مسيحية الشرؽ سوؼ

نتحدث أيضاً عف إسبلـ الغرب .وكي يشعر المياجروف المسمموف باالنتماء فبل بد مف اآلتي:
 ال بد مف التخمص مف العامؿ اليداـ عمى ٍ
نحو مشترؾ ،فبل بد مف التعريؼ باإلسبلـ بصورة

أفضؿ في مدارسنا ،ويتعيف أيضاً عمى وسائؿ اإلعبلـ أف تصحح تمؾ النظرة التي ال تزاؿ تنقميا
عف اإلسبلـ بما ىي عميو مف جمود وتسطيح.

 إف مجتمعاتنا األوروبية عمييا أف تحمي كؿ مف يرغب في االندماج في المجتمع األوروبي.
 ال بد أف تتاح الفرصة لممياجريف لتكويف آرائيـ ورغباتيـ والتعبير عنيا.

ويضيؼ " :إف أوروبا المستقبؿ التي تتيح وجوداً إسبلمياً نشطاً ،وىوية أوروبية منفتحة ،ال

بد أف تقوـ عمى النقد الذاتي والحوار المتواصؿ والمنفتح ،وعمى احتراـ االختبلؼ .وال بد أف ندرؾ

أف المسمميف مف الممكف أف يسيموا بطريقة إيجابية في انتشار أوروبا جديدة ،وال بد مف النظر إلى

وجودىـ ال عمى أنو مشكمة ،بؿ كأحد منابع اإلثراء .والمياجروف المسمموف مف جانبيـ ،ال بد أف
ينظروا إلى أنفسيـ باعتبارىـ مواطنيف بكؿ معنى الكممة ،وأف يشاركوا في الحياة االجتماعية

واالقتصادية والتنظيمية والسياسية في الدوؿ التي يعيشوف فييا"(.)1

فبل بد مف السير نحو التعايش ،والوصوؿ إلى اندماج حقيقي بيف العرب والمسمميف مف

جية ،واألوروبييف مف الجية األخرى ،مع االحتفاظ بالخصوصيات العقائدية ،فيذه دعوة السماء َ يا
أَيُّيَا َّ
اس إَِّنا َخمَ ْق َنا ُكـ ِّمف َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َعْم َنا ُك ْـ ُش ُعوباً َوقََبائِ َؿ لِتَ َع َارفُوا  ،)2(وىي دعوة العقبلء مف
الن ُ
البشر ،وفييا تكوف السعادة ،ومف خبلليا يعـ األمف واالستقرار عمى المستوى الفردي والجماعي.

()1
()2

كارلسوف ،انجمار ،مصدر سابؽ ،)2003( ،ص .180 – 176

سورة الحجرات :آية .13
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الفصل الثاني
دراسة حالة وضع العرب والمسممين في بريطانيا
 1.2وصف عام لبريطانيا
إف االسـ الرسمي لبريطانيا ىو المممكة المتحدة ،وتضـ بريطانيا العظمى (وتضـ انجمت ار
وسكوتمندا وويمز) ،وايرلندا الشمالية ،وعرفت بيذا االسـ منذ عاـ  ،1707وتقع في الشماؿ الغربي
مف أوروبا ،ومف أىـ المدف فييا لندف (العاصمة) ،بيرمنجياـ ،ليدز ،جبلسجو ،ليفربوؿ ،برادفورد،

مانشستر ،أدينبرة .وتبمغ مساحتيا حوالي  244100كـ  ،2وعدد سكانيا  59113439نسمة ،أما
الديف ،فيوجد في المممكة المتحدة بروتستنت أنجميكانيوف ،كاثوليؾ رومانيوف ،مذاىب مسيحية

أخرى ،مسمموف ،ييود .ونظاـ الحكـ فييا ممكي دستوري (ودستورىا غير مكتوب) ،تحكميا الممكة
والبرلماف الذي يتكوف مف مجمسيف ،مجمس الموردات ،ويضـ أكثر مف

 1100عضو ،ومجمس

العموـ ويتكوف مف  659عضواً ،يتـ اختيارىـ باالنتخاب العاـ ،أما السمطة التنفيذية ،فيمارسيا

مجمس الوزراء.

والممكية ىي بدوف شؾ العنصر األقدـ في الييئات السياسية البريطانية وقد اقتنعت بيا
بريطانيا بعد إف جردتيا تدريجياً مف كؿ سمطاتيا .والرئيس األعمى لمدولة في بريطانيا ىو الممؾ أو

(الممكة) ومموؾ بريطانيا يتولوف العرش وفقاً لقانوف الوراثة ،ويميز اإلنجميزي بيف الممؾ كشخص
طبيعي ،والتاج (  )The Crownالذي يعتبر مؤسسة قانونية ،تمتمؾ مجموعة مف السمطات

( .)Prevogativesوأف عبارة الحاكـ األعمى تشير إلى (الممؾ) كفرد ،وعبارة (التاج) إلى المممكة
كنظاـ ،وتعني السمطة التنفيذية العميا في الدولة(.)1

وقد شاركت في الحربيف العالميتيف األولى والثانية (  ،)1945- 1939ورغـ االنتصارات

التي أحرزتيا ،فإنيا فقدت أعداداً ىائمة مف األرواح ،وأصيب اقتصادىا باالضطراب الشديد.
()1

الديممي ،حافظ عمواف ،النظـ السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة ،عماف :دار وائؿ ،ط ،)2001( ،1
ص.113
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وأما األحزاب السياسية ،فتوزعت بيف اليسار واليميف والوسط ،ومنيا :حزب المحافظيف،

وحزب العماؿ ،وىناؾ حزب الخضر الذي يدعو لمحفاظ عمى البيئة(.)1
 2.2تمييد

تشير المصادر التاريخية إلى أف أوؿ ٍ
لقاء بيف المسمميف والبريطانييف كاف في منتصؼ

القرف السادس عشر ،حيث كاف في سنة  1553تجار وبحارة إنجميز يبحروف في البحر المتوسط،
فوقع بعضيـ في أيدي المسمميف ،ولـ تعرؼ أعدادىـ وال أسماؤىـ ،ودخؿ بعضيـ في اإلسبلـ،

ويعتبر "انتوني جنكنسف  "Anthony Jenkinsonأوؿ بريطاني يدخؿ اإلمبراطورية العثمانية في
ذلؾ العاـ ،ولـ تتوقؼ بعد ذلؾ المقاءات بيف البريطانييف والمسمميف ،وقد تميز بعضيا بنواح

تجارية ( ،)2وأخرى دبموماسية ،لكف معظـ حاالت االحتكاؾ األولية جرت عمى شكؿ مناوشات

بحرية ،حيث كاف التفوؽ التكنولوجي اإلسبلمي في البحر يقود إلى إغراؽ وأسر أعداد كبيرة مف

السفف البريطانية ،وما أزعج السمطات الممكية البريطانية آنذاؾ األخبار التي كانت تصميـ تباعاً
عف اعتناؽ أعداد كبيرة مف األسرى لئلسبلـ معظميـ بمحض إرادتيـ ،ومنيـ مف تبوأ مناصب

قيادية مثؿ "حسف آغا" الذي يحمؿ في األصؿ اسـ "سامسوف رولي" .وعندما أرسؿ الممؾ "تشارلز
الثاني" الكابتف "ىاميمتوف" الفتداء بعض األسرى البريطانييف في الجزائر ،باءت ميمتو بالفشؿ،
حيث رفض األسرى جميعيـ العودة ،وفضموا البقاء بعد اعتناقيـ الديف اإلسبلمي ،فما كاف مف

المبعوث البريطاني إال أف كتب في تقريره يقوؿ" :لقد تـ إغراؤىـ لمتضحية بربيـ مف أجؿ حب

النساء التركيات"(.)3

وبعد فترة وجيزة مف الصدامات ،بدأت التجارة البريطانية تزدىر مع اإلمبراطورية العثمانية،

وأصبحت بريطانيا مف بيف جميع دوؿ أوروبا تتمتع بأوسع تجارة مع اإلمبراطورية اإلسبلمية في
القرف السابع عشر ،فكانت تصدر األجواخ واألصواؼ والقصدير والرصاص ،وتستورد الزبيب
()1

()2

()3

عتريس ،محمد ،معجـ بمداف العالـ ،القاىرة :الدار الثقافية لمنشر ،ط

 )2002( ،1ص  .153- 147الكتاني،

عمي بف المنتصر ،مصدر سابؽ ،)2005( ،ص .313 – 311
مطر ،نبيؿ ،مصدر سابؽ ،ص ( .21- 19العنواف األصمي لمكتاب – 1685( ISLAM IN BRITAIN
))1558

عناصر دولة :المسمموف في بريطانيا .www.islamicnees.net 2008/3/25
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والقطف والتوابؿ والمواد الكيماوية والحرير ومواد أخرى ،...وكاف بعض ىذه الواردات مما ساعد

عمى نشوء صناعات جديدة في ولتشير وجموستر واسكس وسوفوؾ ومانشستر ،ومع نياية القرف

السابع عشر كانت التجارة مع تركيا – عمى حد قوؿ السير جوف تشارديف – Sir John chardin
تشكؿ ربع النشاط التجاري اإلنجميزي فيما وراء البحار بأكممو ( .)1ونتيجة ليذه المقاءات ،فقد ظيرت

– أي

كتب عديدة تبيف مدى تفاعؿ البريطانييف مع المسمميف كأعداء وحمفاء ومرتديف
في إنجمت ار ٌ
الذيف تحولوا إلى اإلسبلـ ،-وألف أعداد الذيف دخموا في اإلسبلـ كانت كبيرة – كما تقوؿ المصادر

البريطانية  ،-فقد تكرر التطرؽ إلى ذلؾ في كتابات البريطانييف األدبية والبلىويتو في عصر

النيضة .وحاولوا تشويو صورة المسمميف في ثبلثة مجاالت مف كتاباتيـ ونشاطيـ ،وىي الجدؿ
البلىوتي والمسرحية والحماسة الصميبية(.)2

وحسب العديد مف المصادر البريطانية ،ومنيا كتاب" الرحمة إلى طرابمس The voyage

 ،")1583( made to Tripolisفإف أوؿ بريطاني دخؿ في ديف اإلسبلـ كاف "جوف نمسوف

()3
تجار
 . "John Nelsonوفي معظـ الحاالت لـ يكف اإلنجميز الذيف اعتنقوا اإلسبلـ عبيداً ،وانما ٌ
خدـ لمممؾ ،وقد حدا ىذا الوضع بعض الساسة البريطانييف عمى التحذير مف مغبة
أحرٌار أو ٌ

االنفتاح كثي اًر عمى العرب والمسمميف ،ومنيـ السير "توماس شيرلي" ،الذي ح ّذر مف أف الحديث مع
المسمميف يحدث فساداً كبي اًر ،وأف إقامة اإلنجميزي في العالـ اإلسبلمي تقربو مف اعتناؽ اإلسبلـ،
وتبني أخبلؽ المسمميف ،خاصة إذا طالت ُمدة اإلقامة....
ّ

وفي نياية القرف التاسع عشر ،عرؼ البريطانيوف اإلسبلـ بطريقة تختمؼ عما عرفوه في

بدايات االحتكاؾ ،وذلؾ بدخوؿ سفيرىـ المورد "ستانمي أوؼ الدرلي" الديف اإلسبلمي ،حيث اعتنقو
وىو سفير لببلده في تركيا ،وأطمؽ عمى نفسو اسـ "عبد الرحمف" ،وتبعو في اعتناؽ اإلسبلـ السير

وسمى نفسو "عبد اهلل" ،وحوؿ قسماً مف قصره إلى
"كويمياـ" أحد الشخصيات الميمة في ليفربوؿّ ،
مسجد ،وأصدر جريدتيف إسبلميتيف(.)4
 1.2.2تاريخ اليجرة العربية واإلسالمية إلى بريطانيا
()1
()2
()3
()4

مطر ،نبيؿ ،مصدر سابؽ ( ،)2002ص .24 – 22
المصدر السابؽ ،ص.31
المصدر السابؽ ،ص ،53و ازرة الخارجية وشؤوف الكومنولث ،لندف ،المسمموف في بريطانيا ،ص.6

عناصر دولة :المسمموف في بريطانيا ،مصدر سابؽ.
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إف االستعمار البريطاني لممناطؽ العربية واإلسبلمية في أوائؿ القرف التاسع عشر جعؿ

أعداداً كبيرة مف العرب والمسمميف تحت الحكـ البريطاني ،ومف ىنا كانت بداية اليجرات الجماعية،
وأوؿ المياجريف كاف اليمنيوف عاـ  ،1870حيث كانت مدينة عدف مف أوؿ المناطؽ العربية التي
تستعمرىا بريطانيا ،وقد استقر بعض ىؤالء في كارديؼ أحد موانئ بريطانيا الكبيرة ،وال يزاؿ حفدة

ىؤالء المسمميف األوائؿ ىناؾ إلى يومنا ىذا .وقد اتسمت ىجرة اليمنييف إلى بريطانيا بالعمؿ في

صناعة السفف(.)1

وكذلؾ شكؿ القبارصة األتراؾ مجموعة متميزة مف ذوي الخمفية اإلسبلمية الذيف ىاجروا

إلى بريطانيا ،وازدادت ىجرتيـ مف أواسط الخمسينيات(.)2

وازدادت ىجرة العرب والمسمميف إلى بريطانيا مف مناطؽ عديدة مثؿ ماليزيا والمغرب

واليند ،...بعد الحرب العالمية الثانية ( ،)1949واستمرت وعاشت بطرؽ مختمفة في بريطانيا ،وفي
سنوات ما بعد الحرب مباشرة نتج عف البنية االقتصادية المتغيرة ،والتوسع الصناعي الحاجة إلى

العمالة الرخيصة ،خصوصاً في الوظائؼ المرغوب فييا ،وقد وفرت المستعمرات السابقة مصد اًر

جاى اًز لمثؿ ىذه العمالة ،حيث منحت بريطانيا رعايا تمؾ المناطؽ حقوقاً خاصة تتعمؽ بحصوليـ

عمى الجنسية بصورة طبيعية ،ومنحتيـ تسييبلت في اإلقامة والعمؿ في بريطانيا ،وقد شجعت ىذه

العوامؿ شعوب شبو القارة اليندية لميجرة ،فجاءت مجموعات كبيرة بنية العمؿ وجمع الماؿ لدعـ

عائبلتيـ ،ولكي يستثمروا في ببلدىـ األصمية ،لكف ىذه المجموعات أخذت تغير استراتيجيتيا مف

اإلقامة المؤقتة إلى اإلقامة الدائمة ،مع العمؿ عمى استحضار عائبلتيـ(.)3
ولـ تكف ىناؾ عوائؽ قانونية أو قيود معينة أماـ ذلؾ قبؿ العاـ

 ،1962فتدفقت أعداد

كبيرة مف المياجريف إلى بريطانيا ،وارتفعت معدالت اليجرة ارتفاعاً حاداً وبشكؿ مفاجئ عامي

 1961و  ،1962ويعزى السبب المباشر في ذلؾ إلى توقع صدور قوانيف جديدة تضع قيوداً عمى
ىذا الدخوؿ .وبالفعؿ ،جاء قانوف الكومنولث لممياجريف في العاـ

()1
()2
()3

 1962رداً عمى ازدياد النقاش

غوبتا ،انجاف ،مصدر سابؽ ،)2002( ،ص.64
نيمسوف ،يورغف ،مصدر سابؽ ،ص .313
Nonneman, Gerd. Niblock, Tim. Szsjkowoki, Bogdan (1997), Muolim communities
in the new Europe, U.k: Garnef Publithing.p. 175.
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العاـ حوؿ مدى الرغبة في استقباؿ مياجريف جدد مف "الممونيف" .ولـ يخؿ النقاش مف عناصر
واضحة تدؿ عمى العنصرية وترتبط بإدراؾ البريطانييف أف بريطانيا أخذت تخرج مف موقعيا

اإلمبريالي .ورغـ قانوف  1962الذي يقنف اليجرة ،فإف أعداد المياجريف بقيت في ازدياد ،وذلؾ ألف
سياسات الضبط والرقابة كانت تفتقر إلى الفعالية ،كذلؾ لجأت شبكات المياجريف إلى تطوير

أساليب مضممة لخداع وسائؿ مراقبة الخروج التي كانت استحدثت في بمدانيـ .والواقع أف أكثر مف
نصؼ الباكستانييف – وغالبيتيـ مف المسمميف – والذيف زاد عددىـ عمى  130ألفاً ،والذيف وفدوا
 ،1967جاؤوا بعد بدء العمؿ بإجراءات المراقبة التي كانت قد

إلى بريطانيا حتى أواخر العاـ

اعتمدت في األوؿ مف تموز .1962
وقد واصمت مف الحكومة البريطانية العمؿ عمى الحد مف االرتفاع الحاد في اليجرة فمجأت
إلى سف قوانيف أخرى في سنتي  1969و  1971ومف ىذه القوانيف :القانوف الذي ينص عمى إلغاء
الحؽ التمقائي بالدخوؿ لحاممي الجوازات البريطانية الذيف يفتقروف إلى عبلقات عائمية في بريطانيا،

ومع ذلؾ ،فإف أفواج اليجرة بقيت تتدفؽ إلى بريطانيا ،وخاصة مف الباكستاف الغربية والشرقية معاً

(وقد انفصمت ىذه األخيرة في العاـ  1971عف الباكستاف وصارت تعرؼ ببنغبلدش) ( ،)1وبنظرة
أولية إلى بعض اإلحصائيات لمعدالت اليجرة ،يظير مدى اإلرتفاع في نسبة المياجريف العرب

والمسمميف إلى بريطانيا ،ومف ذلؾ إحصائية عاـ  1981ومقارنتيا باإلحصائية التي حصمت بعد

عشر سنوات ،أي في عاـ

 ،1991ففي عاـ  1981أمكف التوصؿ إلى تقدير عدد العرب

والمسمميف في بريطانيا حسب الجدوؿ(.)1.2
جدول (  :) 1.2تقدير عدد المسمميف في بريطانيا في العاـ 1981
باكستاف  -بنغبلديش

360000

اليند

130000

شرؽ إفريقيا

27000

ماليزيا

23000

نيجيريا

15000

( )1نيمسوف ،يورغف ،مصدر سابؽ ،ص .78
()1

المصدر السابؽ ،ص .80
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()2

أتراؾ

5000

قبارصة أتراؾ

40000

عرب

50000

إيرانيون

20000

المجموع

690000

وبعد مرور عشر سنوات( ،)1991وردت األرقاـ الظاىرة في الجدوؿ(.)2.2
جدول (  :) 2.2تقدير عدد المسمميف في بريطانيا في العاـ1991
بنغبلدشيوف

160000

باكستانيوف

476000

ىنود

134000

ماليزيوف

43000

عرب

134000

أتراؾ

26000

قبارصة أتراؾ

115000

المجموع

1133000

ولـ يحدث أي تعداد سكاني عمى االنتماء الديني إال في عاـ

()1

 ،2001حيث تـ لممرة

األولى إدراج سؤاؿ حوؿ االنتماء الديني في عممية التخطيط في وقت متأخر نسبياً استجابة

لضغوط شديدة ،فشكؿ واحداً مف أسئمة قميمة في التعداد السكاني كاف الرد عمييا اختيارياً ،وتبيف إف
العدد التقريبي لممسمميف يصؿ إلى ميموني نسمة ،ولـ يحدث بعد عاـ

اآلف(.)2008

 2001تعداد سكاني حتى

ألجؿ ذلؾ حاولت جيات رسمية وغير رسمية في بريطانيا دؽ ناقوس الخطر مف األعداد

الكبيرة التي تأتي مياجرة مف المناطؽ اإلسبلمية ،حتى أف بعض الغربييف اعتبر ذلؾ عممية غزو
()1

المصدر السابؽ ،ص .81
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أجنبي ،وانخفضت أصوات البريطانييف الذيف يتحدثوف عف التعددية الثقافية ،واستقباؿ المياجريف،

وخاصة بعد أحداث  /11أيموؿ(.)1

 2.2.2البنية الثقافية لمعرب والمسممين في بريطانيا
إف واقع التركيبة الثقافية لمعرب والمسمميف في بريطانيا يتصؼ بكثرة التعقيد والتداخؿ،

وىذا الواقع كاف نتيجة لبروز عوامؿ عديدة أوجدتو ،مف أىميا ،أف مجتمع المسمميف البريطانييف
ينحدر مف جنسيات وأصوؿ مختمفة وجذورىـ تقريباً مف

 56دولة ،وتنحدر أكبر المجموعات

المسممة مف جنوب آسيا ،خاصة مف باكستاف وبنغبلديش ،باإلضافة إلى وجود مجموعات عربية

وأفريقية .كذلؾ ينحدر جزء منيـ مف جنوب شرؽ آسيا والبمقاف وتركيا ،عدا العديد ممف اعتنقوا
اإلسبلـ مف أتباع الديانات األخرى ،وفي نظرة إلى التعداد السكاني البريطاني لمعاـ

خبلؿ الجدوؿ (  ) 3.2يتبيف مدى التنوع العرقي بيف المسمميف .

()1

الجالية المسممة أقؿ تمثيبلً في مواقع السمطة www.alquds.co.uk 2002/11/19
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 2001مف

()1

الجدول (  :) 3.2التنوع العرقي بيف المسمميف
عدد المسمميف

نسبة المسمميف حسب

نسبة العرؽ إلى نسبة

األبيض

179.733

العرؽ
0.4

المسمميف
11.6

األبيض البريطاني

63.042

0.1

401

األبيض اإليرلندي

890

0.1

 0.1

آخروف بيض

115.841

8.6

7.5

مختمطة

64.262

9.7

4.2

األبيض واألسود الكاريبي

1.385

0.6

0.1

األبيض واألسود اإلفريقي

10.523

13.3

0.7

األبيض اآلسيوي

30.397

16.1

2.0

آخروف مختمط

21.957

14.1

1.4

1.139.065

50.1

73.7

اليندي

131.662

12.7

8.5

الباكستاني

657.680

92.0

42.5

بنغبلديشي

259.710

92.5

16.8

اآلسيوية األخرى

90.013

37.3

5.8

أسود أو األسود البريطاني

106.345

9.3

6.9

األسود الكاريبي

4.477

0.8

0.3

األفارقة السود

96.136

20.0

6.2

أخرى سوداء

5.732

6.0

0.4

752

0.3

 0.1

56.429

25.7

3.7

1.546.626

3.0

100

آسيا أو آسيا البريطانية

الصينية
مجموعة عرقية أخرى
المجموع

وطبيعي أف ثقافات العرب واألتراؾ والماليزييف والباكستانييف وغيرىـ تختمؼ فيما بينيا،

ٍ
أحياف كثيرة نجد أف ثقافة كؿ مجموعة مف ىؤالء ،وتقاليدىا التي تسير عمييا ،أقوى في تأثيرىا
وفي
عمى أفراد الجالية مف تأثير التعاليـ اإلسبلمية.

()1

en.wikipedia.org 2007/ 11/ 12 Islam in united kingdom
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وعامؿ آخر لو دور في البنية الثقافية لمعرب والمسمميف في بريطانيا ،ىو التنوع العرقي

في نفس البمد األـ لممياجريف ،ىذا عدا التنوع العرقي لمجاليات المسممة كافة التي تعيش في

بريطانيا ،حيث إف العوامؿ العرقية رسمت خارطة ذات أبعاد متميزة لكؿ مجموعة مسممة ىاجرت
إلى بريطانيا ،وخاصة في بدايات اليجرة ،ومف األمثمة الواضحة عمى ذلؾ ،الباكستانيوف ،فالذيف
ىاجروا مف الباكستاف إلى بريطانيا كاف أغمبيـ مف منطقة البنجاب وميريور ،ورغـ انتمائيـ

لئلسبلـ ،فإف عوامؿ التفرقة القومية والعرقية تركزت بصورة واضحة بيف ىاتيف المجموعتيف .وبسبب

ىذه االختبلفات بادر المياجروف البنغاؿ والميريوريوف والبنجابيوف

– منذ بداية وصوليـ -إلى

تشكيؿ الجمعيات والمساجد والتجمعات اإلسبلمية الخاصة بيـ ،فتغمبت العوامؿ العرقية والقومية

عمى العوامؿ اإلسبلمية في ىذه المجاالت.

ومثاؿ آخر ،المسمموف الينود ،فقد جاؤوا إلى بريطانيا ،وحمؿ أغمبيـ ثقافة ىندوسية

واسبلمية مختمطة ،ومف ثـ فيـ يركزوف كثي اًر عمى مسألة الطبقات االجتماعية في المجتمع ،رغـ أف

اإلسبلـ انتقد ىذه الظاىرة بشدة ورفضيا رفضاً قاطعاً(.)1

وقس عمى ذلؾ بقية القوميات واألعراؽ التي يتشكؿ منيا مسممو بريطانيا ،فرغـ افتخارىـ
ْ
باإلسبلـ ،وقناعتيـ بتعاليمو ،فإف اإلسبلـ بمفيومو الصحيح غير موجود بينيـ ،فقد سمبتو

العصبيات العرقية كثي اًر مف روحو ،وخاصة في الجيؿ األوؿ مف المياجريف ،أما الجيبلف الثاني

والثالث فإنيما أفضؿ حاالً في توجييـ نحو االئتبلؼ دوف النظر إلى القوميات والعرقيات ،رغـ أنيا
ال تزاؿ قائمة ،وتعمؿ الجمعيات والمؤسسات والمراكز والنوادي العربية واإلسبلمية في بريطانيا

جاىدة لمحد مف تمكـ العوامؿ التي تُكرس الفرقة ،وتُشتت الجيود ،وتزيد مف مساحة االختبلؼ
المزعوـ ،وسيأتي الباحث الحقاً عمى الدور الذي تقوـ بو تمؾ الجمعيات والنوادي والمؤسسات.
ومف العوامؿ المؤثرة في البنية الثقافية لممسمميف في بريطانيا ،وجود الشيعة ،فرغـ أنيـ

إف عددىـ ال يتجاوز  40ألفاً ،منيـ حوالي  25ألفاً مف إيراف ،والباقي مف
يشكموف أقمية ،حيث ّ
الشيعة الينود والباكستانييف ،فإف نشاطاتيـ مستقمة عف باقي المجموعات اإلسبلمية ،وال يشركونيـ
إال في النزر اليسير مف النشاطات ،ومف المؤسسات التي يديرىا الشيعة في بريطانيا :الخوجة اإلثنا

()1

رضا ،محمد ،مصدر سابؽ ،)1999( ،ص .9 – 5
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عشرية ،الشيعة اإلثنا عشرية ،الفكر الجديد ،دار اإلسبلـ ،اإلماـ الخوئي ،التجمع الشبابي النسائي

اإلسبلمي ،المركز اإلسبلمي ،اإلماـ عمي(.)1

وعامؿ آخر لو دور في البنية الثقافية كذلؾ ،وىو وجود المسيحييف العرب ،الذيف ال يعرؼ

عددىـ عمى وجو التحديد ،لكف يبدو أف ىناؾ عشرات اآلالؼ القادميف مف مختمؼ أنحاء الوطف
العربي ،وعدـ معرفة العدد عمى وجو الدقة يعود إلى عدة أسباب :منيا

– كما يقوؿ الكاتب

البريطاني "أنطوني ماكروي" " : -أف مجتمع العرب بوجو عاـ – في بريطانيا – تـ تيميشو بعامؿ
سياسة الحكومة العنصرية التي تتكمـ فقط عف "السود" و"اآلسيوييف" ،رغـ العدد التقديري ليـ والذي

يصؿ إلى حوالي  500ألؼ عربي"(.)2

واف أغمب المسيحييف العرب في بريطانيا ىـ مف المصرييف والمبنانييف ثـ يأتي السوريوف

والسودانيوف والفمسطينيوف ،وحوؿ ذلؾ يقوؿ "وجيو عبد المسيح"  -راعي األبرشية اإليفانجيميكي،
وىو مصري األصؿ  ": -بأف

 %30مف العرب البريطانييف ىـ مف المسيحييف المصرييف

– راعي

إف معظميـ مف المينييف ،وفي الغالب أطباء" ،أما األب "مكار"
والمبنانييف ،حيث ّ
الكنيسة القبطية في لندف – فصرح بأف ىناؾ  17كنيسة قبطية في بريطانيا ،تنتمي ليا  15ألؼ
أسرة جميا مف المصرييف ،ويعيش غالبية المسيحييف العرب في لندف ومانشستر وبرمنجياـ،

ويعيشوف في انسجاـ وتعاوف فيما يخص عبلقتيـ مع المسمميف ،)2 (.ومف الشخصيات المسيحية

الميمة في بريطانيا ،الدكتور "مجدي يعقوب" ،و"عفيؼ صافية" – ممثؿ فمسطيف في بريطانيا ،-

و"فادي راىي" – أميف سر النادي العربي  ، -و"فادي إيتاني" – أميف صندوؽ النادي العربي ، -
وقد اختار الباحث أحد ىذه الشخصيات لمحديث عنيا في الفصؿ األخير وىو د" .مجدي يعقوب"،

كأحد الشخصيات التي ساىمت في رفع نسبة االحتراـ لمعرب في بريطانيا.

 3.2.2أماكن وجود المسممين في بريطانيا وتعدادىم
()1
()2

المصدر السابؽ ،ص .25
McRoy,Anthony. arab christians in Britain,(7 /4/2008), www. Naba.org.uk
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إف أولى المجموعات مف المياجريف المسمميف إلى بريطانيا منذ

 300عاـ ،استقرت في

عدة مدف ساحمية ،ثـ جاءت موجو ثانية مف المسمميف إلى بريطانيا في أعقاب فتح قناة السويس في

 ، 1869وكاف معظميـ مف البحارة اليمنييف الذيف تـ تجنيدىـ في األسطوؿ التجاري البريطاني

واستقر معظميـ في عدة مدف مثؿ :لندف وكارديؼ وليفربوؿ وىمؿ وجنوب شميمذر ،وفي بداية القرف
العشريف تحولت مدينتا ليفربوؿ ووكينج إلى مركزيف ألنشطة الجالية المسممة في بريطانيا .ثـ أخذت
أعداد كبيرة مف المسمميف تتوافد إلى بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية ،وتوزعوا في عدة مدف

بريطانية ،ومع مرور السنوات ،نمت أعدادىـ ،وأخذوا يتوزعوف في كؿ مقاطعات بريطانيا ومدنيا،

وحسب إحصاء عاـ  ،2001فإف أىـ المراكز التي يعيش بيا المسمموف في بريطانيا تتوزع كما ىو

مبيف في الجدوؿ ( .) 4.2

الجدول (  :) 4.2أىـ المراكز التي يعيش بيا العرب والمسمموف في بريطانيا
تعداد السكاف
483.000

تعداد المسمميف
82.750

المنطقة
لندف

 7.2مميوف

برمنغياـ

مميوف
150.000

برادفورد

()1

النسبة المئوية
%17
%16

مميوف
300.000

35.000

%12

اولدىاـ

218.500

25.000

%11

ليدز

680.700

30.750

%4.5

ويمز

 2.5مميوف

30.000

%1.7

أسكتمندا

 5.1مميوف

40.000

%0.8

إيرلندا الشمالية

 1.7مميوف

4.000

%0.2

ليستر

%15

وحسب اإلحصاء نفسو ػ  2001ػ فإف عدد المسمميف يصؿ إلى  1.59مميوف نسمة ،ولكف

العديد مف الخبراء يعتقدوف أف الرقـ الحقيقي أقرب إلى مميوني نسمة ( .)2وىناؾ مصادر تشير إلى

أف عددىـ قد يصؿ إلى  3مبلييف نسمة ،وبذلؾ يعتبر المسمموف أكبر أقمية دينية في بريطانيا ،وىـ
( )1و ازرة الخارجية وشؤوف الكومنولث ،مصدر سابؽ ،ص .12
()2

شحادة ،دينا ،مسممو بريطانيا ورحمة الوعي بالذات ،السياسة الدولية ،العدد  ،)2004( ،156ص.69
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يتحدثوف بأكثر مف  100لغة ،وما يقارب مف  %55منيـ مولودوف في بريطانيا ،و  %50تقؿ

أعمارىـ عف  25عاماً( .)1ويعتبر المسمموف في بريطانيا ىـ أصغر فئة عمرية بيف األقميات الدينية

األخرى ،فيناؾ  %34مف المسمميف ممف تقؿ أعمارىـ عف

.)2(2001

 16سنة وفقاً لتعداد السكاف عاـ

 3.2عالقة الجالية العربية واإلسالمية مع المؤسسة البريطانية الرسمية
إف العقود األخيرة شيدت انفتاحاً في العبلقة ما بيف الجالية العربية واإلسبلمية والمؤسسة

البريطانية الرسمية بكافة فروعيا ،التربوية والسياسية واإلقتصادية ،وكذلؾ كاف شأف العبلقة مع

المجتمع المدني البريطاني ،وسوؼ يقؼ الباحث عند ىذه العبلقات بشئ مف التفصيؿ في النقطة
اآلتية.

 1.3.2العالقة مع المؤسسة التربوية والتعميمية
لقد مر نظاـ التربية والتعميـ في بريطانيا بمراحؿ مختمفة خبلؿ مسيرتو التاريخية ،تمؾ
المراحؿ التي شممت الحاجات التكنولوجية ،والقيـ السياسية واالجتماعية والفكرية ،وقد أدى التغيير

في نظاـ التعميـ إلى فصؿ الديف عف السياسة ،وابعاد التعميـ عف األمور الدينية .حيث تأتي

بريطانيا في المرتبة الثانية بعد ىولندا في التعميـ غير الديني ،في ظؿ مجتمع كيذا ال ينبغي أف

نتوقع ألبناء المسمميف االستفادة دينياً مف نظاـ التعميـ في ىذا البمد(.)3

مع ذلؾ ،فقد أدخؿ المسمموف أبناءىـ في ذلؾ النظاـ ،واندمجوا فعمياً في صفوؼ الدراسة

التي التحقوا بيا ،لكف ىذا الواقع لـ يبؽ عمى حالو بعد االنفجار الذي عرفتو اليجرة في أوائؿ

الستينيات .ففي منتصؼ ىذا العقد ،تضاعؼ عدد األطفاؿ الباكستانييف في المدارس ،وفي أواخر

()1

()2
()3

المصدر السابؽ /69 ،و ازرة الخارجية وشؤوف الكومنولث ،مصدر سابؽ ،ص  .14عاشور ،مصطفى ،مسممو
أوروبا وقضية االندماج www.islamonline.net2007/1/26
و ازرة الخارجية وشؤوف الكومنولث ،مصدر سابؽ ،ص .23

رضا ،محمد ،مصدر سابؽ ،)1999( ،ص .57
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الثمانينيات ضمت مدارس عدة أكثرية الطبلب المسمميف وصمت نسبتيـ أحياناً إلى

 ،)1(%90ما

حدا بالمسمميف في بريطانيا عمى التفكير الجاد إليجاد الوسائؿ المناسبة والكفيمة بتعميـ أبناء

المسمميف أمور دينيـ ،فقادىـ ذلؾ إلى التفكير بإنشاء مدارس إسبلمية؛ ألنو لـ تعد المساجد قادرة

عمى القياـ بيذه الميمة كما كانت مع أبناء المياجريف األوائؿ ،فأعداد الطبلب المسمميف في ازدياد،

ومتطمبات الحياة تستدعي تغيير النمط التقميدي في التعميـ.
 1.1.3.2تاريخ المدارس اإلسالمية

لقد كانت البداية العممية لمتعميـ اإلسبلمي الممنيج في بريطانيا عمى يد رائدي التعميـ

اإلسبلمي في بريطانيا" ،يوسؼ إسبلـ



 -كات ستيفنز  ،-و"محمد عبد الكريـ ثاقب" ،فقد بدأ

"يوسؼ إسبلـ" اىتمامو بالتعميـ اإلسبلمي عاـ  1983عندما أصبح رئيساً لوقؼ المدارس اإلسبلمية
في بريطانيا ،فأسس المدرسة االبتدائية اإلسبلمية ذات اليوـ الكامؿ تحت اسـ (إسبلمية) في شماؿ

لندف ،وىي أوؿ مدرسة إسبلمية بريطانية ،ثـ تابع إنشاء مدرسة ثانوية لمبنات تسمى أيضاً

(إسبلمية) عاـ  ،1989وطالب "يوسؼ إسبلـ" الحكومة البريطانية بتخصيص ميزانية لممدارس

اإلسبلمية أسوة بالطوائؼ الدينية المسيحية والييودية ،ولـ ييأس رغـ أف الحكومة لـ تستجب لطمبو،

بؿ استمر في الحممة إلى أف وافقت حكومة حزب العماؿ عاـ  1998عمى تخصيص ميزانية لدعـ

المدرسة اإلسبلمية االبتدائية .وفي عاـ  1988بدأ محمد عبد الكريـ ثاقب" نواة مدرسة (اليجرة)
بمدينة برمنجياـ ،ونجح في عاـ  2002بعد جيد كبير أف يحوؿ القسـ الثانوي إلى أوؿ مدرسة

ثانوية إسبلمية لمبنيف والبنات في بريطانيا تحصؿ عمى الدعـ الحكومي ( ،)2فالحكومة تدفع رواتب

المعمميف والمعممات ،وأدرجت المدرسة ضمف خطط التطوير الوظيفي ورفع كفاءة المدرسيف مف
خبلؿ امتحانات مختمفة ،وادراج مف يحتاج منيـ في دورات تأىيؿ عمى مستوى أرفع .وأصبحت

المدرسة نموذجاً تحاوؿ مدارس بريطانية وأوروبية االقتداء بو ،وتعمؿ المدرسة اآلف عمى استكماؿ
مختبراتيا لتحويميا إلى كمية عممية(.)3

()1

نيمسوف ،يورغف ،مصدر سابؽ ،)2005( ،ص .102



أنظر :بتوسع عف سيرتو في الفصؿ الرابع (. )1.4

()2
()3

المدارس اإلسبلمية في بريطانيا ،الفكرة والرسالة.www.almojtamaa-mag.com 2008 /1 /12 ،

التميمي ،إقباؿ ،برمنجياـ :مدرسة "اليجرة" تجمع تبرعات لمختبراتيا .www.alriyadh.com 2007/7/ 20
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وزاد االىتماـ بفكرة إنشاء المدارس اإلسبلمية بعد رؤية النتائج الدراسية المتردية ألبناء

المسمميف في المدارس الحكومية ،فإنو طبقا لئلحصائيات الحكومية ،فإف واحداً مف كؿ ثبلثة

مسمميف في سف العمؿ ال يحمموف شيادات ،مقارنة بحوالي  %15مف المسيحييف واليندوس ،و %7

مف الييود ،كما أف واحداً مف كؿ اثنيف (

 )%45مف المسمميف البنغاؿ ،وواحداً مف كؿ ثبلثة

( )%33مف الباكستانييف (ذكو اًر واناثا) ال يعمؿ بالمقارنة بواحد مف كؿ عشرة مف البيض.

وكذلؾ ظير االىتماـ بالمدارس االسبلمية في بريطانيا بعد رؤيتيـ الحرية التي تمنحيا
الدولة لممسيحييف والييود في إدارة مدارس خاصة بيـ ،وليس ىذا فحسب ،بؿ إف الحكومة تقوـ

بدعميا مالياً ،وآخر اإلحصائيات تشير إلى أف

 7000مدرسة دينية في بريطانيا تنفؽ عمييا

الحكومة ،كميا مسيحية ما عدا  36منيا ييودية (رغـ أنو يوجد  33ألؼ طفؿ ييودي فقط في سف
المدارس)  7مدارس إسبلمية 2 ،لمسيخ ،يشكؿ مجموع ىذه المدارس
االبتدائية ،و %17مف جممة المدارس الثانوية(.)1

 %36مف جممة المدارس

 2.1.3.2القانون اإلصالحي في التربية والتعميم عام 1988
ومما دفع المسمميف وحفزىـ عمى فتح مدارس إسبلمية ،القانوف البريطاني في اصبلح

التعميـ الذي صدر عاـ  ،1988حيث إنو طبقاً لمواد  6و  7مف ذلؾ القانوف ومنذ 1988/4/29
بدأ العمؿ بو ،وىو ينص عمى أف تعميـ الديف المسيحي أصبح إجبارياً في كؿ الفصوؿ الدراسية،

كما نص القانوف عمى إلزامية ممارسة الطقوس المسيحية في التجمع الصباحي لمتبلميذ ،وازاء ىذا
الوضع ،كاف أماـ الطبلب المسمميف أربعة خيارات:

 .1االشتراؾ في التعميـ المسيحي.
 .2الخروج مف المدرسة.

 .3المطالبة بالتعميـ الديني اإلسبلمي مع تحمؿ النظاـ التعميمي لمنفقات في حاؿ كوف أكثرية
الطبلب مف المسمميف.

 .4المطالبة بالتعميـ الديني اإلسبلمي مع تحمؿ المسمميف لمنفقات في حاؿ كوف الطبلب المسمميف
يشكموف األقمية(.)2

()1
()2

المدارس اإلسبلمية في بريطانيا ،الفكرة والرسالة ،مصدر سابؽ.

رضا ،محمد ،)1999( ،مصدر سابؽ ،ص  /48ضناوي ،محمد عمي ،)1992( ،مصدر سابؽ ،ص.56
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ويوجد اآلف (  )2007في بريطانيا مئات المدارس اإلسبلمية

– وىي ال تتمقى دعما

حكوميا باستثناء  7مدارس –  ،وفي لندف وحدىا يوجد  42مدرسة إسبلمية ،منيا ما يتبع الحكومة،
ومنيا مدارس خاصة يشرؼ عمييا المسمموف .والمناىج التي يتـ تدريسيا في ىذه المدارس ىي
المناىج البريطانية ،إلى جانب بعض التعاليـ اإلسبلمية وما يخص المغة العربية(.)1

 3.1.3.2تقارير تربوية
لقد تـ نشر العديد مف التقارير في بريطانيا حوؿ التعميـ الديني بشكؿ عاـ ،والمدارس

اإلسبلمية بشكؿ خاص ،مف ىذه التقارير ما كاف لصالح المدارس اإلسبلمية ،ومنيا ما كاف يحمؿ
مآخذ عديدة عمى أدائيا ،وسيقتصر الباحث عمى ثبلثة تقارير توضح وجيتي النظر السابقتيف ،وىذه

التقارير ىي :تقرير "سواف" ،وتقرير "ديفيد بيؿ" ،تقرير "سعيد وعزاـ".

 .1تقرير "سواف" - :قامت الحكومة البريطانية بتشكيؿ لجنة حكومية سنة

 1985برئاسة المورد

"سواف –  ،"Swannتحت عنواف" :التعميـ لمجميع" ،وقد عكس التقرير المواقؼ العامة

لممؤسسات التربوية ،وتمؾ المعنية بالعبلقات بيف األعراؽ ،وقد تعامؿ مع المسمميف مف منطمؽ
ثقافتيـ ومجموعاتيـ العرقية ،وليس مف منطمؽ قيميـ الدينية وأولياتيـ؛ ولذا واجو ىذا التقرير

انتقادات كثيرة مف المسمميف ،وجاء رد فعؿ المؤسسات اإلسبلمية ،واف اتسـ بالترحيب عموماً،

حاداً في نقده لممنحى الذي اتخذه التقرير فيما يتعمؽ بديانة المسمميف وشؤونيـ وقد قامت المجنة
التعميمية التابعة لمجمس المساجد في بريطانيا بإصدار كتاب باسـ"المسمموف ولجنة سواف" ،وقد
ضمنوه وجية نظرىـ حوؿ التقرير ،وقاموا بإرسالو إلى جمعية المعمميف في بريطانيا(.)2

 .2تقرير "ديفيد بيؿ" – رئيس لجنة مراقبة المدارس في بريطانيا ،الذي جاء فيو أف المدارس
اإلسبلمية ال تعمـ األطفاؿ التسامح والتعايش مع الثقافات األخرى ،وقاؿ "بيؿ" في محاضرة عف
التعميـ والمواطنة ،إف المدارس اإلسبلمية فشمت في إعداد األطفاؿ وتعميميـ المواطنة لتأىيميـ

()1

سميماف ،عبد الحميد حامد ،انتشار اإلسبلـ في أوروبا ،السعودية :مكتبة المتنبي ،ط

 ،)2005( ،1ص.179

الفاروقي ،سيى التاجي ،المسمموف في بريطانيا ،المستقبؿ العربي ،العدد  ،)2002( ،286ص.45

( )2نيمسوف ،يورغف ،مصدر سابؽ ،ص .103
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لبلندماج في المجتمع البريطاني ،مضيفاً إف المدارس الدينية خارج نظاـ التعميـ البريطاني

تدرس منيجية ضيقة ،مما يجعميا تفشؿ في إعداد األطفاؿ لبلنصيار في المجتمع الديمقراطي،
ّ
– أي بيؿ – مصاب بػ
وقد رد عميو مسؤوؿ المدارس اإلسبلمية في بريطانيا بوصفو أنو

"إسبلموفوبيا" وتحداه أف يثبت فشؿ تمؾ المدارس(.)1

 .3تقرير "سعيد وعزاـ" :حيث صدر تقرير عف "سعيد آممي" و"السيد عزاـ" في ماىية المدارس التي
يطمبيا المسمموف في بريطانيا عاـ  ،2005والذي ىدؼ إلى تشخيص واقع رغبة المسمميف في

إيجاد المدارس ،ومشكمة ضعؼ اإلنجاز لمطمبة المسمميف في بريطانيا ،التي تعود لمعزلة التي يشعر

تنمي المواطنة ،ونفى أنيا
بيا الطمبة المسمموف ،وقد بينت نتائج التقرير أف المدارس اإلسبلمية ّ
ويبيف أيضاً أف ضعؼ المسمميف في المدارس الحكومية مرىوف بثقافة العزلة التي
تعزز التفرقةُ ،

يشعر بيا التبلميذ ،واألبعد مف ذلؾّ ،بيف التقرير أف ىناؾ مشكبلت كثيرة في المدارس الحكومية
والمنياج ،والشعور بالعزلة والتفرقة لدى الطمبة المسمميف .ومف خبلؿ عينة عددىا  1125بريطانياً

مسمماً تبيف أف ما نسبتو

 %47يفضموف إرساؿ أطفاليـ إلى المدارس اإلسبلمية أكثر منيا

لمحكومية ،في حيف أف األغمبية الباقية فضموا إرساؿ أبنائيـ إلى أفضؿ المدارس بصرؼ النظر

إسبلمية كانت أـ حكومية ،في حيف أكد ما نسبتو  %8.5رغبتيـ في إرساؿ أبنائيـ إلى المدارس
الحكومية ،مف أجؿ زيادة تكيفيـ مع المجتمع ،كما ّبينت النتائج كذلؾ أف المسمميف الذيف ال
ييتموف بالديف يمتمكوف كذلؾ حساً دينياً لرغبتيـ في االستفادة مف ىذه المدارس اإلسبلمية ،وال

يروف تناقضاً بيف المدارس العممانية والدينية .أما بخصوص النظاـ التربوي والمنياج ،فقد أكد اآلباء
والطمبة وجود صعوبة ومشكبلت في المدارس الحكومية العممانية ،كما أكدوا مخاوفيـ فيما يخص
عدـ احتراـ القيـ الدينية كما ىي الحاؿ بخصوص االختبلط والحجاب ،كما أبدوا تحفظاتيـ عمى

نظرية التطور والتربية الجنسية(.)2

مف خبلؿ ىذه التقارير ،يتبيف مدى االىتماـ في موضوع المدارس اإلسبلمية عمى

المستوييف الرسمي وغير الرسمي في بريطانيا ،ولـ يقؼ األمر عند حد التقارير ،فقد كاف لئلدارات

المدرسية مواقؼ متباينة مف بعض القضايا التي أثيرت في المدارس البريطانية ،ومنيا توفير أماكف
ألداء الصبلة ،ومسألة المباس المدرسي ومبلبس الرياضة والسباحة ،وكذلؾ قضية الطعاـ الحبلؿ،
()1
()2

حزيف ،عبد الحميـ ،اإلسبلموفوبيا ،سبلح المسمميف ضد الغرب أـ العكسarbic.cnn.com 2008/2/29 ،

www.ihrc.org.uk 2005/7/6 Secular or islamic Schools
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باإلضافة إلى إشكالية الدعـ الحكومي لممدارس الدينية ...وقد تطور األمر في بعض المناطؽ إلى

خروج تظاىرات منددة بالنظرة العنصرية لممدارس اإلسبلمية ،كما حصؿ في "برادفورد" :حيث

حدثت مواجية حادة بيف مجمس المدينة وبيف الجالية اإلسبلمية ،وأخذ مجمس مساجد "برادفورد"

يشف حممة عمى المسؤوؿ التربوي المحمي "ري ىوني فورد  "Rey Honey Fordالذي كاف قد

كتب مقاالً في صحيفة يمينية معروفة ىاجـ فيو وجيات نظر تربوية رسمية حوؿ التعددية الثقافية
والتربية المناىضة لمعنصرية .وفي ىذه المشادة التي شكمت موضع اىتماـ عمى المستوى الوطني

طواؿ أشير ،تمقت القيادة اإلسبلمية دعماً وتعاوناً مف مجموعات مناىضة لمعنصرية في حزب

العماؿ .وقاـ مسممو "برادفورد" بتنظيـ تظاىرات تطالب بإقصاء ذلؾ المسؤوؿ التربوي ،وقد نجحت

الحممة أخي اًر في قياـ السمطات التعميمية بإقناع "ري ىوفي فورد  "Rey Honey Fordبإحالتو إلى

التقاعد المبكر(.)1

 4.1.3.2التمييز العنصري في المدارس الحكومية
ومف بيف األمور والميمة التي حدت مسممي بريطانيا عمى التوجو نحو إنشاء مدارس

إسبلمية ،أو إرساؿ أبنائيـ إلى مدارس إسبلمية قائمة ،ما يتعرض لو الطمبة المسمموف مف تمييز
عنصري ضدىـ في المدارس الحكومية ،وقد أظير التقرير الذي وضعو "سعيد" و"عزاـ" – وقد سبؽ

ذكره  -أف التمييز العنصري ضد الطمبة المسمميف يسبب ثقة متدنية عند الطمبة ،وكذلؾ إنجا اًز

تربوياً قميبلً ،وبيف أف  %71.8ممف مورس التمييز ضدىـ ،وبشكؿ يومي ،يرغبوف في المدارس

اإلسبلمية ،أما مف مورس التمييز ضدىـ عمى فترات متباعدة ،فقد كاف اختيارىـ ألفضؿ المدارس
ولو كانت غير إسبلمية ،وكانت أعمى نسبة في اختيار النظاـ التعميمي العاـ

– الحكومي – قد

بمغت  %17.2في األشخاص الذيف لـ يتعرضوا لمتمييز العنصري ( ،)2وبيذا يتبيف مف خبلؿ ىذا
التقرير أف ىناؾ معامؿ ارتباط واضحاً ،ما بيف التعرض لمتمييز العنصري ،ورغبة األفراد في

المدارس اإلسبلمية ،وقد تبيف أف اختيار المدارس اإلسبلمية ليس ألف ىؤالء ضد العممانية أو ضد

النظاـ التربوي المسيحي ،بؿ لما رأوه مف تمييز عنصري ،وشعور أحياناً باالغتراب والعزلة .وليذا
عمدت مؤسسة حكومية بريطانية إلى إصدار وثيقة أوصت فييا تبلميذ المدارس الحكومية وكذلؾ

المعمميف بأف ال يجرحوا مشاعر الطمبة المسمميف ،وطبقاً لصحيفة اؿ "صنداي تايمز" البريطانية
(Nonneman,G.,Ncblock, T., Szajkowski, B. (1996) Musbin Communities in the new )1
Europe, U.K: Garnet Publihing Linited, P.171
( ،Secular or islamic Schools )2مصدر سابؽ.
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الصادرة في  2007/4/8فإف المؤسسة كاف ىدفيا مف إصدار ىذه الوثيقة ،ىو التصدي لكؿ أنواع
التعصب الديني ،ودعوة المعمميف إلى توعية تبلميذىـ بشأف أنواع المعاداة لئلسبلـ والمسمميف ،بما

فييا الحماقة والشتائـ واالعتداء(.)1

 5.1.3.2الحكومة البريطانية والمدارس اإلسالمية
قاـ العديد مف الميتميف بالتعميـ ،وقضايا االندماج ،بتوجيو انتقادات عديدة لمحكومة
البريطانية في تعامميا مع التعميـ الديني ،وقد سيطر موضوع المدارس الدينية – بتوجياتيا كافة –
عمى أعمدة الجرائد ،وعمى الرغـ مف أف ىذه المدارس ليست بالشيء الجديد في بريطانيا ،فالكنيسة

فإف المسألة
مسؤولة عف تعميـ ما يزيد عمى مميوف طفؿ بريطاني في أكثر مف
 4700مدرسةّ ،
اكتسبت مع الوقت أىمية أخرى ،حيث إف حكومة بمير – رئيس الوزراء البريطاني السابؽ – تريد
تقديـ الدعـ لممدارس التابعة لمديانات األخرى ،ومف ضمنيـ المسمموف ،فوجيت إلييا االنتقادات،

ومف ذلؾ :تأثير ىذه المدارس عمى االندماج ،ومستوى التحصيؿ لدى طبلب المدارس اإلسبلمية،
والدعوة إلى إجبار بعض المدارس اإلسبلمية بقبوؿ طبلب مف ديانات أخرى ،إلى غير ذلؾ مف

انتقادات ،وقد ردت الحكومة البريطانية وسمطاتيا التعميمية عمى ىذه االنتقادات ،ورفض الوزراء

المختصوف بداية تيويؿ ىذه القضايا ،و أروا أف أفضؿ الطرؽ لمراقبة المناىج في المدارس الدينية،
ىو إدماج تمؾ المدارس في النظاـ التعميمي الحكومي ،وىذه ىي اإلمكانية الوحيدة لمراقبة تمؾ

المدارس بطريقة جيدة .كما يؤكدوف أف برامج التبادؿ بيف المدارس سوؼ تساعد عمى دعـ الحوار
بيف الثقافات .وبالنسبة لمتحصيؿ الدراسي ،فقد أثبتت عدة تقارير ودراسات أف طبلب كثير مف

المدارس اإلسبلمية في بريطانيا يحصموف عمى درجات أفضؿ مف تبلميذ المدارس الحكومية .بعد
أف كانت المدارس اإلسبلمية تعاني في غالبيتيا مف ضعؼ لقمة اإلمكانات المتاحة ليا(.)2
وفي مواجية أي تطرؼ محتمؿ مف قبؿ طمبة المدارس اإلسبلمية

المعارضة لمدعـ الحكومي لممدارس اإلسبلمية أمثاؿ :الجمعية الوطنية العممانية

– مف وجية نظر

– فقد وضعت

المؤسسات التربوية في الحكومة البريطانية منيجاً موجياً لمطمبة المسمميف ،وأطمقت عميو اسـ

"نصيحة" و خصصت لو  100ألؼ جنيو استرليني ،وىو ييدؼ إلى إبعاد التبلميذ عما تسميو الفكر
()1
()2

صنداي تايمز – توصية لتبلميذ المدارس والمعمميف .Callafhope. blogapot.com 2007/4/8
رينولدس ،كرسي ،شعيب ،عبد المطيؼ (مترجـ) ،المدارس الدينية ما بيف بريطانيا وفرنسا
www.qantra.de
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المتطرؼ ،وأعرب بعض القائميف عمى تدريس ذلؾ المنيج مف المسمميف عف قمقيـ بسبب مضموف

بعض الدروس ،وافتراضيا مسبقاً أف ىناؾ فك اًر متطرفاً لدى النشء المسمـ يجب إزالتو.

ويقوـ المنيج الجديد بتوصيؿ رسالة إلى التبلميذ مف سف الثامنة وحتى الرابعة عشرة

مفادىا أف إرىاب المواطنيف وتخويفيـ في بريطانيا ال يمت لئلسبلـ بشيء ،كما ييدؼ المنيج إلى

تمكيف التبلميذ مف تحديد األشخاص والجماعات الذيف يبثّ ٍ
وف الكراىية كي يتجنبوىـ ،بحسب تقرير

لصحيفة "ىيرالد تربيوف" البريطانية الثبلثاء  .2007/5/22وتشير الصحيفة إلى أف ىذا المنيج يتـ
تطبيقو بشكؿ تجريبي حاليا في بعض المدارس ،وىناؾ خطط لتعميمو عمى جميع المدارس

اإلسبلمية في بريطانيا فيما بعد.

ويقوـ بتدريس ىذا المنيج  10مف عمماء الديف في  6مدارس إسبلمية وأخرى عامة في

مدينة برادفورد شماؿ العاصمة البريطانية "لندف" ،بينما أنيى نحو

 500طالب المنيج الدراسي

بالفعؿ .ويستعيف ىذا المشروع التعميمي الذي يطمؽ عميو اسـ "نصيحة" في منيجو بالقرآف الكريـ،
واألحكاـ الشرعية ،والثقافة اإلسبلمية لخدمة أىدافو بإظيار القوانيف البريطانية وكأنيا متوافقة مع

القيـ اإلسبلمية .وسبب ىذا المنيج شعو اًر بالقمؽ بيف المعمميف المسمميف؛ بسبب بعض الدروس

"غير المألوفة" التي يحتوييا المنيج؛ وىو ما دفعيـ لمتساؤؿ إف كاف ىذا المنيج مبلئماً لمتبلميذ
الصغار أـ ال ،بحسب الصحيفة.

ويتضمف أحد دروس المنيج سؤاالً يقوؿ" :ماذا لو أرادت مجموعة مف المسمميف

المتطرفيف شراء مواد متفجرة لصنع قنبمة ..فيؿ مف الصواب أف يبيعيا ليـ صاحب المتجر؟"،
وسؤاؿ آخر يقوؿ" :إذا أراد زمبلء أحمد الجياديوف أف يياجموا محبل تجاريا محميا عمى خمفية حرب

العراؽ ..فيؿ مف الصواب ألحمد أف يؤذي البريطانييف األبرياء ،نظ ار ألف حكومة ببلدىـ متورطة
في بمد مسمـ؟"

واعترفت الحكومة البريطانية بأف ىذا المنيج زاد مف حساسية بعض المسمميف تجاه قضايا
مختمفة ،إال أنيا شددت عمى أف ىذا المنيج أمر ضروري إلكساب المسمميف الميارات العممية
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البلزمة لنبذ العنؼ .ونقمت الصحيفة عف متحدثة باسـ إدارة األقميات والحكومة قوليا" :ىذا المشروع
التعميمي يضمف أف يدرس التبلميذ المسمموف فيو التعاليـ اإلسبلمية الصحيحة"(.)1

ومف القضايا التي تـ انتقاد المسؤوليف البريطانييف فييا ،أف بعض المدارس اإلسبلمية ال

تقبؿ طبلبا مف ديانات أخرى ،وكاف رد بعض المسؤوليف ،أف غالبية المدارس اإلسبلمية ال تمنع

دخوؿ طبلب مف ديانات أخرى ،وأما تمؾ التي تمنع ،فإف ىذا مف خصوصيتيا ،كما ىي الحاؿ مع

العديد مف المدارس التابعة لمديانات األخرى ،يقوؿ "دانياؿ كوزنسكي"

– نائب في البرلماف

البريطاني : -أنا ال أؤيد إجبار المدارس اإلسبلمية عمى قبوؿ غير المسمميف ،إذا لـ تكف ترغب في
ذلؾ ،وأنا مف ناحيتي أؤيد وجود مدارس خاصة بالكاثوليؾ ،ولقد تمقيت تعميمي في مدارس

كاثوليكية ،وأعتقد أف مف حؽ المسمميف أف تكوف ليـ مدارسيـ الخاصة ،والكاثوليؾ مدارسيـ

الخاصة ،والييود مدارسيـ الخاصة ،وأعتقد أف المجتمع البريطاني بدأ يتفيـ ذلؾ ،وىو اآلف أكثر

تسامحاً ،خاصة الطبقات المتعممة فيو(.)2

ومما يزيد في قبوؿ المجتمع البريطاني لممدارس اإلسبلمية – حكومية كانت أـ خاصة –

تمؾ النتائج اإليجابية التي بدأت تحققيا عمى المستوى اإلداري ،ثـ التحصيؿ الدراسي ،باإلضافة إلى
المناىج والبرامج التعميمية التي يسيروف عمييا ،بعد أف واكب العديد منيا سمبيات أوصمتيا أحيانا

إلى الفشؿ ،وكانت عدة تقارير قد قدميا خبراء لمممكة "إليزابيث" تشير إلى عجز المدرسيف عف

إقامة عبلقات مناسبة مع تبلمذتيـ بسبب ضعفيـ في التحدث بالمغة اإلنجميزية ،وممارستيـ أساليب

تدريس قديمة ،وقد انتقد "زكي بدوي" – مدير الكمية اإلسبلمية في لندف – نمط التدريس في بعض

المدارس اإلسبلمية ،فقاؿ" :ال تتناسب طرؽ التعميـ في ىذه المدارس مع متطمبات العصر ،وال
تستطيع تربية الطبلب المسمميف وفقاً لظروفيـ الموجودة"(.)3

أما اآلف ،ومع بدايات القرف الحادي والعشريف ،فإف المدارس اإلسبلمية أصبح ليا

احتراميا في المجتمع البريطاني ،وبعض ىذه المدارس ال تستطيع استيعاب األعداد الكبيرة التي
()1

()2

()3

عبد الجواد ،أحمد ،نصيحة ...منيج موجو لمتبلميذ المسمميف في بريطانيا
www.imanway.com
الحماد ،أيمف ،دور محوري لممممكة في حؿ قضية الشرؽ األوسط ،جريدة الرياض :العدد
www.alriydh.com 2008/2/22،

رضا ،محمد ،مصدر سابؽ ،ص .61- 59
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تتقدـ بطمبات التحاؽ لمدخوؿ فييا ،مثؿ تمؾ المدارس التي يديرىا "يوسؼ إسبلـ" ،ومدرسة "اليجرة"

بمدينة برمنجياـ ،وىي تتمقى دعماً حكومياً مع بعض المدارس اإلسبلمية األخرى ،وىذا الدعـ يؤثر
باإليجاب عمى النتائج؛ ولذلؾ تسعى بقية المدارس اإلسبلمية لمحصوؿ عمى دعـ الحكومة ،وىناؾ

نحو  1500مدرسة إسبلمية مستقمة ال تتمقى أي دعـ حكومي ( ،)1وانما يموليا أثرياء مسمموف في
بريطانيا ،أو مؤسسات خيرية إسبلمية ،مثؿ مؤسسة "الوقؼ التعميمي اإلسبلمي".

مما تقدـ يرى الباحث أف المدارس اإلسبلمية ال تشكؿ ىويتيا عائقاً في عبلقتيا مع

المؤسسة التربوية البريطانية ،وكذلؾ ،فإنيا تمعب دو اًر إيجابياً في المجتمع البريطاني ،وليذا يمكف
وضع بعض التوصيات في ىذا المجاؿ ،مثؿ :تطوير المفاىيـ اإلسبلمية في النظاـ التربوي
البريطاني ،تعزيز الوعي الديني في المدارس البريطانية عف المسمميف ،وتدريس المعمميف

البريطانييف مفاىيـ اإلسبلـ ،وكذلؾ تعزيز الدعـ المالي لممدارس اإلسبلمية لتقديـ خدمات أكثر

لمعممية التعميمية ،وتعزيز سياسة الحوار مف خبلؿ البرنامج البريطاني العاـ.

 2.3.2العالقة مع المؤسسة االقتصادية
لقد كانت اليجرات المتتالية مف العرب والمسمميف إلى بريطانيا في غالبيتيا ألجؿ العمؿ،

كما ذكر الباحث ذلؾ سابقاً ،فعمؿ المياجروف اليمنيوف – وىـ مف أوائؿ المياجريف إلى بريطانيا

– في صناعة السفف في القسـ األوؿ مف القرف العشريف ،ثـ في صناعة الفوالذ ،وغيرىـ مف العرب
والمسمميف عمموا في مثؿ ىذه الصناعات ،وكاف ىذا جزءاً مف استراتيجية اليجرة البريطانية لدعوة

العماؿ إلى تولي المياـ األقؿ أج اًر في مجتمع صناعي متقدـ .كانت األعماؿ قذرة وصاخبة وخطرة
وذات أجور منخفضة ،وكاف أفراد الطبقة العاممة األصميوف قد أصبحوا بصورة متزايدة يترددوف في

تولييا( .)2لذا وجد المياجروف أنفسيـ في وضعية عمالة غير ماىرة وذات مستوى منخفض أي في
مجاالت األنسجة والممبوسات ،والمواصبلت والخدمات ،وأبعد مف ىذا ،وألف معظـ ىذه الوظائؼ

في المناطؽ المحيطة بالمدف فقد سكف ىؤالء في األحياء المدينية الرثة ،وال سيما أنو كاف ىناؾ

نقص في المساكف في الخمسينيات ،أي بعد الحرب ،حتى أف األمر وصؿ بالمياجريف أف يعيش

خمسة إلى عشرة منيـ في غرفة واحدة في بيوت سيئة جداً .وعميو فقد أصبح المكاف الذي يعيش
()1


المدارس اإلسبلمية في بريطانيا ،الفكرة والرسالة ،مصدر سابؽ.
أنظر :أسباب اليجرة (.)2.2.1

( )2غوبتا ،انجاف وآخروف ،مصدر سابؽ ،ص.64
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األحياء كانت أحياء مغمورة وغير
حي أسود بأسوأ الظروؼ ،ألف ىذه
فيو المياجروف عبارة عف ِّ
ً
صحية داخؿ المدف ،والتي تركيا العماؿ البيض منتقميف إلى منازؿ وأحياء جديدة(.)1
ولـ تكف كؿ أفواج اليجرة مف العرب والمسمميف إلى بريطانيا بتخطيط ،أو ضمف سياسة

مدروسة ،لذا أخذت البطالة تنتشر بيف صفوؼ المياجريف ،حتى امتد نطاقيا مع مرور األعواـ

أف  %68مف العائبلت
عمى نطاؽ واسع ،وعانت عائبلت كثيرة مف الفقر ،فعمى سبيؿ المثاؿ نجد ّ
الباكستانية والبنغالية (والتي تشكؿ غالبية المسمميف في بريطانيا) تعيش تحت خط الفقر ،مقابؿ
 %23مف السكاف كافة  ،واألخطر مف ذلؾ أف
بريطانيا يعيشوف تحت خط الفقر،

 %73مف األوالد الباكستانييف والبنغالييف في

 %31مف السكاف كافة  ،وبموجب بحث لمغرفة التجارية

البريطانية ،يكسب البنغاليوف والباكستانيوف  182جنيياً استرلينياً أسبوعياً ،فيما يكسب البيض 332

جنيياً استرلينياً ،والينود رغـ أنيـ أقمية ذات مميزات عرقية ،فإنيـ يكسبوف مثؿ البيض(.)2

ويعتقد بعض الساسة البارزيف ،أف ىذا الوضع يشجع عمى وجود االضطرابات في مجتمع

المياجريف ،بؿ يتعدى ذلؾ إلى أف يصبح المرء إرىابياً ،كما يقوؿ وزير خارجية ماليزيا

– سيد

حميد البار – ويضيؼ :مف بيف جميع المجموعات الدينية في بريطانيا ،فإف المسمميف أقؿ الناس

المرشحيف المتبلؾ بيوت خاصة ،وليس أماميـ سوى الفرصة األدنى لتسمـ األعماؿ المينية ،وأكثر

الناس عرضة ألف يفقدوا عمميـ .وليس ىناؾ أكثر مف  %48مف المسمميف ممف كانوا يعمموف عاـ
 2001مقارنة مع  %65مف المسيحييف ،و  %67مف اليندوس ،و  %75مف الذيف ال يعتنقوف أي
ديف ،إف نقص الوظائؼ في المناطؽ التي استقر فييا المسمموف ىو جزء مف المشكمة(.)3

فإف كثي اًر مف المياجريف وأبنائيـ سعوا نحو تحسيف أوضاعيـ
ورغـ انتشار البطالةّ ،
المعيشية ،واستفادوا مف قوانيف العمؿ ،والحرية الممنوحة لممواطنيف في االستثمار ،فأنشأوا شركات
صغيرة ما فتئت أف غدت مف أكبر الشركات ،وجؿ الشركات العربية واإلسبلمية تنشط في حقوؿ

()1
()2

جبلفانس ،بندلي ،صوت المسمميف في المجتمع األوروبي ،1996 ،مجمة كنعاف ،العدد  ،80ص . 35- 34
بف درور ،عرب إسرائيؿ في مصيدة الخداع الذاتي www.altwasul.net 2007/4/18

( )3حميد البار ،سيد ،سعد ،فاروؽ (مترجـ) ما الذي يجعؿ المرء إرىابياً؟
www.almadapaper.com
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معينة ،مثؿ تسويؽ العقارات ،والمرافؽ السياحية ،والتسويقية (مطاعـ ،مكاتب سفر ،محاؿ حمويات،

بوتيكات مختمفة ،ترجمة ،الخ) (.)1

ومع استمرار الطموح لدى أصحاب األمواؿ مف المياجريف ،فقد استطاع كثير منيـ

السيطرة عمى بعض التجارات في بريطانيا ،كما فعؿ المسمموف الينود والباكستانيوف ،ولـ يقؼ
األمر عند ىذا الحد ،فقد تمكف قسـ مف العرب والمسمميف مف امتبلؾ الثروات الكثيرة ،واعتبروا مف
أكبر أثرياء بريطانيا ،وفي دراسة حديثة عف الوضع االقتصادي البريطاني ،أوضحت أف ىناؾ

 5000آالؼ (خمسة آالؼ) مميونير مسمـ في بريطانيا ( .)2ومف ىؤالء" ،طارؽ غفور" الذي يعتبر

ثالث أغنياء بريطانيا ،و "ميدي التاجر" رجؿ األعماؿ اإلماراتي الذي درس في مدرسة بريستوف في

المممكة المتحدة ،وتبمغ ثروتو  3.2مميار دوالر ،و "نظمي أوجي" الذي بمغت ثروتو

 2.6مميار

دوالر ،واحتؿ المركز الثاني والعشريف في قائمة أغنى 50شخصية عربية ،بينما احتؿ سابقو "ميدي

التاجر" المركز الثالث عشر ،أما تاجر العقارات السوري األصؿ "سيموف حمبي" والذي يمتمؾ شركة
"بكينغياـ سيكيوريتيز" – العمبلقة في بريطانيا ،فتقدر ثروتو بو

 1.4مميار دوالر ،وكذلؾ يأتي

"محمد الفايد" ضمف أشير أغنياء بريطانيا ،الذي يمتمؾ متجر "ىارودز" الشيير ،والذي كاف ينقؿ
كؿ صغيرة وكبيرة إلى قصر بيكنغياـ ،كما كاف المتجر المفضؿ ألعضاء األسرة الحاكمة في

بريطانيا ،وزادت شيرتو بعد مقتؿ ابنو "عماد الديف" الممقب بػ "دودي" مع األميرة "ديانا" مطمقة ولي

العيد البريطاني األمير "تشارلز" في حادث سير مثير لمجدؿ وقع فجر
باريس(.)3

 1997/8 /31بمدينة

وأما فيما يخص لوائح العمؿ ،فقد أصبح المسمموف أكثر وعياً في معرفة حقوقيـ التي

منحيـ إياىا القانوف البريطاني ،وقد عممت المؤسسة البريطانية عمى منحيـ ىذه الحقوؽ أسوة ببقية

األدياف ،التي لكؿ منيا خصوصياتيا ،ومف الحقوؽ التي حصميا المسمموف ،تمؾ الحقوؽ التي

وردت في قوانيف تخص العماؿ والموظفيف ،وقد قامت لجنة المساواة العرقية بإصدار مدونة حوؿ

اإلجراءات الخاصة بالتوظيؼ ،وفييا إرشادات ألصحاب العمؿ حوؿ احتياجات المستخدميف

المسمميف الدينية والثقافية ،وتوصييـ بالنظر في سبؿ تكييؼ األنماط المتبعة في تسيير أعماليـ مع

()1
()2
()3

غوبتا ،انجاف وآخروف ،مصدر سابؽ ،ص.131
الفاروقي ،سيى التاجي ،مصدر سابؽ ،ص.43

عواد ،سمير ،فرعوف لندف! www.alarabontine.ory 2008/4/6
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ىذه االحتياجات ،وقد جرى تنفيذ المدونة في العاـ  1984وىي اليوـ قيد التنقيح ،ويتخذ كثير مف

أصحاب العمؿ تدابير ترمي إلى تمكيف المستخدميف المسمميف مف تأدية الصموات الخمس اليومية،

وصبلة الجمعة ،والصوـ في شير رمضاف المبارؾ ،ويوفر بعضيـ تسييبلت خاصة لموضوء

ولمصبلة الجماعية ،أو يمنح المستخدميف إجازات أثناء الدواـ الرتياد المساجد ،كما تمنح الشركات

عطبلً سنوية واجازات غير مدفوعة األجر ،لبعض العامميف بيا ،بمناسبة احتفاالت عيدي الفطر

واألضحى المباركيف(.)1

 1.2.3.2البنوك البريطانية والنظام المصرفي اإلسالمي
بما أف كثي اًر مف المسمميف في بريطانيا يعيشوف في وضع اقتصادي متوسط أو دوف

المتوسط ،فإف عوائؽ كثيرة وقفت أماـ استقرارىـ ،وحالت دوف تمكنيـ مف إيجاد مساكف يتممكونيا،
ٍ
أعماؿ يكسبوف منيا رزقيـ ،ليذا مارس المسمموف في بريطانيا ضغوطا عديدة ،وطالبوا البنوؾ
أو
البريطانية بإدراج النظاـ المصرفي اإلسبلمي ضمف خدماتيا ،وبعد سنوات ،نجحت جيود المسمميف
في دفع أكبر البنوؾ البريطانية عمى الموافقة ،وسعى المسمموف لذلؾ؛ ألف الشريعة اإلسبلمية

تحظر دفع أو تمقي الفائدة – الربا – مما يجعؿ االستفادة مف قروض الرىف العقاري التقميدية
والحسابات المصرفية أم اًر غير مقبوؿ لدى سكاف بريطانيا مف المسمميف ،والذيف يزيد عددىـ عمى

المميونيف.

ويعتبر بنؾ (  )HSBCالعمبلؽ أوؿ بنؾ في بريطانيا يعرض خططو لقروض اإلسكاف

اإلسبلمية ،ووضع برنامجاً تطبيقياً لتمويؿ ذلؾ ،مع خطة وضعيا لمحسابات الجارية في بريطانيا.
وبموجب الخطة الجديدة التي طورىا قسـ

( HSBCأمانة فاينانس) ،يقوـ البنؾ بشراء العقارات

نيابة عف العمبلء ،وتأجرىا لمدة معينة عادة تكوف

التجاري .ويتوقع "نعماف حسف"

 25عاماً ،وىي نفس مدة قروض الرىف

– رئيس قسـ ( HSBCأمانة فاينانس) -أف تقوـ البنوؾ

البريطانية بتقديـ خدمات مالية إسبلمية في قطاعات التأميف واالستثمار والتمويؿ التجاري .وقالت

"تريسي غوديير" المتحدثة باسـ بنؾ "باركميز" العمبلؽ إف البنؾ يفكر حالياً في احتماؿ إطبلؽ

()1

الشريؼ ،الحبيب ،المسمموف في بريطانيا التاريخ والواقع www.muslimworld .league.org 2003/7/28
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خدمات مصرفية إسبلمية ،وقاؿ متحدث باسـ و ازرة الخزانة البريطانية ،أعتقد أننا سنرى عدداً أكبر
مف الشركات تعرض مثؿ ىذه الخدمات ،ونحف نرحب بذلؾ بكؿ تأكيد(.)1

وال غرابة في حماس البنوؾ البريطانية لتقديـ مثؿ تمؾ الخدمات ،إذ أشار تقرير أصدرتو

مجموعة "داتامونتير" لؤلبحاث إلى أف قيمة سوؽ قروض اإلسكاف اإلسبلمية في بريطانيا قد تصؿ

إلى  4.5مميار جنيو استرليني ( 7.5مميار دوالر) بحوؿ عاـ .)2(2006

ومع نجاح البنوؾ البريطانية التي تعاممت حسب النظاـ المصرفي اإلسبلمي ،وارتياح

مسممي بريطانيا لذلؾ ،فقد دفع ذلؾ بعض المستثمريف مف العرب والمسمميف إلنشاء بنؾ إسبلمي

في بريطانيا ،وتـ ليـ ذلؾ بعد أخذىـ الموافقة مف األجيزة البريطانية لمخدمات المالية يوـ

/8 /8

 .2004ويعتبر ىذا أوؿ بنؾ إسبلمي بريطاني تحت اسـ "البنؾ اإلسبلمي البريطاني

 " Islamic Bank of Britianوسيكوف مركزه الرئيس في برمينغياـ وسط إنجميزا ،وقاؿ "عبد

الرحمف عبد الممؾ" – رئيس مجمس إدارة البنؾ اإلسبلمي البريطاني – إف البنؾ يعتزـ طرح 160

مميوف سيـ لبلكتتاب .وتوقع أف يفوؽ حجـ المصرؼ أكبر البنوؾ اإلسبلمية العاممة في المنطقة
مف حيث عدد العمبلء المتوقع أف يقدـ إلييـ خدماتو(.)3

وألف التعامؿ المصرفي اإلسبلمي ال يحمؿ عبئاً عمى المساىميف ،فقد زاد التوجو نحو

إنشاء مصارؼ إسبلمية جديدة تمبي زيادة المقبميف عمييا ،وىذا ما تـ عمى أرض الواقع ،فقد أٌنشئت
عدة مصارؼ ،بمغ عددىا مع نياية عاـ

المصرفي اإلسبلمي.

 2007ستة مصارؼ تعمؿ في بريطانيا حسب النظاـ

ورغـ كؿ ىذه الخدمات والتسييبلت ،ومحاوالت المسمميف لمنيوض بوضعيـ االقتصادي،
فإف المسميف ال يزالوف قمقيف عمى مستقبميـ االقتصادي أكثر مف قمقيـ عمى مستقبميـ الديني

والثقافي ،وال تزاؿ البطالة تشكؿ العنصر الرئيس في مشكبلت المسمميف في بريطانيا.

()1
()2
()3

رووؾ ،دانياؿ ،البنوؾ البريطانية تتجو لتقديـ خدمات مصرفية إسبلميةwww.alquds.co.uk 2003/7/7 ،
المصدر السابؽ.

أ .ؼ .ب ،بريطانيا تعطي الضوء األخضر إلنشاء أوؿ بنؾ إسبلمي www.azzaman.com 2004/8/9
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 3.3.2العالقة مع المؤسسة السياسية
لقد منحت بريطانيا األقميات العرقية المياجرة إلييا امتيازات أكبر وأكثر مف أية دولة
أوروبية أخرى ،ومما امتازت بو بريطانيا أنيا تسمح لممياجريف إلييا بالمشاركة في العمؿ السياسي،
فيحؽ لممقيميف في المممكة المتحدة مف حاممي جنسية أي بمد مف بمداف الكومنولث أف يشاركوا

اقتراعاً وترشيحاً في االنتخابات المحمية والوطنية(.)1

ورغـ ىذه المساحة المفتوحة أماـ الراغبيف في العمؿ السياسي مف المياجريف ،فإف
المشاركة السياسية لمعرب والمسمميف كانت محدودة ،ومقتصرة عمى االنتخابات المحمية والعامة التي

تجري في بريطانيا ،وحتى ىذه المشاركة تعتبر عديمة األثر تقريباً؛ بسبب تعدد القوميات واألعراؽ

والمذاىب(.)2

وتعتبر المشاركة السياسية ضرورة ممحة لمعرب والمسمميف في بريطانيا؛ ألف الثمار التي
يجنونيا مف وراء ذلؾ كثيرة ،والمكاسب التي سيحققونيا لحاضرىـ ومستقبميـ كبيرة ،فبمشاركتيـ

السياسية يحافظوف عمى حقوقيـ السياسية والمدنية ،ويستطيعوف الدفاع عنيا مف مركز القوة،

وكذلؾ تؤخذ مطالبيـ عمى محمؿ الجد ،ومطالبيـ كثيرة ،خاصة بعد أف أصبح العرب والمسمموف

منتشريف في أنحاء المممكة المتحدة كافة ،ويشكموف ثاني أكبر ديانة فييا ،وىـ اآلف يساىموف في

نسيج ورفاىية المجتمع بطرؽ مختمفة ،تتراوح ما بيف المشاركة في الحياة األكاديمية والمالية ،وفي

مجاؿ الطب والقانوف والتعميـ والصحافة والفنوف اإلبداعية ،فبل ينبغي أف يبقى العرب والمسمموف

متفرجيف عمى الساحة السياسية.

ودخوؿ المسمميف لمساحة السياسية ميـ ألف مطالب العرب والمسمميف في بريطانيا ليست

في جانب معيف بؿ في جوانب متعددة ،يقوؿ في شأنيا رئيس تحرير صحيفة "مسمـ نيوز"

البريطانية "أحمد فارسي" :إف مطالب المسمميف في الماضي كانت محدودة وتقميدية لمغاية ،تتمركز
حوؿ قضايا خاصة بيويتيـ ،مثؿ :مشكمة "المحـ الحبلؿ" ،و"المدارس اإلسبلمية" ،و"فرص العمؿ

دوف تفرقة دينية" ،و"التمتع باالجازات اإلسبلمية ،مثؿ عطمة العيد" .أما اآلف فمطالبيـ صارت أكثر
()1
()2

نيمسوف ،يورغف ،مصدر سابؽ ،ص.95
رضا ،محمد ،مصدر سابؽ ،ص.40
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تعقيداً ،وذات طبيعة اجتماعية تيـ شريحة واسعة مف غير المسمميف أيضاً .ويضيؼ "فارسي"" :لـ

يعد المسمموف يقصروف احتياجاتيـ الطبية مثبلً عمى أف توفر المستشفيات المحـ الحبلؿ ،ومصمى،
وانما صاروا ميتميف بطرح ممؼ الرعاية الصحية بمجممو ،بما في ذلؾ سوء الخدمة ،وبطء مواعيد

األسرة ،وجميعيا قضايا مطروحة في اإلعبلـ ،ويفيميا الجميع بصرؼ
الكشؼ والعبلج ،وقمة أعداد
ّ
النظر عف معتقده .ولـ يعد المسمموف يركزوف عمى مجرد الضغط عمى الحكومة لمنحيـ ترخيص
فتح مدرسة إسبلمية تحظى باالعتراؼ والدعـ المادي ،كما الحاؿ مع عديد مف المدارس الييودية،

وانما عمى مشكبلت وعيوب التعميـ مجمبلً ،مف ازدحاـ الطمبة في الفصوؿ ،وادخاؿ أو زيادة

الجرعات الجنسية في المناىج التعميمية منذ مرحمة عمرية مبكرة ،وقاؿ :إف المطالب اإلسبلمية،

بيذه الشمولية واالتساع ،صارت تجد صداىا بيف السود ،والسيخ ،واليندوس ،والكاثوليؾ ،واألقميات

التي يشكؿ صوتيا ثقبل انتخابياً يجبر نواب األحزاب عمى اإلصغاء إلييـ"(.)1
 1.3.3.2أشكال المشاركة السياسية

إف المشاركة في الحياة السياسية في بريطانيا ،يمكف أف تتخذ أشكاالً متعددة ،مثؿ

االنضماـ إلى األحزاب السياسية ،وأداء دور نشيط في تمؾ األحزاب؛ ألف تولي منصب ضمف

الحزب أو تمثيؿ الحزب عمى المستويات المحمية واإلقميمية والوطنية وسيمتاف يمكف أف يسمع مف

خبلليما الصوت العربي واإلسبلمي .وباإلمكاف المشاركة أيضاً في الحياة السياسية مف خبلؿ
المشاركة في مجموعات الضغط ،والمجموعات المعنية بمسائؿ معينة

– المشاركة في الحمبلت

التي تتعمؽ بقضايا تتراوح بيف البيئة وحقوؽ اإلنساف والسكف والصحة – واالنضماـ والمساعدة في

عمؿ المنظمات التطوعية ،والعمؿ مع قوات الشرطة مف خبلؿ لجاف المحاؿ السكنية ،ىي كميا

طرائؽ سميمة يمكف لمعرب والمسمميف أف يندمجوا مف خبلليا في الحياة السياسية في بريطانيا (.)2
ويمكف دخوؿ معترؾ الحياة السياسية عف طريؽ المشاركة في االنتخابات البرلمانية والمحمية،

وكذلؾ في انتخابات البرلماف األوروبي ،وأيضاً في المشاركة السياسية العامة كالتظاىرات

واالعتصامات.

()1ورقة قوية تتصارع عمييا األحزاب (www.almujtamaa-mag.com 2007/6/7 ،)2001
()2

غوبتا ،انجاف وآخروف ،مصدر سابؽ ،ص.158
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وخبلؿ القرف الماضي لـ يكف ألصوات العرب والمسمميف ثقميا في العممية االنتخابية في

ومرد ذلؾ ألسباب عديدة ،منيا :أف العرب والمسمميف ال تجمعيـ مظمة واحدة ،فاختبلؼ
بريطانياّ ،
األوطاف واألعراؽ والمذاىب ،جعؿ مف الصعب توحدىـ في كياف واحد .وسبب آخر يتمثؿ في تمؾ
الدعوات التي كاف ليا أثرىا في بمبمة موقؼ المسمميف مف المشاركة في االنتخابات ،مف الناحية

الشرعية ،حيث طرحت بعض االتجاىات في بريطانيا مثؿ" :حزب التحرير" و "المياجروف" حرمة
المشاركة فييا ،مما دفع أعداداً مف المسمميف لؤلحجاـ عف اإلدالء بأصواتيـ ،فضبلً عف الترشح،

وبقي األمر في ضبابيتو ،حتى صدرت الفتاوى بجواز المشاركة في االنتخابات التي تجري في دوؿ

غير إسبلمية اقتراعاً وترشيحاً ،وىذه الفتاوى القت قبوالً وارتياحاً لدى الجالية اإلسبلمية في

بريطانيا؛ وذلؾ ألنيا جاءت مف كبار عمماء المسمميف ،أمثاؿ "يوسؼ القرضاوي" – رئيس االتحاد

العالمي لعمماء المسمميف  ،-وكذلؾ مف مؤسسات فقيية معتبرة ،مثؿ مجمع الفقو اإلسبلمي،

والمجمس األوروبي لئلفتاء .بعد ىذه الفتاوى ،شيدت الساحة االنتخابية في بريطانيا مشاركة واسعة
مف المسمميف ،دفعت األحزاب السياسية البريطانية لمعمؿ عمى كسب أصواتيـ ،وكمما اقترب موعد

إجراء االنتخابات العامة في بريطانيا يشتد التنافس بيف الحزبيف الرئيسيف" :العماؿ" و"المحافظيف"،

لكسب أكبر عدد مف األصوات ،ومف ضمنيا أصوات المسمميف ،وصارت "مغازلة" المسمميف في

اعتقاداتيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ ،عرباً وباكستانييف وأفارقة ،خطاباً شائعاً في حمبلت الدعاية

االنتخابية(.)1

ومف األمثمة عمى ذلؾ المسار الدعائي ،ما قاـ بو المرشح البرلماني عف حزب المحافظيف

في مقاطعة "ىارو" شماؿ غربي لندف المكتظة بعشرات اآلالؼ مف المسمميف" ،مايؾ فرير" ،حيث
بعث بطاقة تينئة بمناسبة عيد األضحى ،وفييا صورة جميمة لؤلزىر الشريؼ تحتيا شعار الشعمة

أحر
النارية رمز حزب المحافظيف االنتخابي ،مع رسالة خاصة قاؿ فييا" :أود أف أبعث إليكـ ّ
األمنيات بمناسبة عيد األضحى .أعرؼ أف العيد ىو فترة لتوثيؽ الروابط االجتماعية واإلرادات
الطيبة ،ووقت العفو واصبلح ذات البيف .ىو زمف العطاء والمشاركة ،ومناسبة طيبة تنعكس إيجابياً
عمى تصرفاتنا لمساعدة الناس ،الذيف يممكوف حظوظاً أقؿ منا .وىو أيضاً زمف البيجة الكبيرة


لموقوؼ عمى اآلراء الفقيية في ىذا الشأف يمكف الرجوع إلى:
 كتاب :األقميات اإلسبلمية والسياسية ليوسؼ القرضاوي. -وكتاب :مسممو أوروبا والمشاركة السياسية لحساـ شاكر.

()1

 -وعمى الشبكة اإللكترونية www.mcb.org.uk / www.qardawi.net / www.alrabita.info

ورقة قوية تتصارع عمييا األحزاب ،مصدر سابؽ.
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ألوالدنا وجالياتنا وعوائمنا التي تجتمع لبلحتفاؿ" .وأضاؼ النائب" :في ىذا الوقت ،ال بد مف التذكير

بأف ما يوحدنا ىو أكثرمما يفرقنا .لقد ساىمت التجمعات المسممة وبشكؿ كبير في دعـ المجتمع

وتوجو
البريطاني ،وأعتقد أف مقاطعة "ىارو" قوية بما فيو الكفاية بسبب غناىا بالثقافات المتعددةّ .

خطاب مرشح حزب المحافظيف إلى القيادات المسممة بقولو" :أنا أكبر فيكـ رعايتكـ لشؤوف العائمة،

وروحيتكـ في إنجاز العمؿ الشاؽ ،واخبلصكـ الشديد لجالياتكـ ،وكؿ ىذا ذو قيمة ،وىو محؿ
غبطة واعتزاز حزب المحافظيف"(.)1

وأما "جاؾ سترو" – وزير الخارجية والكومنولث (سابقاً) – فيقوؿ" :أفتخر بأني أُمثؿ في

البرلماف  25ألؼ مسمـ يعيشوف في دائرتي االنتخابية في مدينة "ببلكبيرف" إلى جانب  75ألفاً مف
أتباع الديانات األخرى ،ومف خمفيات متنوعة"(.)2

وال ُيستغرب أف يبدأ عمدة لندف "كيف ليفنغستوف" – المدعوـ مف األقمية المسممة – حممتو
االنتخابية مف مسجد شرؽ لندف في عاـ  ،2006ونجح في المحافظة عمى منصبو( .)3وكذلؾ دعت
لجنة الشؤوف الداخمية في البرلماف البريطاني إلى مشاركة أكبر لممسمميف في صنع السياسة(.)4

وىناؾ مواقؼ عمى الساحة السياسية البريطانية ،أظيرت أف لممسمميف كممتيـ المسموعة،

ومواقفيـ الجريئة ،وآراءىـ الصريحة ،فعمى اآلخريف احتراميـ ،واعطاءىـ وزنيـ،عمى سبيؿ المثاؿ ،
طالب مسمموف بريطانيوف باستقالة وزير بريطانيا لمشؤوف األوروبية "رينسيس ماكشيف" عمى خمفية
تصريحاتو التي تسببت في إثارتيـ ،حيث إنو دعا المسمميف البريطانييف إلى االختيار ما بيف

(األسموب الديمقراطي البريطاني) أو (األسموب البريطاني اإلرىابي) ،فاضطر "ماكشيف" إلى إدخاؿ
تعديبلت جوىرية عمى كممتو ،وادخاؿ فقرة تشيد بمواقؼ المسمميف البريطانييف في شجبيـ لئلرىاب.

ودعا سكرتير لجنة المساجد في روترىاـ "محمد رشيد" – وىو أحد أعضاء حزب العماؿ البريطاني،

ومف أكبر الداعيف "لماكشيف" في حممتو االنتخابية

– إلى استقالة الوزير ،وقاؿ" :أعتقد أف عمى

"ماكشيف" أف يسمؾ طريقاً واحداً وىو تقديـ استقالتو فو اًر" وكاف ""ماكشيف" قد اعتذر لممسمميف قائبلً
()1
()2
()3
()4

ود "الصوت" المسمـ www.arraee.com 2005/2/9
الخزرجي ،نضير ،أحزاب بريطانيا تخطب ّ
المسمموف في بريطانياwww.fco.gou.uk 2007/8/9 ،
عيسى ،أحمد ،مسممو بريطانيا قوة سياسية معطمة www.almujtamaa-mag.com 2006/4/29

رويترز :لجنة بريطانية تدعو إلى إشراؾ المسمميف في صنع السياساتwww.azzaman.com 2005/4/6 ،
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عمي التدقيؽ في تصريحاتي واختيار كمماتي ،وأعتذر ألي شخص شعر بأنني
"اعترؼ بأنو كاف ّ
قصدت اإلساءة إلى المسمميف ،وأنيـ يشجعوف األعماؿ اإلرىابية ،وىو ما لـ أرـ إليو"(.)1
ويرى المراقبوف أف مسممي بريطانيا قد تمكنوا خبلؿ عاـ  2004مف تجاوز مرحمة جواز

التصويت مف عدمو ،وأف ما ينقصيـ ىو بعض التثقيؼ السياسي ،والتخطيط بصورة أفضؿ

لمشاركتيـ السياسية ،وفي عاـ  2005زاد المشاركوف عمى الساحة السياسية سواء بترشيح أنفسيـ،

أو باإلدالء بأصواتيـ لمرشحيف مسمميف أو مرشحيف أقؿ ضر اًر مف غيرىـ ،وقد رشح المسمموف

لعضوية البرلماف  48منيـ ،فنجح منيـ أربعة ،وىـ "محمد سروار" ،الذي أعيد انتخابو في
جبلسكو ،و"خالد محمود" ،وقد أعيد انتخابو في إحدى دوائر برمنجياـ ،و"صديؽ خاف" في

دوسبري .و"شاىد مالؾ" ،الذي ىزـ ممثؿ حزب االحتراـ في إحدى دوائر لندف ،ولـ ينجح أحد مف
مرشحي حزب االحتراـ سوى "جورج غالوي" في إحدى دوائر لندف ،وساعده المسمموف لييزـ مرشحة
ييودية ،ويتمثؿ التأثير المتزايد لممسمميف وثقميـ السياسي في الحكومة البريطانية في وجود خمسة

أعضاء بمجمس الموردات (  4لوردات وبارونو  -ىي "بوال منزؿ الديف") ،وأربعة أعضاء بمجمس

العموـ ،وعضو مسمـ واحد في البرلماف األوروبي (ىو سيد صالح كماؿ – دكتوراة في االقتصاد)،

وما يقرب مف  220عضواً في المجالس المحمية ،و 12مسمماً في منصب عمدة المدينة .ورغـ كؿ

ذلؾ ،فإف التمثيؿ ما زاؿ باىتاً ،وال يعكس عدد المسمميف ودورىـ في الببلد(.)2

 2.3.3.2اىتمام المؤسسة البريطانية الرسمية والحزبية بمسممي بريطانيا
لقد وجد الباحث أف الحراؾ السياسي لمسممي بريطانيا ،وعمميـ المنظـ عمى الساحة
البريطانية قد رفع مف نسبة احتراـ المؤسسة السياسية في بريطانيا ليـ ،ودفع رمو اًز مف ساسة

بريطانيا لمشاركة المسمميف في أعيادىـ واحتفاالتيـ وميرجاناتيـ والمناسبات التي تخصيـ ،وانتياز

الفرص لكيؿ المديح ليـ ،فعمى المستوى الحزبي ،فقد احتوت قوائـ الترشيح لدى أكبر األحزاب

البريطانية في انتخابات  2005مرشحيف مسمميف ،فحزب العماؿ – والذي يحصد أكبر عدد مف

( )1مسمـ نيوز :مطالبة باستقالة وزير بريطاني ىاجـ المسمميف
league.org
( )2عيسى ،أحمد ،مصدر سابؽ.
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أصوات المسمميف -رشح  8مف المسمميف ،وكذلؾ صنع حزب المحافظيف حيث رشح
المسمميف ،في حيف رشح حزب األحرار الديمقراطييف  9مسمميف.

 8مف

.

أما عمى مستوى الشخصيات السياسية ،فالنماذج كثيرة ،منيا مواقؼ األمير "تشارلز"

– ولي العيد البريطاني – مف المسمميف ،ومشاركتو ليـ في كثير مف المناسبات ،وفي إحدى
مشاركاتو في احتفاالت "الييئة اإلسبلمية البريطانية" في كانوف الثاني  2003قاؿ في كممة ألقاىا
عمى الحاضريف" :عندما تـ تعييف المورد "أحمد أوؼ روثيرىاـ" (نذير أحمد) في مجمس الموردات
في التسعينيات ،تـ الترحيب بيذه الخطوة عمى أنيا إنجاز لممسمميف البريطانييف ،إال أف المورد

"ستانمي أوؼ أدرلي" وىو بريطاني اعتنؽ اإلسبلـ سبقو بأكثر مف مائة عاـ بتعيينو في المجمس
نفسو تماماً مثؿ المورد "ىيدلي" الذي أعمف اعتناقو لئلسبلـ عاـ

 ،1913بالتالي ،فإف وجود

المسمميف في الحياة األكاديمية والوظائؼ العامة وفي أعمى درجات مجتمعنا ليس باألمر الجديد،

لكنو أمر نشيد بو"(.)1

أما وزير الداخمية األسبؽ وعضو البرلماف "ديفيد ببلنكيت" ،فقاؿ في إحدى تصريحاتو:

يسعدني جداً أف يكوف ىناؾ ما يربطني بيذا القسـ ،وأىنئ

المسمميف البريطانييف عمى كونيـ

يشكموف جزءاً ال يتج أز مف المممكة المتحدة .يساىـ المسمموف البريطانيوف بشكؿ كبير في نجاح ىذا
البمد وفي ازدىاره وثقافتو ،وىذا القسـ يسمط الضوء عمى العديد مف ىذه اإلنجازات ويشيد بيا(.)2

وجو تيانيو الحارة إلى
أما رئيس وزراء بريطانيا الحالي ( " )2008غوردوف براوف" ،فقد ّ
المسمميف في بريطانيا بمناسبة عيد الفطر السعيد ،وذلؾ في كممة قاؿ فييا" :يسعدني أف أتوجو
بأطيب األمنيات لجالياتنا البريطانية المسممة بمناسبة احتفاليـ بعيد الفطر" ،وجاء في سياؽ كممتو

"لقد أثرت الفنوف والعموـ والفمسفة اإلسبلمية والفكر اإلسبلمي في حياتنا طواؿ قروف عديدة ،ويقدـ
المسمموف في بريطانيا بالطبع مساىمة عظيمة في جميع المجاالت في حياتنا عمى المستوى

الوطني ،وكذلؾ مساىمة في إزدىار المممكة المتحدة ورخائيا .وىذا أمر نفتخر بو جميعنا .لكـ مني

( )1المصدر السابؽ.
()2

المسمموف في بريطانيا www.fco.gou.uk 2007/8/9
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أطيب التمنيات في ىذه المناسبة العزيزة .عيد مبارؾ"

( .)1وعندما أطمقت الجمعية اإلسبلمية

البريطانية يوـ  2004/11/22أسبوعاً لمتوعية عف اإلسبلـ في بريطانيا شاركيـ كبار المسؤوليف
والشخصيات السياسية والدينية ،ومنيـ وزيرة التجارة والصناعة البريطانية "باتريشيا ىيوبت"(.)2

إف ىذه المواقؼ ،وتمؾ المشاركات مف كبار الساسة في بريطانيا ،ليا دالئؿ إيجابية كثيرة
ومثيرة ،ينبغي استثمارىا لصالح التعايش اإليجابي ،ولبناء مجتمع آمف ال مكاف فيو لمعنؼ ،أو

العنصرية ،وخاصة أنيا مشاركات حقيقية وليست مجامبلت آنية – كما يرى الباحث  ،-حيث أنيا
تكررت مرات عديدة مف قبؿ كبار الساسة البريطانييف ،وفي مناسبات متعددة .

 4.3.2عرب ومسممو بريطانيا والحقوق المدنية
إف العرب والمسمميف في بريطانيا يتمتعوف بالحقوؽ المدنية ،مثميـ مثؿ أي مواطف
بريطاني ،وال فرؽ أماـ القانوف البريطاني بيف مسمـ وغير مسمـ ،أو بيف عربي وانجميزي ،فكؿ

إنساف في بريطانيا خاضع لمقانوف ،وال يوجد تمييز مف حيث الديف وال الجنس ،وتتكافأ الفرص

لمجميع في الوظائؼ الحكومية ،ومجاالت العمؿ ،وغير ذلؾ مف حقوؽ مدنية عامة أو خاصة،
مثبلً العبادات  ،فإنو بإمكاف المسمـ أف يصمي في أي مكاف يصمح لمصبلة ،ال أحد يستطيع حجب

ىذا الحؽ عنو ،وتجد الطبلب في الجامعات والكميات ليـ جمعيات إسبلمية ،وليـ في أكثر الكميات

أماكف خاصة لمصبلة ،وتقاـ صبلة الجمعة ،والفتيات المحجبات ليف احتراميف ،وال يمزمف برفع

الحجاب في جواز السفر كما ىي الحاؿ في فرنسا وغيرىا مف دوؿ أوروبا ،ثـ أيضاً ال يستطيع أحد
في الكمية مثبل أف يؤذييا ألنيا محجبة ،لكف رغـ ذلؾ ،فإف ثمة صعوبات واجييا بعض المسمميف،

وخاصة الذيف لـ يحسنوا االندماج في المجتمع البريطاني ،أو أولئؾ الذيف لـ يتقنوا المغة اإلنجميزية،

حيث إف غالبية الوظائؼ ،ومجاالت العمؿ ،تتطمب لغة متقنة ليتوفر النجاح(.)3

()1

()2

رئيس الوزراء البريطاني يينئ المسمميف بعيد الفطر ،جريدة القدس(فمسطيف)،

،2007/10/18العدد ،13710

ص .2
 ،UBAدائرة الطباشير األمريكية www.alquds.co.uk 2004/11/22

( )3عبد الحميـ ،محمد ،المسمموف في بريطانيا ،أوضاع المواطنيف . www.islamonline.net 2003 /5 /13

56

ولـ تشيد الساحة البريطانية تراجعاً في مسار الحقوؽ المدنية ،إال بعد أحداث

وكذلؾ بعد تفجيرات لندف في تموز

،9/11

 ،2005حيث برزت بعض المظاىر العنصرية ،والمواقؼ

السمبية ضد المسمميف ،مما آثار مخاوؼ لدى أبناء الجالية اإلسبلمية مف إمكانية اتساع الفجوة

بينيـ وبيف المجتمع البريطاني ،ومف األمثمة عمى ما تعرض إليو المسمموف مف مضايقات ومظاىر

عنصرية ومواقؼ سمبية ،قياـ الشرطة البريطانية بطرد أحد رجاؿ الشرطة المسمميف مف وحدة حماية
كبار الشخصيات ،بحجة أنو يشكؿ تيديداً لؤلمف القومي البريطاني ،والتيمة التي جعمت ىذا

الشرطي ليس أىبلً ليذه الميمة تكمف في كوف أبنائو يصموف في مسجد تقوؿ الشرطة إف أشخاصاً

ليـ عبلقة باإلرىاب يصموف فيو .ووفؽ ىذه المعايير يصبح كؿ مواطف بريطاني مسمـ يذىب إلى
– ومف وجية نظر األجيزة األمنية البريطانية

مسجد ازره أو ّأـ فيو أحد المتطرفيف
مشكوكا في والئو ،وأنو َخطٌَر عمى األمف القومي البريطاني .وفي المقابؿ ،فإف اإليرلندييف

– ُيصبح

المتطرفيف مف أنصار الجيش الجميوري اإليرلندي – مف وجية نظر الحكومة – نفذوا العديد مف

التفجيرات في لندف وايرلندا الشمالية ،بؿ قصفوا مقر رئيس مجمس الوزراء بالصواريخ ،ولكف لـ ُيعمـ
أف المواطنيف اإليرلندييف الكاثوليؾ وضعوا تحت المراقبة ،أو جرى تصنيفيـ كخطريف عمى األمف

القومي البريطاني ،ألنيـ أو أبناءىـ ذىبوا إلى كنائس كاثوليكية فييا متطرفوف إيرلنديوف(.)1
صورة أخرى ،حدثت مع "شاىد مالؾ"  -أوؿ وزير مسمـ في بريطانيا (

 – )2006وىو

يحاوؿ تيدئة الحشود مف الشباب الغاضب في مدينة برلني شماؿ بريطانيا ،فإذا بالشرطة تنياؿ
عميو بالضرب ثـ قاموا باعتقالو ،وكؿ ذلؾ ألف مبلمحو شرؽ أوسطية ،وعندما عرفوا شخصيتو

أطمقوا سراحو(.)2

وفي موقؼ آخر أقدمت المحكمة البريطانية عمى إدخاؿ تعديبلت عمى قوانيف احتجاز

المتيميف تعطي الشرطة صبلحيات أكبر في إطالة مدة احتجاز المتيميف المفترضيف باإلرىاب

دوف أدلة واضحة ،وتوقيؼ ىؤالء وتفتيشيـ في أي وقت ،والجالية اإلسبلمية في بريطانيا ستكوف

األكثر تضر اًر ،إف لـ تكف المتضرر الوحيد ،مف ىذه التعديبلت القانونية الجديدة ،وفي يوـ

( )1تصرؼ عنصري ضد شرطي مسمـ .www.alquds.co.uk 2006 /11 /10
( )2أوؿ وزير مسمـ بريطاني :قموبنا تعتصر حزنا عمى ما وصمت إليو غزة
.www.alzawraa.net
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 2007/11/10قاؿ "جوناثاف إيفانز" – رئيس جياز األمف الداخمي البريطاني – إف ىناؾ ثبلثة
آالؼ إرىابي مفترض في بريطانيا جميعيـ مف المسمميف المتطرفيف(.)1

وساىمت صحيفة التايمز المندنية بإظيار جانب مف السمبيات ،التي قد تنشأ مف جراء

تطبيؽ قوانيف مكافحة اإلرىاب الجديدة ،وذلؾ باستعراضيا بعض ما جاء في تقرير صادر عف

تضمف تقييماً لآلثار الجانبية لتطبيؽ مشروع قانوف جديد لمكافحة اإلرىاب،
و ازرة الداخمية البريطانية
ّ
عرضتو وزيرة الداخمية" ،جاكي سميث" ،عمى مجمس العموـ البريطاني ،ويدعو إلى الزيادة في مدة
اعتقاؿ المشتبو في انتمائيـ إلى حركة إرىابية عمى ذمة التحقيؽ ،إلى

 42يوماً .عمماً بأف المدة

تخوؼ الييئات الممثمة لممسمميف في بريطانيا
الحالية ،ال تتجاوز  28يوماً .وينقؿ التقرير الرسميّ ،
يحد مف تعاوف تمؾ الييئات ،مع السمطات البريطانية
مف عواقب تنفيذ ىذا القانوف ،ومف إمكانية أف ّ
مف أجؿ الحد مف انتشار "التطرؼ" .وأعربت الييئات الممثمة لممسمميف في بريطانيا

– حسب

التقرير – عف اعتقادىا بأف مشروع قانوف مكافحة اإلرىاب ،الجديد ،سيزيد شعور المسمميف بأنيـ
مضطيدوف .وتعمؽ "التايمز" في افتتاحيتيا األولى عمى مشروع القانوف ىذا ،فتقوؿ إف خطر

يصب الزيت عمى النار .وىو مشروع
اإلرىاب ،ماثؿ وحقيقي ،لكف مشروع القانوف الجديد قد
ّ
خطير أخبلقياً ،وال جدوى منو(.)2
غامض العبارة،
ٌ
ولـ تتوقؼ سياسة التمييز ،واالعتداء عمى الحريات المدنية عند ىذا الحد ،بؿ إف قوات
األمف البريطانية شنت غارات مفاجئة عمى منازؿ يقيـ فييا مسمموف ،وتبيف بعد ذلؾ أف ىؤالء

أبرياء ،كما حدث مع مجموعة مف أبناء المغرب العربي في مانشستر وشماؿ لندف ،ومع "محمد

عبد القيار" وأخيو "عبد القدير" ،ومع طيار جزائري اسمو "الرايسي" ،حيث اتيمتو األجيزة األمنية
بتدريب أعضاء في خمية ىاجمت مركز التجارة العالمي ،وبعد ستة أشير ّبرأتو المحكمة مف كؿ
التيـ الموجية إليو .إف مثؿ ىذه االعتقاالت ،وما يرافقيا مف اىتماـ إعبلمي ،تعمؿ عمى إثارة
الرعب في صفوؼ البريطانييف ،األمر الذي يمكف أف يزيد في عزليا ،وتيديد أرواح أبنائيا ،مف

حيث جعميـ ىدفاً لمجماعات العنصرية المتطرفة(.)3

( )1عطواف ،عبد الباري ،محنة المسمميف في بريطانيا .www.alquds.co.uk 2007 /11 /17
( )2آفاؽ :الصحؼ البريطانية الجمعة .www.jeel-libya.com 2008 /1 /25
( )3استيداؼ المسمميف في بريطانيا .www.alquds.co.uk 2006 /6 /16
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والمخاوؼ التي حذر منيا المسمموف في بريطانيا وقعت حقيقة ،وىذا ما أكدتو الشرطة

البريطانية ،حيث أعمنت أف ما أسمتو جرائـ الكراىية الدينية تضاعفت ست مرات في لندف .وقاؿ
متحدث باسـ الشرطة إف معظـ تمؾ الجرائـ كانت ضد المسمميف ،وتتمثؿ في اإلىانات واإلساءات

الشفيية ،باإلضافة إلى اعتداءات وىجمات عمى ممتمكات المسمميف .ووصؿ األمر إلى ىجوـ

عنصري عمى المصميف أثناء صبلة العشاء في مسجد دايدؼ بمقاطعة ويمز ،مما أدى إلى مقتؿ

حارس المسجد "محمد أشرؼ"(.)1

ورغـ كؿ ىذه المظاىر ،وما حدث مف استيداؼ لمعرب والمسمميف بعد أحداث

،9/11

فإف األوضاع – بشكؿ عاـ – تشير إلى ارتياح لدى أبناء الجاليتيف العربية واإلسبلمية ،ذلؾ أف
ّ
بريطانيا كانت وال تزاؿ مف أكثر الدوؿ األوروبية تسامحاً وترحيباً باإلسبلـ والمسمميف ،وفكرة أف
ىناؾ عداء لئلسبلـ في بريطانيا ،فكرة خبيثة لمغاية ،ىدفيا ترويج الشقاؽ ،وبريطانيا عمى الرغـ

مف كؿ المبلحظات ،ساعدت عمى الترحيب بالمسمميف وتشجيع بناء المساجد والسماح بانتشار

المدارس اإلسبلمية ،والترحيب بمظاىر انتشار العادات والتقاليد اإلسبلمية كافة  .وأف وضع العرب
والمسمميف في بريطانيا ومدى تمتعيـ بالحقوؽ المدنية ،يبقى أفضؿ بكثير مف وضع الجاليات

العربية واإلسبلمية في الدوؿ األوروبية األخرى.

( )1قتؿ حارس مسجد ويمز مخاوؼ موجو ىجمات عنصرية ضد مسممي بريطانيا
.www.alquds.co.uk
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المشكالت التي تواجو العرب والمسممين في بريطانيا
ودور الجمعيات اإلسالمية في حميا

 1.3المشكالت التي تواجو العرب والمسممين في بريطانيا
 1.1.3التشتت وعدم وحدة الصف
 2.1.3التمييز العنصري والديني
 3.1.3اإلعالم السمبي
 4.1.3الياجس األمني
 5.1.3األفكار المتطرفة واالتجاىات الضالة
 6.1.3المشكالت االجتماعية
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الفصل الثالث
المشكالت التي تواجو العرب والمسممين في بريطانيا
ودور الجمعيات اإلسالمية في حميا

 1.3المشكالت التي تواجو العرب والمسممين في بريطانيا
بعد اتساع المساحة التي يسكنيا المسمموف في بريطانيا ،ومع تزايد أعدادىـ ،وكثرة

احتياجاتيـ ،برزت أماميـ مشكبلت كثيرة ،انعكست آثارىا عمى أوضاعيـ الحيوية في المجتمع
البريطاني ،وسوؼ يقوـ الباحث باستعراض ىذه المشكبلت؛ ألف ىذا – باعتقاد الباحث – يساىـ

في حؿ تمؾ المشكبلت ،ويشكؿ جزءاً مف العبلج ،فمعرفة الداء نصؼ الدواء ،وتشخيص المشكمة
بداية الحؿ.
عناويف:

لقد قاـ الباحث بحصر المشكبلت التي تواجو العرب والمسمميف في بريطانيا في ستة
 .2التمييز العنصري والديني.

 .1التشتت وعدـ وحدة الصؼ

 .4الياجس األمني.

 .3اإلعبلـ السمبي.

 .5مواجية األفكار المتطرفة واالتجاىات الضالة  .6المشكبلت االجتماعية.
وسوؼ يستعرض الباحث ىذه المشكبلت بشيء مف التفصيؿ.
 1.1.3التشتت وعدم وحدة الصف:
إف الناظر إلى حاؿ العرب والمسمميف عمى الساحة البريطانية يبلحظ مدى تشتتيـ،

واالختبلؼ الذي أضعؼ صوتيـ ،وأضاع قسماً مف حقوقيـ ،اختبلؼ في كؿ شيء ،حتى في

المناسبات الدينية ،مثؿ االختبلؼ في صوـ رمضاف ،وعيد الفطر وما شابو ذلؾ .ووجو آخر يتمثؿ
في الفرقة بيف الجمعيات والمؤسسات والمراكز اإلسبلمية المنتشرة بكثرة في بريطانيا ،خاصة في

األمور السياسية ،وفي رؤيتيـ لطبيعة االندماج مع المجتمع البريطاني ،فوجد الباحث أف مجموعة
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مف تمؾ الجمعيات والمؤسسات تدعو إلى االندماج في المجتمع البريطاني ،وممارسة المواطنة

بشكؿ كامؿ والمشاركة في االنتخابات ،وتمثؿ ىذا االتجاه جمعيات ومؤسسات كثيرة ،وعمى رأسيا

المجمس اإلسبلمي البريطاني (  ،)MCBوفي الجية األخرى ،يوجد مف يرفض االندماج ،ويحرـ
المشاركة في االنتخابات ،ويمثؿ ىذا التوجو فئة صغيرة أمثاؿ "حزب التحرير" و "المياجريف" و

"مسجد فنسبيري بارؾ" قبؿ اعتقاؿ إمامو "أبو حمزة المصري"(.)1

وبالنسبة لممشاركة في االنتخابات؛ لـ يكف االختبلؼ في حميا أو حرمتيا فحسب ،بؿ إف
الذيف يشاركوف في االنتخابات ليس ليـ صوت واحد ،فأصواتيـ مشتتو بيف األحزاب ،فمنيـ مف أيد

حزب العماؿ – وىـ الغالبية  ،-وآخروف وقفوا مع حزب المحافظيف ،وقسـ ثالث مع حزب األحرار
الديمقراطييف ،وغير ذلؾ.

ولحؿ مشكمة ،التشتت وفرقة الصؼ ،تضافرت جيود شخصيات عربية واسبلمية عمى
الساحة البريطانية إليجاد كياف يوحدىـ ،وقبؿ سنوات تكممت جيودىـ بالنجاح ،فأنشأوا منظمة

إسبلمية كبيرة عمى مستوى الببلد ،تجمع كؿ المنظمات العربية واإلسبلمية تحت مظمتيا ،وىي

المجمس اإلسبلمي البريطاني (  ،)MCBوالجيود ال تزاؿ مستمرة في محاولة ضـ جمعيات أخرى

ليذا المجمس(.)2

 2.1.3التمييز العنصري والديني:
وقد تحدث الباحث عف ىذه القضية سابقاً  ،ولكف لكونيا تشكؿ عائقاً ومشكمة أماـ العرب

والمسمميف في بريطانيا ،فبل بد مف التطرؽ إلييا في ىذا المبحث؛ ألف التمييز العنصري والديني

يتسبباف في إيجاد مشكبلت معقدة وخطيرة ،أىميا قمة التعميـ والفقر ،ومما ساىـ في إذكاء روح

العنصرية في المجتمع البريطاني عوامؿ عدة ،منيا :أحداث  9/11في الواليات المتحدة ،وتفجيرات

 2005 /7 /7في لندف ،واإلعبلـ البريطاني ،والقوانيف الجديدة التي سنتيا الحكومة البريطانية
لمواجية اإلرىاب والتطرؼ.

( )1يحمد ،ىادي ،مسجد أبو حمزة المصري بمندف في نسختو الجديدة .www.islamonline.net 2008 /4 /23
( )2عز الديف ،عبد الباسط ،واقع األقمية المسممة في بريطانيا .www.imanway.com 2008 /3 /21
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إف مظير العربي والمسمـ أصبح مدعاة لمتوقيؼ أو االعتقاؿ في أي مكاف في بريطانيا،

وىذا بحد ذاتو إشكاؿ كبير وخطير يواجيو العرب والمسمموف في بريطانيا ،وفي ىذا الشأف يقوؿ

"ساجد كريـ" – الذي انتخب لعضوية البرلماف األوروبي لعاـ  2004بترشيح مف الحزب الديمقراطي

الحر ،غرب إنجمت ار – "نكافح حتى نكوف مواطنيف صالحيف ،غير أف حكومتنا تفرض بحقنا قوانيف
غير عادلة" ،وحسب "كريـ" فإف "أي شخص في المممكة المتحدة اليوـ يمكف أف ينتزع مف الشارع
ويمقى بو في مركز اعتقاؿ دوف تيمة محددة ،ودوف إخباره بأسباب االعتقاؿ؛ ألنو ال يتمتع بأية

حقوؽ قانونية ،كما أنو ليس مف حؽ أي شخص معرفة أيف يوجد الشخص المعتقؿ"(.)1

وفي برنامج تمفزيوني لييئة اإلذاعة البريطانية" ( )BBCكشؼ عف تصاعد العنصرية في

المجتمع البريطاني ،إذ اعترؼ أعضاء في الحزب القومي البريطاني اليميني بارتكاب اعتداءات
عنصرية ضد مسمميف ،ووصؼ أحدىـ اإلسبلـ بأنو ديف كريو ،حيث تضمف البرنامج لقطات

صورت س اًر في بمدة "كيمي" الشمالية ،وظير فييا زعيـ الحزب "نيؾ جريفيف" وىو يتحدث بشكؿ

مسيء عف القرآف .وقاؿ "جريفيف" خبلؿ البرنامج" :انتشر ىذا الديف الكريو الخبيث عمى يد حفنة

مف المعتوىيف قبؿ نحو  1300عاـ حتى أصبح اآلف يجتاح بمداً تمو اآلخر"!! ويظير في لقطات
أخرى مف البرنامج أحد أعضاء الحزب وىو يبدي رغبتو في نسؼ المساجد باستخداـ قاذفة

صواريخ ،وحصد المصميف بالرشاشات بحوالي مميوف رصاصة ،وتحدث عضو آخر في الحزب عف

قيامو بوضع براز كمب في صندوؽ بريد متجر يممكو آسيوي ،في حيف تحدث آخر عف قيامو

بضرب رجؿ مسمـ ويقوؿ" :وأنا أركمو ..كاف إحساساً رائعاً"!! ( .)2وفي إحدى المرات أرسمت ىيئة

اإلذاعة البريطانية (  )BBCطمبات توظيؼ إلى  50مؤسسة لستة مرشحيف وىمييف ألمحت إلى

أصوليـ ،وجاء احتماؿ توجيو دعوة لممقابمة أكبر بالنسبة لممرشحيف البيض  %25منو لممرشحيف

السود  ،%13أما الذيف يحمموف اسماً مسمماً فػ .)3(%9

إف مظاىر التمييػز العنصري والديػني ساىمت في إيصاؿ األمور إلى ما يسػمى

( )1المسمموف في العالـ :قضايا وأحداث ،نائب بريطاني :حياة المسمميف اليومية في أوروبا صعبة لمغاية
()2

.www.alghd.jo 2008
فرغؿ ،يحيى ىاشـ ،)2005( ،تيمة التطرؼ اإلسبلمي.www.alarbnews.com 2008/4/22 ،

( )3زىرة ،السيد ،محنة المسمميف في أوروبا(.www.arabenewal.org 2008 /2 /25 ،)1

63

/1 /2

"اإلسبلموفوبيا" ،حيث الشعارات المرفوعة ضد العرب والمسمميف واليجوـ عمى المساجد،

اعتداء
واالعتداءات عمى األشخاص ،اعتداءات لفظية وجسدية ،وخبلؿ أسبوع واحد تـ رصد 50
ً
عمى العرب والمسمميف ،معظميا ضد محجبات ،واعتداءات عمى سبعة مساجد ،وذلؾ وفؽ بيانات

المجنة اإلسبلمية لحقوؽ اإلنساف ( .)1وأحد المظاىر التي تدلّؿ عمى العنصرية ،إطبلؽ مشجعي

فريؽ "نيوكاسؿ" اإلنجميزي لكرة القدـ شعارات مناىضة لئلسبلـ والمسمميف بحؽ مياجـ فريؽ

"ميدلزبوره" اإلنجميزي "ميدو" في آب عاـ  ،2007وتحرشات قاـ بيا بعض البريطانييف العنصرييف

بمسيحييف ،ألف مظيرىـ عربي ،وكذلؾ اعتداء عمى ىنود مف السيخ بمجرد أنيـ يمبسوف عمامات،

وليـ لحى طميقة (.)2

ولـ يسمـ أموات المسمميف مف عنصرية ىؤالء ،فقد أعمنت الشرطة البريطانية عف رصد
مكافأة تصؿ إلى خمسة آالؼ جنيو استرليني لمف يدلي بمعمومات تفيد في معرفة مرتكبي جريمة

تدنيس جثة امرأة مسممة في مشرحة أحد المستشفيات في غرب العاصمة لندف .كانت المواطنة

البريطانية المسممة "حبيبة محمد" البالغة مف العمر  65عاماً قد توفيت نتيجة إلصابتيا منذ فترة
طويمة بمرض السرطاف ،ولفظت أنفاسيا األخيرة في مستشفى "ىيمنجتوف" يوـ

،2002 /1 /17

وعندما جاءت أسرتيا الستسبلـ الجثة مف المشرحة وجدوىا مشوىة بأسموب وصفتو الشرطة بأنو

بشع وغير مسبوؽ في بريطانيا .وقاؿ متحدث باسـ شرطة أسكوتبلنديا واسكتبلنديارد إف المحققيف
وجدوا الجثة قد تـ تشويييا بصورة مرعبة ،وقاـ الجناة بوضع شرائح مف لحـ الخنزير عمى وجو

المرأة وأجزاء مف جسدىا(.)3

فإف غالبية الشعب البريطاني ترفضيا ،وتندد
ورغـ كؿ ىذه المظاىر ،وتمؾ االعتداءاتّ ،
بمف يمارسيا ،وعمى العرب والمسمميف العمؿ مع ىذه األغمبية البريطانية ،لتجاوز مشكمة التمييز
العنصري والديني ،والوصوؿ بأماف إلى الصفة التي يتميز بيا المجتمع البريطاني ويفتخر بيا ،أال
وىي الديمقراطية البريطانية متعددة الثقافات واألدياف ،وجاءت مواقؼ عدد مف السياسييف والكتاب

البريطانييف لتصب في ىذا االتجاه ،وتنصؼ المسمميف ،وتنتقد التمييز بأشكالو كافة.

( )1المجتمع ،مف المجرـ الحقيقي وراء تفجيرات لندف( ،

www.almojtamaa- 2007 /8 /20 ،)2005

.mag.com

( )2حزيف ،عبد الحميـ ،مصدر سابؽ.

( )3تقي الديف ،أحمد السيد ،ذىب ولـ يعد ،مجمة األزىر السنة  ،76ج ،)2003( ،3ص.490

64

 3.1.3اإلعالم السمبي:
ال يخفى عمى أحد دور اإلعبلـ بأشكالو الثبلثة ،المقروء والمرئي والمسموع ،ولذا كاف أماـ

العرب والمسمميف في بريطانيا ميمة كبيرة ،وىي مواجية وسائؿ اإلعبلـ الكثيرة ،والتي تستيدؼ

العرب والمسمميف ،وتقوـ بدور خطير في رسـ صورة سمبية مشوىة ليـ ،مما يؤثر في اندماجيـ،
عدا عف جسور الكراىية والتطرؼ التي تبنييا ىذه الوسائؿ ،بدؿ التعارف والتعاوؼ وقبوؿ اآلخر،

فيي ما فتئت تشف حرباً ثقافية ضد العرب والمسمميف ،ابتداء مف الصحؼ والمجبلت والسينما
والمسرح ،ومرو اًر بالرسوـ الكاريكاتورية.

وقد ظيرت تقارير عديدة منذ سنة  1973إلى سنة  2007حوؿ اإلعبلـ البريطاني ودوره
في رسـ صورة العرب

والمسمميف ،ومنيا تقرير أشرؼ عمى إصداره عمدة مدينة لندف "كيف

ليفنغستوف" وعنوانو "المسمموف وغير المسمميف واإلعبلـ البريطاني" ،صدر في شير ،2007 /11
وىو تقرير موسع يقع في  180صفحة .وتوصؿ التقرير إلى عشر نتائج أساسية ،منيا:

 .1أف المسمميف في بريطانيا يوصموف بأنيـ يشكموف تيديداً لمقيـ والتقاليد وأساليب الحياة
البريطانية.

 .2أف الحقائؽ المتعمقة بالمسمميف يتـ تشويييا بشكؿ دائـ ومنتظـ.

 .3أف المغة التي يتـ استخداميا ىي دوماً لغة غير معتدلة ومسيئة.

 .4أف التغطية اإلعبلمية تفاقـ اإلحساس بعدـ األماف والشؾ والقمؽ مف المسمميف.

 .5أف التغطية اإلعبلمية ال تساعد عمى تقميؿ معدالت جرائـ الكراىية وأعماؿ التمييز غير
القانونية التي ترتكب ضد المسمميف.

 .6أف التغطية اإلعبلمية ىي حاجز أساسي يحوؿ دوف نجاح برامج وسياسات الحكومة لتحقيؽ
االندماج االجتماعي.

إف القائميف عمى الدراسة أخذوا أسبوعاً واحداً بشكؿ عشوائي – مف  8إلى 2006 /5 /14

– ورصدوا فيو ما نشرتو الصحؼ البريطانية مف مقاالت عف العرب والمسمميف وقاموا بتحميميا،

فوجدوا  352مقالة تشير إلى اإلسبلـ والمسمميف ،منيا  %91تقدـ صورة سمبية .فقط  %4منيا تـ
اعتبارىا إيجابية ،و %5محايدة 12 ،صحيفة مف بيف  19صحيفة تمت دراسة ما نشرتو ،لـ تقدـ
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أي جانب إيجابي عمى اإلطبلؽ .وأضافوا ،إف  %96مف تغطية الصحؼ الشعبية كانت سمبية،
بينما  %89مف تغطية الصحؼ الرصينة كانت سمبية(.)1

وقد قامت باحثة بريطانية وىي "اليزابيث بوؿ" برصد صحيفتيف بريطانيتيف ،وىما

"الجاردياف" اليسارية ،و"التايمز" اليمينية ،ما بيف عامي  1997- 1993فعثرت عمى  6آالؼ مقالة
عف اإلسبلـ والمسمميف ،كاف منيا  800مقالة تتعمؽ بالمسمميف في بريطانيا ،وخمصت إلى نتيجة
مفادىا أف غالبية المواضيع التي تخص المسمميف ،تعكس سمبية المجتمع اإلسبلمي داخؿ

بريطانيا(.)2

وضمف مشاركة الباحثة "اليزابث بوؿ" نفسيا في كتاب "موسوعة الدراسات العرقية واإلثنية
 ،"Encyclopedia of Race and Ethnic studiesانتقدت وسائؿ اإلعبلـ الغربية ،محممة

إياىا مسؤولية العمؿ عمى نشر " اإلسبلموفوبيا" ،وخمصت مف خبلؿ متابعتيا لمصحؼ البريطانية

بيف عامي  ،2004 – 1994إلى أف آراء المسمميف عادة ما تكوف غير ممثمة ،وأف وسائؿ اإلعبلـ
تصور المسمميف في قضايا تخصيـ بصورة سمبية(.)3

وفي دراسة استطبلعية أعدتيا مؤسسة "رنيميد ترست  "The Runnymede trustوتعد

أوؿ عمؿ استطبلعي ميداني تقوـ بو مؤسسة مستقمة تبحث أوضاع المسمميف في بريطانيا ،حيث

شكمت ىذه المؤسسة طاقـ تحقيؽ مكوناً مف "جوردف كونويو" نائب رئيس جامعة ساسيكس – وىو

رئيس الطاقـ -ومطراف لندف "ريتشارد تشارتز" ،والحاخاـ "جوليا نويرغر ،و"أكبر أحمد" أستاذ عمـ

اإلنساف في جامعة كامبريدج ،و"زكي بدوي" عميد الجامعة اإلسبلمية بمندف ،و"ريت ستوف" رئيس

المجمس الييودي لممساواة العرقية ،و"اياف ىارغريفيس" رئيس تحرير صحيفة "نيوستيتماف" ،وتشير

الدراسة إلى أف العداء والتحيز ضد المسمميف في بريطانيا مشكمة جدية ،واف ىناؾ مشاعر معادية
لممسمميف بشكؿ ممحوظ في معظـ ما ينشر ويذاع في وسائؿ اإلعبلـ اإلنجميزية ،خاصة الصحؼ،
بؿ إف تمؾ المشاعر عنيفة ووقحة في صحؼ اإلثارة البريطانية اليومية .واف كانت أقؿ عنفاً في

( )1أخبار المسمميف في العالـ ،مجمة الوعي ،العدد  ،)2007 /12(251ص .25-24
( )2بشاري ،محمد ،)2004( ،مصدر سابؽ ،ص .73 – 71
( )3حزيف ،عبد الحميـ ،مصدر سابؽ.
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يصور بيا المسمموف في وسائؿ
الصحؼ الجادة ،لكنيا ال تخرج عف حيز الطرؽ الخبيثة التي َّ

اإلعبلـ البريطانية(.)1

ولـ يسمـ العرب والمسمموف مف سياـ اإلعبلـ البريطاني المسموع ،وىو ال يقؿ خطورة عف

اإلعبلـ المقروء ،ففي دراسة عممية حوؿ صورة العالـ اإلسبلمي في اإلذاعات األجنبية ،أوردىا

"محيي الديف عبد الحميـ" تبيف منيا أف نسبة األخبار السمبية في نشرات األخبار التي تبثيا ىيئة
اإلذاعة البريطانية بمغ  %43.09مف مجموع ما تبثو عف الدوؿ اإلسبلمية ،مقابؿ ما نسبتو

 %21.13مف أخبار إيجابية ،وتكاد تتخذ ىيئة اإلذاعة البريطانية مف نشر ىذا الجانب مف األخبار
مادة دعائية لتشويو صورة العرب والمسمميف(.)2

اف كذلؾ عف تشويو صورة العرب والمسمميف ،ففي الفيمـ
وأما اإلعبلـ المرئي ،فإنو لـ يتو َ
البريطاني "سيؼ اإلسبلـ" الذي أذاعو التمفزيوف الحكومي ،ظير المسمموف بشكؿ متخمؼ وغير

حضاري ،وفيمـ "عبلء الديف" ،وىو فيمـ رسوـ متحركة لؤلطفاؿ ،يظير المسمميف عمى أنيـ يعيشوف

مف أجؿ المتعة الجسدية فقط(.)3

بعد كؿ ىذا ،فإف العرب والمسمميف في بريطانيا أماـ ميمة كبيرة ،إذ إف عمييـ إعطاء
موجو ،ويرى الباحث أنيـ قد قاموا بجيود جيدة في مجاؿ اإلعبلـ،
صورة مشرقة عنيـ عبر إعبلـ ّ
أبرزوا مف خبلليا صو اًر مشرقة عف العرب والمسمميف ،وىـ بذلؾ يصنعوف جزءاً مف الحؿ لمشكمة
اإلعبلـ السمبي ،الذي رأينا ضخامة حجمو.

ومف اإلعبلـ المقروء لمعرب والمسمميف عمى الساحة البريطانية ،ما يصدر مف صحؼ
ومجبلت ،منيا" :الشرؽ األوسط"" ،المحايد"" ،القدس العربي"" ،الدبموماسي"" ،الزماف"" ،العرب"،

"الحياة"" ،المشاىد السياسي" ،ومف المجبلت "اليبلؿ"" ،القمـ"" ،طريؽ الخير"" ،المجتمع"" ،مسمـ
نيوز"" ،البياف"" ،أخبار المسمميف" "فمسطيف المسممة"" .الصحفي" ،وىذه تصدر بالمغة العربية،

وىناؾ بعض الصحؼ تصدر والمجبلت بالمغة اإلنجميزية ،مثؿ ":أخبار المسمـ ،"muslim news

( )1بشاري ،محمد ،)2004( ،مصدر سابؽ ،ص .78-74
( )2المصدر السابؽ ،ص.69

( )3المصدر السابؽ ،ص .130-129
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"البصيرة  ،"albasirahومجمة "الصراط المستقيـ"( ،)1أما اإلعبلـ المرئي ،فمف أمثمتو قناة "الحوار"
وقناة "اإلسبلـ".

وال بد لمعرب والمسمميف في بريطانيا مف مضاعفة الجيود في المجاؿ اإلعبلمي؛ ألنو مف

الموجو ضدىـ متنوع وكبير ،ويمتمؾ إمكانيات ضخمة
أخطر الوسائؿ في التأثير ،وألف اإلعبلـ
ّ
وكثيرة ،ومف أىـ ما ينبغي فعمو ،إيجاد إعبلـ موجو لممواطف البريطاني ،بمغتو وبما يناسب
اىتماماتو ويراعي ثقافتو ،حيث أف غالبية اإلعبلـ العربي واإلسبلمي في بريطانيا موجو لمعرب

والمسمميف كما ىو واضح مف خبلؿ الصحؼ والمجبلت التي يصدرونيا ،والقنوات التي يديرونيا.
 4.1.3الياجس األمني:
بعد التفجيرات األربعة التي وقعت في لندف يوـ

 ،2005 /7 /7وأسفرت عف مقتؿ 52

شخصاً واصابة  700آخريف بجروح ،أخذت الحكومة البريطانية بوضع مقترحات لقوانيف تساىـ في
مكافحة اإلرىاب ،ومف أكثر األمور المقترحة إثارة لمجدؿ ،ما طمبتو الشرطة مف تمديد فترة

االحتجاز مف غير محاكمة ،وتجريـ تمجيد اإلرىاب أو تبريره ،وانتقدت منظمات حقوؽ اإلنساف،

والمؤسسات اإلسبلمية ،وىيئات إنسانية عديدة ىذه القوانيف ،ووصفت منظمات الحريات المدنية تمؾ

المقترحات بأنيا قاسية بالمقارنة مع دوؿ أخرى .

يقوؿ "أنس التكريتي" – المتحدث باسـ الرابطة اإلسبلمية في بريطانيا " :-إف المشكمة
الرئيسة في صياغة ىذه القوانيف ،الفضفاضية المتناىية والتي تسمح بأشكاؿ لمتأويبلت والتفسيرات

وكذلؾ المترتبات واإلجراءات" .لذلؾ يرى العديد مف قادة العمؿ اإلسبلمي في بريطانيا أف ىذه

القوانيف تستيدؼ المسمميف ،وىذا ما حدا بعض الطمبة المسمميف والزائريف الطارئيف إلى أف يغادروا

بريطانيا(.)2

واف ىذه القوانيف تزرع في نفوس العرب والمسمميف ىوساً أمنياً ،وفي ىذا الشأف يقوؿ

رئيس المجمس اإلسبلمي في بريطانيا "محمد عبد الباري"" :إف أسموب الحكومة البريطانية في
()1

رضا ،محمد ،)1999( ،مصدر سابؽ ،ص.72

( )2حوارات .www.islamonline.net 2007 /12 /21
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مكافحة اإلرىاب يخمؽ مناخاً مف الشؾ والقمؽ" ،ويضيؼ" :الجو حولنا يمتمئ بالشؾ والريبة ،إنو
وسيئ بالنسبة لممجتمع ككؿ"(.)1
سيئ بالنسبة لمطائفة اإلسبلميةّ ،
أمر ّ

وتزداد المسألة تعقيداً ،وتتفاقـ المشكمة في نظر العرب والمسمميف في بريطانيا عندما

وصؿ الياجس األمني إلى المساجد ،حيث اقتحـ حوالي  300مف قوات األمف والشرطة البريطانية
مسجد "فنسبيري بارؾ" مف األبواب والشبابيؾ بحجة البحث عف مادة الرايسيف السامة ،واعتقموا ستة
شباب عرب مف الجزائر ،وتعد ىذه العممية األولى مف ىذا النوع ضد مراكز عبادة المسمميف حسب

قوؿ نائب رئيس الرابطة اإلسبلمية في بريطانيا "محمد صوالحة" ،والذي أضاؼ :إف الشرطة لـ
تعثر عمى أية مادة سامة داخؿ المسجد ،وتعتبر ىذه العممية نوعاً مف التحريض عمى الجالية

المسممة في بريطانيا(.)2

فإذا كانت المساجد غير آمنة ،فإف ىذه مشكمة كبيرة تواجو المسمميف في بريطانيا؛ ألف
المسمـ سيعيش في قمؽ دائـ ،فيو معرض في أية لحظة لبلعتقاؿ حتى لو كاف في المسجد ألداء

الشعائر التعبدية ،ويرى المسمموف في بريطانيا أف الياجس األمني أصبح يبلحؽ المسمميف في أي

مكاف مف بريطانيا ،فالقضية ليست محصورة في المساجد وروادىا ،بؿ ىي أعقد مف ذلؾ ،والدالئؿ
كثيرة ،فقد حدث توقيؼ في الشواع والمطارات ،وتجسس عمى الطبلب في الجامعات ،واقتحامات

لممنازؿ والمؤسسات ،ومف الشواىد عمى ذلؾ ،ما جاء في الصحافة البريطانية حوؿ قصة الطفؿ
الباكستاني المسمـ" ،جافيد إقباؿ" والذي يحمؿ الجنسية البريطانية الذي ال يزيد عمره عمى سبعة

أعواـ ونصؼ ،حيث أراد السفر مع والدتو ناشابا نديـ (  35سنة)-وىي طبيبة -وأختيو التوأمتيف

سناء وفريحة (  9سنوات) وشقيقتو الصغرى افتكار (  5سنوات) لقضاء العطمة في أمريكا ،وعندما
وصموا إلى مطار مانشستر فإذا برجاؿ األمف يستوقفونو

 3ساعات ،فأصيب الطفؿ بالذعر

إف ابنو أصبح يعاني مف
والخوؼ ،وأصبح يطالب والدتو بعدـ السفر ثانية ،وقاؿ والده "نديـ إقباؿ" ّ
صدمة نفسية ،وأضاؼ :إنو يفكر جدياً في تغيير اسـ ابنو حتى ال يتعرض لبلستجواب مرة أخرى
في مطار دولي ،وربما لبلعتقاؿ عندما يصؿ إلى سف البموغ(.)3

( )1انتقادات إسبلمية إلجراءات مكافحة اإلرىاب في بريطانيا .news.bbc.co.uk 2007 /11 /10
( )2ال فرؽ لدي بيف السجف والمنزؿ (.www.azzaman.com 2008 /5 /20 ،)2003
( )3طفؿ مسمـ يستوقؼ في مطارات دولية بشبية اإلرىاب ،جريدة القدس(فمسطيف)،
،13654ص.21
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وموقؼ آخر تناقمتو وكاالت األنباء ،حيث ذكرت أف تقارير صحفية جاء فييا :إف و ازرة
التعميـ العالي أعدت وثيقة تطالب ىيئات التدريس في الجامعات البريطانية بالتجسس عمى الطبلب
المسمميف بحجة أنيـ قد ينظموف أنشطة وفعاليات ترسخ التشدد والتطرؼ في أذىاف زمبلئيـ ،وجاء
تعميؽ رئيس اتحاد الطبلب المسمميف عمى ذلؾ ،أف ىذه الوثيقة ىي أسوأ انتياؾ لحقوؽ الطمبة

المسمميف ،وىي تضع الطبلب المسمميف في دائرة الشؾ والتحقيؽ ،كما لو كاف ىؤالء الطبلب

متيميف حتى تثبت براءتيـ ،وكذلؾ رفض اتحاد الطبلب والجامعات البريطانية خطة الحكومة

لمراقبة ومتابعة سموؾ الطبلب واألساتذة المسمميف ،وطمب مف أعضائو البالغ عددىـ حوالي

120الفا رفض المشاركة في الخطة الحكومية(.)1

وفي إطار التجسس كذلؾ ،وضعت الحكومة البريطانية مشروعاً بتكمفة

 6مبلييف جنيو

استرليني في نيساف  2007لتدريب أئمة المساجد في بريطانيا ،ويتبيف مف خبللة  -كما يقوؿ

األميف العاـ لمجمس مسممي بريطانيا "عنايات بنجبلوال" – إف الحكومة تريد مف األئمة أف يعمموا

كجواسيس عمى الشباب المسمـ البريطاني .ولـ يقؼ األمر عند ىذا ،بؿ تعداه إلى النساء

المسممات ،حيث كشفت و ازرة الجاليات والحكـ المحمي البريطاني عف خطة تستيدؼ مواجية

األفكار "المتطرفة" مف خبلؿ تدريب المرأة المسممة عمى ميارات التصدي لتمؾ األفكار .لكف مجمس
مسممي بريطانيا اتيـ الحكومة بالسعي مف خبلؿ ىذه الخطة إلى تجنيد المسممات وتحويميف إلى

جاسوسات لصالحو ،وذكرت صحيفة " صنداي تايمز" البريطانية ( )2008 /1 /8أف جوىر الخطة

التي أعمنتيا وزيرة شؤوف المجتمعات المحمية "ىازؿ بميرز" يتمثؿ في تنظيـ دورات تدريبية تخصص

لنساء مسممات لمساعدتيف عمى مكافحة "األفكار المتطرفة والتصدي لخطاب المتشدديف" .وبعض
ىذه الدورات سيقدـ لمزوجات البلتي يعتقد أف أزواجيف يميموف ألفكار "الجيادييف"؛ لكي تكوف

لدييف القدرة عمى مناقشة ىذه األفكار ومواجيتيا ،كما ستقدـ لؤلميات لمساعدتيف عمى مناقشة

أبنائيف إذا كف يعممف أنيـ يميموف لبلستماع إلى األئمة المتشدديف(.)2

( )1عطا ،أحمد ،أساتذة بريطانيا يرفضوف مراقبة الطبلب المسمميف( ،

3 /1 ،)2007

.www.islamonline.net 2008

( )2الوكيؿ،بسيوني ،)2008 ( ،لندف تدرب المسممات عمى مواجية فكر الجيادييف
.www.islamonline.net
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وقد ساور القمؽ المسمميف في بريطانيا ،وأبدوا انزعاجيـ مف الخطة الحكومية لمتجسس

عمييـ ،عندما كشفت وزيرة الجاليات البريطانية "روث كيمي" عف تفاصيؿ الخطة المثيرة لمجدؿ،
التي تستعيف فييا لندف ،باإلدارات المحمية ،لمتغمب عمى ما تصفو "بالتطرؼ".

وبحسب شبكة "  "FINFفإف الخطة الحكومية التي وضعتيا "الوزيرة "كيمي" ،تعتمد عمى
دفع اآلالؼ مف موظفي المجالس المحمية والبمديات ،في عموـ بريطانيا ،لممارسة أنشطة تجسسية

لمتابعة مف تصفيـ الحكومة البريطانية بػ "الراديكالييف اإلسبلمييف" ،وكانت صحيفة "ديمي ميرور"
المؤيدة لحزب العماؿ الحاكـ ،قد نقمت تأكيدات "روث كيمي" عمى أف المحكمة ستعطي

 50إدارة

محمية ،حوالي  5مبلييف جنيو إسترليني ،مف أجؿ تجنيد عيوف وآذاف لؤلجيزة األمنية في أوساط
الجالية المسممة في مختمؼ أرجاء بريطانيا .وسارعت قيادات الجالية المسممة في بريطانيا ،إلى

التنديد بيذه الخطة ،ووصفتيا بالتحركات العنصرية ،وىذه التحركات سوؼ تنعكس بالسمب عمى

فرص تكامؿ الجالية المسممة ،داخؿ المجتمع البريطاني ،وتعيؽ كؿ محاوالت التعايش .وحتى

النقابات واالتحادات العمالية البريطانية حذرت مف خطورة خطة "روث كيمي"(.)1

إف اليواجس األمنية أصبحت مشكمة لدى كثير مف أبناء الجالية العربية والمسممة في
بريطانيا ،فيي تبلحقيـ في الشارع ،والجامعة ،والمسجد ،والعمؿ ،وحتى البيت – كما ىو واضح مف

الخطة التي أعمنتيا وزيرة شؤوف المجتمعات المحمية "ىازؿ بميرز"  ، -بؿ إف األمر تعدى ذلؾ،

إلى مراقبة وشكوؾ ومضايقات خارج حدود بريطانيا ،فقد أصبح المسمـ البريطاني مبلحقاً حتى وىو
يؤدي شعائر الحج ،فقد كشفت صحيفة "صنداي تايمز" (

 )2007 /1 /23عف أف االستخبارات

البريطانية تراقب كؿ مسمـ يغادر المممكة المتحدة ألداء شعائر الحج في مكة المكرمة .وأضافت

الصحيفة إف رئيس جياز (أـ أي

" )6جوف سكارليت" والمديرة العامة لجياز (أـ أي

" )5ألي از

مانينغياـ بوالر" أبمغا النائب العاـ البريطاني – المورد " غولد سميث" -بأف جيازييما  ،يراقباف كؿ

مسمـ بريطاني يذىب إلى مكة ألداء شعائر الحج ،وانتقد زعماء الجالية اإلسبلمية في بريطانيا ىذه

العممية األمنية(.)2

( )1دعوة مسممي بريطانيا الى مكافحة التطرؼ(news.bbc.co.uk 2008/ 2 /20 ،)2006


أنظر :ص.76

( )2وكاالت (  )2007االستخبارات البريطانية تراقب كؿ مسمـ يغادر المممكة المتحدة ألداء شعائر الحج
.www.alquds.co.uk 2007
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إف ىذه الشواىد وغيرىا دعت المؤسسات والييئات اإلسبلمية وزعماء الجالية العربية
والمسممة في بريطانيا لبلحتجاج عمييا ،وانتقادىا ،كونيا

– كما يروف – ليست الطريقة المثمى

لمواجية التطرؼ واإلرىاب – كما قاؿ "كماؿ اليمباوي" مدير مركز دراسة اإلرىاب في بريطانيا ،-
وقاؿ :إف الحؿ يحتاج إلى السير في خطوات صحيحة ،منيا :أف تسمح الحكومة بدخوؿ العمماء

المسمميف إلى بريطانيا ،أمثاؿ "يوسؼ القرضاوي"

– رئيس االتحاد العالمي لعمماء المسمميف ،-

وافساح المجاؿ ليـ لمحديث مع شباب تعتقد الحكومة أنيـ يحمموف فك اًر متطرفاً ،وكما نجح العمماء
في مصر في الحديث مع مجموعات تميؿ إلى التطرؼ وثنييـ عف المضي في طريؽ اإلرىاب،
فاحتماؿ نجاحيـ مع شباب في بريطانيا كبير ،ونقطة أخرى في العبلج ،تتمثؿ في قياـ تعاوف

إيجابي بيف الجالية المسممة والحكومة البريطانية في مكافحة اإلرىاب عمى أسس واضحة تدفع

الياجس األمني عف أبناء الجالية المسممة(.)1

 5.1.3األفكار المتطرفة واالتجاىات الضالة:
لقد ظير في صفوؼ العرب والمسمميف في بريطانيا مف حمموا أفكا اًر متطرفة ،وآخروف

فإنيـ يشكموف مشكبلت
اختاروا السير في اتجاىات منحرفة ،ورغـ قمة عددىـ ،وانحسار مدىـّ ،
تؤثر عمى التعايش الذي تسعى إليو الجالية العربية والمسممة في بريطانيا ،وسيتناوؿ الباحث ذلؾ
عبر نقطتيف :األفكار المتطرفة ،واالتجاىات الضالة.

 1.5.1.3األفكار المتطرفة:
إف الساحة البريطانية شيدت أحداثاً دامية مع بداية القرف الجديد ،حيث كانت تفجيرات

 ،2005 /7 /7وما كاف مف سقوط ضحايا أبرياء ،وما نتج عنيا مف تداعيات ،خاصة فتح ممؼ
التطرؼ واإلرىاب ،وانشغاؿ الييئات الرسمية وغير الرسمية فيو ،وظيور التبايف في المواقؼ،

واالختبلؼ في اآلراء حوؿ الكيفية التي ينبغي فييا مواجية ذلؾ الممؼ الخطير ،فمجأت الحكومة

( )1الجزيرة ،أكثر مف رأي )2008 ( ،بريطانيا بيف قوانيف الطوارئ وحماية الحريات العامة،
.www.aljazeera.net
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البريطانية إلى سف تشريعات تحت اسـ مكافحة اإلرىاب ،وأعدت لذلؾ خططا أمنية عديدة ،كاف

مف أىـ نتائجيا

– كما يرى أبناء الجالية العربية والمسممة

– حصوؿ مظالـ كثيرة لمعرب

والمسمميف ،مف توقيؼ واعتقاؿ ألشخاص ثبتت براءتيـ بعد أشير ،وكذلؾ مداىمات لمنازؿ برأت

المحاكـ البريطانية أصحابيا ،وتجسس ومراقبة لممسمميف طبلباً وعماالً وموظفيف ،وحتى نوابا في
البرلماف ،فضبلً عف المساجد والمدارس اإلسبلمية ،وقد ذكر الباحث شواىد عمى ذلؾ في النقطة

السابقة – الياجس األمني .-

أما الجالية العربية والمسممة ،فقد انتقدت القوانيف التي سنتيا الحكومة ،ونددت بالخطط
األمنية التي رسمتيا أجيزة األمف ،ورأت أنيا تستيدؼ المسمميف بشكؿ خاص ،وىذا االستيداؼ

يمكف أف يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً ،أي يصب في خدمة العناصر المتطرفة ،ويزيد مف إحراج

القيادات المعتدلة ،وأما االتيامات التي أطمقت عمى الجالية العربية والمسممة فيي غير عادلة عمى
االطبلؽ؛ ألنيا لـ تكف مسؤولة عف أي فكر متطرؼ ،وغالبية أعضائيا الذيف يزيد عددىـ عمى
المميونيف ،ىـ مف المعتدليف المؤيديف لؤلمف واالستقرار والمعارضيف لكؿ فكر متطرؼ(.)1

ويرى زعماء الجالية العربية والمسممة ،أف األفكار المتطرفة عند الشباب المسمـ في
يشوه صورة المسمميف ،وينفّر اآلخريف مف
بريطانيا وفي غيرىا مشكمة تحتاج إلى حؿ ،فالتطرؼ ّ
اإلسبلـ ،ويؤدي إلى تأصيؿ روح البغضاء والتواصؿ السمبي مع محيط األقمية ،لذا ،فيي ترفض

اف قادة العمؿ اإلسبلمي في
التطرؼ وتعتبره مشكمة ينبغي وضع الحموؿ المناسبة ليا ،ولـ يتو َ
بريطانيا في إدانة الفكر المتطرؼ ،واألعماؿ اإلرىابية ،فيقوؿ رئيس المجمس اإلسبلمي – محمد
عبد الباري " :-ال يوجد تبرير لمعمميات االنتحارية ،إال أف االنتحارييف ضحايا أيضاً ،كما أنيـ

مجرموف"(.)2

أما نائب رئيس الرابطة اإلسبلمية – محمد صوالحة – فيو يرفض الخطب التحريضية،
ويديف العمميات التي تستفز اآلخريف ،وفي تصريحات لو لمجمة "الزماف" البريطانية بعد اقتحاـ

يضي الذي يمقى في داخؿ المسجد
مسجد "فنسبيري بارؾ" قاؿ" :إف السبب يعود إلى الخطاب التحر ّ
خبلؿ خطب الصبلة" وأكد "أف ىذه الخطب لؤلسؼ تحرض المصميف عمى القياـ بأعماؿ إرىابية"
( )1الجالية اإلسبلمية واحتضاف التطرؼ (.www.alquds.co.uk 2008/2/4 )2005
( )2انتقادات إسبلمية إلجراءات مكافحة اإلرىاب في بريطانيا ،مصدر سابؽ.
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وأضاؼ "يوجد خطاب مستفز" ،وحوؿ سبؿ قطع الطريؽ عمى التحريض عمى عمميات إرىابية قاؿ

"صوالحة"" :ال يوجد غير طريؽ واحد ،ىو ترشيد الخطاب اإلسبلمي ،وترشيد الدعاة"(.)1

لذلؾ دعت الجالية العربية والمسممة الحكومة البريطانية إلى تغيير سياستيا في مكافحة

اإلرىاب؛ ألنيا – في رأييـ – لـ تثبت نجاعتيا ،بؿ زرعت القمؽ بيف أبناء الجالية ،رغـ أف

غالبيتيـ ترفض الفكر المتطرؼ ،وتنبذ المتشدديف ،ففي استطبلع أجرى مؤخ اًر أظير أف  %98مف
مسممي بريطانيا سيشعروف بالعار إذا قرر أحد أفراد عائبلتيـ االنضماـ لمقاعدة(.)2

ويرى قادة الجالية العربية والمسممة أف مف ضمف الحموؿ ليذه المشكمة ،أف يساىـ كؿ

طرؼ في تقميؿ حدة التوتر ،فعمى بريطانيا أف تشعر المسمميف باالعتراؼ بيـ ،وتخمؽ ليـ آفاقاً
جديدة ،وعمى العرب والمسمميف أف يثقوا في أنفسيـ ،وأف يأخذوا أماكنيـ بسرعة وايجابية في

المجتمع البريطاني ،وقد مر معنا في النقطة السابقة رأي "كماؿ اليمباوي"
اإلرىاب وأحد قادة العمؿ اإلسبلمي في بريطانيا

– رئيس مركز مكافحة

– في رؤيتو لمحؿ ،وىو باختصار ،استضافة

عمماء مسمميف في بريطانيا ،وتفعيؿ دورىـ مع أصحاب األفكار المتطرفة ،والتعاوف اإليجابي ما

بيف الجالية العربية والمسممة والحكومة البريطانية في وضع التصور السميـ لحؿ ىذه المشكمة.

 2.5.1.3االتجاىات الضالة:
مف المعوقات التي تواجو المسمميف في بريطانيا ،انتشار فرقة "األحمدية القاديانية"

– مف وجية نظر قادة الييئات اإلسبلمية



وىي

– فرقة ضالة ،وتعتبر إحدى المشكبلت التي تواجو

الجالية المسممة في بريطانيا؛ ألنيا تشوه صورة اإلسبلـ ،ويظنيا كثير مف المسمميف وغير المسمميف

أنيا تمثؿ اإلسبلـ الصحيح ،وىي عكس ذلؾ .وتتمثؿ قوة ىذه الفرقة في بريطانيا مف خبلؿ

مساجدىـ الكبيرة ذات اإلمكانات اليائمة التي تجذب إلييا الناس ،ومف خبلؿ قناتيـ الفضائية التي

يبثوف مف خبلليا برامجيـ عمى اليواء بعدة لغات عالمية مف محطة إرساؿ تسمى "التمفزيوف المسمـ
()1

ال فرؽ لدي بيف السجف والمنزؿ ،مصدر سابؽ.

( )2الجزائري :خطة حكومية بريطانية لتحويؿ المسممات إلى جاسوسات ،مصدر سابؽ.


لممزيد عف ىذه الفرقة :كتاب "القاديانية" إلحساف إليي ظيير" /القادياني والقاديانية" "ألبي أعمى المودودي".
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المحمدي ) Muslim Televiaion Ahmadiyya (MTAعمى مدى ثبلث ساعات يومياً عبر
أربعة أقمار صناعية ،وىذه البرامج – كما يرى قادة العمؿ اإلسبلمي – تسبب أض ار اًر بالغة لتعاليـ

اإلسبلـ الحقيقية(.)1

وفرقة أخرى في بريطانيا ،تسمى "البرواعضييف" ،يرى المسمموف في بريطانيا أنيا تتبنى
منيجاً منحرفاً وفيو ضبلؿ ،ذلؾ أنيا تأخذ بالقرآف فقط ،فيو في نظرىـ ٍ
كاؼ وحده لبقاء الديف،
وليس ثمة حاجة ألحاديث النبي عميو الصبلة والسبلـ ،وقد أسسيا شخص يدعى "عبد اهلل

الجكرالوي" تحت عنواف "نيضة القرآف" .وىي تعتقد بكفاية القرآف مصد اًر لمتشريع في المجتمع

اإلسبلمي .ومف أشير تبلمذة "الجكرالوي" اثناف ىما "عبد اهلل عنايت اهلل المشرقي" (

– 1888

 )1960و"غبلـ أحمد برواعض" ( ،)2()1985 – 1903والذي تسمى الفرقة باسمو ،وىذه الفرقة ال
تشكؿ عائقاً كبي اًر أماـ الجالية العربية والمسممة مثؿ "األحمدية القاديانية" ،فإمكانياتيا محدودة،
وأتباعيا قمة معدودة ،وال تمقى قبوال لدى أبناء الجالية العربية والمسممة في بريطانيا.
 6.1.3المشكالت االجتماعية:
يواجو العرب والمسمموف في بريطانيا مشكبلت اجتماعية عديدة ،وتحتاج لجيود كبيرة

لحميا ،ومف أىـ تمؾ المشكبلت ،تدني المستوى االقتصادي لدى غالبية العرب والمسمميف ،وانتشار

البطالة بينيـ ،وعدـ وجود مؤسسات اقتصادية واستثمارية كافية تخدـ مصالحيـ ،وتساعد في جسر
اليوة المادية بينيـ وبيف المجتمع الذي يعيشوف فيو ،وتدني المستوى االقتصادي ليـ يضعؼ مف

مواجيتيـ لممجتمع ،سواء أكاف ذلؾ عمى المستوى السياسي أـ األمني أـ السموكي ،وىذا الوضع

جعميـ يعيشوف في المناطؽ األكثر فق اًر في بريطانيا ،وأدى ذلؾ إلى ظروؼ معاناة بالغة التعقيد

ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً .وتسبب ىذه الظروؼ والمشكبلت في ارتفاع مستوى الجريمة ،حيث بمغ
عدد السجناء المسمميف في السجوف البريطانية أكثر مف ستة آالؼ شخص ( ،)3قسـ منيـ ألسباب

سياسية ،وقسـ منيـ ألسباب جنائية اعتيادية.

( )1عز الديف ،عبد الباسط ،مصدر سابؽ.

( )2رضا ،محمد ،)1999( ،مصدر سابؽ ،ص.22
( )3عز الديف ،عبد الباسط ،مصدر سابؽ.
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ومف المشكبلت االجتماعية األخرى خاصة لمعرب في بريطانيا ما يسمى

"  " children in careاألطفاؿ الذيف وضعوا في قيد الرعاية اإلدارية ،ألسباب عديدة ،مثؿ:
الخبلفات بسبب العمر ،مشكبلت زوجية ،واختبلؼ اآلباء مع األبناء ،وغير ذلؾ ،فيذىب األطفاؿ
إلى عائبلت بريطانية لرعايتيـ ،وال يستطيع اآلباء بعدىا التدخؿ في شؤونيـ ،وتنشأ عف ذلؾ

مشاكبلت جديدة.)1(...

كما يواجو المسمموف مشكبلت في مجاالت األسرة والزواج والطبلؽ والميراث ،نظ اًر لعدـ

وجود قانوف لؤلحواؿ الشخصية ،ومشكمة أخرى تخص موتى المسمميف ،حيث تواجو الجالية

المسممة عدـ وجود مقابر خاصة بيا في بعض المناطؽ مف بريطانيا ،ومف ضمف األسباب

معارضة بعض السكاف البريطانييف لوجود مقابر لممسمميف عندىـ ،ومف األمثمة عمى ذلؾ ،ما قاـ

بو سكاف إحدى القرى البريطانية مف شف حممة شرسة ضد محاولة المسمميف في مدينة "جبلسكو"

بناء مقابر لدفف موتاىـ .وبحسب صحيفة "ذي ىيرالد" البريطانية فقد عقد سكاف قرية "كارمونوؾ"،
صرحوا فيو عف معارضتيـ الشديدة
الواقعة عمى بعد ،أمياؿ جنوب مدينة "جبلسكو" ،اجتماعاً عمنياً ّ
لبناء المسمميف مقابر ليـ في القرية ،بدالً مف المقابر التي لـ تعد تكفي لسد حاجة المسمميف في
ىذا الشأف .وأعرب عمماء المسمميف في القرية عف استغرابيـ ودىشتيـ مف اعتراض السكاف ،وقاؿ

أحدىـ" :كمما حاوؿ المسمموف بناء أماكف لعبادتيـ ،أو مقابر لدفف موتاىـ قوبموا بمحاربة قوية مف
السكاف المحمييف ىنا" .وبعد أشير وافؽ مجمس مدينة "جبلسكو" عمى تخصيص أرض لبناء مقبرة
لممسمميف ،فقاـ المعارضوف لذلؾ بتقديـ عريضة احتجاجية مميورة بتوقيع  3آالؼ شخص(.)2
ومف المشكبلت االجتماعية األخرى مسألة الطعاـ والشراب والذبح الحبلؿ ،رغـ أف
المسمميف في بريطانيا قطعوا شوطاً كبي اًر في حؿ ىذه المسألة ،بعد معاناة دامت سنيف ،ففي عقد
الثمانينيات قامت جمعية الرفؽ بالحيواف في بريطانيا بشف حممة ضد طريقة المسمميف في الذبح

الحبلؿ ،مما دفع و ازرة الزراعة البريطانية إلى تشكيؿ لجنة لدراسة طرؽ الصعؽ الكيربائي قبؿ ذبح

الحيوانات ،مقارنة بطريقة المسمميف في الذبح ،وأصدرت المجنة تقري اًر اتخذ موقفاً سمبياً تجاه طريقو

المسمميف ،فقامت الجمعية الطبية اإلسبلمية في بريطانيا بإرساؿ تقرير عممي ينقد ما جاء في تقرير

و ازرة الزراعة ،وقاؿ "عبد المجيد قطمة" – رئيس الجمعية الطبية " :-إف طريقتنا في الذبح ىي أكثر
( )1ضيؼ وقضية ( ،)2005مشكبلت الجالية العربية في بريطانيا .www.aljazeera.net 2007/12/7
()2الدريدي ،منى ،مسممو أسكتمندا يحتفوف بالمقبرة .www. islamonline.net 2007 /8 /23
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صحية وانسانية ،كما أنيا أرحـ لمحيواف" .وقد أثبت أحد األطباء البريطانييف-بيمي -في رسالة

دكتوراه في جامعة ليدز شماؿ بريطانيا عاـ  1982أف تكوف الدـ كيماوياً يتغير بالصعؽ مما يعطي
إمكانية أكثر لمتسمـ والتفسخ(.)1

وبعد أف عانى المسمموف في بريطانيا كثي اًر مف قضية األكؿ الحبلؿ والذبح عمى الطريقة

اإلسبلمية ،فيـ اآلف تجاوزوا ذلؾ ،وبدأوا يواجيوف أي حدث يخص ىذه القضية بجرأة كبيرة ،وثقة
بالنفس عالية ،ومف المشاىد الجديدة التي تدلؿ عمى ذلؾ ،قضية شرائح بطاطس شركة "ووكرز

 "walkrsالبريطانية ،فقد قاـ المسمموف في بريطانيا بانتقاد ىذه الشركة بشدة ،بعد الكشؼ عف

احتواء وجباتيا الخفيفة المكونة مف رقائؽ البطاطس عمى آثار لمكحوؿ ،ما يعني أف تناوليا محرـ

دينياً ،واستنكر ذلؾ "شوجا شافي" الذي يترأس لجنة معايير األغذية في المجمس اإلسبلمي في

بريطانيا ،أما "مسعود خوجو" المسؤوؿ عف أسواؽ حبلؿ لؤلغذية فيقوؿ ليس األمر في النسبة التي
يحتوييا الغذاء مف الكحوؿ ،فإلى جانب المسمميف ،ىناؾ العديد مف الناس الذيف يمتنعوف عف

تناوؿ المسكرات وال يريدوف تناوؿ الكحوؿ بأي شكؿ مف األشكاؿ ،وقد ذكر إثر ذلؾ المتحدث

الرسمي لشركة "ووكرز" بأنيـ كانوا يعتقدوف بأف الكميات الضئيمة مف الكحوؿ في شرائح البطاطس
أو الخبز مسموح بيا لدى المسمميف(.)2

أماـ ىذه المشكبلت الست التي تـ الحديث عنيا وغيرىا مف مشكبلت ،تأتي مسؤولية
العرب والمسمميف في بريطانيا لمبحث عف حموؿ ليا ،وعمى أقؿ تقدير ،التخفيؼ مف تداعياتيا ،ثـ

التدرج في رسـ الخطط المناسبة لحميا ،بالتعاوف مع أىؿ االختصاص في كؿ مجاؿ ،فالسياسة ليا
أعيانيا ،ووسائؿ اإلعبلـ ليا أىميا ،والمشكبلت االجتماعية ليا خبراؤىا ،واألفكار المتطرفة

والمنحرفة ليا عمماء ومفكروف يفندونيا ،إلى غير ذلؾ ،فإذا عمؿ المختصوف مف العرب والمسمميف

كؿ في مجالو ،ثـ تضافرت الجيود ،وكاف التعاوف المشترؾ بيف الجميع ،فإف مواجية ىذه

المشكبلت ستكوف أسيؿ وحميا أنجع وأسرع ،واف المعادلة ستكوف في صالحيـ ،وصالح المجتمع

البريطاني الذي يعيشوف فيو ،وىذا ما تحاوؿ القياـ بو الييئات والمؤسسات العربية واإلسبلمية في

بريطانيا  ،وىو الموضوع الذي سيتناولو الباحث في النقطة االّتية .

( )1ضناوي ،محمد عمي ،)1992( ،مصدر سابؽ ،ص .97 – 89

( )2وكاالت :مقرمشات كحولية تثير غضب مسمميف ببريطانيا .www. islamonline.net 2008 /2 /24
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 2.3الييئات العربية واإلسالمية في بريطانيا
تتمثؿ الييئات العربية واإلسبلمية في بريطانيا في الجمعيات والمؤسسات والنوادي
والمساجد والمراكز الثقافية ،وقد انتشرت في أنحاء الببلد كافة  ،وتتعدد موضوعاتيا عمى مختمؼ
صعد الحياة ،كما تنوعت أىدافيا ،ونشاطاتيا ،وتقسيماتيا ،فيناؾ ىيئات أىمية وأخرى رسمية،

ومنيا ذات بعد أوروبي ،وأخرى ذات بعد وطني أو قطري ،وىناؾ أيضاً الييئات التخصصية.
لقد كانت الغالبية مف العرب والمسمميف في بريطانيا ،تعتمد في إقامة نشاطاتيا عمى
المساجد ،لكف مع زيادة أعدادىـ ،وانتشارىـ في أنحاء بريطانيا كافة  ،مع زيادة التحديات وكثرة
المشكبلت التي تواجييـ ،ومع ارتفاع نسبة المثقفيف والمتعمميف ،فقد بات مف الضروري ،وجود

عمؿ منظـ يناسب كؿ ىذه المتغيرات.
مف ىذا المنطمؽ ،وجدت مئات الجمعيات والمؤسسات العربية واإلسبلمية عمى الساحة
البريطانية ،قدرتيا الباحثة في جامعة درىاـ في بريطانيا

– سيى التاجي الفاروقي – بأكثر مف

 1400جمعية عاممة ،وسوؼ يستعرض الباحث مجموعة مف ىذه الجمعيات بكبلـ مختصر،
كنماذج موجودة عمى الساحة البريطانية.
 1.2.3البعثة اإلسالمية في بريطانيا:

تأسست ىذه الجمعية سنة  ،1962وليا سبعوف عضواً عامبلً ،وخمسة مراكز إسبلمية،

ويوجد في كؿ مركز إماـ ومعمموف لؤلطفاؿ ولمكبار .وىدؼ ىذه البعثة ىو نشر التعميـ اإلسبلمي،
وتوزيع الكتب اإلسبلمية ،ومعظـ أفرادىا مف أصؿ باكستاني ،وقد عقدت مؤتم اًر سنة

اليستر ،وانتخبت "حبيب الرحمف" رئيساً ليا(.)1

 1973في

يحتوي المقر الرئيس في اليستر عمى عدة أقساـ ،قسـ توجيو الدعوة ،قسـ التربية ،قسـ

النشر والتوزيع ،قسـ الخدمات االجتماعية ،قسـ الطمبة والشباب ،قسـ اإلعبلـ والعبلقات العامة،
قسـ المكتبة .ومف الفروع الميمة لمبعثة ،فرع برمنجياـ ،وىو مف أقدـ الفروع ويضـ مبنى كبي ار
يسمى "مركز اسبارؾ بروؾ اإلسبلمي" ،ويشمؿ المركز عمى مدرسة لمناشئة تضـ

( )1الكتاني ،عمي بف المنتصر ،)2005( ،مصدر سابؽ ،ج ،1ص.316
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 400طفؿ

يشرؼ عمييـ  8مدرسيف متفرغيف ،و 8مدرسيف غير متفرغيف ،وىناؾ جناح خاص بالبنات ،وأخر

لمكبار لمحو األمية .ومف أىـ مشاريع البعثة اإلسبلمية :توفير الخدمات الوظيفية لممسمميف ،واقامة
جمعية السكف التعاوني ،باإلضافة إلى ىيئة الخدمة اإلسبلمية(.)1

 2.2.3اإلتحاد اإلسالمي النسوي:
تأسس اإلتحاد اإلسبلمي النسوي سنة  ،1962وكاف يضـ  55سيدة مسممة ،وتترأسو "ليمى

الدروبي" ،وىدفو نشر الثقافة واألخبلؽ الحميدة بيف المسممات ،والعمؿ عمى الحفاظ عمى اليوية

ويصدر االتحاد نشرة
العربية واإلسبلمية ،كذلؾ االعتناء بأطفاؿ المسمميف ،خاصة اليتامى منيـُ ،
شيرية .ومف أىـ مشاريعو إنشاء "بيت اليتامى" في لندف(.)2

 3.2.3اتحاد جمعية الطمبة المسممين:
تأسس ىذا اإلتحاد سنة  ،1964وىو يضـ معظـ الجمعيات الطبلبية في بريطانيا وايرلندا،
ويمثؿ حوالي  90000طالب مسمـ في الجامعات البريطانية .ويتكوف االتحاد مف
طبلبية ،ورئيس االتحاد الحالي "فيصؿ ىانج ار"(.)3

 27جمعية

وقد نجح االتحاد في أف يكوف فوؽ مستوى القوميات والفروؽ المغوية ،وأعضاؤه مف

أصوؿ مختمفة ،وىدؼ االتحاد ىو تجميع المسمميف وصيرىـ في محيط إسبلمي ،وخدمة الطمبة
المسمميف ،ويصدر االتحاد كؿ شيريف مجمة بالمغة اإلنجميزية اسميا "المسمـ" .ومف أىـ منجزات
االتحاد إنشاء مركز لمطمبة المسمميف في لندف سنة .)4(1972

( )1اإلىدؿ ،عبداهلل قادري ،)1987( ،في المشرؽ والمغارب ،جدة :مكتبة دار األندلس الخضراء ،ط ،1ج ،7ص.17
( )2المصدر السابؽ ،ص.317

( )3يحمد ،ىادي ( ،)2008صيؼ لندف.www.islamonline.net 2008/4/12 ،
( )4الكتاني ،عمي بف المنتصر ،)2005( ،مصدر سابؽ ،ص.317
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ويتعاوف اإلتحاد مع الحكومة البريطانية في نشاطات جامعية ومجتمعية لتعزيز مناخ

االندماج والتسامح واالحتراـ في رحاب الجامعات(.)1
 4.2.3الوقف التعميمي اإلسالمي:

تأسست جمعية الوقؼ التعميمي اإلسبلمي عاـ  ،1966وليا أىداؼ عديدة كما جاء في
أدبياتيا منيا:

 .1المساىمة في التكويف الديني واألخبلقي والثقافي لممسمميف في بريطانيا.
 .2توفير تعميـ الديف اإلسبلمي ألبناء المسمميف في المدارس الحكومية.

 .3إعداد الكتب اإلسبلمية وطبعيا بالمغة اإلنجميزية ،باإلضافة إلى الوسائؿ التعميمية ،والمجبلت
وغيرىا.

 .4تنظيـ دورس تعميـ الديف اإلسبلمي والمغة العربية في عطمة نياية األسبوع والفترة المسائية.
 .5التعاوف مع المنظمات اإلسبلمية األخرى داخؿ بريطانيا ،وخارجيا.
ومف نشاطاتو الميدانية ،قيامو بإرساؿ

 32مدرساً مسمماً إلى

 69مدرسة حكومية

بريطانية ،لتدريس الديف اإلسبلمي ألبناء المسمميف ،باإلضافة إلى  12مرك اًز إسبلمياً ،حيث يتعمـ
األطفاؿ الدروس الدينية في عطمة نياية األسبوع والفترة المسائية ،ويبمغ عدد األطفاؿ المستفيديف

مف ىذا النظاـ حوالي  4000تمميذ وتمميذة ،تتراوح أعمارىـ بيف  16 – 5سنة ،ويقوـ الوقؼ أيضاً
بتنظيـ مسابقات سنوية ،وكذلؾ عقد دورات تدريبية لممسمميف(.)2
 5.2.3اتحاد الجمعيات اإلسالمية في بريطانيا وايرلندا:
تأسس ىذا االتحاد سنة  ،1970واتخذ المركز اإلسبلمي الثقافي مق اًر لو ،وينضـ إليو أكثر

مف  66جمعية إسبلمية في بريطانيا ،ولو نشرة شيرية ،وأمينو العاـ ىو "سيد عزيز باشا" ،وىو
بريطاني مف أصؿ ىندي(.)3

( )1يحمد ،ىادي ( ،)2008مصدر سابؽ .

( )2معمومات عف الوقؼ .www.al-rawdah.net 2008 /4 /12
( )3الكتاني ،عمي بف المنتصر ،)2005( ،مصدر سابؽ.315 ،
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 6.2.3المؤسسة اإلسالمية:
تعد المؤسسة اإلسبلمية مف أبرز وأكبر المؤسسات اإلسبلمية العاممة في بريطانيا ،وتقع
ّ
 ،1973وتعمؿ عمى
بمركز ماركفيمد لممؤتمرات ،ماركفيمد ،لستر ،شماؿ لندف ،وقد أنشئت عاـ
توفير برامج أكاديمية مختمفة إلظيار المعنى الحقيقي لئلسبلـ ،ودحض الشبيات التي تثار حولو

وحوؿ المسمميف في الغرب ،كما تساىـ في تمبية الحاجات التعميمية والدينية لممسمميف في الغرب،

وتقوـ بتدريب الشباب وتوجييـ لبلندماج اإليجابي مع المجتمعات التي يعيشوف فييا ،مع الحفاظ

عمى شخصيتيـ ،والقياـ بتعميـ المسمميف الذيف اعتنقوا اإلسبلـ حديثاً وتزويدىـ بالفيـ الصحيح

لئلسبلـ.

ومف النشاطات البارزة لممؤسسة اإلسبلمية تنظيـ واقامة المؤتمرات والندوات والدورات
التعميمية والتدريبية ،التي تساعد عمى بناء الجسور بيف اإلسبلـ وأتباع الديانات األخرى ،وتعمؿ

عمى توفير التسييبلت البلزمة في مجاؿ الدراسة والبحث لمطمبة والباحثيف والمختصيف.

وقد حققت المؤسسة اإلسبلمية إنجازات كبيرة ،حيث استطاعت في فترة وجيزة أف تنشر ما

يزيد عمى  300كتاب في عموـ القرآف الكريـ والسنة النبوية ،وعف االقتصاد اإلسبلمي ،وقصص

األطفاؿ ،ومواد سمعية وبصرية ،ومجبلت دورية ،وغير ذلؾ .كما نجحت في تطوير نشاطاتيا مف

خبلؿ أقساميا المتخصصة مثؿ :معيد ماركفيمد لمدراسات العميا ،ومركز ماركفيمد لممؤتمرات ،وقسـ
البحث والنشر ،وقسـ االقتصاد اإلسبلمي ،وقسـ المسمميف الجدد ،وقسـ اإلسبلـ في أوروبا ،وقسـ

المسمميف في بريطانيا ،وقسـ العبلقات بيف األدياف ،وقسـ التعميـ والتدريب التربوي ،وقسـ المكتبة.

ابتداء مف أيموؿ  2000أقامت المؤسسة اإلسبلمية معيد "ماركفيمد لمدراسات العميا" ،وىو
و ً
كمية لمدراسات اإلسبلمية العميا بالتعاوف مع جامعة "بورتسموث" لتدريس اإلسبلـ لممسمميف وغير
المسمميف ،الذيف يودوف الحصوؿ عمى شيادة الماجستير أو الدكتوراه مف جامعات بريطانيا تحت

إشراؼ أساتذة مسمميف .وىذا المشروع فريد مف نوعو ،حيث إنو وألوؿ مرة في تاريخ التعميـ

الجامعي البريطاني يسمح فيو لمؤسسة إسبلمية بفتح كمية إسبلمية معترؼ بيا ،إ ْذ تقوـ المؤسسة
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باختيار األساتذة المدرسيف والمشرفيف ،واختيار المناىج وتقوـ الجامعة بمنح شيادات ،والمدير

الحالي لممعيد د.عطااهلل صديقي ،باإلضافة إلى منصب كبير باحثي المؤسسة اإلسبلمية(.)1
وأخي اًر ،فإف المؤسسة اإلسبلمية مؤسسة تعميمية مستقمة .يتكوف مجمس أمنائيا مف

16

عضواً مف أوروبا والشرؽ األوسط وباكستاف وماليزيا وأفريقيا ،ويترأسو "خورشيد أحمد" العالـ

االقتصادي المعروؼ ،الذي ناؿ أوؿ جائرة لمبنؾ اإلسبلمي لمتنمية سنة  1987في خدمة االقتصاد

اإلسبلمي ،وجائزة الممؾ فيصؿ الدولية لخدمة اإلسبلـ سنة  ،1989ويديرىا "محمد مناظر أحسف"،

فعاؿ في التخفيؼ
ورغـ أنيا مؤسسة تعميمية ،إال أنيا لـ تتو َ
اف في إغاثة المنكوبيف ،فساىمت بشكؿ ّ
مف معاناتيـ ،ولعؿ مف الشواىد عمى ذلؾ ،اىتماميا بالبلجئيف البوسنييف وغيرىـ ممف استقروا في

بريطانيا (.)2

 7.2.3جمعية دعوة اإلسالم:
أنشئت سنة  1978في لندف ،وىي جمعية دعوية ،وليا عدة فروع في أنحاء بريطانيا،
يتركز نشاطيا في إعطاء دروس ومحاضرات دورية لممسمميف وغير المسمميف ،وكذلؾ في دحض

االفتراءات الموجية ضد اإلسبلـ ،وأسممت أعداد كبيرة مف البريطانييف عمى يد ىذه الجمعية(.)3
 8.2.3النادي العربي في بريطانيا:

تأسس سنة  1980كمنظمة ثقافية اجتماعية خيرية ،وواصؿ عممو منذ ذلؾ الحيف بأسموب

أىمو لمعب
ديمقراطي وبأداء متميز ،جعمو موضع احتراـ وتقدير الغالبية مف األفراد والمنظمات ،و ّ
دور قيادي لمعمؿ العربي في بريطانيا ،وأصبح مرجعية الجالية العربية في عبلقاتيا مع المؤسسات
البريطانية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

( )1المؤسسة اإلسبلمية ،بريطانيا.www.islamoline.net 2007/8/7

( )2المؤسسة اإلسبلمية ،بريطانيا .www.islamic-foundation.org.uk 2008 /4 /25
( )3جمعية دعوة اإلسبلـ .www.al-rawdah.net 2008 /2 /15
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نجح "النادي العربي" في عقد عدة مؤتمرات لمجالية العربية في بريطانيا ،كاف أوليا في

مباني كمية الدراسات الشرقية واألفريقية في تشريف األوؿ  1990تحت شعار "الجالية العربية في
بريطانيا :ىموميا واىتماماتيا" ،وبعد مرور ثبلث سنوات عقد المؤتمر الثاني في قاعات اإلمبلاير
كولدج في تشريف الثاني  1993تحت عنواف "مف أجؿ بمورة أطر الجالية العربية ورسـ برنامج

عمميا المشترؾ" ،وأما المؤتمر الثالث ،فقد عقد في تشريف الثاني

 1999تحت شعار "مف أجؿ

تعزيز دور الجالية العربية ثقافياً واقتصادياً وسياسياً" ،لذلؾ فيو ينظر في وسائؿ حفز الجالية عمى

زيادة مشاركتيا في النشاطات التي يمكف أف تؤدي فييا أدوا اًر أنشط في الحياة الثقافية واالقتصادية
والسياسية لبريطانيا.

ومف الذيف شغموا منصب رئيس النادي العربي" ،صفاء الصاوي" ،و"ضياء الفمكي"،

و"صفواف قدسي" ،و"نبيؿ المقيو" – وىو رئيس الجالية السورية أيضاً – و"ابتساـ أوجي"(.)1
 9.2.3منظمة اإلغاثة اإلسالمية:

كانت البداية ليذه المنظمة ،جمع تبرعات مف أماـ أحد المساجد في بريطانيا لممحتاجيف

والفقراء سنة  ،1984قاـ بيا طبيب اسمو "ىاني البنا" مع مجموعة مف أصدقائو ،وسموا أنفسيـ
"لجنة مساعدة البلجئيف في أفريقيا" ،وبعد سنتيف أي في

اإلسبلمية" ،ويترأسيا "ىاني البنا" منذ تأسيسيا إلى اليوـ(.)2

 1986تحوؿ االسـ إلى "اإلغاثة

بدأ عمؿ المنظمة في بريطانيا بإمكانيات قميمة ،وجيود متواضعة ،واآلف تصنؼ مف

أفضؿ وأنجح وأقوى منظمات اإلغاثة في العالـ ،وليا مكاتب في أكثر مف ثبلثيف دولة ،وتتميز
بتنظيميا الدقيؽ ،وقدرتيا عمى التحرؾ في أية دولة في العالـ ،حيث تقدـ المساعدات لممسمميف

وغير المسمميف ،ومكاتبيا تضـ موظفيف غير مسمميف ،وموظفات غير مسممات وغير محجبات،

وفي ىذا الشأف يقوؿ "ىاني البنا" :أىـ شيء عندنا ىو األداء النوعي المتميز بصرؼ النظر عف
االنتماء العرقي أو الديني ،مقرىا الرئيس في لندف ،وليا عدة مكاتب في العالـ(.)3

( )1أنجاف ،غوبتا ،وآخروف ،)2002( ،مصدر سابؽ ،ص .9 – 8
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تحتؿ "منظمة اإلغاثة اإلسبلمية" سمعة طيبة في بريطانيا ،وفي خارجيا ،ما دفع ممكة

بريطانيا إلى تكريميا وتكريـ رئيسيا ،ويتردد عمى زيارتيا األمير "تشارلز" ،وكذلؾ تشاركيا في

أعماؿ اإلغاثة منظمات خيرية عالمية كثيرة ،مثؿ :العوف الكاثوليكي ،وبرنامج الغذاء العالمي،
والمفوضية العميا لشؤوف البلجئيف ،ومنظمة الصحة العالمية ،وىي عضو ناشط في المجمس

االجتماعي واالقتصادي التابع لؤلمـ المتحدة ،وضمف الموقعيف عمى ميثاؽ سموؾ المينة لمنظمة

الصميب األحمر الدولية ،واليبلؿ األحمر ،واغاثة الكوارث التابعة لممنظمات غير الحكومية ،كما
أنيا عضو معترؼ بو في المنظمات التنموية البريطانية غير الحكومية العاممة في الخارج(.)4

 10.2.3مؤسسة اإلمام الخوئي الخيرية:
وىي مؤسسة ثقافية خيرية ،تغطي أكبر مساحة ممكنة لتقديـ الخدمات االجتماعية والدينية

لممسمميف عموماً ،وال سيما أبناء الطائفة الشيعية ،أسسيا "محمد تقي الديف الخوئي" سنة

،1989

وتنشط في تقديـ الخدمات الدينية واالجتماعية ،وتتبع ليا مدرستاف ىما :مدرسة "اإلماـ الصادؽ"،

ومدرسة "الزىراء"(.)1

 11.2.3مؤسسة دار اإلسالم:
ىي إحدى المؤسسات الخيرية التابعة لمطائفة الشيعية في بريطانيا ،افتتحت عاـ

1993

في ذكرى المولد النبوي الشريؼ ،وىي مؤسسة إسبلمية تفتح أبوابيا لجميع المسمميف ،وتمارس

أنشطة ثقافية واجتماعية متعددة وتتصدى لحؿ مشكبلت الجالية األسبوعية في جوانبيا االجتماعية

والتربوية والعائمية وغيرىا.
وليذه المؤسسة أىداؼ عديدة ومتنوعة ،مف أىميا:

 .1الدعوة والتبميغ إلى اإلسبلـ.

 .2إنشاء مراكز لمبحوث تيتـ بنشر فكر مدرسة أىؿ البيت(.)2
( )1مؤسسة اإلماـ الخوئي .www.al-khoei.us 2008 /4 /10

( )2مؤسسة دار اإلسبلـ.www.al-shia.com 2007 /11 /25 .
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 12.2.3المجمس اإلسالمي البريطاني MCB
تأسس المجمس اإلسبلمي البريطاني ) (MCBعاـ 1997ـ ويعد أىـ الييئات اإلسبلمية

وأشيرىا عمى اإلطبلؽ ،وىو عبارة عف ىيئة مستقمة ديمقراطية ،يمثؿ  500ىيئة محمية ووطنية،
تعكس التنوع في الخمفيات االجتماعية والثقافية التي تشكؿ مجتمع المسمميف في بريطانيا .ومف

،)ISB

أبرز المنظمات التابعة لممجمس اإلسبلمي البريطاني :الجمعية اإلسبلمية في بريطانيا (

والرابطة اإلسبلمية في بريطانيا (  ،)MABوالمنبر اإلسبلمي األوروبي (  ،)IFEوالبعثة اإلسبلمية

البريطانية (  ،)K I M Uوغيرىا ،ومف بيف الييئات األخرى منبر مكافحة بغض اإلسبلـ

والعنصرية (  ،)F A L Rوالكمية اإلسبلمية ،والبرلماف اإلسبلمي ،والمركز البريطاني لمبحوث

اإلسبلمية ( )B M R Cوغيرىا مف الييئات اإلسبلمية.

ومف أبرز أىداؼ المجمس اإلسبلمي البريطاني

) ،(MCBالتشجيع عمى التعاوف

واإلجماع والوحدة فييا يتعمؽ بالشؤوف اإلسبلمية في المممكة المتحدة مف أجؿ صالح المسمميف،

والسعي نحو تحقيؽ انفتاح أكثر لئلسبلـ والمسمميف في المجتمع البريطاني ،والعمؿ عمى بناء مكانة

لممسمميف ضمف المجتمع البريطاني تتسـ بالعدؿ واإلنصاؼ ضمف الحقوؽ الواجبة ليـ ،والعمؿ مف
أجؿ منع األذى ،وجميع أشكاؿ التمييز التي يواجييا المسمموف ىناؾ.
وقد أصبح لممجمس اإلسبلمي البريطاني موقعٌ عمى شبكة اإلنترنت (إـ .سي .بي .داير
كت) يقدـ مف خبللو المسمموف معمومات موثقة حوؿ اإلسبلـ والثقافة اإلسبلمية إلخوانيـ
البريطانييف .ويقوـ عمى ىذه الخدمة اإللكترونية باحثوف وكتاب محترفوف ،حيث يتـ تحديث ىذا
الموقع يومياً لتقديـ األخبار والتحميبلت والتعميقات ،وقد صدرت منو أوؿ إدانة ألحداث لندف

المأساوية األخيرة ،كما يقوـ ىذا الموقع بإصدار دوريات متخصصة تقدـ لوسائؿ اإلعبلـ ،وصانعي

السياسات ،والمعاىد والجامعات بيانات ومعمومات موثقة حوؿ المسمميف في بريطانيا وأوروبا ،كما
يضـ الموقع مكتبة تحتوي عمى أىـ األوراؽ والدراسات التي تتعمؽ بالسياسات والبحوث ،ىذا إلى
جانب احتوائو عمى قاعدة بيانات االختصاصييف المسمميف الذيف يستطيعوف تمثيؿ اىتمامات

المجتمع المسمـ ،والترويج ليا عمى الصعيديف المحمي والعالمي(.)1
( )1المسمموف في بريطانيا المخاطر واآلماؿ (
.http://alwaei.com

 )2006مجمة الوعي اإلسبلمي /الكويت

85

2008 /4 /2

ومف بيف اإلنجازات التي حققيا المجمس اإلسبلمي في بريطانيا ،نجاحو في ضماف وجود
 ،2001حيث ستساعد ىذه

التوجو الديني في اإلحصاء السكاني الذي أجري عاـ
سؤاؿ حوؿ
ّ
المعمومات في المطالبة بضماف الحقوؽ الواجبة لمختمؼ الفئات الدينية ،واألىـ مف ىذا كمو،
إعطاء المسمميف السمطات والصبلحيات لئليعاز بمسؤولياتيـ المدنية واالجتماعية.

وأوؿ أميف عاـ لممجمس اإلسبلمي (  )MCBىو "إقباؿ سكراني" ،وخمفو "محمد عبد
يعد مف الشخصيات البارزة في بريطانيا ،ورأي المجمس لو اعتبار عمى
الباري" سنة  ،2006الذي ّ
الساحة البريطانية؛ لذلؾ يحرص اإلعبلـ البريطاني بمختمؼ أشكالو عمى الحصوؿ عمى وجية نظره
في أىـ القضايا عمى الساحة البريطانية .وقد سجؿ المجمس حضو اًر بار اًز ،ال سيما خبلؿ الحرب
عمى العراؽ وبعدىا ،فيما يقدمو مف استشارات وتوصيات لمحكومة البريطانية في العديد مف

المجاالت ،كالتعميـ وشؤوف األقميات ،وقضايا اإلرىاب.

ورغـ مواقفو المتوازنة والبعيدة عف الجدؿ ،فإنو تعرض أكثر مف مرة إلى حمبلت مف

مجموعات في بريطانيا مؤيدة لدولة اسرائيؿ العبرية ،حاولت أكثر مف مرة تحريؾ حمبلت إعبلمية
ضد أمينو العاـ السابؽ "إقباؿ سكراني" دوف جدوى .وكاف مف أىـ القضايا التي أثارت جدالً حوؿ

إحياء لذكرى اليولوكوست ،معتب اًر أف ذلؾ ليس ىو
المجمس رفض أمينو العاـ حضور حفؿ رسمي
ً
الحدث الوحيد في العالـ الذي يحتاج إلى تذكر.
ويضطمع المجمس اإلسبلمي البريطاني بدور حيوي في توجيو الحضور اإلسبلمي في

بريطانيا وترشيده ،ولو دور في توجيو خطاب األئمة في المساجد ،وحثيـ عمى تناوؿ القضايا القريبة

مف ىموـ الجالية المسممة في الببلد(.)1

 13.2.3الرابطة اإلسالمية أو رابطة مسممي بريطانيا (ماب :)MAB
نشأت رابطة (ماب  )mabسنة  ،1999وتعتبر اإلطار الرسمي لمعمؿ السياسي لمسممي
بريطانيا ،وىي تنتمي إلى تيار "اإلخواف المسمميف" ،ورئيسيا المؤسس كماؿ اليمباوي،وتعتبر الرابطة
( )1المجمس اإلسبلمي البريطاني يعقد مؤتمره وينتخب أمنياً عاماً جديداً (
.www.alquds.co.uk
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عضو مؤسس في المجمس اإلسبلمي البريطاني

 ،mcbواتحاد المنظمات اإلسبلمية في أوروبا

 ،fioeوكذلؾ الييئة اإلستشارية الوطنية لمئمة والمساجد
البريطانية بدأ يظير بشكؿ واضح ومؤثر بعد أحداث

 ،)1(minabودورىا عمى الساحة

/11أيموؿ ،ويقوؿ "عزاـ التميمي" الناطؽ

الرسمي باسـ الرابطة في شأنيا :بدأت بعض األصوات العنصرية في أوروبا ،وخاصة في بريطانيا

بأف مجموعة مف التحديات بدأت تواجينا ،ويمكف إجماليا
تدندف حوؿ الخطر اإلسبلمي ،ىنا شعرنا ّ
في قضيتيف :األولى :حقوؽ المسمميف في بريطانيا ،فنحف نريد حماية ىذه الحقوؽ ،وأف نضمنيا
بالقانوف ،وأف نفرض عمى صناع القرار احتراـ ىذه الجالية التي يقدر عددىا بثبلثة مبلييف مسمـ.

والقضية الثانية :ىي كيؼ ننصر المسمميف خارج بريطانيا؟ حيث إف مف سياسة الرابطة تبني

قضيتي فمسطيف والعراؽ.
قضايا المسمميف الكبرى ،مثؿ
ّ

تنشط الرابطة في تنظيـ التظاىرات ،واستطاعت أف تنظـ مسيرات مميونية مف المسمميف

وغير المسمميف ،تضامناً مع القضية الفمسطينية والقضية العراقية ،كما أف حضورىا اإلعبلمي ،فيما
يخص األمور السياسية ،أكبر مف غيرىا مف المؤسسات اإلسبلمية العاممة في بريطانيا(.)1

 14.2.3جمعية عمماء االجتماعيات المسممين في بريطانيا:
تأسست ىذه الجمعية سنة

 ،1999ويترأسيا حالياً "أنس الشيخ عمي" ،الذي قاؿ :إف

جمعية عمماء االجتماعيات المسمميف تعمؿ دائماً عمى التقارب مع الجمعيات والمنظمات اإلسبلمية

العاممة في بريطانيا ،وخاصة مع ىيئة مناىضة اإلسبلموفوبيا والعنصرية في بريطانيا ( ،)FAIR

التي تعكس حيوية العقوؿ اإلسبلمية ،والدور الذي يمكف أف تضطمع بو في التصدي لمحاوالت

تشويو صورة اإلسبلـ في اإلعبلـ .ومف أىـ إنجازات الجمعية تأسيس "مجموعة التعميـ اإلسبلمي"،
بالتعاوف مع مؤسسات أخرى ،وتضـ المجموعة أبرز خبراء التعميـ المسمميف في بريطانيا ،وقد

انتيت المجموعة عف إعداد ورقة استشارية ،تتضمف القضايا التي تخص التعميـ اإلسبلمي كافة ،

( )1الباسؿ ،رجب )2004 ( ،د .التميمي :رابطتنا فرضتيا األحداث
الكرمي ،حافظ( ،

.www.islamtoday.net 2008/4/22

 )2002محمد صوالحة وحوار حوؿ مسيرة المميوف ببريطانيا

 )1(.www.islamtoday.netرابطة مسممي بريطانيا ar.wikipedia.org 2007/6/5
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والمدارس اإلسبلمية ،والمناىج ،ووضع الطمبة المسمميف في المدارس غير اإلسبلمية ،وقدمتيا إلى

و ازرة التعميـ البريطانية(.)1

ومف بيف النشاطات التي تقوـ بيا ىذه الجمعية ،منح جائزتيف سنويتيف ،ىما جائزة "إنجاز

الحياة" ،وجائزة "بناء الجسور" ،لمشخصيات التي يكوف ليا إنجازات واسعة في مجاالت البحوث
والفكر والسبلـ والتقريب بيف وجيات النظرإلتباع الديانات والحضارات المختمفة.
استحدثت جائزة "إنجاز الحياة" سنة

البروفسور عمي مزروعي سنة

 ،2000وقد منحت الجائزة حتى اآلف لكؿ مف:

 ،2000الرئيس البوسني عمي عزت بيجوفيتش سنة

،2001

البروفسور زكي بدوي سنة  ،2002البروفسور ادوارد سعيد سنة  ،2003د .مارتف لينكس ،2004
البروفسور فؤاد سيزكيف سنة  ،2005البروفسور محمد عبد الحميـ سنة ،2006

د .مصطفى

سيريتش سنة ،2007البروفسور سيد حسيف نصر  .2008أما جائزة "بناء الجسور" فقد استحدثت
سنة  ،2003ومنحت لكؿ مف كاي ايتف سنة

 ،2003كاريف ارمسترونغ سنة  ،2004د .ارواف

وليامز – رئيس أساقفة الكنيسة األنجميكانية – سنة  ،2005خوسيو لويس ثاباتيرو – رئيس وزراء

إسبانيا – سنة  ،2005طيب رجب أوردغاف – رئيس وزراء تركيا – سنة  ،2006البروفسور أكمؿ
الديف إحساف أوغمي سنة  ،2007وفي السنة الحالية( )2008أعطيت لمؤتمر "كممة سواء ومستقبؿ

التواصؿ اإلسبلمي – المسيحي"(.)1

 15.2.3جمعية المرأة المسممة ببريطانيا:
جمعية نسائية تأسست سنة  ،1993وىي مسجمة رسمياً بالدولة ،وليا خمسة فروع في

مدف بريطانية مختمفة .وعدد البلتي يقمف عمى األنشطة مف  20 -10سيدة في كؿ فرع ،وتترأسيا
"عبير فرعوف" .وقد اعتمدت الجمعية التربية المجتمعية أسموباً ليا ،استطاعت مف خبللو أف تحقؽ

نجاحات وانجازات ممموسة عمى الصعيد االجتماعي ،وذلؾ مف خبلؿ األنشطة التي تقوـ بيا ،ومف
ىذه األنشطة قياميا بعقد لقاءات شيرية لمنساء ،تحت عناويف تيميف ،مثؿ :العبلقات الزوجية،

( )1المستيري ،محمد ،)2002( ،المؤتمر التأسيسي لجمعية عمماء االجتماعيات المسمميف بفرنسا ،إسبلمية المعرفة،
العدد  ،28ص .209
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وتربية األبناء في الغرب ،وغيرىا مف الموضوعات االجتماعية ،التي تعالج مشكبلت العبلقات

االجتماعية التي يواجييا المسمموف في الغرب.

تقوـ جمعية المرأة المسممة بإصدار نشرات دورية ،مف أىميا دورية تسمى "الريحانة"،

ونشرة شيرية لمفتيات بالمغة اإلنجميزية اسميا "  ،"Youth Pointتناقش فييا القضايا الساخنة في
الساحة العالمية ،باإلضافة إلى مشكبلت الفتيات ،وتنظـ بيف الحيف واآلخر تظاىرات ومسيرات

واعتصامات لمناصرة الشعبيف الفمسطيني والعراقي ،ويحتؿ الطفؿ حي از واسعاً مف اىتماـ الجمعية،

فتنظـ الجمعية لؤلطفاؿ حمقات أسبوعية تعمميـ مف خبلليا المغة واآلداب وغير ذلؾ ،كما أنيا تقيـ

سنوياً نادي أحباب اهلل لؤلطفاؿ منذ عاـ  1996في عدة مدف بريطانية(.)1

 16.2.3جمعيات قومية ومحمية:
أسماء قومية ،وىي بالعشرات ،وجمعيات محمية وىي
يوجد في بريطانيا جمعيات أخذت
ً
بالمئات ،ومف األمثمة عمى الجمعيات القومية في بريطانيا:
جمعية مسممي اليند الغربية ،وجمعية مسممي قبرص األتراؾ ،وجمعية المسمميف

اإلندونيسييف ،وجمعية مسممي نيجيريا ،ورابطة الجالية الفمسطينية ،واتحاد طمبة البحريف.
 17.2.3جمعيات تخصصية:

ومف الجمعيات العربية واإلسبلمية العاممة في بريطانيا ،جمعيات ذات بعد تخصصي،

ومف أمثمتيا :الجمعية الطبية اإلسبلمية البريطانية ،واتحاد المحاميف المسمميف ،ومؤسسة العوف
اإلسبلمي.

 3.4إنجازات الجمعيات والمؤسسات العربية واإلسالمية في بريطانيا:
( )1السماف ،سيى )2004( ،مسممات بريطانيات ،الدعوة بالتربية .www.islamonline.net 2008 /1 /15
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بعد ىذا االستعراض لمجموعة مف الجمعيات والمؤسسات العربية واإلسبلمية في بريطانيا،

يرى الباحث أف الدور المنوط بيا وبمثيبلتيا كبير ،واآلماؿ المعقودة عمييا كثيرة ،رغـ اإلنجازات

العديدة والميمة التي حققتيا خبلؿ العقود الماضية ،والتي مف أىميا أنيا أحدثت نقمة نوعية لموجود

العربي واإلسبلمي في بريطانيا ،بعد أف كاف التيميش واالستخفاؼ مف الخارج ،واالنعزاؿ واالنغبلؽ

مف الداخؿ ،كما أف ىذه الييئات عممت بأطيافيا كافة عمى الحفاظ عمى اليوية ،وقطعت شوطاً

كبي اًر في االندماج اإليجابي في المجتمع البريطاني ،ورفعت نسبة االحتراـ لمعرب والمسمميف في

ذلؾ المجتمع ،وأحدثت وعياً في قضايا العرب والمسمميف لدى أبناء الجالية ،ما أحدث عندىـ

تضامناً ومناصرة ليا ،كما كاف ليذه الجمعيات والمؤسسات مساىمة في المجاالت اإلعبلمية ،وفي
تحصيؿ الحقوؽ لمجالية العربية واإلسبلمية ،وكما مر في الصفحات السابقة ،فإف لكؿ مؤسسة أو

جمعية عربية أو إسبلمية إنجازاتيا العديدة عمى الساحة البريطانية حسب أىدافيا وبرامجيا
المرسومة.

ورغـ كثرة اإلنجازات ،وتواصؿ جيود الجمعيات والمؤسسات العربية واإلسبلمية في

أف مجموعة مف العوائؽ ال تزاؿ ماثمة أماميا ،وتحديات ومشكبلت
بريطانيا عمى الصعد كافة  ،إال ّ
تحتاج إلى مزيد مف البذؿ والعطاء ،فالفرقة ما زالت قائمة بيف بعض الفئات العربية واإلسبلمية،
مما ينعكس سمبا عمى وحدة الموقؼ أماـ المجتمع البريطاني ،وكذلؾ بعض المشكبلت االجتماعية
خاصة فيما لو عبلقة مع أبناء الجيميف الثاني والثالث مف المياجريف مف العرب والمسمميف ،ذلؾ
أنيـ نشأوا في المجتمع البريطاني الذي يختمؼ عف مجتمع اآلباء في وطنيـ األـ ،ىذا عدا عف

العوائؽ األخرى كاإلعبلـ السمبي الذي ما زاؿ يعمؿ ضد قضايا العرب والمسمميف ،ومحاولة البعض
مف مسممي بريطانيا الوقوؼ في وجو االندماج اإليجابي مع أبناء المجتمع البريطاني.

ولـ تكف ىذه الجمعيات والمؤسسات منوط بيا وحدىا تحقيؽ اإلنجازات ،والمحافظة عمى
المكتسبات ،وتذليؿ كؿ العقبات ،ألف ذلؾ يعتبر مسؤولية كؿ عربي ومسمـ في بريطانيا ،ولذلؾ
وجدت شخصيات مف أبناء الجالية العربية والمسممة ،كاف ليا أثرىا في إعطاء صورة مشرقة

وايجابية عمى الساحة البريطانية في مجاالت متعددة ،وساىمت في رفع منسوب االحتراـ لمعرب
والمسمميف ،وسوؼ يقوـ الباحث باختيار مجموعة مف ىذه الشخصيات ،كنماذج تعكس الصورة

اإليجابية والمشرقة لمعرب والمسمميف في بريطانيا ،وىذا ما سيتناولو الباحث في الفصؿ اآلتي.
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الفصل الرابع
شخصيات عربية واسالمية في بريطانيا
إف األفكار ،أياً كانت ،ال تعيش وال تزدىر ،وال يكوف ليا حياة ،إال إذ حممتيا نفوس

طموحة ،تتمثميا ،وتسير بيا بإرادة قوية ،ال تعرؼ الكمؿ وال الممؿ ،وال تعبأ بكثرة الكسالى ،وال تكاد
أمة مف األمـ ،في القديـ أو الحديث ،تخمو مف ىذه النماذج ،وفي المجتمع البريطاني ،ظيرت

جدا،
شخصيات عربية ومسممة كانت نماذج مبدعة في نشاطيا ،متميزة في عطائيا ،وأعدادىا كثيرة ً
وبعد اتصاالت بيف الباحث وبعض القيادات العربية واإلسبلمية في بريطانيا ،قاـ الباحث باختيار

خمسة منيا ،بحيث تكوف شخصيات مف الماضي وأخرى ما زالت عمى قيد الحياة ،وكذلؾ حرص

الباحث أف تكوف ىذه الشخصيات مف الرجاؿ والنساء.

 1.4يوسف إسالم
أوؿ شخصية بريطانية مسممة أخذ الباحث بالكتابة عنيا ،وقد أحب استيبلؿ ىذا المبحث

بيا؛ ألنو سمع منو شفاىاً جزءاً مف قصة حياتو ،حيث التقاه في بمده فمسطيف ،وكاف ذلؾ في سنة

 ،1989فقد جاء "يوسؼ إسبلـ" مف بريطانيا ليشارؾ في ميرجاف الفف اإلسبلمي الخامس في "كفر
كنا" في فمسطيف المحتمة  ،1948فألقى كممة في الميرجاف ،ذكر فييا طرفاً مف سيرة حياتو ،وأشار

إلى قصة إسبلمو مف خبلليا ،كما ضمنيا حبو لفمسطيف ،وقبؿ أف يختـ كممتو بأغنية دينية بصوتو

وجو نصيحة لمفصائؿ الفمسطينية بأطيافيا كافة لتوحيد صفوفيا ،وتوجيو قوتيا نحو
الرخيـ ّ ،
االحتبلؿ الصييوني.
 1.1.4سيرة حياتو:
 1947/7/21بمندف لعائمة مسيحية ،والده

اسمو األصمي "ستيفنز جورجيو" ،ولد في

قبرصي ،وأمو سورية ،اتجو إلى الموسيقى والغناء ،وعمره لـ يتجاوز التاسعة عشرة ،حيث سجؿ 8
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وصنفت إحدى أغنياتو ضمف أفضؿ
شرائط قبؿ أف يبمغ العشريف مف عمره،
ّ
بريطانيا آنذاؾ ،فغير اسمو إلى "كات ستيفنز" ،وىو االسـ الذي اشتير بو.

 10أغنيات في

عندما أتـ عامو الثاني والعشريف أصيب بمرض السؿ ،الذي أقعده الفراش معزوالً عف

الناس في أحد المستشفيات لمدة عاـ تقريباً ،عكؼ فيو عمى القراءة في كتب الفمسفة والتصوؼ

الشرقي ،وتمنى لو أنو يعرؼ الطريؽ إلى اليقيف الروحي ،إذ كاف يشعر بأف حياتو بيا شيء غير

مكتمؿ رغـ النجاح الذي حققو ،وبعد شفائو ،عاد إلى الغناء ،ولكف بمفاىيـ جديدة تتسؽ مع ما قرأه

أثناء مرضو ،وبالفعؿ ،حققت أغنيتاه "الطريؽ لمعرفة اهلل"" ،وربما أموت الميمة" نجاحاً كبي اًر زاده

حيرة ،فأخذ يق أر عف البوذية ظناً منو – كما يقوؿ – أف السعادة ىي أف تتنبأ بالغد لتتجنب شروره،
فصار قدرياً وآمف بالنجوـ وقراءة الطالع ،ثـ انتقؿ إلى الشيوعية ،ولكنو شعر بأنيا ال تتفؽ مع

الفطرة – كما قاؿ  ،-فاتجة إلى تعاطي الخمور والمخدرات ،وعاد إلى تعاليـ الكنيسة التي أخبرتو

أف اهلل موجود ،ولكف يجب أف تصؿ إليو عبر وسيط ،فأدى ىذا بو إلى أف يختار الموسيقى دنيا لو

يفرغ فييا أفكاره ومعتقداتو(.)1
 2.1.4قصة إسالمو:

يقوؿ "يوسؼ إسبلـ" :تعرفت عمى الديف اإلسبلمي أوالً عف طريؽ أخي الكبير "داود"

فمنذ سنوات [  ]1975سافر أخي إلى القدس ،ومف ضمف األماكف المقدسة التي زارىا "المسجد
األقصى" ،ولـ يكف قد زار أي مسجد مف قبؿ ،وقد وجد في ىذا المسجد جواً مخالفا تماماً لجو
الكنائس المسيحية والمعابد الييودية .وبمجرد رجوعو إلى لندف جاء بنسخة مف القرآف الكريـ،

وأىداىا إلي ،فشعرت اتجاىو باىتماـ بالغ ،رغـ أني ال أعرؼ ما بداخمو ،فأخذت أبحث عف ترجمة

لمقرآف الكريـ ،وكانت ىذه أوؿ مرة أفكر فييا في اإلسبلـ ،وبقيت أق أر القرآف لمدة تزيد عمى السنة
ونصؼ السنة ،ولـ ألتؽ أثناء تمؾ الفترة بأي مسمـ ،وحاولت أف أبحث عف أخطاء في القرآف

الكريـ ،ولكني لـ أجد!! بؿ كاف كمو منسجماً مع فكرة الوحدانية الخالصة .ولقد أجاب القرآف عف

()1

عبد المنعـ ،عمي(،
Islamonline.net

 ،)2003يوسؼ إسبلـ "الدعوة بالموسيقى اليادئة"
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كؿ تساؤالتي ،وبذلؾ شعرت بالسعادة ،سعادة العثور عمى الحقيقة .وفي أحد أياـ الجمعة مف شتاء

1977ـ قصدت مسجداً في لندف ،وأشيرت إسبلمي بعد الصبلة(.)1
 3.1.4نشاطات "يوسف إسالم":

بعد دخولو في اإلسبلـ اعتزؿ "يوسؼ إسبلـ" الموسيقى الصاخبة ،ورأى أف يستغؿ موىبتو
الفنية فيما يخدـ اإلسبلـ ،وما يصب في مصمحة اإلنسانية ،فقاـ بتسجيؿ عدد كبير مف األناشيد

الدينية التي ألفيا باإلنجميزية مع بعض الكممات العربية ،وأصدر حتى اآلف  10ألبومات ،وقاؿ في
ذلؾ :إف اإلنشاد الديني وسيمة صالحة لمحاربة الموسيقى الفاسدة ،وقد ركز "يوسؼ إسبلـ" عمى
إيصاؿ صوتو لؤلطفاؿ ،انطبلقاً مف أف المجتمع الغربي مبتمى بحوادث عنؼ وقتؿ يقوـ بيا

يخصص
األطفاؿ؛ بسبب عدـ ترسيخ روح اإليماف باهلل في نفوسيـ منذ الصغر ،وىذا األمر جعمو
ّ

شريطاً لؤلطفاؿ يعرفيـ فيو باهلل وسماه ( ) A is for ALLAHوأرفؽ مع الشريط كتيباً كتب فيو:

"إف الطفؿ الغربي يتعمـ منذ اليوـ األوؿ ،)A is for Apple ( :ولكنني أريده أف يتعمـ منذ الحرؼ
األوؿ ) A is for ALLAH( :األمر الذي سينعكس عميو مستقببلً(.)2

ويترأس اليوـ جمعية الدائرة اإلسبلمية التي تعنى بتعميـ اإلسبلـ ،كذلؾ ىو رئيس فخري
وعضو في عشريف جمعية مماثمة .وألؼ مجموعة مف الكتب العربية المصورة لتسييؿ تعميـ مبادئ

المغة العربية ،ووزعيا عمى جوامع بريطانيا ،وقاـ بافتتاح "مدرسة قرآنية" ،وىي األولى مف نوعيا في

بريطانيا( ،)3ومف المؤسسات التي يديرىا ،مؤسسة "العطؼ الصغير" ،التي تقدـ خدماتيا في مجاؿ
رعاية األطفاؿ وضحايا الحرب في منطقة البمقاف ،وىي مؤسسة معتمدة لدى األمـ المتحدة ،كما

يشرؼ عمى جمعية "عمار المساجد".

( )1عبد الصمد ،محمد كامؿ ،)1995 ( ،الجانب الخفي وراء إسبلـ ىؤالء ،القاىرة ،الدار المصرية المبنانية ،ط ،1
ج ،2ص .112 – 107

( )2عبد المنعـ ،عمي ،مصدر سابؽ.

( )3طماشي ،محمد )1991( ،عظماء ومفكروف يعتنقوف اإلسبلـ ،دمشؽ :دار المحبة ،ط ،1ص.170

95

 1.3.1.4نشاطو السياسي:
ولبغضو لمحروب والدمار والقتؿ دخؿ يوسؼ إسبلـ معترؾ السياسة ،وأصبح داعية سبلـ

عالمياً؛ فنتيجة لنشاطو وثقؿ مركزه العالمي قبمت الحكومة العراقية وساطتو أثناء اندالع حرب

الخميج الثانية  ،1991وأفرجت عف  4أسرى إنجميز ،كما وافقت الحكومتاف السعودية والكويتية عمى
إقامة مخيمات سبلـ عمى حدودىما لفريؽ مف دعاة السبلـ عمى رأسيـ "يوسؼ إسبلـ" ،وقاـ بالعديد

مف الزيارات إلى البوسنة ،وعقد العديد مف الحفبلت الدينية في سراييفو ،وألؼ ألبوماً سياسياً عف

لدي مدافع ىادرة" في .1997
سماه بػ "ليس ّ
مأساة البوسنة ّ

وناؿ "يوسؼ إسبلـ" نصيبو مف العنجيية اإلسرائيمية عندما كاف يزور القدس في عاـ
 2000لتصوير فيمـ تميفزيوني عف األماكف التي زارىا في مقتبؿ حياتو اإلسبلمية ،حيث رفضت

السمطات الصييونية دخولو إلى القدس ،بؿ احتجزتو في زنزانة صغيرة ببل ماء أو خدمات قبؿ أف
يتـ ترحيمو إلى ألمانيا ،وكانت حجة اإلسرائيمييف أف "يوسؼ اسبلـ" يخصص جزءاً مف عممو

الخيري لصالح حركة حماس ،األمر الذي أنكره "يوسؼ اسبلـ" متسائبلً" :ىؿ تقديـ األمواؿ ليتامى
الفمسطينييف دعـ لحماس؟!".

وفي  2003 /3 /6وقبيؿ الحرب األمريكية عمى العراؽ أصدر يوسؼ إسبلـ توزيعاً جديداً

ألغنيتو "قطار السبلـ"

) ) Train Peaceوجاءت لتعمف موقفو الرافض لمحرب عمى العراؽ،

ويعمؽ عمييا يوسؼ بقولو :كتبت "قطار السبلـ" ضد الحرب لتصؿ رسالتيا لقموب المبلييف ،وتمبي

حاجة كبرى لمناس؛ لكي يشعروا بأف ثمة أمبلً يتزايد؛ فأنا كإنساف وكمسمـ أشعر بأف ىذا ىو

إسيامي في الدعوة لمحؿ السممي".

وأخي اًر" ،يوسؼ إسبلـ" متزوج ،ولديو  5أبناء ،وأتـ حفظ القرآف الكريـ ،وقد دخؿ أخوه

اإلسبلـ مبك اًر ،أما أبوه فقد أسمـ قبؿ وفاتو بيوميف!(.)1

( )1قصة إسبلـ كات ستيفنز (.forum. amrkhaled.net 2008 /1 /15 ،)2007
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 2.4ندي حكيم
طبيب جراح ،ولد في لبناف ودرس فييا ،ثـ أكمؿ دراستو في أمريكا ،حيث تخصص
تمت فييا زراعة
بزراعة األعضاء ،في جامعة مينيسوتا (  ،)univeraity minisotaوالتي ّ
البنكرياس ألوؿ مرة سنة  ،1960ويقوؿ "ندي حكيـ" :إف أكثر العمميات كانت عمى البنكرياس أثناء
دراستو ،لذلؾ عندما استقر في بريطانيا وعمؿ في مستشفياتيا ،أقنع القائميف عمى المستشفى

البريطاني الذي اشتغؿ فيو أف يبدأوا بزراعة البنكرياس ،وكانت أوؿ زراعة بنكرياس المرأة ونجحت،

وبعد ذلؾ أجريت كثيرة عمميات لزراعة البنكرياس كثيرة ،ويقدر "ندي حكيـ" عدد العمميات التي

أجراىا لزراعة البنكرياس بػ  180عممية .ولقد قاـ "ندي حكيـ" بإجراء أكثر مف  500عممية زراعة
أعضاء ،وكاف مف أشيرىا زراعة يد ،حيث أجرى ثمانية مف الجراحيف سنة

1998ـ أوؿ عممية

ندي حكيـ" أحدىـ.
لزراعة يد كاف " ّ
 1.2.4إنسانية ندي حكيم:
يقوؿ "حكيـ" :إنو يضطر لمسفر أحياناً إلى بمد بعيد إلحضار أعضاء يتبرع بيا أشخاص،

ثـ يعود إلى المستشفى الذي يرقد فيو المريض ،ويبقى الساعات الطويمة مع مريضو حتى ينيي

العممية ،ثـ يتوجو إلى أسرة المريض ،ليطمئنيـ ،ويعطي رقـ ىاتفو إلى كؿ المرضى الذيف

يعالجيـ؛ ولذلؾ يحبو المرضى وعائبلتيـ ،وأصبح يشار إليو بالبناف في المجتمع البريطاني.
 2.2.4ىواياتو:
بموسيقي ،وشارؾ في
منذ صغره وىو يحب العزؼ عمى آلة الكبلرينت ،مع أنو ليس
ّ
تسجيؿ ثالث ألبوـ لو مع فرقة (اوركست ار كنيدي) إحدى أشير فرؽ الموسيقى العالمية ،ويمارس
ىواية النحت ،ويقوؿ بشأنيا :إف النحت والجراحة فييما أشياء كثيرة متشابية.

 3.2.4محطات في حياتو:
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ف بزراعة

مختص بالجراحة ،وىو مف الجراحيف المتخصصي
"ندي حكيـ" طبيب عربي
ّ
األعضاء عمى مستوى العالـ ،وقد ألؼ العديد مف الكتب التي تتحدث عف طب الجراحة ،ويعتبر

رائد عممية زراعة البنكرياس في بريطانيا ،وأحد األطباء الثمانية الذيف قاموا بأوؿ عممية زراعة يد

في العالـ ،وأصغر جراح يتولى منصب نائب الرئيس في المعيد العالمي لمجراحة ،يعمؿ اآلف رئيساً
لقسـ الجراحة في مستشفى "سانت ميري" في لندف ،وىو فخور بأف مختبر األبحاث الذي يشرؼ
عميو ال يبعد سوى خطوات عف مختبر "فميمينج" ،ذلؾ الرجؿ الذي أحدث ثورة في عالـ الطب
عندما اكتشؼ البنسميف في بداية القرف الماضي .وباإلضافة إلى ميارتو الطبية وىواياتو في

الموسيقى والنحت ،فإنو يتقف ثماني لغات ،لو احتراـ ،ليس في بريطانيا فقط ،بؿ في العالـ ،ولذلؾ

ليس بمستغرب أف يختاره المعيد األمريكي المختص بسيرة مشاىير الرجاؿ أف يكوف رجؿ السنة

لمعاـ .1990

ولو فمسفة في الحياة ،فيو يعتبر أف الحياة قصيرة جداً ،رغـ ما فييا مف أعماؿ وأحداث

وجماؿ وغير ذلؾ ،فيقوؿ في ذلؾ :ألنني أرى مرضى كثيريف ،كؿ يوـ أرى المرضى ،وكؿ واحد

منيـ عنده مشكمتو ،وفي أي وقت يمكف أف يموتوا ،وىذا شكؿ شيئاً ميماً جداً بالنسبة لي ،حيث
عممني أف الحياة قصيرة ،قصيرة بالفعؿ ،يقوؿ الناس الحياة قصيرة ،لكني أعرفيا بالفعؿ أنيا

عمي أعتبره نعمة مف اهلل ،وكنت أتصور دائماً أف ىذا النيار ىو آخر
قصيرة .وكؿ نيار يطمع ّ
نيار أعيشو ،ولذلؾ أحب أف أعمؿ كؿ شيء أستطيعو في يومي وال أؤجمو إلى الغد(.)1

 3.4المورد ىيدلي
ىو "رونبلد جورج أالنسوف" ،ولد في  ،1855/1/19وكاف أمي اًر بريطانياً بار اًز وسياسياً

ومؤلفاً .درس في جامعة كامبردج ،ثـ أصبح أمي اًر في عاـ

 .1877وخدـ في الجيش فشغؿ رتبة

كابتف ،ثـ حاز عمى رتبة مقدـ في الفيمؽ البريطاني الرابع .وعمؿ ميندساً مدنياً .واشتغؿ رئيساً

لتحرير جريدة "سولزبوري" ،ألؼ عدة كتب ،أشيرىا "رجؿ غربي يصحو فيعتنؽ اإلسبلـ" .وقد

( )1الجزيرة :موعد في الميجر ( )2005الطبيب والفناف ندي الحكيـ www.aljazeera.net 2008/4/6
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اعتنؽ "ىيدلي" اإلسبلـ في

الفاروؽ"(.)1

 ،1913/11/16واتخذ لنفسو اسماً مسمماً ىو الشيخ "رحمو اهلل

ويقوؿ في معرض سرده لقصة إسبلمو :في عاـ  1883سافرت إلى اليند إلى (مقاطعة

كشمير) بيدؼ إقامة مشاريع ىندسية وانشاء طرؽ ،وتعمير تمؾ الواليات عمى الطرؽ الحديثة

الفنية ،وىناؾ أىداني صديقي نسخة مف القرآف الكريـ ،وفي ىذا الكتاب الشريؼ وجدت بساطة

الديف اإلسبلمي المبني عمى الفطرة الطبيعية الصادقة التي تتفؽ مع العقؿ ،وقد خطر لي أف أعمف
إسبلمي منذ صغري ،ولكني كنت مضط اًر إلى مراعاة عواطؼ أقربائي المتقدميف في السف ،الذيف

كنت مف غير شؾ سأجرح عواطفيـ ،ولكف بعد وفاتيـ ،رأيت أنو قد حاف الوقت إلعبلف إسبلمي،
الذي كاف موجوداً حقيقة منذ خمسيف سنة .ويضيؼ" :إنني بإعبلني إسبلمي اآلف لـ أ ِ
َح ْد مطمقا
عما أعتقدتو منذ عشريف سنة ،ولما دعتني الجمعية اإلسبلمية لوليمتيا سررت جداً ،ألتمكف مف

وبعده
الذىاب إلييـ واخبارىـ بالتصاقي الشديد بدينيـ" ،ويضيؼ قائبل" :إف طيارة اإلسبلـ وسيولتو ُ
عف األىواء والمذاىب الكينوتية ووضوع حجتو ،كانت كؿ ىذه األمور أكبر ما أثّر في نفسي"(.)2
كاف إلسبلـ "المورد ىيدلي" أثر كبير في تقوية اإلسبلـ في بريطانيا ،وكاف إسبلمو فتحاً

عمى العرب والمسمميف ،إذ لـ تكد تمر أشير قميمة عمى إعبلنو إسبلمو ،حتى اقتفى أثره أكثر مف

أربعمائة بريطاني ،كما تشكمت "الجمعية اإلسبلمية البريطانية" برئاستو لتعريؼ البريطانييف

ض عمى "المورد ىيدلي" عرش ألبانيا عاـ  ،1925باإلضافة
باإلسبلـ ،والرد عمى الشبيات .وقد ُع ِر َ
إلى مبمغ  500000دوالر باإلضافة إلى  50000في السنة ،وساوموه عمى دينو ،لكنو رفض ذلؾ
العرض ،وظ ّؿ المجتمع البريطاني ُّ
يكف لو االحتراـ والتقدير حتى توفي في
لندف(.)3

 1935/6/22في

 4.4حياة سندي
( )1عبد الصمد ،محمد كامؿ ،)1995 ( ،الجانب الخفي وراء إسبلـ ىؤالء ،القاىرة :الدار المصرية المبنانية ،ط ،1
()2

ج ،1ص .34 - 30
طماشي ،محمد )1991( ،مصدر سابؽ ،ص .148 – 141

( )3روالند 2007/ 7/5 ،allasnsonويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.
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ولدت العالمة والباحثة العربية "حياة سميماف سندي" ،في مكة في السعودية ،وكانت شغوفة

بحب العمـ مف صغرىا ،تقوؿ عف نفسيا" :وأنا في الصؼ األوؿ االبتدائي كنت أتسمؿ إلى كتب

شقيقتي في الصؼ السادس ألحاوؿ فيـ مسائميا وحفظ مقرراتيا ،فأتمقى العقاب عمى ذلؾ العبث
بصدر رحب؛ ألف شغفي بمسابقة الزمف كاف ييزـ خوفي مف العقاب".

أكممت "حياة" دراستيا الثانوية في الرياض ،وحصمت عمى معدؿ  %98في القسـ العممي،

وتوجيت لدراسة الطب في جامعة الممؾ عبد العزيز ،وتقوؿ عف دراستيا في أوؿ سنة في كمية

الطب" ،عندما كنت في سنة أوؿ طب حصمت عمى كتب قريباتي في السنة الثالث والرابعة ألجد
ىناؾ ضالتي ،فقد عشقت مف كتبيـ "عمـ األدوية" ،الذي شعرت بأنو يقؼ وراء االكتشافات التي

يدرس
تخدـ اإلنسانية" ،لـ تجد "حياة" في الجامعات السعودية ىذا التخصص بشكؿ موسع ،فيو ّ

ضمف التخصصات الطبية؛ ولذلؾ أخذت تقنع أىميا بالسفر لدراسة ىذا العمـ في الخارج ،ونجحت

في ذلؾ وسافرت إلى بريطانيا(.)1
" 1.4.4حياة سندي" في لندن:

كانت أوؿ عقبة تواجو "حياة" المغة ،فمغتيا اإلنجميزية ضعيفة ،فتقدمت لمثانوية البريطانية
وأتمتيا بنجاح ،والتحقت بكمية "كينجز" ،وواجيت "حياة" في تمؾ الفترة تحديات عديدة عمى

الصعيديف الشخصي والعممي ،وتقوؿ في ذلؾ" :فأما الشخصي ،فقد بدأت بمواجية الغربة التي

تغمبت عمييا باالستئناس بكتاب اهلل وحفظت القرآف كامبلً خبلؿ العاـ األوؿ مف دراستي الجامعية

ألجعمو ربيع قمبي ،وألثبت أيضاً لمف يتيـ الفتاة المغتربة مف أجؿ العمـ بأنيا ستقع فريسة لممغريات

أنو مخطئ ،فما يحوؿ بيننا وبيف ارتكاب الخطايا ىو الخوؼ مف اهلل ،وأنا أؤمف بأف اهلل موجود في

كؿ مكاف ،وأف شخصيتنا ىي التي تتحكـ بالظروؼ التي تحيط بنا ،وليس العكس ،وعمى الصعيد

العممي أتيحت لي في العاـ الثاني فرصة فريدة لتأسيس مختبر لؤلمراض الصدرية بتوجيو مف

األميرة البريطانية "آف" ،حيث وصمنا عقار جديد مف ألمانيا وأجرينا عميو أبحاثاً وتجارب لفيـ

تركيبتو وعممو في جسـ اإلنساف ،وحققنا إنجا اًز عممياً بتقميص جرعتو ،ال أعتبر ذلؾ أوؿ إنجازاتي

( )1سبلمة ،رانية سميماف( ،

 )2005رموز عربية :العالمة الشابة حياة سندي

.www.arabiyat.com.com
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في حقؿ العموـ فحسب ،بؿ كانت تمؾ التجربة وراء نقمة جديدة في حياتي" ،تمؾ النقمة كانت وراء

دراستيا عمـ التقنية الحيوية (البيوتكنولوجي  ) Biotechnologyفي جامعة كامبردج وقدمت فييا
المجسات الحديثة لمكيرومغناطيس الصوتي" ،وىي
رسالة الدكتوراه التي كانت بعنواف" :دراسات في
ّ
أوؿ امرأة في العالـ العربي تحصؿ عمى شيادة الدكتوراه في التقنية الحيوية(.)1
 2.4.4الحفاظ عمى اليوية:
عندما دخمت "حياة" جامعة كامبردج ،بدأت تواجو تحديات جديدة كامرأة عربية مسممة في

جامعة بريطانية ،تقوؿ "حياة"؛ بعد انتسابي لجامعة كامبردج كأوؿ سعودية تحصؿ عمى منحة

دراسية مف ىذه الجامعة لتحضير أطروحة الدكتوراه في مجاؿ التقنية الحيوية ،استقبمني أحد العمماء

بصرخة مفزعة قائبلً (فاشمة ،فاشمة ،فاشمة ...ما لـ تتخمي عف حجابؾ ومظيرؾ ،وأؤكد لؾ بأنو
خبلؿ ثبلثة أشير فقط ستذوب شخصيتؾ في مجتمعنا وتصبحيف مثمنا ،فبل بد مف الفصؿ بيف

العمـ والديف ،ولنا تجارب سابقة مع إحدى المسممات مف شرؽ آسيا ،فقد تخمت عف الحجاب بعد

فترة قصيرة) ...عبارتو أصابتني بالصدمة ،لكف ال أنكر أنو يجب عمي شكره ،فالتحدي الذي خمقو
بداخمي دفعني لئلصرار عمى االلتزاـ بشكمي ومظيري وىويتي؛ ألثبت لو أف العمـ ال يتعارض

مطمقاً مع الديف اإلسبلمي ،وخبلؿ الثبلثة األشير األولى تبدلت تمؾ العبارات اليجومية إلى احتراـ
كبير مف منتسبي الجامعة كافة  ،حتى إنيـ فيما بعد ،وخبلؿ شير رمضاف ،كانوا يمتنعوف عف

تناوؿ الطعاـ أمامي ،ويؤجؿ بعضيـ وجبة الغذاء إلى موعد إفطاري" ...وتكمؿ بابتسامة االنتصار:

"لقد ربحت الرىاف مع ذلؾ العالـ بفضؿ اهلل".

ومنذ دخوليا جامعة كامبردج و "حياة" تبتكر وتنتج ،رغـ صغر سنيا بالنسبة لمباحثيف

اآلخريف ،وفي سنة  1996أرسمتيا الجامعة لحضور مؤتمر عممي – مؤتمر جوردف لمبحوث – في
بوستف ،فكانت أصغر طالبة ترسميا الجامعة بعد أربعة أشير فقط مف بدء الدراسة ،وأصغر

مشاركة في المؤتمر ،وقدمت لممؤتمر جيا اًز ابتكرتو ،وىو جياز لقياس أثر نوع مف أنواع المبيدات
الحشرية عمى الدماغ ،وحققت نتائج مبيرة نالت إعجاب العمماء في المؤتمر(.)2

( )1الدكتورة حياة سندي تثبت تفوؽ المسمميف مف جديد (.www.thakafa.net 2008 /1 /7 )2006
()2
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 3.4.4إنجازات عممية:
مف األجيزة التي اخترعتيا "حياة سندي" جياز اسمو

 ،MARSوىو اختصار ِؿ

" "Magnetic Acoustic Resonator Sensorوتقوؿ حياة عف ىذا الجياز  :إف (مارس)
باستخداماتو المتعددة ىو خبلصة أبحاثي وتجاربي ،وقد سبؽ لي العمؿ عمى أبحاث متعمقة

بالتفاعبلت الدوائية بداخؿ جسـ اإلنساف ،كما عممت عمى مشاريع بحثية لحماية البيئة وقياس

الغازات السامة ،وعكفت طويبلً عمى دراسة شريحة الجينات والحمض النووي

 DNAواألمراض

الوراثية ...ووجدت مف كؿ ذلؾ أف المجسات المتوفرة إما أنيا معقدة لمغاية وضخمة ،وا ّما أنيا
تفتقر لمدقة ...فمثبلً المجسات الخاصة بالحمض النووي عند استخداميا لمعرفة ما إذا كانت الحالة
تؤىميا جيناتيا لئلصابة بمرض السكري ال تتجاوز نسبة دقتيا  ،%25فعممت أيضاً عمى اختراع

مجس آخر لرفع ىذه النسبة إلى  ...%99.10وىذا مجرد مثاؿ ينطبؽ بشكؿ أو بآخر عمى قياس
الغازات وغير ذلؾ مف الجزيئات الدقيقة التي يستعصي أو يصعب قياسيا بدقة.
ومف خبلؿ المؤتمرات العممية ،تعرفت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) عمى "حياة"،

واستضافتيا أسبوعيف ،ثـ عرضت عمييا عروضاً مغرية لمعمؿ معيـ لكنيا رفضت ذلؾ ،كما

رفضت العمؿ في معامؿ (سانديا الب) في تكساس ،وىي مف أشير المعامؿ في العالـ ،وكانت
ترفض تمؾ العروض ،رغـ أنيا مغرية جداً لخشيتيا مف استغبلؿ أبحاثيا أو عمميا في أغراض

حربية

()1

" 4.4.4حياة" في روسيا:
مر
إف "حياة سندي" فرضت احتراميا ليس في بريطانيا فقط ،فقد كاف ليا حضور ،كما ّ
معنا ،في الواليات المتحدة ،وىا ىي تدعى إلى زيارة روسيا ،وعف تمؾ الزيارة تقوؿ" :زيارتي لروسيا
جاءت عمى ضوء حصوؿ جامعة موسكو عمى منحة مف كامبردج إلنجاز أبحاث في التقنية
()1

المصدر السابؽ.
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الحيوية ،وتـ تكميفي آنذاؾ بالمتابعة معيـ لمساعدتيـ ،وبالفعؿ بدأت بالتواصؿ معيـ عبر البريد

اإللكتروني لفترة طويمة ،قبؿ أف ألبي دعوتيـ ،فكاف المقاء المفاجأة لي وليـ .فعندما وصمت إلى
الجامعة لـ يكف لدى العمماء ىناؾ خمفية شخصية عني ،فيـ يعرفوف أنيـ بصدد مقابمة شخص

يدعى "حياة سندي" وما أف خرج عدد منيـ مف قاعة االجتماع لمقابمتي حتى شاىدت عبلمات
االستغراب عمى وجوىيـ ،وأشار إلي أحدىـ بازدراء قائبلً :ىؿ ِ
أنت حياة سندي؟ ...أجبت بنعـ...
فتبادلوا النظرات وعادوا إلى القاعة وتركوني أراقب خطواتيـ!! ...قد يكوف ذلؾ بسبب صغر سني

أو حجابي ،لكني عمى كؿ حاؿ لـ أكف مستعدة لمعودة مف حيث أتيت قبؿ أف أنجز ميمتي ،فسرت

بناء عمى
خمفيـ ودخمت معيـ إلى قاعة االجتماعات ،وخاطبتيـ قائمة :لقد قطعت ىذه المسافة ً
طمبكـ ،ولدي ميمة سأنجزىا ،فيؿ نبدأ؟ ...استجابوا لي تحت وقع المفاجأة مف إصراري ،ومع
الوقت تبدؿ اإلعراض عني بمشاعر االحتراـ والتقدير التي وجدتيا منيـ ،وأنجزت العمؿ معيـ

وعدت إلى كامبردج (.)1

 5.4.4القصور العربي تجاه العمماء:
لقد كانت "حياة" حاصمة عمى منحة مف جامعة كامبردج لمدة ثبلث سنوات لتفوقيا أثناء
دراستيا ،وبعد انتياء المنحة واجيت صعوبات في كيفية إتماـ دراستيا ،وبعد جيود مف زميمة ليا

في السعودية – نورة خالد السعد – حصمت عمى تغطية مالية حتى أتمت دراستيا ،ولكف العائؽ
المالي لدعـ مشروعيا البحثي (الحمـ) لـ يتـ القضاء عميو؛ ألنو يتطمب تمويبلً يقدر بمئة مميوف لاير

– كما تقوؿ  ، -ولـ تجد مف العرب أي تشجيع لذلؾ المشروع ،ووجدت ذلؾ عند ثبلث شخصيات
أجنبية ياباني وأمريكي وبريطاني ،كانوا مف ضمف الحضور في منتدى جدة االقتصادي

( ،)2ىذا

االىتماـ مف الغربييف بالعمماء ،يقابمو قصور كبير عند العرب والمسمميف ،ومما يؤسؼ عميو ،أف

تدعى مثؿ ىذه العالمة العربية لمعمؿ في عدة دوؿ غربية ،وال تستغؿ طاقتيا ،وغيرىا مف العمماء،

في وطنيـ ،ولـ يقؼ األمر عند "حياة" عمى الدوؿ الغربية ،بؿ وجيت ليا دعوات متتالية مف

السمطات اإلسرائيمية وبإغراءات كثيرة ،وقالت "حياة" تعميقاً عمى ذلؾ إف إسرائيؿ دعتيا أربع مرات

( )1المصدر السابؽ.

( )2السعد ،نورة خالد )2005( ،ربيع الحرؼ ،د .حياة سميماف سندي .www.alriyadh.com 2008 /1 /2
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لممشاركة في مركز – وايزمف انستتيوت – في تؿ أبيب ،غير أنيا رفضت ذلؾ إلدراكيا
تقوؿ – خطورة تطبيع البحث العممي(.)1

– كما

وألف القصور العربي مع ىذه العالمة ،ومع غيرىا ،كاف قائماً ،فقد اضطرت "حياة" لمعمؿ

أثناء دراستيا في بريطانيا ،وتقوؿ عف تجربتيا في العمؿ :بدأت بالعمؿ منذ المرحمة الجامعية في

(كينجز كوليدج)؛ ألتمكف مف تغطية تكاليؼ دراستي ،فقدمت دورة في المغة العربية لموظفي البنوؾ
بيدؼ تمكينيـ مف القراءة والكتابة بالعربية ،ومساعدتيـ عمى التواصؿ مع عمبلئيـ العرب ...كما

كانت لي تجربة فريدة جداً عاـ  98 – 97في كامبردج حيث تمقيت اتصاالً مف عميد كمية طبية
جديدة ينوي طبلبيا التخصص بالطب ،دوف أف تكوف لدييـ خمفية عممية سابقة ،فبعضيـ يحمؿ

درجات عممية في التاريخ أو عمـ االجتماع أو غير ذلؾ إال أنيـ قرروا أف يتحولوا لدراسة الطب
ولف تقبميـ أية جامعة قبؿ أف تصبح لدييـ خمفية عممية تؤىميـ لذلؾ ،عمماً بأف أماميـ وأمامي

شي اًر واحداً فقط قبؿ أف يتقدموا الختبار البورد األمريكي ،واذا فشموا فستفشؿ تجربة الكمية ويتـ

إغبلقيا ...استفزتني التجربة والمغامرة ،واشترطت لكي أقبؿ بيذه الميمة التي تتضمف منصب

نائب عميد الكمية ،باإلضافة لمتدريس أالّ أتقاضى مقاببلً إال إذا نجح الطبلب بالفعؿ ...وكانت أوؿ

دفعة عبارة عف طالبيف بدأت معيما حصصاً مكثفة مرتيف يومياً ،ووجدت منيما تجاوباً وجدية

كبيريف فقدمت كؿ ما عندي ،وبذال قصارى جيدىما وغاد ار لتقديـ االختبار  ...وبعد ثبلثة أشير

تقريباً وصمتني نتيجة نجاحيما عبر البريد اإللكتروني ...فنجحت التجربة ،واستمر عمؿ الكمية،

وازداد عدد الطبلب في الدورة الثانية إلى  70طالباً ،خضت معيـ التحدي نفسو؛ وتخرجوا اليوـ

جميعاً كأطباء(.)2

 6.4.4استقرارىا في بريطانيا:

( )1حياة سندي :عالمة عربية تعرفيا إسرائيؿ أكثر مف العرب( ،
()2

.www.islamonline.net
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لقد لقيت "حياة" مف المجتمع البريطاني كؿ احتراـ ،وساىمت الصروح العممية البريطانية

في نجاحيا ،ودعـ مشاريعيا ،حتى مجمس العموـ البريطاني ضميا سنة

 1999مع مجموعة

العمماء الشباب األكثر تفوقاً في بريطانيا؛ ولذلؾ قررت البقاء في بريطانيا والعمؿ فييا ،خاصة أف

مجاؿ عمميا غير موجود في الدوؿ العربية أو اإلسبلمية بالشكؿ المطموب ،حيث إف ىذه الدوؿ ال

ترصد ميزانية كافية لؤلبحاث والتطوير ،وتعمؿ "حياة" اآلف في شركة بريطانية تسمى

"شممبيرجير"(.)1

" 5.4محمد كاظم" صوالحة

()2

 1.5.4مولده ونشأتو:
"محمد كاظـ" رشيد صوالحة مف بمدة عصيرة الشمالية شماؿ فمسطيف ،ولد في طوباس عاـ
 ، 1961وفييا أكمؿ دراستو االبتدائية واالعدادية ،ثـ انتقؿ الى مدينة نابمس حيث التحؽ بالمدرسة

االسبلمية الثانوية ،وفييا أكمؿ دراستو الثانوية ،وقد حصؿ عمى بعثة دراسية الى الجامعة األردنية،

حيث حصؿ عمى البكالوريوس في الشريعة اإلسبلمية عاـ  ،1984والماجستير عاـ  ،1987ثـ عاد
إلى فمسطيف المحتمة أياـ االنتفاضة األولى التي بدأت عاـ

 ،1987وكاف مف قادة العمؿ

اإلسبلمي ،وقد طاردتو قوات االحتبلؿ ،فتمكف مف الخروج الى بريطانيا واإلقامة فييا منذ عاـ
 1992ـ  .وىو متزوج ولو مف األبناء خمسة .

 2.5.4نشاطو في بريطانيا:
استمر في بريطانيا في العمؿ مف أجؿ دينو و بمده األـ ،وانخرط منذ البداية في العمؿ

الدعوي والسياسي ،حتى أصبح مف أبرز العامميف في الساحة البريطانية لمقضية الفمسطينية بشكؿ
خاص ،ولئلسبلـ والجالية العربية والمسممة بشكؿ عاـ ،حيث برز كناشط في عدة مؤسسات

( )1المصدر السابؽ.

( )2خالد صوالحة -شقيقو ،-مقابمو شفوية ،راـ اهلل ،فمسطيف ،2008/2/3 ،الساعة  3.30عص اًر / .اتصاؿ تمفوني
مع حافظ الكرمي -لندف.
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وجمعيات إسبلمية وفمسطينية ،فعمؿ رئيسا لمرابطة اإلسبلمية في بريطانيا ،إذ قادىا لدورتيف منذ

عاـ  1999وحتى عاـ  ،2003ثـ نائبا لرئيسيا منذ عاـ  2003وحتى عاـ . 2005

وأثناء عممو في الرابطة اإلسبلمية ،قامت الرابطة بالتعاوف مع مؤسسات المجتمع المدني

البريطاني بعدد كبير مف الفعاليات الجماىيرية والسياسية واإلعبلمية الخاصة بقضيتي فمسطيف
والعراؽ  ،كانت ىناؾ المسيرات الضخمة التي جرت في لندف ،وكاف مف أشيرىا مسيرة جنيف،

والتي شارؾ فييا حوالي  200ألؼ متظاىر ضد مجزرة مخيـ جنيف ،والتي ارتكبيا االحتبلؿ
الصييوني عاـ  ،2002وكذلؾ التظاىرة الضخمة والتي قادتيا الرابطة اإلسبلمية ضد حرب العراؽ
عاـ  2003وحضرىا حوالي مميونيف مف البريطانييف ،وىي مف أكبر التظاىرات الجماىيرية في

تاريخ بريطانيا ،وكاف ليا األثر الكبير في التأثير عمى مكانة رئيس الوزراء البريطاني "طوني بمير".

كما قامت الرابطة بتنظيـ تحالؼ مع مؤسسات المجتمع المدني البريطانية ُسمي ( تحالؼ ضد
الحرب ) قاـ بعدد كبير مف المسيرات واالعتصامات والتحركات واصدار البيانات ضد السياسة
البريطانية الرسمية في العالـ العربي واإلسبلمي .
ثـ عمؿ رئيسا لممنتدى الفمسطيني في بريطانيا  ،حتى عاـ  ،2004حيث شكؿ المنتدى
الفتة فمسطينية لمعمؿ مع الجالية الفمسطينية وتأطيرىا لمعمؿ لمقضية الفمسطينية في المجاالت

كافة .وكذلؾ شغؿ منصب الرئيس في مؤسسة "إسبلـ إكبو" ( المعرض اإلسبلمي ) ،وىي مؤسسة
ثقافية تعنى بإقامة المعارض عف اإلسبلـ ،وقد أقامت ىذه المؤسسة حتى اآلف معرضيف ضخميف

حضر األوؿ عاـ  2006ما يقرب مف ثبلثيف ألفا ،وحضر المعرض الثاني عاـ  2008ما يقرب
عرؼ باإلسبلـ في أوروبا.
مف خمسيف ألفا ،وىو مف أكبر واضخـ المعارض التي تُ ِّ

وفي عاـ  2006أنشأت مجموعة مف أبناء الجالية العربية والمسممة في بريطانيا مؤسسة
"المبادرة اإلسبلمية البريطانية" ،وانتخب "صوالحة" رئيسا ليا ،وىي مؤسسة سياسية تعمؿ في
السياسة والعمؿ النقابي ،وقد تشكمت كموبي ضغط لتغيير السياسات ،وانضـ إلييا عدد مف

الناشطيف السياسييف ،وتقوـ بالتركيز عمى العمؿ السياسي اإلسبلمي وعقد المؤتمرات ومحاولة
توعية الجالية لمتأثير عمييا في االنتخابات العامة ،حيث عممت بشكؿ مكثؼ مع عمدة لندف "كف

لفنجستوف" ،الذي كاف مؤيدا لحقوؽ الشعب الفمسطيني ،ليبذؿ ما يستطيع مف جيد لنصرة القضية
الفمسطينية.
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 3.5.4شخصيتو المعتدلة:
يمتاز "صوالحة" بدماثة الخمؽ ،وعبلقاتو االيجابية مع الجميع ،وىو ػ كما يصفو أخوه األكبر

"خالد" ػ " :صديؽ لكؿ مف يمقاه" ،لذلؾ؛ يعد مف الشخصيات اإلسبلمية المعتدلة عمى الساحة

البريطانية ،وقد حاز عمى احتراـ كثير مف أبناء الجالية العربية والمسممة في بريطانيا وأوروبا،
ونتيجة لذلؾ ،تـ اختياره كعضو في عدد كبير مف المؤسسات الفاعمة عمى الساحة البريطانية ،سواء
منيا السياسية أو الدعوية أو الثقافية ،واستطاع بوسطيتو وآرائو المعتدلة أف يناؿ احتراـ المجتمع

البريطاني ،أصبح لو حضور في وسائؿ اإلعبلـ المختمفة ،ويعتبر مف المؤسسيف لقناة الحوار التي

تبث مف بريطانيا.

 6.4مجدي يعقوب
طبيب جراح ،مف أشير ستة جراحيف لمقمب في العالـ ،ويعتبر ثاني طبيب يقوـ بزراعة

قمب بعد "كريستياف برنارد" (  ،)1967أجرى أكثر مف ألفي عممية زرع قمب خبلؿ  25سنة ،يحبو
الشعب البريطاني ،ويحترمو كبار رجاالت الدولة ،وتاريخو حافؿ بالعطاء.
ولد الدكتور "مجدي حبيب يعقوب" في

 1935 /2 /16في مدينة بمبيس في محافظة

الشرقية في مصر مف عائمة قبطية .حصؿ عمى بكالوريوس الطب مف جامعة القاىرة  -مستشفى

القصر العيني – ثـ عمؿ جراحاً نائباً في قسـ عمميات الصدر في المستشفى .ثـ سافر إلى المممكة

المتحدة (إنجمت ار) عاـ 1962ـ الستكماؿ دراساتو وحصؿ عمى درجة الزمالة الممكية في الجراحة
مف ثبلث جامعات بريطانية ىي "لندف" و"أدنبرة" و"غبلسكو" .وعمؿ باحثاً في جامعة شيكاغو

األمريكية عاـ 1969ـ .ولميارتو ترأس قسـ جراحة القمب عاـ

1972ـ ثـ عمؿ أستاذاً لجراحة

القمب في مستشفى برومتوف في لندف عاـ  ،1986ثـ رئيساً لمؤسسة زراعة القمب في بريطانيا عاـ

استقر في عممو كأستاذ لجراحة القمب والصدر في جامعة لندف(.)1
 .1987وأخي اًر
ّ
 1.6.4عطاء متميز:

( )1دكتور القمب القبطي مجدي يعقوب جمع بيف العمـ واإلبداع واإليماف www.kenshrin.com 2007 /5 /8
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اح متعددة ،في األبحاث ،وفي العمميات الجراحية ،وفي
كاف عطاء "د .مجدي" في نو ٍ

إنسانيتو ،فقد بمغت أبحاثو أكثر مف  400بحث متخصص في جراحة القمب والصدر ،وقاـ بما
يقرب مف  25ألؼ عممية أجراىا خبلؿ مشواره الطبي الطويؿ ،منيا  2500عممية زراعة قمب ،وقد

اىتـ خبلؿ ىذا المشوار بتدريب األطباء عمى مستوى العالـ كمو ،مؤكداً أنو بيذا ينقذ مريضاً قد ال
يتحمؿ االنتظار حتى يأتي بنفسو إلجراء العممية ،وىو يفخر في كؿ مكاف باألطباء المصرييف

الذيف تتممذوا عمى يديو ،وأصبحوا قادريف عمى إجراء عمميات زراعة القمب بنجاح كبير ،وأسس

يعقوب عاـ  1995مؤسسة خيرية تدعى "جيف أوؼ ىوب"" ،جمعية سبلسؿ األمؿ الخيرية" ،التي
ويسجؿ لو
تتولى إجراء عمميات جراحية إلنقاذ حياة مرضى القمب مف األطفاؿ في البمداف النامية.
ّ
أنو أوؿ مف ابتكر جراحة "الدومينو" ،التي تتضمف زراعة قمب ورئتيف في جسد مريض يعاني مف

فشؿ الرئة ،وفي الوقت نفسو  ،يؤخذ القمب السميـ مف المريض عينو ليزرع في مريض ٍ
ثاف.

ويضـ سجؿ "يعقوب" إنجازات عدة في المجاالت الطبية ،مف أبرزىا إنشاء مركز ىارفيمد
ألبحاث أمراض القمب في بريطانيا ،واستحداث أسموب مبتكر لعبلج الجرحى لحاالت ىبوط القمب

الحاد ،وتأسيس البرنامج العالمي الرائد لزراعة القمب والرئة.ومف أحدث إبداعاتو في العطاء الطبي،

أنو قاد فريقاً طبياً ،واستطاع ألوؿ مرة في عالـ الطب زراعة جزء مف قمب إنساف مف خبليا

جذعية(.)1

وألجؿ عطائو المتواصؿ ،فقد منحتو الممكة إليزابيث ممكة بريطانيا لقب سير عاـ ،1991

ووساـ فارس  ،1999ولقب "سير الجراحة" الذي منحتو إياه الممكة إليزابيث ظؿ شاغ اًر لنحو
عاماً إلى أف تقرر منحو إياه ،كما حصؿ عمى جائزة الشعب لعاـ

 ،2000التي نظمتيا ىيئة

اإلذاعة البريطانية  ،BBCحيث انتخبو الشعب البريطاني لمجائزة عف عموـ إسياماتو العممية
واجرائو أكبر عدد مف عمميات زرع القمب في العالـ(.)2
 2.6.4متقاعد ال يتقاعد:

( )1دكتور القمب القبطي مجدي يعقوب ،مصدر سابؽ.

( )2مجدي يعقوب يفوز بجائزة الشعب في بريطانيا .news.bbc.co.uk 2008 /4 /19
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15

في عاـ  ،2006قطع "د .يعقوب" تقاعده وأشرؼ عمى عممية جراحية دقيقة تطمبت نزع

قمب اصطناعي مزروع مف مريض تعافى قمبو الطبيعي ،وقبؿ تمؾ العممية لـ يتـ نزع قمب المريض

عمى أمؿ شفائو يوماً ما ،وىو ما تـ فعبلً(.)1

احتفؿ "د .مجدي" في  2005 /2 /16بعيد ميبلده السبعيف ،وسط مجموعة كبيرة مف
المرضى في مصر والذيف عالجيـ مجاناً.
رغـ كؿ ىذا العطاء ،والتضحية ،فإف "د .يعقوب" لـ يسمـ مف العوائؽ والتحديات ،فقد

تعرض لدعاوى قضائية تتيمو باإلىماؿ أو بالمسؤولية عف عدـ تخدير المرضى بالمضاعفات،

وواجو أزمة إغبلؽ المستشفى التعميمي بمندف ،الذي كاف يقود فريقو الطبي عمى مدى أكثر مف

ثبلثيف عاماً ،وعند بموغو سف الخامسة والستيف أبمغتو مجموعة روياؿ برمبتوف وىارفيمد بمنعو مف

ممارسة الجراحة نظ اًر لتعديو سف الخامسة والستيف وفقاً لقوانينيا ،ما أثار جدالً واسعاً بيف األوساط

الطبية البريطانية.

طبعاً شعر باالستياء مف قرار وقفو عف ممارسة الجراحة لعامؿ السف فقط .لكف ذلؾ لـ

يمنعو مف مواصمة نشاطو الخيري ،الذي كاف قد بدأه وأسسو عاـ

 1995في إنجمت ار تحت اسـ

"سبلسؿ األمؿ" وىي مجموعة مف الجمعيات ميمتيا زرع األمؿ في قموب الفقراء واجراء جراحات

القمب ليـ مجاناً في لندف أو في أي مركز طبي مجيز ..وتركز تمؾ الجراحات عمى األمراض التي
يرجع سببيا لمعيوب الخمقية والصمامات" ،السبلسؿ" ليا فروع في أماكف كثيرة في العالـ ومنيا

مصر وفمسطيف(.)2

 7.4حسن الكرمي

( )1دكتور القمب القبطي مجدي يعقوب ،مصدر سابؽ.

( )2مجدي يعقوب ،ساحر القموب .www.elakhbar.org.eg 2008 /4 /20
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ولد "حسف الكرمي" في مدينة طولكرـ بفمسطيف عاـ  ،1905وتمقى تعميمو االبتدائي فييا،

ثـ انتقؿ إلى دمشؽ مع أسرتو وذلؾ بسبب تعييف والده الشيخ سعيد الكرمي (  )1935-1852في
المجمع العممي العربي ،ثـ رجع إلى فمسطيف سنة

 1924ودخؿ الكمية اإلنجميزية ،وأتـ تعميمو

وعيف معمماً في مدرسة
الجامعي فييا ،وحصؿ عمى شيادة البكالوريو س الفمسطينية سنة ّ ،1930
الرممة ثـ في المدرسة الرشيدية ،وفي عاـ  1934بدأ يدرس في الكمية العربية في القدس

،

وانتدب

لمتخصص في التربية وعمـ اإلحصاء التربوي في جامعة لندف خبلؿ العاميف  1937و  ،1938ثـ

رجع إلى فمسطيف وعمؿ في إدارة المعارؼ العامة بالقدس .بعد حرب  1948ىاجر إلى بريطانيا،
والتحؽ بالقسـ العربي في ىيئة اإلذاعة البريطانية (  )BBCكمراقب لغوي ،وىذا العمؿ أفاده كثي اًر

في عممية التعميـ والترجمة(.)1

 1.7.4بيئة األدب والعمم
ولد "الكرمي" في أسرة محبة لمعمـ واألدب ،فوالده كاف تمميذاً لكؿ مف "جماؿ الديف

األفغاني" و "محمد عبده" ،وكاف فقيياً وشاع اًر وأديباً وقاضياً ،وأما أشقاؤه ،فإف شغفيـ باألدب كبير،

فأخوه "أحمد" ،كاف أديباً وكاتباً ،وأخوه اآلخر "عبد الكريـ" فيو الشاعر المشيور بكنيتو "أبو سممى"،
وأخواه اآلخراف "محمود" و "عبد الغني" كانا صحافييف ،وكاف ليذه البيئة أثر في حياة "حسف"

العممية ،واألدبية ،وحتى األسرية ،فإحدى بناتو "غادة الكرمي" طبيبة وأدبية ،وحفيدتو كذلؾ أديبة

وتحب كتابة المسرحيات(.)2

 2.7.4العمل المعجمي
لقد شغؼ "الكرمي" بالعمؿ المعجمي ،ولو في ذلؾ معاجـ عديدة ،منيا :معجـ "المنار"
الذي طبع سنة  1970وىو معجـ إنجميزي – عربي ،ثـ معجـ "اليادي إلى لغة العرب" (عربي –
عربي) ،ثـ ألؼ سمسمة معاجـ المغني

– المغني ،المغني الكبير ،المغني األكبر ،المغني زائد،

والوسيط والوجيز – وىي معاجـ ثنائية المغة (إنجميزي

– عربي) (عربي – إنجميزي) ،ويرى

( )1العودات ،يعقوب ،مف أعبلـ الفكر واألدب في فمسطيف ،القدس :دار اإلسراء ،ط ،1992 ،3ص.535
( )2طيب ،سامي ،برنامج زيارة خاصة  2006/12/16حسف الكرمي سيرة ذاتية .www.aljazeera.net
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أف "صناعة المعجـ" ىي أكثر صعوبة ودقة مف عمـ الرياضيات ،ويشرح "الكرمي" طريقتو
"الكرمي" ّ
إف "أوؿ شيء يقوـ في ذىف واضع المعجـ ىو قصده مف وضع
في العمؿ المعجمي قائبلًّ :
معجمو ،وىؿ ىو معجـ ابتدائي أو متوسط أو جامعي ،وىؿ ىو لعمـ مف العموـ كالطب أو

الكيمياء ،أو ىؿ ىو جامع يشتمؿ عمى عدد أكبر مف الكممات ،وىؿ ىو لتفسير معاني الكممات
باألمثمة والشواىد أـ لتعمـ لغة أجنبية عف طريؽ االستعماؿ"(.)1

 3.7.4مشاعر العرب والمسممين في بريطانيا اتجاىو
لقد عرؼ العرب والمسمموف "حسف الكرمي" مف خبلؿ برنامجو "قوؿ عمى قوؿ" في ىيئة

اإلذاعة البريطانية (  ،)BBCىذا البرنامج الذي كاف عيناً عمى التراث العربي واإلسبلمي ،وفي
الوقت نفسو متصؿ بما كاف يشاىده في الحياة الغربية الحديثة ،فكاف أداة وصؿ بيف حضارتيف

وثقافتيف وعالميف آمف بإمكاف لقائيما ،مخالفاً بذلؾ الشاعر اإلنجميزي "روديارد كميبمنغ" الذي قاؿ:

إف "الشرؽ شرؽ ،والغرب غرب ،ولف يمتقيا" ،فرؤيتو لمعبلقة بيف الحضارات تمحورت حوؿ إمكاف
الحوار والتفاعؿ المتبادؿ.
لقد ظؿ "الكرمي" يبث برنامج "قوؿ عمى قوؿ" عمى مدار ثبلثيف عاماً مف نياية

الخمسينيات حتى سنة  ،1989وقد حاز عمى اىتماـ العرب والمسمميف في بريطانيا خاصة ,وفي

أوروبا بشكؿ عاـ ،وقد شكؿ عندىـ احتراماً "لمكرمي"ومشاعر تقدير لو ،ذلؾ أنيـ أروا في برنامجو
نوعاً مف المحافظة عمى المغة العربية في عقوليـ وىـ في ببلد الغربة ،ويعيد لمغة الحياة عمى

ألسنتيـ(.)2

 4.7.4حنينو لوطنو

( )1صالح ،فخري ،العبلمة حسف الكرمي ،مجمة العربي ،العدد ( ،587تشريف أوؿ  ،)2007 /ص .114
( )2طيب ،سامي ،حسف الكرمي سيرة ذاتية ،مصدر سابؽ.
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إف ىجرة "الكرمي" إلى بريطانيا ،وطوؿ الفترة التي مكثيا ىناؾ ،لـ يكف ليبعده عف بمده

فمسطيف ،فما نسييا في كتاباتو وال في ذكرياتو وال في أشعاره وأحاديثو ،فكتب عنيا المقاالت

(،)1

وترجـ ألجميا الكتب ،فعندما ترجـ كتاب "ىنري تشارلز" وىو "محاكـ التفتيش في إسبانيا" وأطمؽ

عميو اسـ "العرب والمسمموف في األندلس بعد سقوط غرناطة" ،كشؼ في مقدمة الكتاب الغاية

الفعمية مف وراء الترجمة فقاؿ" :ما جرى لمعرب والمسمميف في إسبانيا مف اضطياد وقير وانتزاع
أمبلؾ وأمواؿ وطرد وتشريد وغير ذلؾ ،يشبو ما جرى ويجري لعرب فمسطيف باالحتبلؿ اإلسرائيمي

لبمدىـ وانشاء دولة إسرائيؿ فيو"(.)2

وسطر حنينو لوطنو فمسطيف في قصائد عديدة ،ومف تمؾ القصائد ىذه األشعار:

أنا عمى العيد ميما شت نائينا

وأوسع الدىر حبؿ الوصؿ توىينا

وأمعنت صور األحداث ضاربة

أطنابيا لتزيد الخطب توىينا

فبل البعاد مزيؿ ما بأنفسنا

وال التداني بماح بعض ما فينا

أرض أنيطت بيا يوما تمائمنا

وفي الصبا قد أميطت عف تراقينا

نحف شوقاً إلى تمؾ الربوع كما

يحف إلؼ إللؼ فاتو حينا

ونبعث الرسـ تخييبل عسى أثر

في الذىف عف رؤية األعياف يكفينا

حتى الحقيقة ما أشفت لنا غمبل

فكيؼ أخيمة تروي وتشفينا

فبل الجباؿ جباؿ النار نعيدىا

وال األراضي بيا شبو لوادينا

وال المبلمح في األشخاص نعرفيا

كأنما الناس ليسوا مف أناسينا

 5.7.4آثاره ووفاتو
كتب الكرمي المقاالت العديدة في مجبلت عربية وانجميزية مختمفة ،وفي بعض

الموسوعات البريطانية مف المغة العربية واألدب العربي واإلسبلـ ،منيا موسوعة (تشمبرز)

وموسوعة (دورلو بوؾ) ،ولو مقاالت بمغت أربعيف مقالة في الفمسفة بعنواف (طبقة الفيماء) نشر

( )1الكرمي ،حسف ،قدسية فمسطيف عند المسمميف ،شؤوف فمسطينية ،العدد ( 11تموز ،)1972 /ص .144
( )2صالح ،فخري ،مصدر سابؽ ،ص .117

( )3العودات ،يعقوب ،مصدر سابؽ ،ص .536
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(.)3

أغمبيا في مجمة "األديب" ،ومف آثاره العممية" ،قوؿ عمى قوؿ" ،في أربعة عشر مجمداً" المنار،
وحياة قط والمغني ...وغيرىا(.)1

توفي "الكرمي" في عاـ  2007في األردف ودفف فييا ،بعد أف أعطى – مف خبلؿ سيرتو

وكتاباتو – النموذج اإليجابي لبلندماج واحتراـ اآلخر.

 8.4سممى الخضراء الجيوسي
ولدت "سممى صبحي الخضراء الجيوسي" في مدينة السمط شرقي األردف سنة  1926مف

أب فمسطيني وأـ لبنانية ،نشأت في فمسطيف ،ودرست األدبيف العربي واإلنجميزي في الجامعة

األميركية في لبناف ،وأما شيادة الدكتوراه في األدب العربي فقد حصمت عمييا مف جامعة لندف.
ودرست في جامعات عربية مف  ،1975-1970حيث عممت أستاذة في جامعة الخرطوـ،
ّ
وجامعة الجزائر ،وجامعة قسنطيف ة  ،ثـ عممت في الواليات المتحدة بجامعة يوتا ثـ واشنطف ،ثـ

تكساس مف سنة  1976إلى سنة .)2(1988

 1.8.4ثقافتيا األدبية
لقد نشأت "سممى" في أسرة متعممة ومثقفة ،فوالدىا كاف رجبلً مثقفاً يشتغؿ محامياً في

سمؾ القضاء ،وأميا كانت مولعة بالجماؿ واألدب والشعر .وفي ىذا المجاؿ تقوؿ" :لقد ورثت عف
الدي كثي اًر مف الصفات الخمقية الرائعة ،وكثي اًر مف الخصاؿ العممية المتميزة ،ورثت عنيما حب
و ّ
الدقة والموضوعية في التحصيؿ والبحث ،وورثت عنيما الصبر والتحمؿ واالعتماد عمى النفس في
المطالعة والدرس" ،وتضيؼ" :أخذت مف أمي شاعريتيا وحبيا لمجماؿ وعدـ تقديسيا لممؤسسات
اضطرتني إلى
والتقاليد التي خمت مف المعنى في عصرنا .وعندما وجدت فيما بعد في مواقؼ
ّ

( )1العودات ،يعقوب ،المصدر السابؽ ،ص.535

( )2اليسوعي ،روبرت ب .كامبؿ ،إعبلـ األدب العربي المعاصر ،بيروت :الشركة المتحدة لمتوزيع ،ط
ج ،1ص.440

113

،1996 ،1

مواجية األعراؼ العقيمة أو العقميات المختمفة لـ أجد قط ّأية صعوبة في اتخاذ خياري ضدىا ،وفي
ىذا أنا مدينة ألمي"(.)1

" 2.8.4سممى"  ..الشاعرة والناقدة
عرفت الدكتورة "سممى" شاعرة بعد عاـ  ،1948وقد واكبت أحداث النكبة ،وكاف شعرىا
سبلحاً في يدىا لمقاومة االحتبلؿ ،ونشرت شعرىا في العديد مف المجبلت العربية ،وصدر ليا

ديواف شعري بعنواف" :العودة مف النبع الحالـ" ،سنة

 ،1960ومف شعرىا :قصيدة بعنواف "فداء"

تقوؿ فييا:

تباركت األرض ،أرض الجدود وأرض السنابؿ واألقحواف

وأرض األغاني وأرض الرزايا وأرض البسالة والعنفواف
األبي
مف األرض ىذا األديـ الموشى بعطر الكفاح
ّ
بي
مف األحمر الخصب روى ثراه عطاء الدـ العر ّ
بنيت لنفسي طموحاً ،وضعت لقمبي عرشا

ولونتو مف شعاع األصيؿ تجود بو الشمس قبؿ الرحيؿ وحيف يجف الغروب(.)2
وأما القصيدة التي تحب أف ترددىا ،فيي "مرثية الشيداء" ،وتقوؿ فييا:

الوطف
أنا أدري أنيـ ماتوا ليحيا
ُ
الوطف
وطف القتمى وحقؿ الدـ ىذا
ُ

أنا أدري أنيا "الحرية الحمراء" ىذا الثمف
الرائع المغموس باآلىات ىذا الثمف

أنا أدري إنما الحزف بأعماؽ فؤادي ليس يدري(.)3

( )1النوري ،محمد جواد ،مف أعبلـ الفكر واألدب في التراث العربي ،حيفا :مجمة الحياة ،ط ،1ص.449

( )2الروضاف ،عبد عوف ،الشعراء العرب في القرف العشريف ،عماف ،بيروت :األىمية لمنشر والتوزيع ،ط ،2005 ،1
ص.253

( )3القاسـ ،سميح ،مطالع مف أنطولوجيا الشعر الفمسطيني ،حيفا :دار عربسؾ ،ط ،1990 ،1ص.188
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وتعد "سممى" ناقدة أدبية قديرة ،لكف عنايتيا بالنقد التطبيقي توارت كثي اًر خمؼ مشروعاتيا
ّ
تتصد لقضايا األدب الحديث شعره ونثره ،بؿ كانت ليا دراسات
الموسوعية ،وىذا ال يعني أنيا لـ
ّ

صدرت بيا الكتب ،ومنيا موسوعة األدب الفمسطيني
في ذلؾ ،منيا عدد مف المقدمات التي ّ
المعاصر ,التي صدرت بالعربية (  ،)1996وكذلؾ دراستيا لدور "بدر شاكر السياب" في تجديد
الشعر ،وقاؿ في حقيا بعض األدباء :والحؽ أف القميؿ مف النقد الذي كتبتو "سممى" يوحي بأنيا

قوي غير أف انصرافيا
ناقدة دلفت إلى النقد مف دائرة اإلبداع .فإحساسيا بجماليات الشعر إحساس ّ
إلى أعماؿ أخرى ،وانيماكيا في الترجمة والتصنيؼ الثقافي أفقدانا الكثير مما كاف سيكسبو النقد لو

أنيا انصرفت إليو ,عوضاً عف االنصراؼ إلى غيره(.)1

 3.8.4مشاريع "سممى" وأوسمتيا
نجحت د" .سممى" في إقامة عدة مشاريع أدبية ،واستطاعت مف خبلليا إقامة جسر بيف

التراث العربي واإلسبلمي وبيف الثقافة الغربية ،مما ساىـ في التقريب بيف الثقافتيف ،وايجاد جسر
إيجابي بيف الحضارتيف ،وفي ىذا المقاـ تقوؿ د" .سممى"" :لقد عشت بيف حضارتيف عظيمتيف،

ىما الحضارة العربية األصيمة ،والحضارة الغربية الجديدة ،ولكنني لـ أفرط بإحداىما ،ولـ أفرط مع

واحدة منيا ،وانما استطعت أف أجد نقطة االرتكاز والتوازف واالنسجاـ واأللفة بينيما ,وقد انعكس

ذلؾ كمو عمى فكري وأدائي الذي جاء متسماً بالصبغة اإلنسانية والعالمية" ( .)2نتيجة لذلؾ؛ حازت
عمى احتراـ وتقدير كؿ مف ق أر ليا مف العرب والمسمميف أو مف الغربييف.

مف أىـ مشاريع د" .سممى" ،مشروع "بروتا" لترجمة األدب العربية إلى المغات الحية،

وخاصة اإلنجميزية ،وذلؾ سنة

 ،1980وليذا المشروع فضؿ كبير في تعريؼ الغرب قارئ

اإلنجميزية باإلبداع العربي بعامة والفمسطيني بخاصة .وقد انتجت "بروتا" الموسوعات وكتباً في

الحضارة العربية اإلسبلمية ،وروايات ومسرحيات وسي اًر شعبية وغيرىا ،ونتيجة لجيودىا ،وابداعيا،

حازت عمى تكريـ عديد مف المؤسسات العربية واألجنبية ليا ،ففي عاـ  1990حصمت عمى وساـ
القدس لمثقافة والفنوف ،وعمى وساـ اتحاد المرأة الفمسطينية األمريكية لمخدمة الوطنية المتفوقة عاـ

( )1خميؿ ،إبراىيـ ،نقاد األدب في األردف وفمسطيف ،بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ط
ص.71-70

( )2النوري ،محمد جواد ،مصدر سابؽ ،ص .450
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،2003 ،1

 ،1991وفي عاـ  1998نالت جائزة فمسطيف لمعموـ اإلنسانية ,كما حصمت عمى عدد مف الزماالت
مف الجامعات األمريكية(.)1

 4.8.4مؤلفاتيا
لقد أغنت د" .سممى" المكتبة األدبية بالعديد مف المؤلفات ،ومنيا :ديواف "العودة مف النبع
الحالـ" (" ،)1960إنسانية اإلنساف" لرالؼ بارتوف باري (ترجمة " ،)1961الشعر األمريكي الحديث"
لمويز بركاف (ترجمة " ،)1961جوستيف وبالثازار – جزآف مف رباعية اإلسكندرية لمورانس دريؿ"

(ترجمة " ،)1962-1961الشعر والتجربة" ألرشيبالد ماكميش (ترجمة

" )1963والت وتيماف"

لرتيشارد تشيس (ترجمة " ،)1962ىكذا خمقت جيني" ألرسكيف كالدويؿ (ترجمة " )1961اتجاىات
الشعر العربي الحديث" (باإلنجميزية " ،)1970أنطولوجيا الشعر العربي الحديث – وىو مختارات ؿ

 93شاع اًر عربياً (ترجمة  ،1987موسوعة األدب الفمسطيني المعاصر – مجمداف باإلنجميزية –
( )1997وقد صدر بالعربية كذلؾ عف المؤسسة العربية لمدراسات والنشر في بيروت(.)2

 5.8.4عمميا الحالي
تعمؿ د" .سممى" متنقمة بيف الواليات المتحدة ولندف ،فشيرتيا في المجتمعيف األمريكي
والبريطاني معروفة ،وأغمب المجامع األدبية تعرؼ د" .سممى" كأديبة وشاعرة وناقدة ومترجمة
وأكاديمية فمسطينية نشيطة .حتى اليوـ (.)2008

( )1أبو شاور ،أحمد ،موسوعة أميرات الشعر العربي ،عماف :دار أسامة لمنشر ،ط ،2003 ،1ص.181

( )2شاىيف ،أحمد عمر ،موسوعة كتاب فمسطيف في القرف العشريف ،غزة :المركز القومي لمدراسات والتوثيؽ ،ط ،1
 ،2000ص.351
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 1.5مستقبل العرب والمسممين في بريطانيا
إف أىـ ما تمتاز بو بريطانيا ،أنيا دولة متعددة الثقافات ،وىي تفتخر بذلؾ ،وتعتبر ىذه
الميزة كإحدى االستراتيجيات لتحقيؽ اندماج األقميات عف طريؽ تحقيؽ التوازف بيف ىويات األقميات

وتقاليدىـ وأعرافيـ مف جانب ،والقيـ والنظاـ لتمؾ الببلد مف جانب آخر ،ورغـ أف حكومة حزب

العماؿ منذ  1997شجعت ىذه االستراتيجية ،فإف تيا اًر آخر ،يمثمو حزب المحافظيف ،لو انتقادات
وتحفظات عمى ىذه اإلستراتيجية ،رغـ أنيا إستراتيجي ة نجحت في تحقيؽ ٍ
كثير مف اإلنجازات

واإليجابيات لممجتمع البريطاني ،ولؤلقميات ولمجاليات التي تعيش فيو ،ومف ضمنيا الجالية العربية

واإلسبلمية ،حيث حصؿ العرب والمسمموف عمى مكتسبات عديدة ،مثؿ بناء المساجد ،والمدارس،
وتشكيؿ الجمعيات والمؤسسات المختمفة ،عدا عف الدعـ الحكومي لتمؾ المشاريع ،باإلضافة إلى

ابتعاد بريطانيا عف قضايا عديدة تثير اإلشكاالت ،مثؿ قضية الحجاب ،وغير ذلؾ مف مكتسبات.
يحتجوف
أما الذيف يعتقدوف أف سياسة تعدد الثقافات لـ تنجح إلى حد كبير ،فإنيـ
ّ

بحصوؿ االنفجارات في لندف في

 ،2005 /7 /7ووجود خطاب تحريضي يدعو إلى العنؼ

واإلرىاب ،ولكف الناظر إلى اإليجابيات والمكتسبات التي تحققت عمى أرض الواقع ،يجد أنيا أكبر

وأكثر مف تمؾ السمبيات ،التي تذكر في معرض الحديث عف "التعددية الثقافية"

( )Multiculturalismفي بريطانيا؛ لذلؾ يتوقع الباحث أف يكوف مستقبؿ العرب والمسمميف في

بريطانيا أفضؿ بكثير مما ىو عميو ىذه األياـ ،وذلؾ العتبارات عديدة ،واشارات يمحظيا المراقبوف
بيف الحيف واآلخر عمى الساحة البريطانية.
فعمى المستوى التعميمي ،فإف نسبة المتعمميف والمثقفيف بيف أبناء الجالية العربية

واإلسبلمية قد ارتفعت ،بعد أف كانت نسبتيـ ضئيمة جداً؛ ذلؾ ألف األفواج األولى مف المياجريف،

جاءت إلى بريطانيا بيدؼ العمؿ ،ولـ يكونوا يعبأوف بقضايا التعميـ ،أما في العقديف األخيريف ،فإف

المستوى التعميمي ارتقى بشكؿ كبير ،ففي سنوات معدودة ،رأى الباحث أف نقمة نوعية أحدثيا

تعد
العرب والمسمموف فيما يخص العمـ والثقافة ،فالمدارس التي يديرىا العرب والمسمموف أصبحت ّ
بالمئات ،وقبؿ ذلؾ ،لـ يكف في تصور العرب والمسمميف بناء مثؿ ىذه المشاريع الميمة والفاعمة
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في المجتمع .وأمر آخر ،يتمثؿ في النجاحات التي أحرزتيا تمؾ المدارس ،وقد سبؽ الحديث عف

ذلؾ ،وىذا مؤشر يظير أف مستقببلً واعداً ينتظر العرب والمسمميف في بريطانيا.

ومف جانب آخر ،فإف اإلحصاءات الرسمية وغير الرسمية ألصحاب الكفاءات العممية مف

صرح
أبناء الجالية العربية واإلسبلمية تشير إلى أف وضع الجالية التعميمي في ارتقاء مستمر ،وقد ّ
بذلؾ ،وكيؿ و ازرة الخارجية البريطانية لمشؤوف البرلمانية – ديفيد تريزماف – فقاؿ" :حدثت في الواقع

قفزة كبيرة في عدد المسمميف الممتحقيف بالجامعات خبلؿ السنوات األخيرة ،وىو ما يمثؿ مؤش اًر
إيجابياً لوجود فرص أفضؿ أماميـ في المستقبؿ"(.)1

ووجد الباحث أف كثي اًر مف المجاالت العممية واإلبداعية في بريطانيا ،كاف لمعرب

والمسمميف نصيب فييا ،وأحياناً كفاءات متميزة عمى مستوى العالـ ،عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر،

مجاؿ الطب ،فقد كشفت منظمة العمؿ العربية في تقرير ليا أف األطباء العرب في بريطانيا يمثموف

()2
مرت في الفصؿ الخامس أسماء المعة في
 %34مف األطباء  ،ىذا عدا األطباء المسمميف ،وقد ّ
عالـ الطب عمى مستوى العالـ ،أمثاؿ "مجدي يعقوب" و "ندي حكيـ".

ومف جانب أخر ،وجد الباحث أنو لو تـ رصد كفاءات كؿ بمد عربي أو إسبلمي في

بريطانيا عمى حدة ،فإنو سيجد النتيجة نفسيا ،وىي أف نسبة المتعمميف والمثقفيف في زيادة مطّردة،

والقادـ أفضؿ.

إزاء ىذه المعطيات ،وغيرىا ،فإف الباحث يرى أف المستقبؿ سيضع العرب والمسمميف في
مكاف أرقى وأفضؿ مما ىـ عميو اآلف.

أما عمى المستوى الديني أو اإليماني ،فاألمر ال يختمؼ عف سابقو ،ولعؿ األمر يكوف

أكثر وضوحاً ،وذلؾ أف األضواء مسمطة في ىذه األياـ عمى ىذا الجانب ،حيث الحديث عف
اإلرىاب والعنؼ ،وتجيير ذلؾ ضد العرب والمسمميف.



أنظر :عبلقة العرب والمسمميف مع المؤسسة التربوية البريطانية(.)1.3

( )1تريزماف ،لورد ديفيد،)2006 ( ،مسممو بريطانيا ،مكوف أساسي في مجتمع متعدد الثقافات
www.siironline.org
( )2إحصائية خطيرة %34 ،مف األطباء في بريطانيا مف العرب www.islamicnews.net 2008 /3 /12
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يرى الباحث أف المستوى الديني لممسمميف في بريطانيا ،في تصاعد إيجابي في الجوانب

كافّة ،فعمى جانب الفيـ ،أصبحوا أكثر فيماً لدينيـ ،بعد أف كانت تأسرىـ عادات وتقاليد،
أحضروىا مف ببلدىـ األصمية ،وفييا أمور تخالؼ مفاىيـ الديف الصحيح ،ولـ يسمـ مف ذلؾ بعض
األئمة الذيف حضروا إلى بريطانيا – كما يقوؿ سالـ الشيخي  أحد عمماء المسمميف في بريطانيا-

( ،)1أما اآلف ،فإف المجتمع المسمـ البريطاني يشيد دورات تعميمية ألبناء المسمميف في المساجد
وفي المدارس اإلسبلمية ،وكذلؾ دورات لؤلئمة يقوـ بيا عمماء مختصوف ،ومؤسسات خاصة.

ومما يشير إلى زيادة وعي المسمميف واىتماميـ بالديف ،حرصيـ عمى بناء المساجد ،حيث

أف عددىا في العاـ  2007يزيد عمى  1500مسجد حسب تقديرات الخبراء ،بعد أف كاف المسمموف
في ستينيات القرف الماضي يؤدوف شعائر الصبلة في المصانع والورش ومواقؼ السيارات ،ولـ يكف

في بريطانيا سوى  13مسجداً ،وكاف أوؿ مسجد قد عرفتو بريطانيا ىو مسجد شاه جياف في بمدة
ووكينغ جنوب لندف ،حيث افتتح المسجد سنة  ،1889وأما المسجد الثاني فقد بني في مدينة

كارديؼ تحت اسـ "نور اإلسبلـ" ( ،)2ولـ تشيد بريطانيا زيادة ممحوظة في عدد المساجد إال في
العقود األربعة األخيرة ،ويتبيف ذلؾ مف خبلؿ( الجدوؿ .)1.6



سالـ عبد السبلـ الشيخي ،مف أصؿ ليبي ،وىو المستشار الشرعي في المركز اإلسبلمي البريطاني ،ورئيس الييئة
القضائية في كونبجياـ ،وعضو االتحاد العالمي لعمماء المسمميف والمجمس األوروبي لئلفتاء والبحوث.

( )1شاكر،حساـ ،)2001 ( ،مسممو بريطانيا يدخموف الحياة العامة مف أوسع أبوابيا
.www.islamonline

( )2الكتاني ،عمي بف المنتصر ،مصدر سابؽ ،)2005( ،ص.320
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( الجدول  :) 1.5تسجيؿ سنوي لممساجد ()1985-1966
السنة
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1990

العدد
5
4
9
7
11
8
8
8
8
18
20
17
21
17
19
30
23
22
22
24
-

()1

المجموع
18
22
31
38
49
57
65
73
81
99
119
136
157
174
193
223
246
268
290
314
452

واشارة أخرى يأخذىا الباحث مف تنامي عدد ىذه المساجد ،تدؿ عمى تنامي اإليماف في

نفوس المسمميف في بريطانيا ،وىي أف روادىا يزدادوف يوماً بعد يوـ كما أخبرت صحيفة "ديمي

تميغراؼ" البريطانية في  ،2006 /3 /26حيث جاء فييا :إف عدد مرتادي المساجد في بريطانيا

تفوؽ عمى نظيره بالكنائس في كؿ مف إنجمت ار وويمز ،محذرة مف أنو إذا استمرت ىذه الميوؿ فإف
ّ
ٍّ
مصؿ بحموؿ عاـ  ،2020ومع
مرتادي الكنائس لحضور صموات األحد سيتراجع إلى  678ألؼ

( )1نيمسوف ،يورغف ،مصدر سابؽ ،)2005( ،ص .88 – 87
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ىذا العاـ [  ]2007سيرتفع عدد المسمميف الذيف يرتادوف الجوا ـ ع ألداء صبلة الجمعة إلى 683

ألفاً(.)1

ومما يدؿ عمى أف اإلسبلـ في تصاعد عمى الساحة البريطانية ،أف الذيف تحولوا مف

المسيحية إلى اإلسبلـ في بدايات القرف الماضي كانت أعدادىـ قميمة ،ومف ىؤالء مف كاف يكتـ

إسبلمو ،مثمما حدث مع "المورد ىيدلي" الذي كتـ إسبلمو قرابة

 20عاماً ،رغـ أنو سميؿ األسرة

الممكية البريطانية ( .)2أما في العقود الثبلثة األخيرة ،فإف أعداداً كبيرة تحولت إلى اإلسبلـ ،مف

طبقات المجتمع البريطاني كافة  ،جاء في صحيفة "صنداي تايمز" أف  14ألؼ بريطاني أبيض،
وبعضيـ مف صفوة المجتمع  ،ومف الطبقات المثقفة والعميا ،قد اعتنقوا اإلسبلـ ،و قا ؿ "نيكوالس

ىيميف" و"كريستوفر مورجاف" في مقاؿ كتباه  ،إف بعض ىؤالء مف كبار مبلؾ األرض  ،أو مف

المشاىير  ،أو مف األثرياء ،وىؤالء أغمبيـ قد تأثروا بكتابات "تشالز لو جاي

أفيوف" الذي كاف

دبموماسياً  ،وكتب كتاباً بعنواف" :اإلسبلـ وقدر اإلنساف" .وأشارت الصحيفة إلى أف "أي كبلرؾ"
حفيدة رئيس الوزراء البريطاني األسبؽ "ىيربرت

إسكويث" قد اعتنقت الديف اإلسبلمي .وكانت

وسائؿ اإلعبلـ بريطانية قد قدرت عدد البريطانيات المواتي اعت فقف اإلسبلـ عف طريؽ الزواج أو

الدراسة بحوالي  77ألؼ امراة ( .)3وتضيؼ الصحيفة ،أف نزعة تحوؿ االنجميزيات لبلسبلـ ،ذلؾ

الديف الذي يرى البعض أنو جائر بحؽ المرأة ،يربؾ الحركات النسائية واألوساط المسيحية ،خاصة

أف معظـ النساء البلتي أسممف ىف مف حممة الشيادات العميا(.)4

الحجاج البريطانييف إلى مكة المكرمة،
ومؤشر آخر ال ينبغي نسيانو ،وىو ارتفاع نسبة ّ
فبعد أف كانت األرقاـ تتحدث عف بضع مئات ،فإنيا اليوـ تتحدث عف اآلالؼ ،ففي السنوات

األخيرة – حسب و ازرة الخارجية البريطانية – يحج كؿ عاـ  25ألؼ مسمـ(.)5

ولفتة أخرى أشار إلييا مكتب اإلحصاءات الوطني في بريطانيا ،وفييا إشارة إلى زيادة
تسم ْوا بػ "محمد" مف المواليد الجدد،
قرب المسمميف في بريطانيا مف دينيـ ،أال وىي ارتفاع نسبة مف ّ
فبعد أف كانت مرتبة اسـ "محمد"  27في العاـ  ،2000فإذا بو يح ّؿ في المرتبة العشريف في العاـ
( )1المساجد في بريطانيا أكثر استقباال لمزوار مف الكنائس الكاثوليكية .www.alriydh.com 2008 /1/2
( )2عبد الصمد ،محمد كامؿ ،)1995( ،مصدر سابؽ ،ج ،1ص.31

( )3كتاب الدبموماسي المخضرـ "أنيوف".www.azzaman.com 2007 /5 /5 ...

( )4حسيف ،ياسر ،اإلسبلـ مستقبؿ أوروبا ،مصر :دار األميف ،ط ،)1997( ،1ص.85
( )5المسمموف في بريطانيا ،و ازرة الخارجية وشؤوف الكومنولث ،مصدر سابؽ ،ص .25
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 ،2004أما في العاـ المنصرـ [  ]2007أصبح يحت ّؿ المرتبة الثانية بعد اسـ "جاؾ" ،حيث أطمؽ
اسـ "محمد" عمى  5991مولوداً جديداً ،وتقوؿ الدراسة التي نشرتيا صحيفة "التايمز" البريطانية ،إف
مف المتوقع أف يحتؿ اسـ محمد المرتبة األولى المفضمة ألسماء األوالد الذكور خبلؿ العاـ المقبؿ

[ ،]2008وتعميقاً عمى ذلؾ يقوؿ رئيس المبادرة اإلسبلمية
التسمية "بمحمد" ىو التمسؾ باليوية اإلسبلمية(.)1

– محمد صوالحة  ،-إف اليدؼ مف

وشاىد آخر عمى أف الديف اإلسبلمي في ٍ
تناـ مستمر ،ليس فقط في أجواء الحرية ،بؿ إنو
ّ
كذلؾ في داخؿ السجوف البريطانية ،أؼعداد المسجونيف الذيف يرغبوف في دخوؿ اإلسبلـ يزداد يوماً
بعد يوـ بصورة الفتة لمنظر ،وقد توالت االتيامات العديدة بوصؼ بعض المسمميف في السجوف

بالتشدد وزرع األفكار األصولية في أوساط المسمميف داخؿ السجوف ،إال أف "ديفيد
البريطانية
ّ
ويمسوف" – وىو بروفيسور ومأمور سجف سابؽ – قد قاـ بدراسة حياة  4200سجيف مسمـ في

متشدديف في السجوف
بريطانيا ،وتوصؿ إلى أنو ليس ىناؾ أي دليؿ يشيد عمى توظيؼ دعاة
ّ
البريطانية(.)2
وأمر أخير جدير بالمبلحظة ،ىو أف المسمميف في بريطانيا ينبذوف األفكار المتطرفة،

واآلراء الشاذة ،التي ال تقرىا اؿشريعة اإلسبلـ ية ،فيي تصطدـ مع مفاىيمو وسماحتو ،وقد ذكر

الباحث في صفحات سابقة مواقؼ قادة العمؿ اإلسبلمي

– مثؿ " محمد صوالحة"  ،نائب رئيس

الرابطة اإلسبلمية ،ورئيس المبادرة اإلسبلمية في بريطانيا – مف ىذه األفكار.
إزاء ىذه الشواىد ،وغيرىا ،يرى الباحث أف المستقبؿ اإليماني سيبقى في تصاعد إيجابي
اإلسبلمي سيكوف أعمؽ عند األجياؿ القادمة.
في بريطانيا ،وأف فيـ الديف
ّ
أما عمى المستوى السياسي ،فيرى الباحث أف العمؿ السياسي لمعرب والمسمميف في

بريطانيا ال يزاؿ في مراحمو األولى ،رغـ مشاركتيـ في جوانب سياسية عديدة في السنوات األخيرة،
(" )1محمد" االسـ األكثر انتشا اًر في بريطانيا .www.arabsys.net 2008 /3 /24
()2

الصيفي ،صبلح ،ظاىرة انتشار اإلسبلـ داخؿ السجوف األوروبية

.alwaha.net
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إال أف ضعفاً كبي اًر ال يزاؿ يواكب عمميـ السياسي ،وقد سبؽ ت اإلشارة إلى ذلؾ  ،ويبقى السؤاؿ
مطروحاً :كيؼ سيكوف المستقبؿ السياسي لمعرب والمسمميف في بريطانيا؟

يقوؿ "محمد صوالحة" :إف الجالية العربية واإلسبلمية ليست فعالة بالقدر المطموب ،ومنذ

سنة  1999تقريباً  ،بدأت الجالية تعمؿ عمى تنظيـ نفسيا ،وسيكوف وضعيا في مستقبؿ األياـ

أحسف إف شاء اهلل .وأعتقد أف وضعنا اآلف أحسف كثي اًر مما كاف ت عميو الحاؿ قبؿ ثبلثة أعواـ،
والجالية تعمؿ بأكثر مف طريقة ،مف أجؿ التأثير

في الرأي العاـ البريطاني ،ونحف اآلف أكثر

اتصاالً بالصحافة البريطانية  ،وبالسياسة البريطانية .ولدينا في الرابطة اإلسبلمية  15ألؼ عنواف
إلكتروني ،نرسؿ إلييا دائماً موقفنا ،ونطمب مف ىؤالء أف يرسموا برسائؿ إلى الجيات البريطانية
المختصة ،وتبميغيا بوجية النظر العربية واإلسبلمية .باإلضافة إلى شرح القضية الفمسطينية

لممجتمع البريطاني ،ومدى اإلجراـ الصييوني الواقع عمى الشعب الفمسطيني(.)1

ورغـ الضعؼ السياسي ،فإ ّف ىناؾ ومضات دالة عمى نضج سياسي لمعرب والمسمميف في
بريطانيا ،مثؿ تنظيميـ فعاليات عديدة ،كاؿ تظاىرات واالعتصامات ،وقياميـ بانتخاب المرشحيف ،
الذيف يتعاطفوف مع القضايا العربية ويساندونيا ،ومشاركتيـ في الندوات السياسية باستمرار،

باإلضافة إلى المقاءات التي ال تنقطع مع أقطاب السياسة في بريطانيا ،وكما ذكر الباحث سابقاً ،

فقد قاـ مرشحوف

مف األحزاب البريطانية المشاركة في االنتخابات بمحاولة است

ـ الة العرب

والمسمـ يف النتخابيـ ،حتى مف سياسييف وقفوا ضد المصالح العربية واإلسبلمية ،مثؿ "جاؾ سترو"،

السياسي
الذي تزعـ حممة الترويج لمحرب عمى العراؽ ،وحث االتحاد األوروبي عمى إدراج الجناح
ّ
"لحماس" عمى قائمة اإلرىاب ،فقد كاف في االنتخابات السابقة يستدر عطؼ المسمميف ؛ ألف دائرتو
االنتخابية – ببلؾ بيرف – تقطفىا نسبة ال بأس بيا مف المسمميف ،و منذ سنوات عديدة وىو ينجح
بأصوات المسمميف(.)2

إف المسار السياسي لمعرب والمسمميف في بريطانيا يحتاج إلى جيود كبيرة،

فقد سبقيـ

غيرىـ في تجيير الساحة السياسية لصالحيـ ،مثؿ الييود ،فإف عددىـ في بريطانيا يقؿ عف 300
()1


الكرمي ،حافظ ،محمد صوالحة وحوار حوؿ مسيرة المميوف بريطاني ،مصدر سابؽ.

أنظر :العبلقة مع المؤسسة السياسية (.)3.3.2

( )2الباسؿ ،رجب ،)2004( ،د .التميمي :رابطتنا فرضتيا األحداث ،مصدر سابؽ.
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ألؼ ،لكف عندىـ عدد كبير مف البرلمانييف وأعضاء مجمس الموردات ،والمسمموف ثبلثة مبلييف أو

يزيدوف ،ومف يمثؿوفىـ مف البرلمانييف والموردات معدودوف عمى األصابع ؛ لذلؾ نجح الييود في
الضغط عمى الحكومة البريطانية لتتخذ مواقؼ تتناغـ وتتماىى مع مصالحيـ ،في

حيف عجز

المسمموف عف فعؿ ذلؾ ،ولعؿ الموقؼ األخير ،والذي حدث مع رئيس االتحاد العالمي لعمماء

المسمميف – الشيخ يوسؼ القرضاوي – يجلّي الصورة ،حيث رفضت الحكومة البريطانية إعطاءه
تأشيرة دخوؿ إلى أراضييا ،وقالت و ازرة الداخمية البريطانية في بياف ليا" :بريطانيا لف تتسامح مع

وجود شخص مثؿ "القرضاوي" عمى أراضييا ؛ بسبب آرائو المتطرفة  ،ودعمو لؤلعماؿ اإلرىابية"،
وكاف وراء ىذا اإلجراء ييود بريطانيا ،حيث احتجوا عمى زيارتو لبريطانيا  ،وقالوا إنو ٍ
معاد لمسامية ،
ّ
بأنيا عمميات
وألنو يبارؾ العمميات التي يقوـ بيا الفمسطينيوف ضد اإلسرائيمييف ويصفيا

استشيادية (.)1ومنع "القرضاوي" مف دخوؿ بريطانيا ،ولـ يستطع المسمموف التأثير عمى صانع
القرار ،رغـ ما قاموا بو مف احتجاجات وبيانات تندد بذلؾ.

فيرى الباحث – مف خبلؿ ما سبؽ – أف عمى العرب والمسمميف في بريطاني ا إف أرادوا

مستقببلً سياسياً واعداً وناجحاً ،فبل بد ليـ مف تنظيـ صفوفيـ ،ومضاعفة جيودىـ ،واال فإف الساحة

ممسكاً بزماميا ،العبوف آخروف محترفوف  ،واألمر بالنسبة لمعرب والمسمميف في
السياسية سيبقى ْ

بريطانيا ليس بعيد المناؿ ،ذلؾ أل ّف الكفاءات موجودة ،والمجاالت مفتوحة ،وفضاء العمؿ السياسي
واسع ،فبل بد مف دخوؿ معترؾ العمؿ السياسي ،وبذؿ المزيد مف الجيود.
أما ممؼ العبلقات مع المجتمع البريطاني ،فإنو يشيد نجاحاً واسعاً ،مف أعمى اليرـ إلى
قاعدتو ،فقد نجح العرب والمسمموف في إقامة شبكة مف العبلقات ،مكنتيـ مف است ـ الة ٍ
كثير مف
البريطانييف نحو مصالحيـ الداخمية ،ونحو قضايا العرب والمسمميف خارج بريطانيا ،وقد استخدموا

في سبيؿ ذلؾ وسائؿ عديدة ،وأساليب متنوعة.

مف أىـ الشواىد عمى ذلؾ الشعور بالمواطنة وممارستيا مع صدؽ االنتماء ،وقد تمثؿ ذلؾ

قوالً وعمبلً لدى العرب والمسمميف في بريطانيا ،يقوؿ "نذير أحمد"

( )1رحمف ،إمداد ،مسممو بريطانيا مستاؤف لمنع دخوؿ القرضاوي بريطانيا،
.www.islamonlin.net
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– أوؿ لورد مسمـ في مجمس

.2008/2/6

الموردات البريطاني" :-إف أممو أف يخدـ بريطانيا ،وأنو يحترـ القوانيف البريطانية ،وأنو يفتخر
بإسبلمو ،ويسعى لخدمتو"(.)1

وفي تقرير نشرتو صحيفة "التايمز" البريطانية تحت عنواف" :استطبلع لمرأي يظير أف

المسمميف مواطنوف مثاليوف" ،وأظير االستطبلع الذي أجرتو مؤسسة "جالوب" المستقمة أف أكثر مف
 %50مف مسممي لندف يتبنوف "بقوة بالغة" اليوية البريطانية ،وذكرت "التايمز" أف االستطبلع أظير
أف تسعة مف كؿ عشرة مسمميف في لندف يعتقدوف أف اليجمات ضد األبرياء غير مبررة وخاطئة

أخبلقياً ،كما أف  %81يدينوف العنؼ ،واف استخدـ في قضية عادلة ،وىي نسبة تزيد بتسعة بالمئة
على وجية نظر الرأي العاـ(.)2

وفي تشريف األوؿ  ،2007قاـ المسمموف في بريطانيا بحممة إعبلمية وسياسية واسعة،

شممت كؿ أنحاء بريطانيا شعارىا " اإلسبلـ ىو السبلـ  ،فخور بأف أكوف بريطانياً مسمماً"  ،وترمي
الحممة إلى تحقيؽ أىداؼ وغايات عديدة ،منيا" :إلقاء األضواء عمى حياة واسيامات وآراء ومواقؼ

المسمميف البريطانييف العادييف ،واظيار كيؼ أف المسمميف البريطانييف ىـ جزء أصيؿ مف نسيج

المجتمع البريطاني" ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،تتضمف الحممة في ىذه المرحمة إبراز وتقديـ نماذج كثيرة
مشرفة لمسمميف بريطانييف عادييف  ،يقدموف جيدىـ وعرقيـ في خدمة وطنيـ بريطانيا في كؿ

المجاالت ببل استثناء ،عبر حممة إعبلمية مبسطة وناجحة ومؤثرة عمى الباصات وبوسائؿ شتى

أخرى.
مثبلً ،في إطار ىذه المرحمة يشاىد البريطانيوف صو اًر ألعضاء في فرؽ لكرة القدـ وكرة

السمة .و ؼي موقع أخر ،تقدـ الحممة "داياف ريفز " ،المسممة البريطانية التي تعمؿ في الشرطة ،
أف مف
وتقوؿ إنيا اعتنؽت اإلسبلـ بعد قراءة القرآف ،الذي أعطاىا معنى جديداً لمحياة ،وأنيا تشعر بّ
واجبيا أف تحمي ببلدىا ومواطني وطنيا ،وأف تجعؿ المنطقة التي تعيش فييا آمنة لمجميع .وتقدـ

كذلؾ" ،باري " ،المسمـ البريطاني  ،الذي عمؿ مذيعاً لسنوات طويمة  ،وكافت لو إسيامات كبيرة في

( )1عاشور ،مصطفى ،)2002( ،اإلسبلـ في أوروبا بعد  11سبتمبر .www.islamonline.net .2007/9/5
( )2التايمز :مسممو بريطانيا مواطنوف مثاليوف (.news.bbc.co.uk 2008/2/2 )2007
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تطوير العمؿ اإلذاعي ،ولديو اىتماـ شديد بالترويج لؤلغذية الصحية  ،وتشجيع المنتجات المحمية ،

وىكذا(.)1

ومشيد آخر ،مف قصر الممكة إليزابيث ،حيث أمرت الممكة بتحويؿ قاعة في قصرىا في

منطقة "واندزير" إلى مسجد يؤدي فيو المسمموف العامموف في القصر صمواتيـ اليومية .وكشفت

صحيفة "  "The Sunالمندنية في عددىا الصادر يوـ السبت  2006 /9/30في خبر قالت إنيا
تنفرد بنشره أف ممكة بريطانيا حولت إحدى غرؼ القصر إلى مسجد ألداء الصبلة

؛ ليتمكف

المسمموف العامموف في القصر التاريخي المعروؼ ،الواقع غرب العاصمة لندف ،مف الصبلة في

مكاف مناسب خبلؿ العمؿ(.)2

مف في قمة اليرـ
ىذا موقؼ يدؿ عمى استحواذ المسمميف عمى اىتماـ القصر الممكي ،وأف ْ
في بريطانيا يؾ ّنوف احتراماً لممسمميف ،ولـ يكف ىذا الموقؼ مف الممكة فحسب ،فقد قامت في
مناسبات عدة بتكريـ أصحاب الكفاءات مف أبناء العرب والمسمميف في بريطانيا ،مف أمثاؿ :د.

مجدي يعقوب ،والفناف د .أحمد مصطفى ،وآخريف.

ومف موقع آخر ،فقد أقاؿ "المجمس الثقافي البريطاني" ،مسؤوالً إعبلمياً كبي اًر مف المجمس

لكتابتو مقاالت تسيء إلى اإلسبلـ ،وموقؼ آخر ،مف و ازرة الداخمية البريطانية ،حيث أعفت

()3
ينـ
المسممات مف استخداـ صور شخصية في بطاقات اليوية  ،ومشيد مف الشرطة البريطانية ّ
عف احتراـ لممسمميف ،وتمثؿ في الشكوى التي تقدمت بيا الشرطة البريطانية لييئة الرقابة عمى

التمفزيوف البريطاني ،حيث قالت :إف فيمماً تسجيمياً عف اإلسبلـ في بريطانيا بثتو القناة الرابعة
احتوى عمى مشاىد مضممة بشأف أئمة المساجد(.)4

أما عمى المستوى االقتصادي ،فقد أصبح المسمموف أكثر نضجاً ،وعندىـ مف اإلمكانات

المادية والكفاءات العممية ما يدفع عنيـ شبح البطالة ،فاألجياؿ الجديدة تمتمؾ قدرات أوسع وأفضؿ
( )1زىرة ،السيد ،)2007( ،مع المسمميف البريطانييف .www.arabrenewal.org .2008/1/12

( )2شبانة ،أمير ،)2006( ،قصر ممكو بريطانيا يحتضف مسجداً .www.islamanline.net .2007/1/12
( )3بريطانيا تعفي المسممات مف استخداـ صور شخصية .www.azzaman.com .2008/2/7

( )4الشرطة البريطانية تتيـ قناة تمفزيونية بتشويو أئمة معتدليف .www.alarabiya.net 2007/8/10
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عندىـ نسبة عالية مف المتعمميف والمثقفيف ،باإلضافة إلى التنوع في
مف جيؿ المياجريف األوائؿ ،ؼ

المجاالت العممية ،واذا أضيؼ إلى ذلؾ أمواؿ األغنياء مف عرب ومسممي بريطانيا ،فإف المستقبؿ
االقتصادي سيكوف أفضؿ لؤلجياؿ القادمة مف أبناء العرب والمسمميف في بريطانيا ،وما يدؿ عمى

ذلؾ ،أف المياجريف األوائؿ كانوا إما فقراء ،وا ّما أصحاب دخؿ محدود ،ثـ تحسنت األ ح واؿ،
وأصبح ىناؾ أصحاب ميف ،وأكاديميوف ،ثـ تطور األمر إلى وجود أثرياء يربو عددىـ عف الخمسة
آالؼ ثري عمى مستوى بريطانيا ،ولكف رغـ كؿ ذلؾ ،فإف البطالة ال تزاؿ نسبتيا عالية بيف أبناء
الجالية العربية واإلسبلمية ،وىذه مشكمة تستدعي إيجاد حؿ ليا مف خبلؿ التخطيط السميـ،
واستثمار األمواؿ التي بحوزة األثرياء ىناؾ لدفع الفقر والبطالة عف أبناء الجالية.
وحتى رجاؿ الكنيسة ،فقد كاف ليـ مواقؼ إيجابية اتجاه العرب والمسمميف في بريطانيا،
وآخرىا تصريحات كبير أساقفة كانتربري وزعيـ الكنيسة األنجميكانية "رواف وليامز" حوؿ موضوع
تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية في بعض المجاالت ،مثؿ األحواؿ الشخصية والمسائؿ المالية ،عمى

()1
فإف ىذا الموقؼ مف
مسممي بريطانيا .ورغـ ما أثارية ىذه التصريحات مف ردات فعؿ متباينةّ ،
كبير األساقفة لو مدلوالت كثيرة ،أىميا ،أف المسمميف أصبح ليـ امتداد واسع في بريطانيا ،وىذا

االمتداد لو وزف وتأثير عمى الساحة البريطانية ،عدا أف المنيجية االعتدالية التي تسير عمييا

غالبية المسمميف في بريطانيا ساىمت في ظيور مثؿ ىذه التصريحات اإليجابية.
ىذه الشواىد ،وغيرىا كثير ،تشير إلى تعايش سميـ ،وتعاوف واحتراـ وانسجاـ في مجاالت

كثيرة ،ىذا عمى المستوى المحمي ،أما عمى المستوى الخارجي ،أي المواقؼ التي تخص قضايا

عربية واسبلمية ،فإف المجتمع البريطاني كانت لو وقفات مشيودة مع ىذه القضايا ،وأبرزىا قضيتا
فمسطيف والعراؽ ،حيث خرجت مسيرات وتظاىرات كثيرة تندد بمواقؼ الحكومة مف ىاتيف

القضيتيف ،ومف المواقؼ المشيودة في ذلؾ ،القرار الذي اتخذتو "نقابة المحاضريف الجامعييف

البريطانييف "  "University and college Unionلمقاطعة المؤسسات األكاديمية اإلسرائيمية
بسبب سياسات االحتبلؿ بحؽ الفمسطينييف ،كما يدعو القرار إلى تجميد التمويؿ األوروبي

لممؤسسات التابعة ليا(.)2

( )1األسقؼ والشريعة ،جريدة القدس (فمسطيف) ،العدد  ،2008/2/10 ،13821ص .17عالـ مسمـ بريطانيا يدافع
عف أسقؼ كانتربري ،جريدة القدس (فمسطيف) ،العدد  ،2008/2/12 ،13823ص.21

( )2المدلؿ ،وليد ،تحية ألساتذة الجامعات البريطانية ،جريدة فمسطيف العدد  ،2007/6/8 ،37ص.24
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عمى الصعيد ذاتو ،نجحت الجالية العربية واالسبلمية في بريطانيا في إقناع المسؤوليف عف
إعداد موسوعة أكسفورد الشييرة بتغيير رأييـ المتحيز لصالح الرؤية "الصييونية" لمصراع العربي

اإلسرائيمي ضد االنتفاضة الفمسطينية .فبعد سمسمة مف االتصاالت ،وحممة مف الرسائؿ االحتجاجية

قاـ بيا أبناء الجالية العربية اإلسبلمية في بريطانية  ،قرر القائموف عمى موسوعة أكسفورد تغيير
رأييـ في تعريؼ االنتفاضة الفمسطينية مف كونيا "حممة عنؼ مستمرة" يقوـ بيا العرب ضد

إسرائيؿ ،إلى اعتبارىا مقاومة مشروعة لبلحتبلؿ لؤلراضي الفمسطينية.

ونشرت مجمة "العروة" الشيرية الصادرة عف النادي العربي في بريطانيا في عددىا الصادر

مطمع شير نيساف الجاري(  )2007مقاالً تعمـ فيو قراءىا بتحقيؽ الحممة التي دعت

إلييا لتغيير

تعريؼ االنتفاضة في موسوعة أكسفورد البريطانية النجاح المطموب .كما نشرت المجمة رسالة مف

رئيس بعثة الجامعة العربية في بريطانيا  ،السفير "عمي محسف حميد"  ،يؤكد فييا نجاح االتصاالت
في إقناع القائميف عمى الموسوعة بتغيير تعريفيـ النتفاضة الشعب الفمسطيني.
وكانت طبعة موسوعة أكسفورد المنقحة الصادرة عاـ

 2000قد عرفت االنتفاضة بأنيا

"حممة عنؼ مستمرة مف العرب المقيميف في الضفة الغربية وغزة منذ عاـ

الموسوعة " :بالرغـ مف توقيع اتفاقية السبلـ بيف الفمسطينييف واإلسرائيمييف عاـ

 ."1987وقالت

 ،1993فإف عدداً

أصمت العنؼ ،وأقمقت عممية السبلـ".
مف األعماؿ اإلرىابية التي يقوـ بيا العرب قد ّ

غيرت الموسوعة
وتحت ضغط االتصاالت وحممة االحتجاج لمجالية العربية واإلسبلمية ّ
تعريفيا لبلنتفاضة .وقالت في طبعتيا الجديدة :لفظة "انتفاضة تشير بصورة رئيسة إلى انتفاضة

الفمسطينييف بيف أعواـ  1987و  1991ضد احتبلؿ إسرائيؿ لمضفة الغربية وقطاع غزة ،بعد حرب

األياـ الستة في  ."1967وأضافت تقوؿ" :تـ التوقيع عمى إعبلف المبادئ كإطار عاـ لمسبلـ بيف
اإلسرائيمييف والفمسطينييف في عاـ 1993؛ ولكف اتفاؽ اإلطار ىذا لـ يجر تطبيقو بالكامؿ"...

وأضافت" :االنتفاضة األخيرة ضد استمرار االحتبلؿ بدأت في سبتمبر .)1("2000

( )1العويديدي ،نور الديف ،االنتفاضة في اكسفورد مقاومة وليست إرىاباً( ،
.www.islamonline.net
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،2007/4/7 ،)2001

أما عمى مستوى البيت الداخمي ،فإف المستقبؿ يحمؿ في طياتو واقع

اً أفضؿ ،فتجاوز

الخبلفات العرقية أصبح مطمب الغاؿبية مف العرب والمسمميف ،وقد نجحت بعض الفئات في ذلؾ،

فعمى سبيؿ المثاؿ ،إنشاء "المجمس اإلسبلمي البريطاني"(  (mcbالذي يجمع تحت مظمتو حوالي

 500ىيئة محمية ووطنية ،وكذلؾ اتحاد الطمبة المسمميف ،الذي يضـ  27جمعية طبلبية ،مف ىذا
يتبيف أف األمور تسير لؤلفضؿ في ىذا المجاؿ.

اً ،فإف

مر مف حديث حوؿ المستقبؿ المتوقع لمعرب والمسمميف في بريطاني
بعد كؿ ما ّ
الباحث يرى أف مستقبميـ سيكوف أفضؿ بشكؿ عاـ ،وال يعني ىذا أف الطريؽ نحو األفضمية ال

تخمو مف عوائؽ ،فالتحديات ال تزاؿ ماثمة أماـ العرب والمسمميف في بريطانيا ،وما عمييـ إال

ي في التخطيط الواعي مع المصابرة والمثابرة ،وزرع بذور األمؿ في نفوس األجياؿ المقبمة ،
المض ّ
لتواصؿ المسيرة ،وتستمر في قيادة المركب بسبلـ.
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الخاتمة
لقد كاف الحضور العربي /اإلسبلمي في أوروبا قديماً ،وأخذ ىذا الحضور يزداد في القارة

األوروبية مف خبلؿ اليجرات المتتالية ،وأىـ اليجرات كانت بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث

احتاجت أوروبا إلى كثير مف األيدي العاممة ،بعد أف حصدت الحرباف العالميتاف أرواح حوالي 60

مميوناً ،عدا عف مبلييف الجرحى والمفقوديف ،ففتحت أوروبا أبوابيا الستقباؿ اآلالؼ مف المياجريف،
وخاصة مف المناطؽ العربية واإلسبلمية ،واستخداميـ ٍ
كأيد عاممة رخيصة ،واستمرت اليجرات حتى
يومنا ىذا ،وذلؾ الستمرار أسباب اليجرة ،ومف أىميا األسباب السياسية واالقتصادية.
ونتيجة لموجود العربي /اإلسبلمي الكبير في أوروبا ،فقد زادت أىمية بناء عبلقات بيف

العرب والمسمميف مف جية ،ودوؿ أوروبا مف جية أخرى ،وىناؾ عدة عوامؿ تشير إلى أىمية إقامة

ىذه العبلقات ،منيا عوامؿ جغرافية وأخرى تاريخية ،فضبلً عف المصالح المشتركة ،وىذه العبلقات

تفتح آفاقاً لمتعاوف بيف الجانبيف في مياديف عديدة :اقتصادية وسياسية وثقافية وأمنية.
ومما أثر عمى أوضاع العرب والمسمميف في أوروبا أحداث

 /11أيموؿ ،حيث تصاعدت

النظرة العنصرية ،عمى تفاوت بيف الدوؿ األوروبية ،ما استدعى وجود دعوات لدفع الروح العدائية،

واحبلؿ روح التعايش اإليجابي مكانيا ،والقت ىذه الدعوات استجابة مف الطرفيف ،إال أف عوائؽ

عديدة حالت دوف التعايش الحقيقي ،أو االندماج السميـ ،فكاف ال بد مف وجود خطوات تسيـ في

تذليؿ العقبات ،وازالة العوائؽ ،ومف ىذه الخطوات إقامة اتحادات ،وانشاء منظمات ومؤسسات
إسبلمية تعمؿ عمى امتداد الساحة األوروبية.

وتمثيبلً لمعبلقة بيف الجانبيف العربي /اإلسبلمي واألوروبي ،اختار الباحث بريطانيا كنموذج

لمدرسة ،ليتناوؿ مف خبلليا حاؿ العرب والمسمميف في أوروبا عف قرب وبشيء مف التفصيؿ،

خاصة أف "بريطانيا" تمتاز بتعددية ثقافية أكثر مف غيرىا مف دوؿ أوروبا الغربية.

بدأ االحتكاؾ بيف العرب والمسمميف مع البريطانييف في منتصؼ القرف السادس عشر،

حيث حصمت صدامات مع العثمانييف ،ومف ذلؾ الحيف أخذت المقاءات تتوالى بيف الجانبيف ،ما
اإلسبلمي ،وتشير المصادر
أدى إلى تعرؼ البريطانييف عمى اإلسبلـ ،فدخؿ قسـ منيـ في الديف
ّ
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البريطانية إلى أف "جوف نيمسوف" كاف أوؿ بريطاني يعتنؽ اإلسبلـ ،وفي فترة االستعمار البريطاني
لممناطؽ العربية واإلسبلمية في أوائؿ القرف التاسع عشر ،زاد االتصاؿ بيف الجانبيف ،وفتحت

بريطانيا أراضييا الستقباؿ أفواج مف المياجريف ،وقد شكؿ الباكستانيوف والبنغاليوف النسبة األكبر

منيـ.

لـ يتوقؼ عدد العرب والمسمميف في بريطانيا عف التصاعد ،وذلؾ الستمرار تدفؽ

المياجريف إلييا ،مف عماؿ وطبلب عمـ وطالبي المجوء السياسي ،باإلضافة إلى البريطانييف الذيف
دخموا في ديف اإلسبلـ ،وتقدر بعض المصادر عدد العرب والمسمميف في بريطانيا بثبلثة مبلييف،
وىـ بذلؾ يعتبروا أكبر أقمية دينية في بريطانيا ،مما دفعيـ لمبحث عف طرؽ تنظـ عبلقتيـ مع

المؤسسة البريطانية في النواحي كافة  ،التربوية والسياسية واالقتصادية وغيرىا ...ولكف رغـ سيرىـ
في ىذا المسار ،إال أنيـ واجيوا مشكبلت عديدة ،كاف مف أبرزىا :تشتتيـ وفرقتيـ ،والتمييز

العنصري ضدىـ ،مع إعبلـ بريطاني يغذي روح العداء اتجاىيـ ،وكذلؾ وجود أفكار متطرفة عند
بعضيـ ،عدا عف المشكبلت االجتماعية المختمفة الموجودة لدييـ...
وفي مواجية ىذه المشكبلت ،والتي تشكؿ تحدياً لمحضور العربي واإلسبلمي في بريطانيا،

لجأ العرب والمسمموف لمبحث عف حموؿ مناسبة ليا ،ومف الخطوات العممية التي لجأوا إلييا في ىذا
االتجاه ،إنشاء الجمعيات والمراكز والمؤسسات متنوعة األىداؼ ،محاولة منيـ لتنظيـ العمؿ،

وتجميع الجيود ،وقد لعبت ىذه الييئات دو اًر فاعبلً في تحصيؿ المكتسبات لمعرب والمسمميف في
بريطانيا ،وفي توجيييـ نحو التعايش اإليجابي ،واالندماج الحقيقي مع المجتمع البريطاني ببل

ذوباف ،ودوف التفريط باليوية ،وقد استطاعوا إعطاء نماذج متميزة في ذلؾ ،وشيد ليـ عمى نجاحيـ
أقطاب السياسة وقادة المجتمع البريطاني.
وقد برزت عمى الساحة البريطانية في القديـ والحديث شخصيات عربية واسبلمية مبدعة

في عطائيا ،وفي خدمة مجتمعيا ،وصدؽ االنتماء لو ،مما رفع مف نسبة االحتراـ لمعرب

والمسمميف ،وساىـ في تحسيف صورتيـ ،ومف ىؤالء عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،يوسؼ إسبلـ،

د .مجدي يعقوب ،المورد ىيدلي ،محمد صوالحة ،حياة سندي ،ندي حكيـ وغيرىـ..
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مف ىذا السرد لواقع العرب والمسمميف في بريطانيا ،يمكف استشراؼ المستقبؿ الذي ينتظرىـ ،فيو
مستقبؿ واعد ،يحمؿ في ثناياه حياة أفضؿ ،خاصة في ظؿ التعددية الثقافية التي تمتاز بيا

بريطانيا ،وسيكوف نموذجاً يحتذى بو في بقية الدوؿ األوروبية .ويرى الباحث أنو بيذه الدراسة قد

فتح آفاقاً جديدة ألبحاث مستقبمية.

133

التوصيات
أوالً :ضرورة وضع دراسات بشكؿ أوسع وأعمؽ عف واقع الجالية العربية واإلسبلمية في بريطانيا
لمنظر في:

 .1عبلقة الجالية مع المؤسسة البريطانية الرسمية السياسية.
 .2عبلقة الجالية مع المؤسسة البريطانية االقتصادية.
 .3عبلقة الجالية مع المؤسسة البريطانية التربوية.
 .4عبلقة الجالية مع المجتمع المدني البريطاني.

ثانياً :وضع دراسات مستقمة عف المشكبلت والعوائؽ التي تواجو الجالية العربية واإلسبلمية في
بريطانيا

ثالثاً :كتابة دراسات مفصمة عف الجمعيات والمؤسسات والمراكز العربية واإلسبلمية الموجودة في
بريطانيا ،مع ضرورة إبراز فعاليتيا وأثرىا عمى الساحة البريطانية.

رابعاً :وضع دراسات ترتقي بالوضع اإلسبلمي العربي واإلسبلمي في بريطانيا ،ألف بعض
االتجاىات المعادية لمعرب والمسمميف تمتمؾ آلية إعبلمية متطورة وواسعة ومؤثرة.

خامساً :دراسات عف شخصيات عربية واسبلمية كاف ليا دور في رفع نسبة االحتراـ لمعرب

والمسمميف عمى الساحة البريطانية ،مف خبلؿ آلية عممية في اختيار ىذه الشخصيات ،وفي

ىذا تقدير لجيودىـ ،وحفظ لفضميـ ،وتحفيز لغيرىـ.
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المراجع والمصادر
أوالً  :الق ارّين الكريم.
ثانياً  :المراجع والمصادر العربية:
 .1األزعر ،محمد خالد  ،الجماعة األوروبية والقضية الفمسطينية  ،عماف :دار الجميؿ ،ط ،1
1991ـ.

 .2أبو زيدوف ،وديع ،تاريخ األندلس .عماف ،األىمية لمنشر والتوزيع ،ط2005 ،1ـ.
 .3أبو شاور ،أحمد ،موسوعة أميرات الشعر العربي ،عماف :دار أسامة ،،ط2003 ،1ـ.
 .4أبو لغد ،إبراىيـ ،وآخروف،

العرب ومواجية إسرائيؿ ،احتماالت المستقبؿ  ،بيروت :مركز

دراسات الوحدة العربية ،ط2000 ،1ـ.
 .5اسبوزيتو ،جوف ؿ ،.التيديد اإلسبلمي خرافة أـ حقيقة ؟ (قاسـ ،عبده قاسـ ،مترجـ) القاىرة:
دار الشروؽ ،ط2002 ،2ـ.

 .6أحمد ،عبد الفتاح ،الغرب الوجو اآلخر ،القاىرة :دارالكاتب لمطباعة والنشر ،ط2002 ،1ـ.
 .7أميف ،جبلؿ ،عولمة القير ،القاىرة :دار الشروؽ ،ط2002 ،1ـ.
 .8بشاري ،محمد ،صورة اإلسبلـ في اإلعبلـ الغربي ،دمشؽ ،دار الفكر ،ط2004 ،1ـ.
 .9البياتي ،ياس خضير ،االتصاؿ الدولي والعربي ،عماف ،راـ اهلل :دار الشروؽ ،ط1،2006ـ.
 .10الجاسور ،ناظـ عبد الواحد ،تأثير الخبلفات األمريكية – األوروبية عمى قضايا األمة العربية ،
بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2007 ،1ـ.

 .11الجميؿ ،سيار ،العولمة والمستقبؿ ،عماف :األىمية لمنشر والتوزيع ،ط2000 ،1ـ.
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 .12الجندي ،أنور ،اإلسبلـ وحركة التاريخ  ،القاىرة :دار الكتاب العربي ،بيروت ،دار الكتاب
المبناني1980 ،ـ.
 .13حبيب ،الطاىر (محرر) ،صورة اآلخر العربي ناظ اًر وناظ اًر إليو  ،بيروت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،ط1999 ،1ـ.

 .14خضر ،بشارة ،أوروبا وفمسطيف مف الحروب الصميبية حتى اليوـ
(مترجـ)) ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية ،ط2003 ،1ـ.

( ،القاضي ،منصور

 .15خميؿ ،إبراىيـ ،نقاد األدب في األردف وفمسطيف  ،بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،
عماف :دار الفارس لمنشر والتوزيع ،ط2003 ،1ـ.
 .16خميؿ ،خميؿ أحمد ،موسوعة إعبلـ العرب المبدعيف في القرف العشريف  ،بيروت :المؤسسة
العربية لمدراسات والنشر ،ط2001 ،1ـ.
 .17الخوند ،مسعود،

األقميات المسممة في العالـ

 ،بيروت:

،Universal company

ط2006،2ـ.
 .18الديممي ،حافظ عمواف ،النظـ السياسية في أوروبا الغربية والواليات المتحدة ،عماف :دار وائؿ،
ط2001 ،1ـ.
 .19رضا ،محمد ،المسمموف في بريطانيا( ،الساعدي ،عبد األمير (مترجـ)) ،بيروت :دار اليادي،
ط1999 ،1ـ.

 .20الروضاف ،عبد عوف ،الشعراء العرب في القرف العشريف  ،عماف ،بيروت :األىمية لمنشر،
ط2005 ،1ـ.
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 .21سعد الديف ،محمد منير وآخروف،
النفائس ،ط2003 ،1ـ.

 .22سميماف ،عبد الحميد حامد،
2005ـ.

الجاليات اإلسبلمية في أوروبا الغربية  ،بيروت ،دار

انتشار اإلسبلـ في أوروبا  ،السعودية :مكتبة المتنبي ،ط ،1

 .23شاىيف ،أحمد عمر ،موسوعة كتّاب فمسطيف في القرف العشريف
لمدراسات والتوثيؽ ،ط2000 ،1ـ.

 ،غزة :المركز القومي

 .24الشمبي ،جماؿ ،العرب وأوروبا :رؤية سياسية معاصرة ،عماف :مطبعة الجامعة األردنية ،ط،1
2000ـ.

 .25شواىيف ،خير ،دور العمماء العرب في نيضة الحضارة الغربية  ،عماف :دار المسيرة ،ط،1
2007ـ.

 .26ضناوي ،محمد عمي ،األقميات اإلسبلمية في العالـ ،بيروت؛ مؤسسة الرياف ،ط1992 ،1ـ.
 .27طماشي ،محمد ،عظماء ومفكروف يعتنقوف اإلسبلـ ،دمشؽ :دار المحبة ،ط1،1991ـ.
 .28الطيار ،صالح ،وآخروف ،العبلقات العربية -األوروبية حاضرىا ومستقبميا  ،باريس :مركز
الدراسات العربي األوروبي ،ط1997 ،1ـ.
 .29عبد القادر ،حسيف ،فرنسا واألدياف السماوية ،القاىرة :دار ببلؿ ،ط1998 ،1ـ.
 .30عتريس ،محمد ،معجـ بمداف العالـ ،القاىرة :الدار الثقافية لمنشر ،ط2002 ،1ـ.
 .31العسمي ،بساـ ،األياـ الحاسمة في الحروب الصميبية ،بيروت :دار النفائس ،ط1983 ،2ـ.
 .32عمارة ،محمد ،الغرب واإلسبلـ أيف الخطأ وأيف الصواب  ،القاىرة :مكتبة الشروؽ الدولية،
ط2004 ،1ـ.
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 .33عمارة ،محمد ،اإلسبلـ والتحديات المعاصرة  ،القاىرة :نيضة مصر لمطباعة والتوزيع ،ط ،2
.2004

 .34عمارة ،محمد ،اإلسبلـ في عيوف غربية ،القاىرة :دار الشروؽ ،ط2005 ،1ـ.
 .35العودات ،يعقوب ،مف أعبلـ الفكر واألدب في فمسطيف ،القدس ،دار اإلسراء ،ط1992 ،3ـ.
 .36غرباؿ ،محمد شفيؽ ،وآخروف،

الموسوعة العربية الميسرة  ،القاىرة ،دار الجيؿ ،الجمعية

المصرية لنشر المعرفة ،ط1995 ،1ـ.
 .37غوبتا ،انجاف وآخروف ،الجالية العربية في بريطانيا  ،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،
ط2002 ،1ـ.
 .38فرحاف ،إسحؽ أحمد ،مواقؼ وآراء سياسية في قضايا وطنية وعربية واسبلمية  ،عماف :دار
الفرقاف ،ط1997 ،1ـ.
 .39القاسـ :سميح ،مطالع مف أنطولوجيا الشعر الفمسطيني ،حيفا :دار عربسؾ ،ط1990 ،1ـ.
 .40القرضاوي ،يوسؼ ،فقو األقميات المسممة ،القاىرة :دار الشروؽ ،ط2001 ،1ـ.
 .41كارلسوف ،انجمار ،اإلسبلـ وأوروبا تعايش أو مجابية ؟ (بوتاني ،سمير ،مترجـ) القاىرة:
مكتبة الشروؽ الدولية ،ط2003 ،1ـ.
 .42الكتاني ،عمي بف المنتصر ،المسمموف في أوروبا وأمريكا  ،بيروت :دار الكتب العممية ،ط ،1
2005ـ.
 .43كسبة ،مصطفى دسوقي ،المسمموف في أوروبا التاريخ واألقميات (ىدية مجمة األزىر) عدد ذي
الحجة 1417ىػ1997 .ـ.
 .44الكيالي ،عبد الوىاب ،وآخروف،

موسوعة السياسة  ،بيروت :المؤسسة العربية لمدراسات

والنشر ،ط1979 ،1ـ.
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 .45البلوندي  ،سعيد ،فوبيا اإلسبلـ في الغرب  ،القاىرة  :دار أخبار اليوـ ،ط2006 ،1ـ.
 .46المبارؾ ،راشد ،فمسفة الكراىية(دعوة إلى المحبة) ،بيروت :دار صادر ،ط2001 ،1ـ.
 .47محمود ،عمي حسف،

فرنسا والصراع العربي اإلسرائيمي  ،اإلمارات :مركز زايد لمتنسيؽ

والمتابعة ،ط2002 ،1ـ.

 .48مشارقة ،تيسير ،قضايا اعبلمية معاصرة ،الخميؿ ،فمسطيف :مركز وطف ،ط1999 ،1ـ.
 .49مطر ،نبيؿ ،اإلسبلـ في بريطانيا (( )1685-1558عباس ،بكر (مترجـ)) ،القاىرة :المجمس
األعمى لمثقافة ،ط2002 ،1ـ.

 .50مولمر ،ىارلد( .تعايش الثقافات  ،أبو ىشيش  ،إبراىيـ (مترجـ) ) ليبيا :دار الكتاب الجديد،
ط2005 .1ـ.
 .51النمورة ،محمود طمب خميؿ ،الغرب واإلسبلـ وفمسطيف  ،الخميؿ :مطبعة بابؿ الفنية ،ط ،1
2006ـ.
 .52النوري ،محمد جواد ،مف أعبلـ الفكر واألدب في التراث العربي ،حيفا :مجمة الحياة ،ط.1
 .53نيمسوف ،يورغف ،المسمموف في أوروبا ( ،شميط ،وليد ،مترجـ) ،بيروت ،دار الساقي ،ط ،1
(.)2005

 .54ىوبسوف ،جوف إـ .الجذور الشرقية لمحضارة الغربية (،قابيؿ ،مناؿ ،مترجـ) .القاىرة :مكتبة
الشروؽ الدولية ،ط2006 ،1ـ.

 .55و ازرة الخارجية ،وشؤوف الكومنولث /لندف ،المسمموف في بريطانيا2006 ،ـ.
 .56ياسيف ،السيد ،الحرب الكونية الثالثة عاصفة سبتمبر والسبلـ العالمي  ،دمشؽ ،بيروت :دار
المدى ،ط2003 ،1ـ.

139

 .57اليسوعي ،روبرت ب .كامبؿ،

أعبلـ األدب العربي المعاصر  ،بيروت :الشركة المتحدة

لمتوزيع ،ط.1996 ،1
ثالثاً :المراجع األجنبية :
1- Danial, Norman . . Islam and the West, First published , by Edinburgh
University Press . England . 1960.
2- Nonneman , Gerd , Tim N. , Bogdan S.. Muslim Communities in the
New Europe . 1997.
رابعاَا ً  :الدوريات :
 .1العناني ،خميؿ ،ثورة أوروبا ضد الحجاب ،أـ ضد اليوية اإلسبلمية؟ البياف ،العدد
2004ـ.

،197

 .2صالح ،فخري ،العبلمة حسف الكرمي جسرييف التراث والعصر ،مجمة العربي ،العدد ،587
2007ـ.

 .3الكرمي ،حسف ،قدسية فمسطيف عند المسمميف ،شؤوف فمسطينية ،العدد 1972 ،11ـ.
 .4عبلء الديف ،بكري ،أوروبا واإلسبلـ ،الفكر العربي ،السنة الثانية ،العدد 1981 ،1ـ.
 .5الفاروقي ،سيى التاجي ،المسمموف في بريطانيا ،المستقبؿ العربي ،العدد 2002 ،286ـ.
 .6تقي الديف ،أحمد السيد ،ذىب ولـ يعد ،مجمة األزىر السنة 2003 ،76ـ.
 .7سويس ار :حزب مسيحي يرشح محجبة لبلنتخابات ،مجمة المنبر ،العدد 2004/7 ،41ـ.
 .8جبلفانس ،بندلي ،صوت المسمميف في المجتمع األوروبي ،مجمة كنعاف ،العدد
1996ـ.

140

،80

خامساً :الصحف:
 .1المدلؿ ،وليد ،تحية ألساتذة الجامعات البريطانية ،جريدة فمسطيف (فمسطيف) ،العدد .37
 .2ىجمة لمنع بناء مآذف ومساجد في عواصـ أوروبية ،جريدة فمسطيف (فمسطيف)
 ،2007/5/31العدد .29

 .3إيراف تستدعي سفير الدنمارؾ ،جريدة القدس(فمسطيف) ،2008/2/15 ،العدد .13826
" .4فتنة" عنواف الفيمـ المسيء لئلسبلـ في ىولندا ،جريدة القدس(فمسطيف)،
العدد .13822

،2008/2/11

 .5األسقؼ والشريعة ،جريدة القدس (فمسطيف) ،العدد .2008/2/10 ،13821
 .6عالـ مسمـ ،بريطانيا يدافع عف أسقؼ كانتربري ،جريدة القدس (فمسطيف) ،العدد

،13823

 .7كاتبة إيطالية :شرؼ لي أف أتحدث عف اإلسبلـ ،جريدة القدس(فمسطيف) ،العدد

،13803

.2008/2/12

.2008/1/22

 .8السيد رضواف ،عبلقات الغرب باإلسبلـ ىؿ ىي تطورات حقيقية؟ جريدة القدس(فمسطيف)،
العدد .2007/10/17 ،13709

 .9طفؿ مسمـ يستوقؼ في مطارات دولية بشبية اإلرىاب ،جريدة القدس(فمسطيف) ،العدد
.2007/8/22 ،13654

 .10ساركوزي :أنا صديؽ إلسرائيؿ ،جريدة القدس(فمسطيف) ،2008/2/15 ،العدد .13826
 .11سادساً :اإلنترنت :

141

1. www.ihrc.org.uk.
2. www.alquds.co.uk.
3. www.islamicnews.net.
4. www.kenshrin.com.
5. www.aljazeera.net.
6. www.altwasul.net.
7. www.alarabiya.net.
8. www.almadapaper.com.
9. www.raiat_altuheed.net.
10.ar.wikipedia.org.
11.arbic.cnn.com .
12.www.alriydh.com.
13.www.thakafa.net.
14.www.islamonline.net.
15. www.azzaman.com.
16.www.qantra.de.
17.www.arabiyat.com.
18..net www.islamtoday.
19.league.org www.muslimworld.
20.blogapot.com.
21.www.balagh.com.
22.www.arabsys.net.
23.www.islamicnees.net.
24.www.alarabontine.ory.
25.forum. amrkhaled.net.
26.www.elakhbar.org.eg.
27.www.26sep.net.
28.www.almojtamaa-mag.com .
29.www.fco.gou.uk
30.www.rabitat – alwaha.net.
31.www.al-shia.com.
32.www.al-khoei.us.
33.news.bbc.co.uk
34.www.arabrenewal.org
35.www.naba.org.uk

فيرس الجداول
الصفحة

اسم الجدول

142

رقم الجدول

1.2

تقرير عدد المسممين في بريطانيا في العام 1981

31

2.2

تقرير عدد المسممين في بريطانيا في العام 1991

31

3.2
4.2

التنوع العرقي بين المسممين
أىم المراكز التي يعيش فييا المسممون في

33
36

بريطانيا
1.5

تسجيل سنوي لممساجد (  1966ـ ) 1985

143

122

فيرس المحتويات
الصفحة

الموضوع
بياف

د

اإلىداء

ىػ

الشكر والتقدير

و

الممخص العربي

ز

الممخص اإلنجميزي

ي

abstract

ؾ
1

المقدمة
الفصؿ األوؿ :العرب والمسمموف في أوروبا
 1.1تمييد

2

 2.1تعايش العرب والمسمميف في المجتمعات األوروبية:

3

 3.1عوائؽ التعايش

4

 1.3.1الصورة السمبية لكؿ طرؼ في ذىف اآلخر
بي:
 1.1.3.1صورة اإلسبلـ والعرب والمسمميف في الذىف الغر ّ
 2.1.3.1صورة األوروبي في الذىف العربي واإلسبلمي:

4
4
7

 2.3.1النظرة االستعبلئية عند األوروبييف:

17

 3.3.1القصور العربي واإلسبلمي تجاه الغرب

18

 4.1دور المؤسسات العربية واإلسبلمية األوروبية في تحقيؽ التعايش

19

 5.1دعوات أوروبية لمتعايش:

21

الفصل الثاني :دراسة وحالة وضع العرب والمسممين في بريطانيا

25

 1.2وصؼ عاـ لبريطانيا

26

 2.2تمييد

27
 1.2.2تاريخ اليجرة العربية واإلسبلمية إلى بريطانيا

29

 2.2.2البنية الثقافية لمعرب والمسمميف في بريطانيا

32

 3.2.2أماكف وجود المسمميف في بريطانيا وتعدادىـ

36

 3.2عبلقة الجالية العربية واإلسبلمية مع المؤسسة البريطانية

37

 1.3.2العبلقة مع المؤسسة التربوية والتعميمية

37

 1.1.3.2تاريخ المدارس اإلسبلمية

38

 2.1.3.2القانوف اإلصبلحي في التربية والتعميـ عاـ1988

39

 3.1.3.2تقارير تربوية

40

 4.1.3.2التمييز العنصري في المدارس الحكومية

42

144

 5.1.3.2الحكومة البريطانية والمدارس اإلسبلمية
 2.3.2العبلقة مع المؤسسة االقتصادية

43
46

 1.2.3.2البنوؾ البريطانية والنظاـ المصرفي اإلسبلمي
 3.3.2العبلقة مع المؤسسة السياسية

49
51

 1.3.3.2أشكاؿ المشاركة السياسية

52

 2.3.3.2اىتماـ المؤسسة البريطانية الرسمية والحزبية بمسممي بريطانيا

56

 4.3.2مسممو بريطانيا والحقوؽ المدنية

57

الفصل الثالث :المشكالت التي تواجو العرب والمسممين في بريطانيا ودور الجمعيات اإلسالمية في حميا

61

 1.3المشكبلت التي تواجو العرب والمسمميف في بريطانيا

62

 1.1.3التشتت ودعـ وحدة الصؼ

62

 2.1.3التمييز العنصري والديني

63

 3.1.3اإلعبلـ السمبي

66

 4.1.3الياجس األمني

69

 5.1.3األفكار المتطرفة واالتجاىات الضالة

73

 1.5.1.3األفكار المتطرفة

74

 2.5.1.3االتجاىات الضالة

76

 6.1.3المشكبلت االجتماعية

76

 2.3الييئات العربية واإلسبلمية في بريطانيا

79

 1.2.3البعثة اإلسبلمية في بريطانيا

80

 2.2.3االتحاد اإلسبلمي النسوي

80

 3.2.3اتحاد جمعية الطمبة المسمميف

81

 4.2.3الوقؼ التعميمي اإلسبلمي

81

 5.2.3اتحاد الجمعيات اإلسبلمية في بريطانيا وايرلندا

82

 6.2.3المؤسسة اإلسبلمية

82

 7.2.3جمعية دعوة اإلسبلـ

84

 8.2.3النادي العربي في بريطانيا

84

 9.2.3منظمة اإلغاثة اإلسبلمية

85

 10.2.3مؤسسة اإلماـ الخوئي الخيرية

85

 11.2.3مؤسسة دار اإلسبلـ

86

 12.2.3المجمس اإلسبلمي البريطاني

86

 13.2.3الرابطة اإلسبلمية ورابطة مسممي بريطانيا (ماب )MAB

88

 14.2.3جمعية عمماء االجتماعيات المسمميف في بريطانيا

89

145

 15.2.3جمعية المرأة المسممة ببريطانيا

90

 16.2.3جمعيات قومية

91

 17.2.3جمعيات تخصصية

91

 3.4إنجازات المجتمعات والمؤسسات العربية واإلسبلمية في بريطانيا
الفصل الرابع :شخصيات عربية واسالمية في بريطانيا

91
93

 1.4يوسؼ إسبلـ

94

 1.1.4سيرة حياتو

94

 2.1.4قصة إسبلمو

95

 3.1.4نشاطاتو "يوسؼ إسبلـ"

96

 1.3.1.4نشاطو السياسي

97

 2.4ندى حكيـ

98

 1.2.4إنسانيتو

98

 2.2.4ىواياتو

98

 3.2.4محطات في حياتو

99

 3.4المورد ىيدلي

99

 4.4حياة سندي

101

 1.4.4حياة سندي في لندف

101

 2.4.4الحفاظ عمى اليوية

102

 3.4.4إنجازات عممية

103

" 4.4.4حياة" في روسيا

104

 5.4.4القصور العربي اتجاه العمماء

104

 6.4.4استقرارىا في بريطانيا

106

" 5.4محمد كاظـ" صوالحة

106

 1.5.4مولده ونشأتو

106

 2.5.4نشاطو في بريطانيا

106

 3.5.4شخصيتو المعتدلة

108

 6.4مجدي يعقوب

108

 1.6.4إعطاء مميز

109

 2.6.4متقاعد ال يتقاعد

110

 7.4حسف الكرمي

111

 1.7.4بيئة األدب والعمـ

111

 2.7.4العمؿ المعجمي

111

146

 3.7.4فشاعر العرب والمسمميف في بريطانيا اتجاىو

112

 4.7.4حنينو لوطنو

113

 5.7.4آثاره ووفاتو

113

 8.4سممى الخضراء الجيوسي

114

 1.8.4ثقافتيا األدبية

114

" 2.8.4سممى" الشاعرة والناقذة

115

 3.8.4مشاريع "سممى" وأوسمتيا

116

 4.8.4مؤلفاتيا

117

 5.8.4عمميا الحالي

117

الفصل الخامس :مستقبل العرب والمسممين في بريطانيا

118

 1.5مستقبل العرب والمسممين في بريطانيا

119

الخاتمة

132

التوصيات

135

المراجع

136

فيرس الجداوؿ

144

فيرس المحتويات

145

والحمد هلل أوالً وأخي اًر

147

