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ABSTRACT 

 
Europe plays a major role in the spread of culture, economy and social 

movements in the world. With the growing population of this distinctive 

geographic area, the Muslim minorities has emerged randomly on east and west 

of Europe. Where there are officially multiple minorities recognized in Europe, 

but there are some counties where the amount of persecution of minorities is 

noticeable _particularly Muslim_ this force them to frequently concealed their 

beliefs and religious practices, and pretending embracing the beliefs that keep 

pace with general trend of the country, in order to avoid being under persecution. 

From the above mentioned, this paper is concerned with addressing the following 

issues: 

- The definition of minorities, their origins and some related concepts to 

minorities. 

- Determine the geographic location of the presence of Muslim minorities 

in Europe. 

- The most prominent problems and difficulties of Muslim minorities in 

Europe. 

Key words: Geographic locution – sectarian divisions – minorities – 

persecution - racism 

 
  

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 142 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الملخص

ومع تزايد عدد السكان  امل.العواحلركات االجتماعية يف  واالقتصادتلعب القارة األوروبية دوراً كبرياً يف انتشار الثقافة 
حيث توجد  غرباً.و اراضيها شرقًا  علىبرزت األقليات املسلمة املتوزعة عشوائيًا  املميزة،هذه الرقعة اجلغرافية  على

وخباصة  –ولكن هناك بعض الدول اليت يكثر فيها اضطهاد األقليات  أوروبا،أقليات متعددة معرتف هبا رمسياً يف 
اير االجتاه العام املعتقدات اليت تس باعتناقوالتظاهر  الدينية،عقائدهم وشعائرهم  أفاءمما جيربهم علي  –املسلمة 
 .االضطهادعن ذلك  مبنأىيكونوا  حىت للدولة،

 التالية:النقاط  إىلفإن هذه الورقة البحثية هتتم بالتطرق  ذكره،ومما تقدم 
 وبعض املفاهيم األخرى املرتبطة هبا.مفهوم األقليات ونشأهتا  -
 أوروبا.حتديد املوقع اجلغرايف لتواجد األقليات املسلمة يف  -
 أبرز مشاكل األقليات املسلمة يف أوروبا. -

 المفتاحية:الكلمات 
  العنصرية. –االضطهاد  –األقليات  –الطائفية  االنقسامات-اجلغرايف املوقع 
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 مــــقـــدمـــــــــة

تعد قضية األقليات اإلسالمية يف أوروبا واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل ، إذ حناول يف هذه الدراسة عرض 
واقع مشكالت األقلية املسلمة يف القارة ، حيث ال خيفى أن ألوروبا مكانة خاصة سواء يف عالقاهتا التارخيية واجلغرافية 

لدين القتها املعاصرة ، ال سيما اليوم حيث أصبح اإلسالم يف أكثر من دولة أوروبية ايف توزيع املسلمني ، أو يف طبيعة ع
الثاين بعد املسيحية ، فكان ذلك الداعي ايل الكتابة يف هذا املوضوع ، لنحدد فيه اجلوانب اليت تبني األخطار النامجة 

نا بتقسيم ة علي أراضيها ، ولتوضيح كل ذلك قممن جراء عدم وجود قوانني دولية تقوم حبماية األقليات املسلمة املنتشر 
 عالقتها ببعض املفاهيم األخرى . –نشاءهتا  –الدراسة إيل ثالث مباحث : املبحث األول األقليات ) مفهومها 

مستقبل  –األقليات املستقرة يف القارة  –وحتدث املبحث الثاين عن: وصف جغرايف وسياسي لدول القارة األوروبية 
السكان املسلمني فيها(. أما املبحث الثالث: تناول أبرز مشاكل األقليات املسلمة، إضافة إىل مجلة من التوصيات اليت 

 مت استخالصها من خالل هذه الدراسة.

 األقليات  األول:المبحث 

 تعريفها لغة واصطالحاً  –مفهومها  األول:المطلب 

هي جمموعات بشرية ذات مسات وخصائص ختتلف عن مثيالهتا يف جمتمع األكثرية،  (Minorities) األقليات
 1ثنية أو دينية مشرتكة بني أفرادها.اولكل أقلية منها مسات قومية أو 

ختتلف األقليات فيما بينها نوعاً وهوية وانتماء، كما تأخذ تسميات خمتلفة مثل: جالية أو فئة أو طائفة أو ملة أو فرقة 
ة وغريها من تسميات تدل يف الغالب على جذور األقلية وأصوهلا، وهويتها االجتماعية والبشرية. وتنضوي أو جمموع

حتت مفهوم األقليات أمناط وأنواع خمتلفة منها: األقلية العرقية واألقلية الدينية واألقلية اللغوية واألقلية املذهبية واألقلية 
 نها ومتفرع واألقلية الثقافية واألقلية السياسية واألقلية االقتصادية ـ وما عداها مشتق مالقبلية ـ العشائرية واألقلية اإلقليمية 

 

                                                           
 الساعة الثالثة مساءاً. م،25/8/2016مت الدخول  م،2013ديسمرب  15، األقليات املسلمة يف الصني، األحد عبد املعنيآل حسني، فايز  1

www.fayz2013blogspot.com 
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أو عنصرية وغري ذلك. ومع ذلك فإن األقليات العرقية  2ثنيةاعنها أو جامع هلا بصيغة أو بأخرى، مثل القول بأقلية 
ألقلية من وراء أغلب الصراعات اليت تنشب بني اوتك ثنية العنصرية، هي أكثر أمناط األقليات ظهورًا يف العاملواال

 واألكثرية يف بلد ما.

ما من الناحية أ وجيدر بالذكر أن مفهوم األقلية يذوب أحياناً يف مفهوم القومية، ويثري هذا جدالً حول جمموعة بشرية ما،
قلية وهويتها. ظر عن نوعية األالعددية فاألمر متباين من حيث القول بنسبة مئوية حتدد األقلية واألكثرية، بغض الن

  %50والغالب أن تسّمى جمموعة بشرية، أقلية إذا كان عدد أفرادها يقل عن 

 الرمسي املوقف عن النظر بصرف %0.1و بل %1 عن النسبة هذه تقل وقد. ما لبلد اإلمجايل السكان جمموع من
 .منها

 :واصطالحاً( )لغةتعريف األقلية 

: فمنها معىن 3عاينثالثة م تتضمن: ترجع لفظة أقلية لغة إىل مادة قلل وبالرجوع هلذه املادة يف املعاجم جند أهنا لــغـــة
قال يف اللسان:" الِقْلة خالف الكثرة"، ، و 4﴿واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم﴾  الِقْلة اليت هي ضد الكثرة قال اهلل تعاىل
ه فسري قول ابن مسعود "الربا وأن كثر فهو إىل ُقل" قال: هو وإن كثر فليست لومنها ذهاب الربكة قال أبو عبيد يف ت

لة  بركة" فـي حديث وقال يف اللسان :" و   يعين أنه ممحوق الربكة"  وكذلك قال الزخمشري: " الُقل والِقلة كالذُّل والذِّ
ول إِلـى النقص،  أَنه وِإن كان زيادة فـي الـمال عاجالً فإنه يـَؤُ ابن مسعود: الرِّبا، وِإن َكثُر، فهو إِلـى ُقَل؛ معناه ِإلـى ِقلَّة َأي 

كقوله: ميـَحق اهلل الرِّبا ويـُْربـي الصََّدقات"، ومنها الضعة والدونية: قال يف اللسان:" الُقل من الرجال: اخلسيس 
هذه املعاين اللغوية،  كاد تعود إىلومن األشياء اللطيفة أن االجتاهات املعاصرة يف بيان مفهوم األقلية وتعريفها ت  الدين"

 فمفهوم األقلية له فيها ثالثة اجتاهات: اجتاه ينظر إىل العدد وبناء عليه ينظر إىل األقلية على أهنا األقل عددا بالنسبة 

 

                                                           
ي ختتلف عن اجلماعات وه اليهودي،ثينية هي مجاعة بشرية تشرتك يف خصائص ثقافية معينة مثل اللغة أو الدين كاجلنس الفرنسي أو اجلنس اجلماعة اال 2

فعلية وغريها من وترتبط تلك اخلصائص ارتباطا جوهرياً بالقدرات أو الكفاءات الذهنية أو ال للتغيري،خصائص عضوية طبيعية غري قابلة  علىاألخرى اليت تقوم 
 .7(، صم1982،واألجنل )القاهرة: ،، املدخل لدراسة األقلياتحبر مسرية)، ثقايفالقدرات غري العضوية اليت ميكن حتديدها اجتماعياً علي أساس 

     .123،(د.ت ،1ط، صادرالعرب، دار  بريوت: لسان)املصري، اإلفريقي حممد بن مكرم ، بن منظورا  3
    .86األية  األعراف،سورة  4
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 للجماعة األخرى األكثر عددا وانطالقا من ذلك تعرف األقلية أهنا:" جمموعة من السكان هلم عادة جنسية الدولة غري
أهنم يعيشون بذاتيتهم وخيتلفون عن غالبية املواطنني يف اجلنس أو اللغة أو العقيدة أو الثقافة أو التاريخ أو العادات أو  

غلبية أي طائفة من البشر املنتمني إىل جنسية دولة بعينها مىت متيز عن أ»، وأيضا األقلية يف هذا االجتاه هي: «كل ذلك
كون هذه ، ومن املمكن أن ت«كان يف الدولة املعنية من حيث العنصر أو الدين أو اللغةاملواطنني املكونني لعنصر الس

اجلماعة صاحبة النفوذ والتأثري يف اجملتمع و اجتاه ينظر إىل القوة والتأثري وبناء عليه ينظر إىل األقلية على أهنا اجلماعة 
تعرف األقلية  ألقوى اليت يتكون منها اجملتمع و من ذلكاألضعف اليت ال سيطرة هلا يف اجملتمع بالنسبة لبقية اجلماعة ا

أهنا " جمموعة من األشخاص يف الدولة ليست هلا السيطرة أو اهليمنة، تتمتع جبنسية الدولة إال أهنا ختتلف من حيث 
مكن أن تكون ومن امل  اجلنس أو الديانة أو اللغة عن باقي الشعب، وتصبو إىل محاية ثقافتها وتقاليدها ولغتها اخلاصة"

 األقلية على أهنا وبناء عليه ينظر إىل  هذه اجلماعة هي األكثر عددا يف اجملتمع، واجتاه ينظر إىل املكانة والرفعة والوجاهة
اجلماعة املستضعفة مهضومة احلقوق اليت ينظر إليها نظرة دونية وانطالقا من ذلك تعرف األقلية أهنا "جمموعة من مواطين 

بقية مواطنيها من حيث اجلنس أو الدين أو اللغة أو الثقافة تقبع يف ذيل السلم االجتماعي" ومن  الدولة ختتلف عن
املمكن أن تكون هذه اجلماعة هي األكثر من حيث العدد، وقد يظهر أن تكون النظرة إىل األقلية من وجهة القوة 

با األحوال للنظر إليها من ناحية العدد، إذ غالوالتأثري ومن وجهة املكانة متالزمة من حيث الواقع يف أغلب األحيان و 
ننا تعريف ، وعلى ذلك فإنه ميك-إال يف القليل النادر -ما تكون األكثرية العددية هي األقوى صاحبة املكانة والوجاهة

ز عنهم إما يتشكل أقلية عددية بالنسبة لتعداد بقية املواطنني تتم -أية دولة -" األقلية": أهنا جمموعة من مواطين الدولة
عرقيا أو قوميا أو دينيا أو ثقافيا أو لغويا أو كل ذلك، وهي يف الغالب األعم تعاين من ضعف أو نقص يف القوة أو 
املكانة تؤثر على وضعها السياسي واالجتماعي يف اجملتمع" ومن البني أن هذا املعىن االصطالحي لألقليات ال وجود له 

 م هذه الدولة، " واليت تفرض سلطاهنا على مجيع القاطنني إلقلي دولة يطلق عليها لفظ " إال يف ظل الوحدة السياسية اليت
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وأما خارج إطار الدولة القومية فال معىن للحديث عن األقليات ؛ فإن كل جمموعة عرقية أو لغوية أو دينية تكون وحدة 
 .5مستقلة

اجلماع أفراد مجيع إليها.حبيثيتمتع تنتمي اليت الدولة حدود خارج تعيش مجاعة كل على األقلية لفظ يطلق اصطالحا:
يرى )القرضاوي( أن رواج هذه الكلمة يف عصرنا "نتيجة لكثرة اهلجرات وتقارب العامل بعضه  اجلنسية. يسمى مبا اليوم ة

و من األقطار تتميز عن أكثرية أهله يف الدين، أو املذهب أويعرفها كما يلي "كل جمموعة بشرية يف قطر  6بعض". مع
  7العرق، أو اللغة، أو حنو ذلك من األساسيات اليت تتميز هبا اجملموعات البشرية بعضها عن بعض."

 الفقه. كتب أو التاريخ، مصادر يف ذكر له يرد مل حيث احلايل، القرن يف املصطلح هذا ظهور بدأ وقد

مع األغلبية يف احلقوق املدنية والسياسية، مع االعرتاف هلا حبق االختالف  ةاألقليات عادة املساواوتشمل مطالب 
 .8والتميز يف جمال االعتقاد والقيم

ضمن  هي تلك المجموعات الصغيرة من المسلمين التي تعيش وبناء عليه ميكننا القول بأن املراد باألقليات املسلمة:
 رعايا دولة من الدول األغلبية فيها لغير المسلمين.

 ات: ــيـــأة األقلـــشــن الثاني:المطلب 

ُوجدت األقليات والفوارق البشرية واالجتماعية والطبقات يف جمتمعات بلدان احلضارات األوىل، واستمر وجودها حىت 
ق حنتيجة عدم استقرار اجلماعات السكانية، ومن جراء تشابك العالقات االقتصادية واالجتماعية وتالاليوم، 

احلضارات، وتكّون فوارق البىن االجتماعية والبشرية يف بيئات جغرافية متباينة، واختالف يف توزيع الثروات واملوارد، 
 وبالتايل ظهور مستِغل ومستَغل، فنشأت أقليات حمكومة ومضطهدة من قبل أكثريات يف ممالك التاريخ، جراء الغزو 

 

                                                           
  .12مصدر سابق ص ، لدراسة األقليات حبر، مسرية: املدخل 5
 .15 ص ،(م2001- هـ1422 األوىل، الطبعة الشروق، دار مكتبة) ،املسلمة " األقليات فقه يف" :القرضاوي، يوسف 6
  .15املصدر السابق، ص 7
       .275ص  (،م2002/2003 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة،معاصرة، )فقهية  ، قضاياقمحيش، عبد احل 8 
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ت  خلدم الغالبني. وقد كانت مسألة األغلبية واألقلية حمور معظم الصراعاواالحتالل واهلجرة والتهجري وسوق املغلوبني
 على السلطة والنفوذ والتملك والسيطرة على الثروات واملوارد واألرض، منذ أقدم العصور حىت اليوم.

 كثريةأ قبل من االستيطاين واالحتالل الغزواهلجرة أو التهجري، و  :9تنشأ األقليات عادة نتيجة عمليتين أساسيتين هما
 .بلد أو إلقليم

 أي حترك جمموعة بشرية من مواطنها األصلية وانتقاهلا إىل مكان آخر تعيش فيه جمموعة بشرية تؤلف : لهجرةا
أكثرية، طوعاً، بدوافع اقتصادية أو اجتماعية أو غريها. مثل هجرة األتراك للعمل يف أملانية، وهجرة اهلنود 

ة إىل البلدان آسيوية وإفريقية سابقوالباكستانيني وغريهم إىل دول اخلليج العريب. وهجرة أبناء مستعمرات 
 السابقة )اململكة املتحدة، وفرنسا وهولندا(. االستعمارية

 فحركة قسرية يُطرد فيها السكان من ديارهم بالقوة إىل مكان آخر يصبحون فيه أقلية، مثل هتجري  :لتهجيرا
اسع عشر، روسية، يف القرن التاألرمن من شرقي األناضول، والشركس من القفقاس الشمايل على يد القيصرية ال

وطردهم إىل بنغالدش من قبل السلطة البوذية  Rohingya وكذلك هتجري املسلمني من شعب الروهينغيا
إىل تايلند، يف  رماينمااملسيحي من  Karen (، اليت هجَّرت أيضًا شعب الكارنا)بورم رميامنااحلاكمة يف 

العقد األخري من القرن العشرين. واألمثلة على هذا النمط من نشوء األقليات كثرية يف التاريخ القدمي واملعاصر 
 الثالث.دول العامل  ويف أحناء شىت من العامل؛ والسيما يف بلدان

 هم وأراضيهم تفرض سيطرهتا على سكانه وتضمّ  :الغزو واالحتالل االستيطاني من قبل أكثرية إلقليم أو بلد
إىل أراضيها بالقوة، مع إغراق اإلقليم احملتل مبستوطنني من األغلبية الغازية هبدف الدمج النهائي. أو القضاء 

الية وأقاليم االحتاد وأسرت  واألمريكتنيالنهائي على السكان احملليني األصليني، كما هي احلال يف جزر الكارييب 
ييت السابق والصني إذ حتول أبناؤها من تـُنَّاء )أي أصحاب البلد األصليني( إىل أقليات يف موطنهم السوفي

 وأرضهم. والغزو االستيطاين الصهيوين 

 

                                                           

ية والتعليم لألقليات بالذبياين، حممد على فويران: الواقع الذي تعيشه األقلية املسلمة يف مجهورية سريلنكا رسالة دكتوراه غري منشورة، حبث مقدم ملادة الرت    9 
   ه(.1434اإلسالمية باملدينة املنورة، ةالسعودية: اجلامع)املسلمة، 
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لفلسطني منوذج حديث على هذا النوع من نشوء األقليات، إذ كان اليهود أقلية بني العرب، الذين حتولوا بعد قيام 
ية يف حبر املستوطنني الصهاينة. ويقدر عدد السكان الذين غزت بالدهم هجرات استيطانية الكيان الصهيوين إىل أقل
مليون نسمة من سكان العامل عام  300من عدد السكان، ما يعادل  %6- 5على  دال تزيوحتولوا إىل أقليات حملية 

 بلداً. 70، يف أكثر من 1996

ومن األقليات ذات املنشأ احمللي اجلغرايف، األقليات الدينية واملذهبية، إذ تتحول فئة من سكان من أصل واحد ومسات 
واحدة إىل مذهب ما، أو تعتنق ديانة مغايرة خمتلفة فتصبح أقلية. وهذا النموذج شائع يف البلدان اليت يسود فيها اإلسالم 

ة بزوال ذه اجملموعة من األقليات، األقليات اليت تنشأ نتيجة تغيري احلدود السياسيأو املسيحية أو البوذية. ويدخل حتت ه
م احلدود السورية ثنية بعد رساسلطة وظهور سلطة أو قوة جديدة، فالسكان العرب يف جنوب شرقي تركية أصبحوا أقلية 

(. 1912انية )يوغسالفية بعد قيام دولة ألب(، وألبان إقليم كوسوفو حتولوا إىل أقلية قومية يف م1939- 1923ـ الرتكية )
ج األقليات ثنية بعد رسم احلدود. إن األمثلة على مناذ اوباملقابل بقي قسم من السكان اليونان يف الدولة األلبانية أقلية 

تقبل،  يف املس أوأسباب نشوئها يف العامل أكثر من أن حتصى، نشأت يف السابق واملاضي البعيد، وتنشأ يف احلاضر وستنش
أو القبيلة،  ين أو الطائفة أو الدين أو الطبقةيإلثنية، سواء حددت هويتها باللغة أو العرق أو املنشأ اإلثاكما أن النزاعات 

لن تزول نتيجة الوالءات املتجذرة يف اجملموعات نفسها، والسياسات احلكومية اليت متيز الناس بعضهم من بعض. فمن 
اعًا مسلحاً كبرياً يف عقد التسعينات من القرن العشرين، كانت نسبة كبرية منها ناشئة أصل أكثر من واحد وثالثني نز 

ثنية أو شبيهة هبا )البوسنة واهلرسك، وناغورنو ـ كاراباغ، وسرياليون، ورواندة والكونغو الدميقراطية، وكردستان اعن جذور 
ىل نزاعات أن اهنيار الدول والسيما الكبرية منها، يؤدي إ ذلك(، وقد تبني واملسألة الكردية يف تركية والعراق وإيران وغري

 .10ثنية تزداد حدة وعنفاً بازدياد تفتت الدولة )االحتاد السوفيييت السابق(ا

 

 

 

                                                           
  سابق. عمرج االقليات،املدخل لدراسة حبر، مسرية: 10
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  األخرى:األقليات والمفاهيم  الثالث:المطلب  

 يش ونوردوالتهمالبعض يدخل تعريف األقليات ضمن نطاق االضطهاد والتهميش وسنورد هنا مصطلحي االضطهاد 
 -: النطاقمعها مقاربة لألوضاع اليت تعيشها األقليات وهل ميكن إدراجها ضمن هذا 

يتفق دعاة احلريات إنه إذا كان هناك متييز منظم ضد فرد أو مجاعة تقوم به حكومة ما،  -ألقليات واالضطهاد:ا -أ
أو تتسرت عليه، أو تتواطأ مع منفذيه، أو تنكر وجوده، أو ختلق املناخ الذي يشجع عليه، أو ال تتعهد مبقاومته والتخفيف 

فاالضطهاد يف األساس هو انتهاك متعمد  منه، فإن هذا يعين اضطهاد هذه احلكومة لذلك الشخص أو تلك اجلماعة،
حلقوق املواطنة من قبل حكومة ما، مع عدم القيام مبعاجلة هذا االنتهاك، فاملفروض يف االضطهاد إنه عارض وأن القانون 
يقاومه، واألصل أن تتصرف احلكومة على أرض الواقع بطريقة تظهر بوضوح مقاومتها هلذا االضطهاد، وتبعا لذلك 

 م األقليات العربية مضطهده، مع العلم بان معظم املواطنني العرب قد ينطبق عليه وصف املضطهدين.تعترب معظ

يعة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية ومن ضمنها بطب معمم ومتداول  املهمشون مصطلح  -:والتهميش األقليات  -ب
جملتمعات نها جتمعها صفات عامة يف خمتلف ااحلال الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان، و يقصد به فئات اجتماعية بعي

البشرية )التهميش( وهذه الفئات هي املرأة والطفل وذوي االحتياجات اخلاصة، إضافة إىل األقليات القومية والدينية 
هضم  والتهميش اجملتمعي والسياسي، متفاوت من الضعف  بشكل  الفئات تعاين  والعرقية، وبشكل عام فهذه 

 واالقتصادية، وحمدودية حصتها من الثروة الوطنية، و حبكم هامشية ا السياسية واملدنية واالجتماعيةومصادرة حلقوقه
  دورها وضعف تأهيلها وعدم قدرهتا على منافسة الفئات املتنفذة يف اجملتمع.

ريب أيضاً عهنا نشري إىل أن مفهوم التهميش يتسع ليضم يف ثناياه، فئات متعددة، حيث الشعب بأكمله يف الوطن ال
يعيش حالة من التهميش واالستالب، عدا عن شرحية ضيقة تنعم مبقدرات الدولة وهي الشرحية اليت تشكل قاعدة النظام 

 السياسي.

ومن خالل املقارنة بني خمتلف التعاريف الواردة أعاله جند أهنا تتقاطع فيما بينها باعتبار أن أغلب العناصر املكونة لكل 
ه ضمن املفهوم األخر، وميكن لكل هذه املفاهيم أن تتطابق أحيانًا يف حاالت حمددة لكن ميكن مفهوم ميكن أن جند

 نيات.يأن جند أمة واحدة تتشكل من عدة شعوب وعدة اث
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دولة ما،  "بأنها جماعة غير مهيمنة، من مواطنيومن خالل ما سبق يتبىن الباحث التعريف اإلجرائي التايل لألقلية: 
قية السكان، يرتبط أفرادها ببعضهم عن طريق روابط عرقية أو دينية أو لغوية أو ثقافية، تميزهم أقل عددًا من ب

 .11"عن بقية السكان، ويترابط أفراد هذه الجماعة فيما بينهم للحفاظ على خصائصهم المميزة وتنميتهم

يات، ألهنم ال تتوافر ما من تعريف األقل وترتيباً على تعريفنا السابق خيرج األجانب والالجئون والعمال املقيمون يف دولة
فيهم عنصر املواطنة من جهة، ومن جهة اخرى هم حمل حلماية قانونية أخرى يقدمها القانون الدويل، وخيرج من هذا 

 .التعريف أيضا السكان األصليني باعتبارهم مقيمني يف اراضي الدولة منذ غابر الزمان

 أوروبا المبحث الثاني: األقليات المسلمة في 

 المطلب األول: وصف جغرافي وسياسي لدول القارة األوروبية 

تنتشر األقليات املسلمة على رقعة جغرافية كبرية حول العامل، وخيتلف عدد أبنائها، ومدى اندماجها يف اجملتمع الذي 
ا، والكثري من العوامل نشأهتتعيش فيه، وأيضًا ختتلف باختالف العمق التارخيي يف هذه البالد غري املسلمة، وظروف 

 األخرى اليت تتحكم يف طريقة حياة األقلية املسلمة ومتتعها مبقومات احلياة الكرمية.

تصنف قارة أوروبا كواحدة من قارات العامل القدمي، وتعترب بأهنا شبه جزيرة، حيث تقع بني سلسليت جبال األورال  
12  2كم10.355.000والقوقاز، ومتتد مساحتها إىل 

، وبذلك تعد مساحتها صغرية بالنسبة للقارات األخرى، إال  
أهنا تعترب مهداً للحضارة الغربية اليت ترتكز حتت تأثرياً عميقًا يف العامل أمجع، كما أهنا أضفت ملسة يف الشؤون العاملية 

 الثانية.األوىل و  منذ مطلع القرن اخلامس عشر، وتعترب القارة األوروبية مسرحاً ألحداث احلربيني العامليتني

مليون  35كما تضم القارة األوروبية العديد من الدول، اليت تقع يف نطاقها أقليات مسلمة بلغ تعدادها أكثر من 
مليوناً يعيشون كأقليات يف خمتلف أحناء القارة. وقد استطاعت  28نسمة، حيث بلغ عدد املسلمني يف القارة حوايل 

 العقلية، كما تأسس يف أوروبا أول احتاد إسالمي لألقليات املسلمة لتنسيق اجلهود هذه األقليات احلفاظ على هويتها 

 

                                                           
  .58سابق، ص مصدر  املسلمة،املسلم واآلخر يف بلدان األقليات اهلند، جممع الفقه االسالمي  11
    12ص  ،2005 أسيوط،جامعة  إقليمية،دراسة  اجلديدة،أوروبا  الدين: جغرافية جاد الرب، حسام 12
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ليات املسلمة يف ثاقبة ألوضاع األق ةاملبذولة يف جماالت الدعوة والتعليم واإلعالم والتصدي لالفرتاءات املعادية. وبنظر 
رض ين منه كافة األقليات املسلمة، وهو تعغري املسلمة، ميكننا مالحظة بأن هناك عامل مشرتك واحد يعااجملتمعات 

العقيدة والقيم والسلوك والشخصية والنسق املعريف، لتحديات أو هتديدات من اإلطار غري املسلم الذي تعيش فيه األقلية 
 املسلمة، ومن خالل ذلك فهي تواجه العديد من املشاكل يف كافة أوجه احلياة املختلفة.

معظم مناطق العامل تعاين من مشكالت التمييز واحلرمان بسبب اختالفها مع اآلخرين يف ومن املعروف أن األقليات يف 
 الدين والعرف واللغة والثقافة، فتصبح يف وضع سيئ من التخلف يف خمتلف اجملاالت 

 يتاالجتماعية والثقافية(، وال خيفى على أحد وضع املسلمني يف الدول ال –السياسية  –االقتصادية  –)التعليمية 
يعيشون فيها كأقليات دينية، لذا أصبح من الضروري االهتمام بأوضاعهم وقضاياهم من أجل االرتقاء مبستواهم يف 

 خمتلف اجملاالت ليكونوا علي قدم املساواة مع أبناء الوطن الذي يعيشون فيه.

ات يف العامل من تعانيه األقليوما تتعرض له األقليات املسلمة يف أوروبا من تضييق للخناق ما هو ايل جزء بسيط مما 
اضطهاد ومتيز عنصري وكظم حلقوقها املشروعة أسوة ببقية السكان اليت جيب أن تتمتع مبمارسة شعائرها الدينية كما 

  ينبغي.

وهناك صعوبات فنية وسياسية حتول دون معرفة حجم األقليات اإلسالمية بدقة، فالعديد من الدول توجد فيها أقليات 
تتوافر فيها إحصائيات رمسية دقيقة عن التوزيع الديين للسكان، أو أن تعيش يف دول فقرية ال تتوافر فيها  إسالمية ال

اإلمكانيات املادية ملعرفة نسبة املواليد والوفيات والزواج والطالق وعدد أفراد األقليات الدينية ... إخل، وإذا توافرت تلك 
اً يم فيها األقليات اإلسالمية، تفرض عليها طوقاً من السرية والكتمان خوفاإلحصائيات، فإن العديد من الدول اليت تق

 .13من إثارة املشكالت الطائفية والعرقية

وتأيت مشكلة املصادر لتزيد صعوبة األمر، فنجد معظم الدراسات الغربية متيل إىل التقليل من أعداد املسلمني، يف حني 
 تبالغ الكثري من املصادر اإلسالمية يف ذلك، لذا اعتمدنا يف هذه الدراسة على اإلحصائيات الرمسية الصادرة عن األمم 

 

                                                           
 http://www.aljazeera.net/specialfilesمقال مبوقع اجلزيرة نت  العامل،األقليات املسلمة يف  مد:، حميعبد العاط 13
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الذي  Fact bookدولة نفسها يف حال توافرها، إضافة إىل املوقع األمريكي املتحدة، واإلحصائيات الصادرة عن ال
 يعترب مصدر مهماً يف املعلومات األساس عن دول العامل

 ومقارنة كل ذلك بأكثر من مصدر إسالمي متحصص يف دراسة األقليات اإلسالمية. 

عالم يحة لألقليات المسلمة في الوهناك مجموعة من العوامل التي ال يمكن تغافلها، تحول دون تقديرات صح
 عامة وأوروبا خاصة، ومنها:

عدم اهتمام كثري من الدول بإحصاء األقليات الدينية، حبجة أن هذا التعداد يؤدي إىل مشكالت طائفية،  -1
ويف احلقيقة أن بعض الدول ختشى أن يدرك املسلمون أعدادهم احلقيقية، وبالتايل ال ميكن حتسب األثر 

 ذلك. الذي ينتج عن

إىل  –سلمة وخباصة امل –يلجأ الكثري من املسلمون يف بعض الدول اليت يكثر فيها اضطهاد األقليات  -2
إخفاء عقائدهم وشعائرهم الدينية، والتظاهر باعتناق املعتقدات اليت تساير االجتاه العام للدولة، حىت 

 يكونوا مبنأى عن ذلك االضطهاد.

زواج ال جتري فيها إحصائيات حيوية خاصة بعدد املواليد والوفيات وال يعيش معظم املسلمني يف أقطار نامية -3
 والطالق وعدد أفراد األقليات الدينية املختلفة.

هناك اجتاه عام بني الشيوعيني واملستعمرين األوروبيني، مييل إىل تقدير عدد املسلمني بأقل من عددهم  -4
 د املسلمني.لذين مييلون إىل املبالغة يف تقدير عداحلقيقي، وهناك من جهة أخرى بعض الباحثني املسلمني ا

تتباين التعدادات اليت جتريها األقطار اليت تضم املسلمني من حيث مواعيدها، ودقتها ومشولية معلوماهتا،  -5
وكل هذه أمور ال تساعد على التقديرات الصحيحة ألعداد املسلمني، كما أن هناك أقطار مل تعرف 

وكل ما هنالك من أرقام ليس إال تقديرات أجرهتا احلمالت التنصريية وفق ما التعدادات عن املسلمني، 
 خيدم أغراضها.
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االختالف حول حتديد مفهوم الدولة اإلسالمية، هل هي الدولة اليت تزيد فيها نسبة املسلمني عن نصف  -6
تجاوز هذه وإن مل تسكاهنا؟ أم اليت تزيد فيها نسبة املسلمني عن أي من نسب أتباع الديانات األخرى 

 :14واجلدول التايل يوضح توزيع وتعداد األقليات املسلمة يف أوروبا من مجلة السكان؟ %50النسبة 

 توزيع وتعداد األقليات المسلمة في أوروبا 1جدول  -7
 

النسبة المئوية  إجمالي السكان لبلدا
 للمسلمين

 عدد المسلمين

 344.832 %2.4 8.210.281 النمسا
 374.916 %6.3 10.414.336 بلجيكا
 878.972 %12.2 7.204.687 بلغاريا
 58.362 %1.3 4.489.409 كرواتيا
 143.413 %18 796.740 قبرص

جمهورية 
 التشيك

10.211.904 2% 204.238 

 110.010 %2 5.500.510 الدنمارك
 9.096 %70 1.299.371 إستونيا
 9.450 %20 5.250.275 فنلندا
 6.405.799 %10 64.057.792 فرنسا
 3.046.201 %3.7 82.329.758 ألمانيا

 

                                                           
الذي  واملتغريات،بت الثوا املسلم.اجملتمع  عشر،مقدم إيل مؤمتر مكة املكرمة الثالث  اإلسالمية،غري  تاجملتمعااألقليات املسلمة يف  إسالم:، بعبد التوا 14

 11-9 م، ص21/10/2012-20 املكرمة،مكة  اإلسالمي،تنظمه رابطة العامل 
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النسبة المئوية  إجمالي السكان البلد
 للمسلمين

 عدد المسلمين

 139.587 %1.3 10.737.428 اليونان
 84.064 %2 4.203.200 ايرلندا
 1.743.786 %3 58.126.212 إيطاليا

المملكة 
 المتحدة 

61.113.205 2.7% 1.650.057 

 56.723 %14 405.165 مالطا
 969.528 %5.8 16.715.999 هولندا
 83.890 %1.8 4.660.539 النرويج
 769.658 %2 38.482.919 بولندا

 53.540 %0.5 10.707.924 البرتغال
 222.154 %1 22.215.421 رومانيا

جمهورية 
 صربيا

7.379.339 3.2% 236.139 

 10.926 %0.2 5.463.046 سلوفاكيا
 31.088 %1.6 2.005.692 سلوفينيا
 486.300 %1.2 40.525.002 إسبانيا
 280.849 %1.2 9.059.651 السويد
 235.738 %3.1 7.604.467 سويسرا
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ومن خالل اجلدول السابق نالحظ أن هذه األقليات تتوزع علي خمتلف احناء القارة ، وال يشذ علي هذه القاعدة غري 
 ( ، ورغم%70واحدة وهي ألبانيا حيث يشكل املسلمون أغلبية )وحدة سياسية 

كوهنم أغلبية إال أهنم يعيشون ظروفًا أقسى مما تعاين منه األقليات يف معظم أجزاء القارة ، فلقد حارب نظام احلكم 
ة ، وصدرت عدة الثانياأللباين االسالم حربًا شرسة منذ أن استويل الشيوعيون علي احلكم يف أعقاب احلرب العاملية 

قوانني حتارب الدين وتقيد حرية العبادة ، حيث أغلقت احلكومة األلبانية معظم املساجد ، ومنعت تكوين املؤسسات 
 الدينية ، وقد مت اعتبار ألبانيا دولة ملحدة .

  أوروبا:األقليات المستقرة في  الثاني:المطلب 

ط يف خمتلف اجملاالت فهي تنش فيها،اليات يف اجملتمعات اليت يعيشون وهلذه األقليات تاريخ طويل من الوجود والفع 
األقليات املسلمة  ومعظم شعائرها،أداء  علىمع احتفاظها بأصوهلا اإلسالمية وحرصها  والسياسية،االجتماعية والثقافية 

 يف أوروبا املعاصرة تعيش يف أمن واستقرار.

أن املسلمني  م،2009واليت مت نشرها يف أغسطس  الربيطانية،وقد كشفت دراسة أجرهتا صحيفة الصانداي تليجراف 
وذلك رغم أهنا أكدت أن نسبة املسلمني يف  م،2050من سكان االحتاد األورويب مع حلول عام  %20سيشكلون 

 اإلسالمية،اع معدالت املهاجرين من الدول إال أن ارتف األورويب،من سكان االحتاد  %5م ال تزيد عن 2008عام 
 15.األورويب االحتادم يشكلون مخس سكان 2050سيجعل املسلمني عام  األوروبيني،وتدين معدالت املواليد 

عيشها األقليات اليت ت االستقراريعكس حالة  أوروبا، إىلولعل هذا التوسع يف نسب املواليد وتزايد هجرات املسلمني 
 وقد رأينا من خالل االحتكاك املباشر بقضايا األقليات والزيارات امليدانية للعديد من دول  املعاصرة،با املسلمة يف أورو 

 األقليات،تعامل مع مناذج ثالثة يف ال علىأن هذا االستقرار حيتوي  األقليات،والقراءة واملتابعة الدورية لشؤون هذه  العامل،
 :وهي

 

                                                           

  www.almesryoon.com،2009من أغسطس، عام  11صحيفة )املصريون( اإللكرتونية، بتاريخ  15 
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 والنموذج اإليطالي. اإلنجليزي،والنموذج  الفرنسي،النموذج 

 الهوية(: )تذويب الفرنسي:النموذج  -
وهو أخطر هذه النماذج ، حيث إنه يذيب هوية املسلمني وخيرج إسالماً فرنسياً له طبيعة خاصة تناسب اجملتمع الفرنسي 
، وإن تعارض مع ثوابت الدين اإلسالمي ، وحيت اآلن جند صالبة ومتاسكاً ملحوظ ، ألبناء األقلية املسلمة يف فرنسا 

مة اليت ستنشأ يف ظل إسالم جديد علماين ممسوخ ومتطرف ، وقد ولكن اخلطورة ستكون أكرب علي األجيال القاد
وضع الفرنسيون خطة طويلة املدى هبم إيل غايتهم الكربى ، وقد رأينا ما تركه االحتالل الفرنسي من أثر مدمر علي 

ب اجلابون و الدول اليت وقعت يف قبضته ، من تغيري لعادات وأمناط حياة هذه الشعوب ، مثلما حدث يف أفريقيا مع شع
صول فرنسي ، رغم مرور عشرات السنيني علي ح وما هومايل اجلزائر واملغرب العريب ، من اجنذاب وتأثر واضح حنو كل 

هذه الدول علي استقالهلا ، حيث قام االحتالل الفرنسي بعمليات تغيري ومسخ هلويات هذه الشعوب ، باحليلة حيناً 
 مبا يفعلونه مبن يعيشون علي أرضها من أبناء األقلية املسلمة ؟!. وبالقسوة يف غالب األحيان ، فما بالنا

حيث ال توجد إحصاءات حقيقية. وبعدما كانت  م،2003ماليني تقريباً يف عام  6لقد بلغ عدد املسلمني يف فرنسا 
ويف  المية،إسمجعية  600وما يزيد عن  ألف،أصبحت اآلن أكثر من  عشرة،املساجد يف بداية السبعينات ال تزيد عن 

 .16احمللية العربية مخس مرات يوميا اإلذاعةيرفع األذان عرب  الكربىباريس واملدن 
ه سبب تسارع ولكنها تعكس يف الوقت نفس فرنسا،وبالتأكيد كل هذه األرقام تعكس استقرار أبناء األقلية املسلمة يف 

 ، ولعل أحدث مظاهر 17ىواليت تشتد وطأهتا من حكومة فرنسية إيل أخر  املسلمني، الضطهادوترية حماوالت فرنسية 
، وهو 18ن العامةالنقاب يف األماك ارتداءإقرار جملس الشيوخ الفرنسي لقانون حيظر علي املراءة  الفرنسية،هذه احملاوالت 

 مبا يناسب الدولة الفرنسية. وتقزميه،سالم اإلقرار ستعقبه قرارات تعود يف النهاية إيل تأطري 
 :)االنعزالي(النموذج اإلنجليزي  -

ويتناقض هذا النموذج مع سابقه ، حيث يعيش هذا النموذج حياة منفصلة عن األقليات اليت تستوطن إجنلرتا ، فال جتد 
 قط ، وبقدر احلاجة ، إال يف املعامالت الرمسية ف إجنلرتاأي احتكاك بني املواطن اإلجنليزي واألقلية املسلمة اليت تعيش يف 

                                                           
 .     147ص( 2007، 2دار النفائس، ط)مشكالت التأقلم واالندماج(، )تأليف عدد من املختصني: اجلاليات اإلسالمية يف أوروبا الغربية  16
العدد م، 2005من أكتوبر  6بتاريخ  اللندنية،صحيفة الشرق األوسط  التهميشية،بني مطرقة العلمانية وسندان السياسات  فرنسا.اجلالية املسلمة يف  17
(9809.)      

  www.aljazeera.net.م،2010من سبتمرب  14بتاريخ  نت،أخبار اجلزيرة   18
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، وهكذا كان تعامل االحتالل اإلجنليزي مع الشعوب اليت احتلها ،حيث كان يعيش يف معسكرات منفصلة عن شعوب 
 لالدول احملتلة ، دون توجيه أي اهتمام أو جهد لتغيري هوية الشعب احملتل وربطه باهلوية اإلجنليزية ، لذا نرى أن الدو 

ط  " اليت احتلتها إجنلرتا مل تتأثر بالثقافة اإلجنليزية ، واستطاعت بسهولة أن تبين هويتها بعد التحرر مبعزل عن أي ارتبا
 .19ثقايف " باإلجنليز

 )التعايشي(:النموذج اإليطالي  -
روجها مهزومة من خبعد  موسو ليين،أنقاض إيطاليا الفاشية وزعيمها  علىنقصد هنا إيطاليا احلديثة اليت مت بناؤها 

م، وقد تركت فرتة احلكم الفاشي العديد من اآلثار السلبية يف نفوس الشعب اإليطايل 1945احلرب العاملية الثانية عام 
 .20جانب الصورة السيئة اليت لصقت بأذهان العامل عن إيطاليا واإليطاليني إىل التقييد،من  عاىنالذي 

حيث حتولت إيطاليا من بلد زراعي إيل  واملساواة،اجتهد اإليطاليون يف إعادة بناء وطنهم علي أسس العدل واحلرية 
وقفت وبذلك ت الصناعي،وبالتايل فقد اخنفضت معدالت البطالة نتيجة التطور  أوروبية،دولة صناعية وقوة اقتصادية 

اهلجرة خارج إيطاليا حبثاً عن فرص عمل، بل أصبحت تستقبل املهاجرين هلا من سائر دول العامل21. وعلى نفس 
وحماولة اللحاق بركب التطور والنهضة  واملساواة،أسس من احلرية  علىاحلديثة يف بناء هنضتها  إسبانيا النمط تسيري  

لدى غالب الدول األوروبية، لذا تشهد األقلية املسلمة يف إسبانيا حالة من الرضا والقدرة على االلتزام بتعاليم اإلسالم 
 وأداء شعائره22.

قلية الذي يأيت علي غرار النموذج الربيطاين عن أبناء األ األلماني االنعزاليباإلضافة إيل تلك النماذج ، جند النموذج 
ية ، وكان ناملسلمة ، وقد بدأ تواجد املسلني يف أملانيا عقب احلرب العاملية األويل ، وتزايدوا عقب احلرب العاملية الثا

 با أو فار من الغزو الشيوعي لدول شرق أورو  –بقي بعضهم ومل يعودوا إيل أوطاهنم  -وجودهم إما لكوهنم أسرى حرب 
 

                                                           
 سابق،م واالندماج، مرجع مشكالت التأقل الغربية.حبث منشور ضمن كتاب اجلاليات اإلسالمية يف أوروبا  والدولة،اهلوية  بريطانيا.املسلمون يف  نبوك، تيم:  19

 .200-198ص 

 .700، ص 8الطبعة  للنشر،دار املعارف  ،1972 الضبع،وديع  هاشم،أمحد جنيب  حتقيق: ترمجة، احلديث،تاريخ أوروبا يف العصر  فشر، ل. أ. .ۿ   20 
 .www.britannica.com الربيطانية:املوسوعة  21 
مشكالت التأقلم  لغربية.احبث منشور ضمن كتاب اجلاليات اإلسالمية يف أوروبا  الغربية،: الواقع الديين للجاليات اإلسالمية يف أوروبا ز، عبد العزيجلباراتا 22 

 .123،124ص  واالندماج،
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: يوغسالفيا ، بولندا ، بلغاريا ورومانيا ، إيل جانب العمال والطالب الذين أقاموا يف بعض مدن أملانيا مثل : ميونيخ 

 .24، ومعظم العمال املسلمني يف أملانيا من مشال أفريقيا 23برلني  ، فرانكفورت ، هامبورج ، بون  و
 :أوروبامستقبل وآفاق املسلمني يف  الثالث:املطلب 

من املتوقع أن يزداد عدد املسلمني بني السكان مبا يقارب الثلث خالل العشرين سنة القادمة  –ففي أوروبا _ ككل    
، وبصيغة األرقام املطلقة من املتوقع أن يزداد %8م إيل 2010من سكان املنطقة يف عام  %6، مرتفعًا بذلك من 

م ، أما أكرب 2030مليون مسلم يف عام  58.2 م إيل2010مليون مسلم يف عام  44.1عدد مسلمي أوروبا من 
مدفوعاً يف األساس باهلجرة يف العديد من البلدان ، ففي اململكة املتحدة علي سبيل املثال ، من املتوقع أن  –الزيادات 

حاليًا ، ويتوقع  %4.6م ، مرتفعًا بذلك عن التقدير البالغ 2030من السكان يف عام  8.2يشكل عدد املسلمني 
 %5.7م ، مرتفعًا بذلك من 2030من تعداد السكان حبلول عام  %9.3يصل عدد املسلمني يف النمسا إيل أن 

،  %10.2حاليًا ، ويف بلجيكا سيزداد إيل  % 4.9، مرتفعًا بذلك من  %9.9حاليًا ، ويف السويد سيزداد إيل 
م 2030يف عام  .25حاليًا  %7.5من ، مرتفعاً بذلك  %10.3حالياً ، ويف فرنسا سيزداد  %6مرتفعاً بذلك من 

  (،93.5)كوسوفو   أوروبية:بلدان  10من إمجايل السكان يف  %10املتوقع أن يشكل املسلمون ما يزيد علي  من
(، بلغاريا %21.1(، مونتنيجرو )%40.3(، مجهورية مقدونيا )%42.7)(، البوسنة واهلرسك %83.2)ألبانيا 

 (.%10.2) وبلجيكا( %10.3(، فرنسا )%11.5(، جورجيا )%14.4)روسيا (، 15.7%)
ومن املتوقع أن  ،2030يف أوروبا عام  املطلقة( )باألرقامأكرب عدد من املسلمني  تضمسوف تظل روسيا الدولة اليت 

يصبح . ومن املتوقع أن 2030مليوناً عام 18.6 إىل 2010مليوناً عام  16.4يزداد عدد سكاهنا من املسلمني من 
فمن  ذلك،وعلي العكس من  القادمني،سنويًا علي مدى العقدين  %0.6معدل منو السكان املسلمني يف روسيا 

 الفرتة.سنويا يف نفس  %0.6املتوقع أن ينحسر عدد سكان روسيا من غري املسلمني مبتوسط 
فريقيا أساسًا ، ويشكل ، من مشال إ2010مهاجر مسلم يف عام  66.000وقد واجهت فرنسا تدفقًا صافيًا يبلغ 

( مجيع املهاجرين اجلدد إيل فرنسا خالل السنة املاضية ، وكان من املتوقع أن تشهد %68.5املسلمون ما يقدر بثلثي ) 
 ، ولكن املسلمني يشكلون نسبة أصغر من مجيع 2010مهاجر مسلم يف عام  70.000إسبانيا زيادة صافية مقدارها 

                                                           
  .754ص  م،1979 الرياض،مد السيد: البلدان اإلسالمية واألقليات املسلمة يف العامل املعاصر، ب، حمغال  23
 . www.aldohamagazine.com .356ص  أوروبا،املسلمون يف  وآخرون: ، جعفرمعبد السال 24 

 http://www.alukah.net/transalations  . :(2030و2010توقعات بني عامي ) العامل:مستقبل السكان املسلمني يف  25 

http://www.aldohamagazine.com/articale.aspxn=919E62BA-C357-4CE9-B5Da
http://www.alukah.net/transalations/0/047000/#ixzz4H20ZN1b0
http://www.alukah.net/transalations/0/047000/#ixzz4H20ZN1b0
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(، أما صايف تدفقات املهاجرين املسلمني إيل اململكة املتحدة خالل العام املاضي %13.1)املهاجرين اجلدد إيل إسبانيا 

(، كان من املتوقع أن يقارب ضخامة عدد املهاجرين إيل فرنسا ، ويقدر عدد املسلمني من %64.000ما يقارب )
 .26(%28.1بأكثر من الربع ) 2010إمجايل املهاجرين اجلدد إيل اململكة املتحدة عام 

 أبرز مشاكل األقليات المسلمة في أوروبا  الثالث:المبحث 
يواجه املسلمون يف أوروبا مشكالت عديدة وحتديات تفرضها طبيعة الصراع الذي يقوم به أعداء اإلسالم للحد من  

 يلي:انتشاره بشكل أو بأخر ولعل أبرز هذه املشكالت ما 
 نطاق هذا الصراع تلك األعمال اليت تتعرض هلا األقليات املسلمة يف دول البلقان املطلة ويدخل يف :الصليبيالصراع  -1

لس اليت وكانت صورته واضحة للعيان يف بالد األند وصقلية،وتشمل أيضاً مسلمي مالطا وكريت  املتوسط،علي البحر 
 أمور األقليات  خمتلف علىهذا الصراع  وقد انعكست آثار وإبادة،أحد ما القاه املسلمون فيها من تعسف  علىال خيفى 

وبصفة خاصة يف جنوب أوروبا قد نتجت من أولئك الصليبيني ضد  املسلمة،ميكننا القول إن مشكالت األقليات  حىت
 وأهله.اإلسالم 

وتتمثل يف ضعف آجور املسلمني رغم ما يقوم به معظمهم من أعمال تستحق اآلجر  :االقتصاديةالمشكالت  -2
 ملعيشية.اولذلك بطبيعة احلال آثاره السيئة يف انتشار الفقر بني األقليات املسلمة وتدين مستوياهتم  والتقدير،

نع التعليم الديين حيث مي اإلسالمي،يعاين أبناء األقليات املسلمة يف أوروبا من غياب التعليم  : حيثثقافيةمشكالت  -3
 التداول،كتب الدينية من كما متنع ال  فيها.ال وجود للتعليم الديين  إذ ورومانيا،بقوانني صارمة يف بعض البالد مثل بلغاريا 

ضآلة املعلومات  يف الوقت الذي تعاين فيه األسر من األسرة،ما تقوم به  علىويزيد هذه املشكلة أن تعليم األبناء يقتصر 
لمة يف دول أوروبا قليات املسفكثري من أبناء األ اإلسالمي،وهناك بعض املشكالت ختتص بالتعليم  الدينية.واملعارف 

يم وهنا تربز مشكلة لغة التعليم اإلسالمي مشكلة لغة التعل متعددة،دول إسالمية وعربية  إىلبصفة خاصة ينتمون 
وحيد املناهج كما أن عدم ت  جاليتها،ويتضح تقصري هذه اجلاليات يف تعليم أبناء  اجلاليات،اإلسالمي ألبناء هذه 

 قليمياً،إويأيت بعد ذلك دور املدارس اإلسالمية وتوزيعها  اجلاليات،رته يف زيادة اهلجرة بني هذه أمر له خطو  اإلسالمية،
تمثل يف تدريس ت املسلمة،. وتربز مشكالت أخري ذات عالقة بتعليم أبناء اجلالية ةونقص هذه املدارس يف مناطق معين

 هذا بدون شك يعترب و  املسلمة،الدين املسيحي يف املدارس احلكومية ألبناء املسلمني يف الدول اليت مل تعرتف باألقلية 

                                                           
 (:2030و2010مستقبل السكان املسلمني يف العامل )توقعات بني عامي   26

http://www.alukah.net/translations/0/47000/#ixzz4H25XcGXm        

http://www.alukah.net/translations/0/47000/#ixzz4H25XcGXm
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 ملسلمني،اباألقلية املسلمة فإن الدين اإلسالمي يدرس باملدارس احلكومية ألبناء  اعرتفتأما الدول اليت  اخلطورة،أمر غاية يف 
 إلسالمية.اعدة مشكالت بسبب اللغة اليت تدرس هبا العقيدة  إىلالتدريس غري مؤهلة وكافية لذلك إضافة  غري أن هيئة

وتتعلق بكل ما ختتص به األسرة املسلمة من أمور الزواج واحلضانة وحقوق أفراد اآلسرة وفقاً ملا  :اجتماعيةمشكالت  -4
جتماعية ومن املشكالت اال الشيوعية،دول وسط أوروبا فكل ذلك مفقود خاصة يف  الغراء،تقره الشريعة اإلسالمية 

أيضا تلك املشكالت الناجتة عن االضطهاد الذي يتعرض له املسلمون ويزج بعضهم يف السجون فيرتكون أسرهم دون 
شؤون األسر  لىععائل مما يفتح اجملال أمام بعثات التنصري لتنفذ بسمومها من خالل هذا الباب وال خيفي آثر ذلك 

 سلمة.امل
ويدخل يف هذه املشكالت ذلك األسلوب الذي تعامل به األقليات املسلمة يف بعض دول أوروبا  سياسية:مشكالت  -5

من حق الدفاع  وحترم العلماء عنصرية،فتعامل األقليات املسلمة معاملة  باألديان،من قبل حكوماهتا اليت ال تعرتف 
 أهدافها.كما حترم إنشاء املنظمات اإلسالمية مهما كانت   الشرعي،

دول أوروبا تتعدد اهليئات اإلسالمية يف البلد الواحد وخباصة يف غرب  اإلسالمي: ففيضعف الوحدة واالنتماء  -6
 املسلمة،ألقليات وينتج عنه تفتت وحدة ا األقلية،بلد إسالمي مما يظهرها مبظهر  إىلوتنتمي كل مجاعة أو هيئة  أوروبا،

تظهر فيها  ويف الدول اليت قوهتم.حيث ال يوجد تنظيم جيمعها أو يشرف عليها مما يضعف صفوفهم ويقلل من 
والتفاقم  دينهم،باإلسالمي يتأثر بال شك يف هذه الدول اليت تقف عائقاً أمام متسك املسلمني  االنتماءفإن  القوميات،

 والديار.ضي حول عقيدهتم اليت توحدهم مهما اختلفت األرا
 الخاتمة

رايف وعليه فإنه قد مت دراسة موضوع " التوزيع اجلغ خامتة،رغم أن البحث العلمي متواصل إال أنه البد لكل حبث من 
ارير ونتائج بكل ما له صلة باملوضوع من مراجع وتق االستعانةلألقليات املسلمة يف أوروبا "، بصورة توضيحية من خالل 

األمل كبري و  التوصيات،ومن خالل ما تقدم عرضه مت استخالص مجلة من  أوروبا،اإلحصائيات لألقليات املسلمة يف 
لدراسة تزال ا امة والعيف مسامهتها الفاعلة يف حل املشكالت اليت تعاين منها األقليات املسلمة يف أوروبا خاصة والعامل 

 نوصي:والبحث حول هذا املوضوع مستمر، ومن خالل هذه الدراسة 
رى يف كل وخمتلف اجملاالت األخ التعليم،العاملة يف جمال  اإلسالميةللمنظمات واجلمعيات واملؤسسات  احتادنشاء إب

 أجل:دولة يعيش فيها أقليات مسلمة من 
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 والرتبوية.توحيد جهودها التعليمية  -
 لدولة.اتعزيز الفرص واإلمكانيات للتنسيق والتعاون فيما بينها حول اخلطط والربامج املختلفة يف  -
 حفظ حقوق هذه األقليات وذلك حبرية ممارسة الشعائر الدينية والتعايش السلمي مع بقية الديانات األخرى. -
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