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 1قال هللا تعاىل : " و من شكر فإمنا يشكر لنفسه ... " 
و قال النيب صلى هللا عليه و سلم : " و من صنع إليكم معروفا فكافئوه, فإن مل جتدوا ما تكافئونه فادعوا 

 2 له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه " 
إىل  –عاىل تشكر هللا  بعد –اإلمتنان يطيب يل أن أتقدم خبالص الشكر و  العظيمذا املبدأ و اقتداء هب

حبثي  إلشراف علىتكرم اب الذي –حفظه هللا  –أستاذي الفاضل فضيلة الدكتور حممد السيد البساطي 
 هذا.

 جلزاء. خري اأن جيزيه عينخرة, و اآله ملا حيب و يرضى يف الدنيا و ل هللا تعاىل أن يوفقأسأ 
لى ااتحة عليا عاسات الادة الدر ممثلة يف عمالعرفان جلامعة املدينة العاملية ين أن أقدم الشكر و يفوت ال كما

 يم.ا اخلري العظباركة يف نشر هذاملطيبة ال هاعلى جهودالعلمية و  راسةدالواصلة يل مبالفرصة 
 الحا يف النيةصو  لعملا ختاما أدعو هللا أن جيعل أعمالنا خالصا لوجهه الكرمي و أن يرزقنا صدقا يفو 
  ا يف التوجه.توفيقو 

  

                                                            
  1 سورة النمل / اآلية 40

  2 رواه أبو داود عن ابن عمر في كتاب الزكاة )310/2 رقم 1672(        
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 ةمقدم
من أفضل األعمال و أقرب القرابت و أوجب الواجبات فقال احلمد هلل الذي جعل الدعوة اإلسالمية 

 1سبحانه و تعاىل : " و من أحسن قوال ممن دعا إىل هللا و عمل صاحلا و قال إنين من املسلمني " 
ابحلكمة و املوعظة احلسنة و جادهلم ابليت هي أحسن إن ربك هو أعلم  وقال : " ادع إىل سبيل ربك

 2. عن سبيله و هو أعلم ابملهتدين " مبن ضل
مة يدعون إىل اخلري و أيمرون ابملعروف و ينهون عن املنكر و أولئك هم أولتكن منكم  وقال : "
 3 .املفلحون "

لك جور من تبعه ال ينقص ذأألجر مثل له من او قال صلى هللا عليه و سلم : " من دعا إىل هدى كان 
لك من آاثمهم ه ال ينقص ذمن أجورهم شيئا , و من دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من تبع

 4. شيئا "
وعاها و بلغها من مل  مقاليت فحفظها و مسع ئعليه و سلم : " نضر هللا وجه امر و قال صلى هللا 

 5" . رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه فقه له ويسمعها فرب حامل فقه ال 
و من  ث هللا األرضىل أن ير إو احلمد هلل الذي جعل اإلسالم دينا عامليا ارتضاه هللا تعاىل جلميع اخللق 

كان و ال مكان دون عليها. فاإلسالم جاء شامال و كامال و خالدا ال خيتص بزمان دون زمان وال مب
 خبلق دون سواهم.

 د.صون البالجعل املسلمني األوائل ينطلقون يف األرض يفتحون قلوب العباد قبل ح و هذا ما
 6. فسه : " احلمد هلل رب العاملني "قال هللا تعاىل عن ن

 7". و قال عن كتابه : " تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا 
                                                            

 1 سورة فصلت / اآلية 33    
  2 سورة النحل / اآلية 125 

  3 سورة آل عمران / اآلية 104
  4 رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب العلم 4/ 3020

  5  رواه الطبراني في األوسط
  6  سورة الفاتحة / األية 2  
  7 سورة الفرقان / اآلية 1
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يرا و لكن أكثر الناس ال ناس بشريا و نذو قال عن نبيه و رسوله : " و ما أرسلناك إال كافة لل
  1".يعلمون

وقد بني صلى هللا عليه و سلم أن هذا الدين سيظهر حىت يدخل إبذن هللا كل بيت وبر و مدر بعز عزيز 
أو بذل ذليل, فعن املقداد بن األسود رضي هللا عنه قال : مسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول 

و ذل ذليل , إما إال أدخله هللا كلمة اإلسالم بعز عزيز أ األرض بيت مدر و ال وبر" ال يبقى على ظهر 
 2هلها أو يذهلم فيدينون هلا ". أمن جل فجعلهم يعزهم هللا عز و 

و من سنة هللا تعاىل يف خلقه أنه ما من أمة خلت من بين آدم إال و قد بعث إليهم رسوال أو نبيا أو 
 3من أمة إال خال فيها نذير ". و إن نذيرا. قال تعاىل : " 

و ىل العلماء إالدعوة  و ملا مل يكن بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نيب و ال رسول , فقد وكلت
 قيم. املستالدعاة , يعلمون الناس ما جهلوا و يذكروهنم ما نسوا و يهدوهنم إىل صراط هللا

 :مشكلة البحث
            :                        عن التساؤالت التالية جييبهذا البحث 

 ؟                                            مفهوم الدعوة اإلسالمية                                

 ؟                                        مىت دخل اإلسالم يف صربيا                  

                     ما هي جماالت الدعوة يف اجملتمع الصريب املعاصر ؟                        

 ؟احة الصربيةما هي أبرز املؤسسات و الرموز الدعوية اإلسالمية يف الس 
 أهداف البحث :

  بيان مفهوم الدعوة اإلسالمية.                                                               

 ورية صربياهذكر معلومات أساسية و نبذة اترخيية عن مج.                                  

 بيان جماالت الدعوة اإلسالمية يف صربيا.                                                     

                                                            
  1 سورة سبأ / اآلية 28

  2  رواه أحمد في مسنده عن المقداد بن األسود في مسند األنصار 23182
  3 سورة فاطر / اآلية 24
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 ذكر بعض التصورات و األساليب للعمل الدعوي يف اجملتمع الصريب.                       

 ذكر أهم الصعوابت للعمل الدعوي يف صربيا. 
 أمهية البحث :

                             مهية هذا املوضوع يف األمور التالية :                           تربز أ  
            أمهية القيام ابلدعوة اإلسالمية يف كل مكان و زمان و جمتمع               

                     التعريف ابلعمل الدعوي اإلسالمي يف مجهورية صربيا                  

 احتياجات و صعوابت األقليات املسلمة يف الدول الكافرة بيان 
 

 الدراسات السابقة :
 ئل متفرقة يفهي مسا و إمنا ,مل أجد من مجع هذا املوضوع يف حبث واحد سواء كان حبث رسالة أو غريه

 .مواضع عامة ختص يوغوسالفيا السابقة
 

 منهج البحث :
 ثالثة مناهج: علىيشمل هذا البحث 

 على  مستندالمني بيان مدى تعلق اجملتمع الصريب ابإلسالم و املسوذلك  –ملنهج التارخيي ا
                                                                          املصادر التارخيية 

 املتعلقة  ادة العلميةالقرآن و السنة و نقل املمن النصوص وذلك ابستقراء  – قرائيستاملنهج اال
                      هبذا املوضوع                                                       

  لواقع الدعوي املعاصر يف اجملتمع الصريبلفيه رصد و  -وصفي الاملنهج 
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 : هيكل البحث
 و فهارس. قائمة املراجع و ثالثة فصول و خامتة ويشمل البحث على مقدمة 

 املقدمة و تشمل :
 أوال : مشكلة البحث
 اثنيا : أهداف البحث

 اثلثا : أمهية البحث
 رابعا : الدراسات السابقة
 خامسا : هيكل البحث

 الدعوة اإلسالمية : الفصل االول
 اصطالحاأوال : التعريف ابلدعوة لغة و 

 اثنيا : التعريف ابإلسالم لغة و اصطالحا
 اثلثا : حكم و فضل الدعوة اإلسالمية

 يف صربيا عرب التاريخاإلسالم :  الفصل الثاين
 مباحث : أربعةو فيه 

 صربيا قبل الفتح العثماينوضع  املبحث األول : 
 اإلسالم يف صربيا انتشاراملبحث الثاين : الفتح العثماين و 

 اإلسالم يف مملكة الصرب املبحث الثالث : 
   يوغوسالفيا               -املبحث الرابع : اإلسالم يف ظل احلكم الشيوعي  
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 ( ) العصر احلاضرالفصل الثالث : الدعوة اإلسالمية يف صربيا 
 مباحث : ثالثةو فيه 

 (لدينية  االسياسية و املبحث األول : صربيا اليوم ) موقعها اجلغرايف, سكاهنا, احلالة 
 : املؤسسات اإلسالمية الثايناملبحث 
 الثالث : التحدايت و املستقبلاملبحث 
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 الفصل األول : الدعوة اإلسالمية
 ف ابلدعوة لغة و اصطالحا :يأوال : التعر 

 من األمنييل ه جرب  أنزلهللاالدعوة اإلسالمية هي رسالة هللا اخلالدة جلميع الناس يف األرض , و هي وحي 
 و قد وعد هللا ه و سلم.مجعني على أشرف األنبياء و املرسلني حممد صلى هللا عليرب العاملني للناس أ

لرسل ملنزلة على االرساالت سبحانه و تعاىل حبفظ هذه الدعوة إىل يوم القيامة و قد جعلها خامتة لسائر ا
 قبل خامتهم حممد صلى هللا عليه و سلم.

 الدعوة لغة : 
يف مقاييس اللغة العربية أن الدال و العني و احلرف املعتل أصل واحد , و معناه أن متيل الشيء جاء 

إليك بصوت و كالم يكون منك تقول دعوت أدعو دعاء.و الدعوة إىل الطعام تكون ابلفتح و الدعوة 
ه تداعت إىل النسب تكون ابلكسر.و منه داعية اللنب و هو ما يرتك يف الضرع ليطلب ما بعده, ومن

 1. طان إذا سقط واحد و أخر بعده, و كان األول يدعو الثاينياحل
أما كلمة الدعوة فإهنا تدور مادهتا على معىن الطلب و النداء إىل أمر و احلث و احلض عليه.فمن دعا 
ابلشيء فقد طلب احضاره , و من دعا إىل الشيء فقد حث على قصده و سأل غريه أن جييبه إليه . و 

الدعوة إىل اخلري و تكون إىل الشر, كما تكون إىل احلق و إىل الباطل, و تكون إىل اجلنة و إىل  قد تكون
  2 النار.

 الدعوة اصطالحا :
هللا  ىو ترك ما هن ألعمال ,يكون معىن الدعوة اصطالحا : النداء إىل فعل ما أمر هللا به من األقوال و ا

 عنه من األقوال و األعمال.

                                                            

  1  معجم مقاييس اللغة ج/2ص 239 مادة دعا

 2  كتاب مادة : أصول الدعوة / 130ص
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يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا يف هذا املعىن : و هي الدعوة إىل اإلميان ابهلل , و مبا جاءت به رسله فيما 
 1إىل هللا. أخربوا به , و طاعتهم مبا أمروا به , فالدعوة إليه من الدعوة 

 صطالحااثنيا : التعريف ابإلسالم لغة و ا
 اإلسالم لغة :

غوي ابن فارس يف مادة " لالسني و الالم و امليم. يقول العالمة ال أما اإلسالم, فأصل مادة اشتقاقه هي
سلم " : السني و الالم و امليم, معظم اببه من الصحة و العافية , فالسالمة أن يسلم اإلنسان من العاهة 

و  و األذى, قال أهل العلم : هللا هو السالم لسالمته مما يلحق املخلوقني من العيب و النقص و الفناء.
 2متناع. نه يسلم من اإلابء و االنقياد ألاإلسالم هو اال

 اإلسالم اصطالحا :
اإلسالم هو جمموع ما أنزله هللا تعاىل على رسوله حممد صلى هللا عليه و سلم من أحكام العقيدة و 

 3.املطهرة و السنة  القرآن الكرمي األخالق و العبادات و املعامالت و اإلخبارات يف
 ليسمع احلاضرون يف حديث جربيل إذ جاء هبيئة أعرايب, سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و 
فأخربين عن اإلسالم فقال صلى هللا عليه و سلم: " اإلسالم أن تشهد أن ال  ...يتعلمون أمور دينهم: "ف

البيت إن  ن, و حتجإله إال هللا و أن حممدا رسول هللا, و تقيم الصالة, و تؤيت الزكاة, و تصوم رمضا
 4استطعت إليه سبيال." 

فالدعوة اإلسالمية هي دعوة الناس إىل هللا, و ردهم إليه, و دعوهتم إىل توحيده, و ما يقرب إليه, و 
تعاىل و امتثال أوامره, و اجتناب نواهيه, و مجع الناس على اخلري, و يكمله, و يتممه من طاعة هللا 

                                                            

  1 جمموع الفتاوى البن تيمية 7/20

  2 معجم مقاييس اللغة 90/3
  د.عاكف اسكندروفيتش / الدعوة و الدعاة في يوغوسالفيا  23ص3

 4  عبد الكرمي زيدان/ أصول الدعوة 19ص
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ابملعروف, و هنيهم عن املنكر, واعانتهم على تطبيق اإلسالم بكل وسيلة داللتهم على الرشد, و أمرهم 
 1 مشروعة.

 فضل الدعوة اإلسالميةاثلثا: حكم و 
 ض و الواجباتهم الفرو الدعوة إىل هللا شأهنا عظيم, و أمرها جسيم, و ثواهبا عظيم جليل, و هي من أ

هم القدوة لسالم, فاعلى املسلمني, و على العلماء بصفة خاصة, و هي طريقة الرسل عليهم الصالة و 
بل  -جة إليهاو احلاة. لك, و هي طريقة أتباعهم إىل يوم القيامهذا األمر العظيم, و األئمة يف ذيف 

ومي  الطريق القذ هبم إىلمعلومة قائمة, فالناس يف حاجة ملحة إىل من يبصرهم يف دينهم و أيخ -الضرورة
 و الصراط املستقيم.

روج خلسببا ن البيان يكو لليه إلذا أوجب هللا تعاىل على العلماء أن يبينوا احلق بدليله, و أن يدعو الناس 
 ه.بو قيام أمورهم يف الدنيا و الدين على ما أمر هللا الناس من ظلمات اجلهل , 

 ا يفسد حاله.من كل م ا يف صالح العامل, و استقامة أمره, و حفظهيفعلى هذا تكون الدعوة سببا رئيس

قال تعاىل : "و من أحسن قوال ممن  و قد أمر هللا ابلدعوة يف آايت كثرية, و رغب فيها بل حث عليها.
 2. صاحلا و قال إنين من املسلمني"دعا إىل هللا و عمل 

فأحسن   3. قال تعاىل:" ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة و املوعظ احلسنة و جادهلم ابليت هي أحسن"و 
 لك.دينهم, و فقههم فيه و صرب على ذ و علم العباد الناس قوال و عمال من دعا إىل هللا و أرشد إليه

"فمن أراد أن يكون من أتباع املصطفى صلى هللا عليه و سلم قال الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا: 
ينفع الناس و ينفع نفسه, فله  فعليه ابلدعوة إىل هللا على بصرية, حىت يكون من أتباعه على احلقيقة

فأي منزلة أعظم من هذا؟ و  4. فائدة كبرية" لك مثل أجورهم ولو كانوا ماليني, فهذه نعمة عظيمة وبذ
 هذا؟ و أي عمل أنفع من هذا؟ ب أكرب من أي ثو 

                                                            

  1  كتاب مادة :فقه الدعو ة اإلسالمية / 10ص

  2 سورة فصلت / اآلية 33
  3 سورة النحل / اآلية 125

 4  فواز بن هليل بن رابح السحيمي/ أسس منهج السلف يف الدعوة إىل هللا 33,32ص
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  عابد.وملا عبد هللا دى عبد ,الها ملا اهت ملا قام الدين , و ال انتشر اسالم, ولو الدعوة إىل هللا فلوال
 فالدعوة إىل هللا واجب على كل مسلم و مسلمة , كال يف حدود وسعه.

و هم أمته,  –أي الرسول  –" فالدعوة إىل هللا واجبة على كل من اتبعه  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
 1يدعون إىل هللا كما دعا إىل هللا". 

  

                                                            

   1 جمموع الفتاوى البن تيمية 165/15 
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 الفصل الثاين : اإلسالم يف صربيا عرب التاريخ
 املبحث األول : وضع صربيا قبل الفتح العثماين

نطقة البلقان و م به جزيرةشملا استوطنت القبائل السالفية  امليالدي يبدأ اتريخ صربيا يف القرن السادس
 924ن سنة م .يالديامل يف منتصف القرن التاسع وىلجبال األلب الشرقية. ظهرت الدولة الصربية األ

ة نيمانيتش, ىل ساللاإلمارة إ و ملا صارت م. كانت صربيا حتت حكم البلغارية مث حتت حكم بيزنطية.
 م. 1371سنة  الصرب من سيادة البيزنطيني. و استمرت حكمهم لصربيا إىلحرر ستيفان نيمانيا 

هم يدعى من أمرائ يف حكم أمريامليالدي  قبلت الصرب املسيحية يف النصف الثاين من القرن التاسع
 ه و العنف.ت اإلكراحتكان قبول املسيحية يف البداية تطوعا, و لكن يف وقت الحق أجري . و فالستمري 

 انتشار اإلسالم يف صربيافتح العثماين و الاين : املبحث الث
 الغزو العثماين لصربيا :

و البلقان. و كان أول حنم. و قريبا بدأ غزوهم و التوسع  1299اطورية العثمانية يف عام رب أتسست اإلم
 يب.م. حيث هزم اجليش الصر  1371هجوم على اجليش الصريب على هنر ماريتزا يف عام 

ل ملك وسوفا حيث قتفقدت صربيا استقالهلا بعد هزمية منكرة من العثمانيني يف كم.  1389يف سنة و 
ي, يف حتالف ود ملقتولنيالصرب و السلطان الرتكي , كالمها يف ميدان املعركة. فدخل خليفتا امللكني ا

و ان اجلديد يد السلطرتف ستيفان األمري الصريب للشعب بسيادة العثمانيني و زوج أخته من ابايز عفا
 حتالفا أخواي.عقد معه 

  1 م. من سيطرهتم على كافة أرجاء شبه جزيرة البلقان. 1394متكن العثمانيون بعد موقعة نيكوبوليس 
لك الوقت كانت صربيا حتت حكم الدولة العثمانية ما يقارب مخسة قرون, من القرن اخلامس منذ ذ

 .امليالدي عشر إىل القرن العشرين

                                                            

  1 توماس أرنولد / الدعوة اىل اإلسالم 221 ص 
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 ابإلسالم صربيا لأول اتصال 
م. يقول  1389لك بعد موقعة كوسوفا الشهرية ألول مرة مع الفتح العثماين و ذ دخل اإلسالم صربيا

توماس أرنولد : " بدأ انتشار اإلسالم بني الصرب بعد موقعة كوسوفا عندما حتول عدد كبري من أشراف 
اإلقطاعيني القدامى مبحض ارادهتم إىل دين حممد صلى هللا عليه و سلم, و مل يلجأوا إىل البالد املسيحية 

 1 ما كسبوه من مزااي قدمية ". اجملاورة حىت يضمنوا سالمة
ديد. و لكن لدين اجللو قد وجد السلطان يف هؤالء األشراف الداخلني يف اإلسالم أشد الدعاة حتمسا 

 متمسكا بدينه القدمي. اد األعظم من الشعب الصريب ظلالسو 

و مسح النظام  .ولكن يسمح بوجود دايانت أخرى هو الدين الرمسي للدولة عدة قرونكان اإلسالم 
مى ) قامة جمتمعات مستقلة خاصة هبم تسلك الوقت, للجماعات الدينية املعرتف هبا إلالعثماين يف ذ

  2ها الدينية و التقاليد و اللغة. ملة ( اليت احتفظت قوانين
مت هتجري  ودرجييا, مع ضعف الدولة العثمانية عرب القرون, تراجع و انسحب العثمانيون من صربيا ت

م.(, و دمرت  1815م.( و الثانية )  1804لمني منها خاصة بعد اإلنتفاضة الصربية األوىل ) املس
 تقريبا كل رموز اإلسالم. 

نزوح م. يف املؤمتر الدويل للقوى العظمى كانليجي على البوسفور, أمرت ب 1862نوفمرب  22و يف يوم 
 3عامة املسلمني من صربيا. 

 
 بلغراد يف العهد العثماين 

كان املسلمون فرتة من الزمن يف العهد العثماين يشكلون األغلبية يف عاصمة صربيا ) بلغراد (. وفقا 
 1660ذي كان يف بلغراد سنة املسافر األديب الرتكي أويل جليب , كان يف املدينة يف الوقت الملعلومات 

                                                            

  توماس أرنولد 1  / الدعوة إىل اإلسالم 223 ص  
  2  د.حممد حامد هللا / املدخل يف اإلسالم

  3  (1867-1862) تهجير المسلمين إلى الوالية البوسنية
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مسجدا  273 بلغرادلك الوقت وجد يف مسلمني. و يف ذ 77000نسمة, منهم  98000يل م. حوا
, على موقع اجلمعية اإلحتادية  حيث كان مسجد ) البطل ( هو املسجد األمجل و األكربى و مصل

 اليوم, و الذي قارنه الكتاب السفر آباي صوفيا.
الذي ال زال موجودا إىل وقتنا مع مرور الوقت دمرت و هدمت مجيع املساجد ما عدا مسجد برياكلي  و

  1 هذا.
 اإلسالم يف مملكة الصرباملبحث الثالث : 

, على حساب م. 1878كان احلصول على احلكم الذايت و تشكيل مملكة الصرب بعد مؤمتر برلني 
 (.ألرثوذكسيةحية ) اعلى املسي ااملسلمني الذين قتلوا بشكل مجاعي , أو تعرضوا لإلضطهاد أو أجربو 

املسلمني. دستور مملكة الصرب يف بعد ذهاب احلكم العثماين من بلقان, بقي يف صربيا عدد قليل من 
حرية الدين و العبادة وفقا لقوانينها  97تسمح املادة م. نظم وضع املسلمني فيها.  1835عام 

قوانني و العبادات تقرر أن األداين غري األرثوذكسية الشرقية ميكنها العمل ابل 98اخلاصة. و املادة 
 2اخلاصة هبا. 

 بدا,ألرثوذكسية أا يساوي ة األوىل, دين املعرتف به يف صربيا, لكن ملكان اإلسالم , إىل احلرب العاملي
 3. الرمسية الدولة ةنداي تم. كان 1901اليت وفقا لدستور مملكة الصرب يف عام 

ت من اجملتمعا سست اثننيأ,  مملكة الصرب و الكروات و السلوفينيني اقامةبعد احلرب العاملية األوىل و 
 يس العلماء يفقيادة رئباإلسالمية. اجملتمع اإلسالمي األول ملسلمي البوسنة و كرواتيا و سلوفينيا, 

مقره يف  عام الذي كانملفيت اليفو. و اجملتمع اإلسالمي الثاين ملسلمي صربيا و اجلبل األسود بقيادة اسراي
 بلغراد.

                                                            
  1  عبدهللا تولونجتس / المساجد في بلغراد / مجلة "الجسر" الرقم 174 

  2  ابيرو أغوفيتش / املساجد يف اجلبل األسود 8ص

  3  دستور مملكة الصرب 1901م



15 
 

ة  أراضي مملكيفشاء املؤسسة املوحدة للمجتمع الديين اإلسالمي م. متت ان 1930يناير  30ويف 
نون ا( بوضع الق .م 1929سالفيا ) اسم جديد ململكة الصرب و الكروات و السلوفينيني من سنة و يوغ

 حول هذا املوضوع.
ة املستقل دينيةطائفة الالاملادة األوىل من هذا القانون تنص على أن مسلمي مملكة يوغوسالفيا ميثلون 

يعلم  المي ميارس ويين اإلس, بقيادة رئيس العلماء. اجملتمع الدخرىتساوية مع اجملتمعات الدينية األامل
 اإلسالم و ينظم األنشطة الدينية و التعليمية و الوقفية.

 و مكاتب اإلفتاء, و ماعية يرأسها امام مسجد,الس اجلكاجمل   نون اجلديد مكاتب دينية :اأنشأ هذا الق
 1 الرائسة اإلسالمية العليا بقيادة رئيس العلماء يف بلغراد. و احملاكم الشرعية, و الس الوقف,جم

ل صة يف األحواعية و خاو من اجلدير ابلذكر أن املسلمني يف هذه املرحلة كانوا يطبقون األحكام الشر 
 يف كثري من املدن. الشخصية , فكانت هلم حماكم شرعية

 مجهورية يوغوسالفيا اإلحتادية اإلشرتاكية –املبحث الرابع : اإلسالم يف ظل احلكم الشيوعي 
 

م. كان بداية احلرب العاملية الثانية مما أثر على األحداث يف كثري 1/9/1939هجوم أملانيا على بولونيا 
سالفيا. بعدما رفضت دخوهلا إىل احللف األملاين أمر الزعيم األملاين و من الدول األوروبية و منها مملكة يوغ

هنا كانت ترأس بقية الوالايت. و يف وسالفيا و منطقة صربيا ابخلصوص, ألابهلجوم على يوغ –هتلر  –
  2سالفيا لألملان. و ظرف ستة أايم انتهت املقاومة و استسلمت يوغ

ن اجليش أصلهم م كونوا قوات تسمى " شتنيك " و كان  و يف أثناء احلرب العاملية الثانية الصرب
انوا وذكس. و كنها الصرب األرثيستوطيف صربيا و أماكن أخرى  اساليف سابقا, و انتشرو و اليوغ

 يتسابقون يف قتل املسلمني و جمازرهم و كيفية تنفيذها.

                                                            
  دراغان نوفاكوفيتش / الرئاسة اإلسالمية في مملكة يوغوسالفيا  7ص 1 

  حمي الدين بيليستش/ 2  البوسنة خالل احلرب العاملية الثانية 11ص 
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 1".ابرتيزان " بقيادة " تيتوو من جانب أخر منذ بداية احلرب تكونت أيضا القوات الشيوعية تسمى " 
بدون أي  سالفيا اجلديدة الفيدراليةو و يكونوا يوغ م أن يضموا إىل صفوفهم كل الناس,وقد كانت فكرهت
 متييز بني شعوهبا.

ام قبلهم األنضمحل ملست بعد أتكد املسلمني أن القوات األملانية و حلفائها قد اهنزمت وجدوا أن أحسن
م ملشاركة معهلك ابو ذ لمني قد اختاروا أخف الضررينلك أن املس. و يعين ذ القوات " ابرتيزان " إىل

 لية مثسالفو ليوغاملحدين. و قد كان من برامج " تيتو " أن املسلمني شعب من الشعوب رغم كانوا 
سه " و قررت م. اجتمعت جلنة التحرير يف مدينة " اييت 29/11/1943و يف  الصرب و الكروات.

وسنة و بكرواتيا, ال  املكونة من ست مجهورايت متساوية, صربيا, سالفيا الفيدراليةو أتسيس دولة يوغ
 اهلرسك, مقدونيا, سلوفنيا و اجلبل األسود.

خرى يف عوب األيبدو أن " تيتو " زعيم احلزب الشيوعي قد نسي قوله عن مساواة املسلمني مع الش
ىل و غدر هبم األرثوذكس بعد احلرب العاملية األ. و قد غدر الشيوعيون ابملسلمني كما 2الدولة اجلديدة. 

, تعرض املسلمون ملذابح كثرية, كما هدمت مساجدهم و مدارسهم الدينية و مؤسساهتم, و سادت 
موجة من العنف ضد الدين عامة و ضد اإلسالم بشكل خاص. و قد منع التعليم الديين يف البيوت و 

يف حلقة تعليم ديين , و صودرت مجيع األوقاف  املساجد, و كان يسلط العقاب على كل من يضبط
سالفيا و أغلقت الكلية اإلسالمية العليا للرتبية و اإلسالمية, مث صدر قرار إبلغاء احملاكم الشرعية يف يوغ

و فرض  الدينية ابستثناء مدرسة وحيدة وقع اإلبقاء عليها للدعاية. يفو و مجيع املدارساإلسالمية يف سراي
وعي, فنظموا اإلحلادية مع حماربة األداين. و كان الصرب يسيطرون على احلزب الشي تدريس املاركسية

استوىل الصرب من خالل احلزب الشيوعي على اخلريات و الثورات  و 3حماكمات للمسلمني. 
قادة اجليش % من ضباط و  80سالفية و أصبحوا قوة تتحكم يف شئون الدولة املختلفة إذ كان و اليوغ

 4الصرب. و الشرطة من 

                                                            
  1 نياز دوراكوفيتش/  قدر مسلمي البوسنة  149ص

  نياز دوراكوفيتش/ قدر مسلمي البوسنة  154ص  2  

  3  أحمد بن علي تمراز و حسين سباهيتش/  البوسنة و الهرسك قلب أوربا اإلسالمية  51ص
  4  المصدر السابق 53ص
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ب متطلبات سلمني حسسالفية الشيوعية ختتلف يف أنواع الضغط على املو ة احلكومة اليوغو كانت سياس
كما   ملتنوعة.االظروف, و كان قصدهم األساسي بث الرعب يف قلوب املسلمني ابستعمال الوسائل 

ملسلمون بقي ا اتحاول احلكم الشيوعي بشىت الطرق هدم الشخصية املسلمة. لكن رغم هذه اإلضطهاد
 صادمني يف سبيل حفظ هويتهم اإلسالمية.

نون ينص على منع النقاب استجابة لطلب ام. أصدر برملان مجهورية صربيا ق 1950و يف سنة 
 1.م من " نويف ابزار "الشيوعيني ذوى أصل مسل

 سالفياو الدعوة اإلسالمية يف يوغ
وا مإال أهنم قا سالفيا,و الشيوعي يف يوغرغم كل ما تعرض به املسلمون من مضايقات أثناء احلكم 

 ابألنشطة الدعوية املتنوعة الكثرية .
 سالفية اإلحتادية اإلشرتاكيةو املشيخات اإلسالمية يف مجهورية يوغ

 

 وجدت بيوغوسالفيا مخس مشيخات اسالمية و هي:
فو و يها سرايو مقر  اكيةسالفيا اإلحتادية اإلشرت و املشيخة اإلسالمية العليا جلمهورية يوغ – 1

ء س العلمايرأسها احلاج نعيم حاجي عبديتش الذي هو يف الوقت نفسه يشغل منصب رئي
 سالفيا كلها.و للمسلمني يف يوغ

فو و يسراي يا و مقرهااملشيخة اإلسالمية جلمهورية البوسنة و اهلرسك و كرواتيا و سلوفن – 2
 ألزهر.ا منء الذين خترجوا يرأسها الدكتور أمحد امساعيلوفيتش و هو من العلما

 بريامي ستاذ يتشنينا و يرأسها األاملشيخة اإلسالمية جلمهورية صربيا و مقرها بريشت – 3
ب ستاذ يعقو املشيخة اإلسالمية جلمهورية مقدونيا و مقرها سكوبيا و يرأسها األ – 4

 سيليموفسكي من خرجيي األزهر.

                                                            
  رفعت دوبالك/ الشبان المسلمون في سنجق 14ص1 
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فو و يرأسها األستاذ إدريس ياملشيخة اإلسالمية جلمهورية اجلبل األسود و مقرها سراي – 5
 1 دميريوفيتش.

 
 سالفيا و عدد املسلمني يف يوغ

 
 1,850,000يف البوسنة و اهلرسك عدد املسلمني  –1   

 150,000يف كرواتيا  عدد املسلمني – 2
 150,000يف اجلبل األسود  عدد املسلمني – 3
 600,000يف مقدونيا  عدد املسلمني – 4
 50,000يف سلوفنيا  عدد املسلمني – 5
 1,500,000يف صربيا مع الواليتني ذات اإلستقالل   عدد املسلمني – 6

ن هذه االحصائية أخذ ابإلعتبار مع األ 4,300,000حوايل كافة وسالفيا  إذن عدد املسلمني يف يوغ
 تقريبية.

 
 سالفياو يوغعدد اجلوامع و املساجد يف 

 
 2186اجلوامع  – 1
 610املساجد  – 2
 360املراكز  – 3

                                                            
  1 د.عاكف اسكندروفيتش/ الدعوة و الدعاة في يوغوسالفيا  330ص 
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 220املغاسل ) لألموات (  – 4
 

 سالفيا و التعليم األساسي اإلسالمي يف يوغ
 

 يقول الدكتور عاكف إسكندروفيتش :
يتعلم فيها  وسالفيا وغيقام التعليم الديين اإلسالمي األساسي يف كل جوامع و مساجد و مراكز يو  – 1

 يل مائة و مخسون ألفا من أبناء املسلمني املبادئ اإلسالمية األساسيةحوا
 و الدعاة  و يقام يف املعاهد اإلسالمية الثانوية الثالث ختريج األئمة و املعلمني – 2
علم حوايل و يت فويايو يتعلم مائتان و مخسون طالبا و طالبة بكلية الدراسات اإلسالمية يف سر  – 3

تني يف زهر و اجلامعامعة األمائيت طالب و طالبة ابجلامعة اإلسالمية يف البالد اإلسالمية العربية مثل ج
 اململكة العربية السعودية ابلرايض و املدينة املنورة

ء شهر او تقوم املشيخة اإلسالمية بعمليات الوعظ و اإلرشاد املكثفة طيلة العام و خاصة يف أثن – 4
 1رمضان و املناسبات و األعياد . 

 

 اإلحتادية اإلشرتاكية اسالفيو تفكك مجهورية يوغ
 

حلرب اليت كانت تقودها م. يف ا 1990سالفيا اإلحتادية اإلشرتاكية يف أوائل عام و تفككت مجهورية يوغ
 صربيا ضد سلوفنيا أوال, مث كرواتيا مث البوسنة و اهلرسك.

ن ادية, مكونة مسالفيا اإلحتو دولة جديدة حتت اسم مجهورية يوغم. أتسست  1992أبريل  27و يف 
 دولتني : صربيا و اجلبل األسود.
                                                            

  1  المصدر السابق 33ص
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سالفيا و سم مجهورية يوغم. بني دولتني, مت تغيري ا 2003فرباير  3مث بناء على ميثاق الذي اعتمد يف 
 اإلحتادية إىل دولة احتاد صربيا و اجلبل األسود.

  دولتني.تفكك احتاد بني م. الذي أجري يف اجلبل األسود 2006مايو  21و بعد اإلستفتاء 
 .لك احلني كل من الدولتني أصبحت مستقلةومنذ ذ 
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 ( اضر) العصر احلالفصل الثالث : الدعوة اإلسالمية يف صربيا 
 

 و الدينية  (يف, سكاهنا, احلالة السياسية املبحث األول : صربيا اليوم ) موقعها اجلغرا
 

, الشمال اجملر دها منحيقان. لتقع صربيا بني وسط وجنوب أورواب يف شبه جزيرة البموقعها اجلغرايف : 
 وسنة و اجلبلتيا, البومن الشرق رومانيا و بلغاراي, و من اجلنوب مقدونيا, و من الغرب كل من كروا

ائي بعد انفصال مذ كم مربع. و تعد صربيا دولة حبيسة ال متلك منف88,361األسود. تبلغ مساحتها 
 ل.فودينا يف الشمام. و يتواجد بصربيا مقاطعة تتميز حبكم ذايت هي فوي 2006اجلبل األسود عنها 

 
 يباً يعيش نصفهم تقر . م 2011نسمة حسب تعداد عام  7,186,862يسكن صربيا اليوم  سكاهنا :

البلد  يفأكرب طائفة  السكان.و يوجد يف صربيا تنوع عرقي اترخيي يف  يف العاصمة بلغراد و ضواحيها.
 وو الكروات  قليات مثل البشناق و السلوفاكيون%, مث اجملريون و غريهم من األ83 هم الصرب

 الغجر...
 

لتشريعية, ا –لطات صربيا هي مجهورية برملانية. و تنقسم احلكومة يف ثالث ساحلالة السياسية : 
س الية مدهتا مخشعيب لو اع الرت لدولة و ينتخب ابإلقالتنفيذية و القضائية. رئيس اجلمهورية هو رئيس ا

ة معية الوطنيان أو اجلسنوات حبد أقصى مرتني. و احلكومة تتكون من رئيس الوزراء و الوزراء. الربمل
 عضوا. 250يتألف 

سيحية تليها امل %(85ية )الداينة األكثر انتشارا يف صربيا هي املسيحية االرثوذكساحلالة الدينية : 
 .سالم و املسيحية الربوتستانتية%( مث اإل5.5الكاثوليكية )
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مني ر نسبة املسلة. و تقداإلسالم يف صربيا هو اثلث الدايانت بعد املسيحية األرثوذكسية و الكاثوليكي
 % من سكان صربيا.3ب 
 

 %84.98   6,371,584 املسيحية االرثوذكسية

 %5.48   410,976 املسيحية الكاثوليكية

 %3.20   239,658 االسالم

 %1.08   80,837 املسيحية الربوتستانتية

 %0.27   20,556 خرىأانت داي

 %4.46   معلنةغري   334,322

 %0.53   40,068 علمانية

 

لوقت انفس  يلهم, يفإىل تقل متثل األرقام اإلحصائية الرمسية لعدد املسلمني احلد األدىن من الدقة وتسعى
سكان ىل أن الإالذي تغايل فيه بعض التقديرات األخرى الصادرة عن زعماء مسلمني واليت تشري 

ن العدد اإلمجايل ألف نسمة, أما التقديرات املوضوعية فتقول: إ 700املسلمني يف صربيا يبلغون 
 .ألف نسمة 400للمسلمني هناك قد يكون يف حدود 

ل ينتمي إىل عدد قلي لشعب البوسين ) بوشناق ( و الشعب األلباين. وينتمي معظم مسلمي صربيا إىل ا
 اجلماعات العرقية الصغرية مثل أشكايل, غوراين, الغجر, األتراك ...

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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%, 90زار : نويف ابنجق و وادي بريشيفو ) جنوب صربيا ( يف مدناملسلمون هم األغلبية يف اقليم س
 %.90بريشيفو %, 60%, بوجانوفاك 95%, توتني 85سينيتسا 

قوم ي. و أهم ما املسلمني و من اجلدير ابلذكر أنه قلما حيدث الدخول إىل اإلسالم يف صربيا من قبل غري
ىل و توجيههم إ و ارشادهم املسلمني احلاليني األصليني,  تعليمهميف صربيا هي احملافظة على  الدعاةبه 

 اإلسالم على وجه صحيح.
 لعقيدة.ريدي يف اصربيا يعتربون أنفسهم أتباع املذهب احلنفي يف الفقه و املذهب املاتو مسلمو 

 
 املبحث الثاين : املؤسسات اإلسالمية

 املشيخة اإلسالمية يف صربيا 
 

نجق ) جنوب صربيا ( يف األوقات الصعبة يف شاء املشيخة اإلسالمية يف اقليم سمت اطالق مبادرة إلن
م. يف مدينة نويف ابزار عندما  1993أكتوبر  30ذروة احلرب البوسنية. و قد حتققت هذه الفكرة يف 

 1عني معمر زوكرليتش أول رئيس هلا.
و  إلسالمية يف صربياانجق إىل املشيخة يف ساملشيخة اإلسالمية  حتولتم.  2007فرباير  19و يف يوم 

رسك لبوسنة و اهلمية يف اختذت مدينة نويف ابزار مقرا هلا. و هذه املشيخة هي جزء من الرائسة اإلسالا
عندما  م. 2014ىل سنة إاتبعة للمركز الروحي للبوشناق ) سراييفو (. و ظل معمر زوكرليتش رئيسا هلا 

 س جديد مولد دوديتش.مت انتخاب رئي
 ن أربع دور اإلفتاء :و تتكون املشيخة اإلسالمية يف صربيا م

 نجقدار اإلفتاء يف اقليم س – 1
 دار اإلفتاء يف وادي بريشيفو – 2

                                                            
  الموقع الرسمي األلكتروني للمشيخة اإلسالمية في صربيا1 
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 دار اإلفتاء يف العاصمة بلغراد  – 3
  مشال صربيا ( –دار اإلفتاء يف مدينة نويف ساد ) والية فويفودينا  – 4
 

 املؤسسات اإلسالمية التابعة للمشيخة اإلسالمية يف صربيا
 
 كلية الدراسات اإلسالمية  – 1
 املدرسة اإلسالمية الثانوية ) غازي عيسى بك ( للبنني و البنات – 2
 روضة األطفال ) روضة و ولدان ( – 3
 دار النشر ) الكلمة ( – 4
 جملة  صوت اإلسالم  – 5
 اجلمعية اخلريية اإلسالمية  – 6
 اإلذاعة اإلسالمية ) رفرف ( – 7
 مدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي  – 8
 املطابخ الوقفية العامة – 9
 

 الرائسة اإلسالمية الصربية 
 

ماعة ية, توجد اجلة البوسنيف صربيا, ابإلضافة إىل املشيخة اإلسالمية اليت تعمل ضمن الرائسة اإلسالمي
 اإلسالمية الصربية املستقلة.
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م. مت أتسيس املشيخة  1994سالفيا و اجلماعة اإلسالمية املوحدة فيها, سنة و بعد تفكك يوغ
اإلسالمية الصربية يف مدينة نيش, اليت تغطي أراضي صربيا ابستثناء كوسوفا و صنجق. مقرها يف 

 1بلغراد.
ية, مت بة الصر م. من خالل تصويت الدستور اجلديد يف املشيخة اإلسالمي 2007فرباير  19و يف 

 الرائسة اإلسالمية الصربية املقسمة على ثالث املشيخات : سيسأت
 املشيخة الصربية ) لبلغراد, فويفودينا و وسط صربيا ( – 1
 نجق املشيخة يف اقليم س – 2
 املشيخة يف وادي بريشيفو – 3
ن مكعمل ة و فسر   البوسنيف صربيا و الرائسة اإلسالمة يف ةرفض هذا القرار من قبل املشيخة اإلسالمي و

 جانب واحد و غري شرعي. 
 – صربيا يفسالمية لك الوقت يوجد يف صربيا نوعان من اجملتمعات اإلسالمية ) املشيخة اإلو منذ ذ

بلد و صربيا يف ال ي ملسلميالرائسة اإلسالمية الصربية (. و كل من هذين النوعني يدعي أنه املمثل الشرع
شاكل أكثر حيث امل نجق بني الطائفتني خاصة يف اقليم سنيالعامل. و ال تزال عداوة و تفرقة كبريت

 شيوعا.
, ن كال الطرفنيدرسني مو يف العام املاضي ظهرت مبادرة للمصاحلة بني اجلماعتني من قبل األئمة و امل

 مؤيدة من قبل مجهورية تركيا و رئيس الشؤون الدينية الرتكية حممد جورماز.
 

 للرائسة اإلسالمية الصربيةاملؤسسات اإلسالمية التابعة 
 
 كلية العلوم اإلسالمية  – 1

                                                            
  الموقع الرسمي األلكتروني للرئاسة اإلسالمية الصربية1 
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 املدرسة اإلسالمية الثانوية للبنني يف نويف ابزار ) سنان بك ( – 2
 يبوليااملدرسة اإلسالمية الثانوية للبنات يف بري – 3
 روضة األطفال ) حنلة ( – 4
 اجلمعية اخلريية ) األمانة ( – 5
 مدرسة لتحفيظ القرآن – 6

 

 " طريق الوسط  مجعية
 

ين هللا و تلبية دار من أجل نشر م. يف مدينة نويف ابز  2007أنشئت مجعية " طريق الوسط يف عام 
عية . تعمل اجلمحلقادين نه ن يبلغوا عل لرسوله صلى هللا عليه و سلم و أمانة اليت محلها هللا عز و جاأل

 زار.نجق ) جنوب صربيا ( و مركزها يف مدينة نويف ابيف اقليم س
 مت تقسيم عمل اجلماعة إىل أربع قطاعات هي : 
ة الكتب و ملرئية, طباعاملسؤول عن عمل النشرات و املواد الصوتية و ا –قطاع الوسائط املتعددة  – 1

 الكتبيات و املطوايت و توزيعها.
و ية ات الرمضاناملسؤول عن مساعدة املواطنني احملتاجني من خالل النشاطالقطاع اإلنساين – 2

 نشاطات األعياد و احلمالت اخلريية.
للغة ة العربية, امية , اللغأنشئ ليثقف أفراد اجلماعة يف جماالت : الشريعة اإلسال –القطاع التعليمي – 3

 اإلجنليزية و الرايضيات.
خوة اإلسالمية سواء يف املساجد  أو الشارع , على و توطيد األ تعزيز و مهمته –القطاع التعاوين  – 4
 1. العام ستوى اخلاص و اإلجتماعيامل

                                                            
  1  بروشور جمعية " طريق الوسط " 1,2 ص
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 مجعية " سلسبيل " الدعوية
 

مجعية " سلسبيل " مجعية أهلية, علمية, دعوية اعالمية, اغاثية غري رحبية, تسعى جلمع كلمة طلبة العلم 
م. من قبل عدد  2009و توحيد صفوفهم و ترتيب أعماهلم بطريقة مؤسسية قانونية. أنشئت يف عام 

خرجيي اجلامعات العربية اإلسالمية و املثقفني من أهل البلد. مقرها يف مدينة سينيتسا. و من الطالب و 
الكرمي للرجال و  فة ", افتتاح مدرسة لتحفيظ القرآناجلمعية : بناء مسجد " أبو حني نشاطاتمن أهم 

امة دورات اللغة العربية , تنسيق و اقامة الدروس و احللقات يف املراكز الثقافية احمللية, اقالنساء و االطفال
و الدورات الشرعية املومسية, اقامة الربامج اإلجتماعية و املخيمات الصيفية و الرحالت الرتفيهية, مجع 

و تسجيل الدروس و  األضاحي و اإلشراف على توزيعها, اقامة اإلفطارات و السحور يف رمضان
 1لية و االلكرتونية ) يوتيوب ...(...احملاضرات و توزيعها يف ساحات اعالمية مثل القنوات احمل

 
 عدد املساجد يف صربيا 

 
دي بريشيفو, يف وا 60نجق, اقليم سيف  120مسجدا, منها حوايل  190يا أكثر من بيوجد يف صر 

 ك...( زفورنييف وسط و مشال صربيا ) بلغراد, مسيديرفو, نويف ساد, نيش, سوبوتيكا, مايل 10
 

 

 املستقبل املبحث الثالث : التحدايت و

                                                            
  1 بروشور جمعية " سلسبيل " 
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ول ألن  املقام األيفراعاهتا وتبقى عالقة املسلمني النشطة ابإلسالم يف صربيا من أهم ميزاهتم اليت جيب م
دولة بب معاملة الأيًضا س هلا امتدادات عميقة وأتثريًا مباشرًا على وضعهم االجتماعي داخل صربيا, وهي

شكل عام ة دينًيا. وبة متشددى أهنم مجاعالصربية القاسية هلم, كما أهنا وراء نظرة اجملتمع الدويل هلم عل
افظون على حمريشيفو, فإن املسلمني يف صربيا, سواء كانوا من بوشناق السنجق أو من ألبانيي سهول ك
 -ناق واأللبانالبوش- أتدية فروضهم الدينية, وهم أيًضا انشطون إسالميون. ورغم أن هاتني اجلماعتني

اثن تلفني وتتحدأصلني خم ى إقليمني متباعدين وتنحدران عرقًيا مناملسلمتني منفصلتان حبكم وجودمها عل
جتماعية ن املسافة االانسة, فإ(, وهلما تقاليد ثقافية غري متجبوسنيةلغتني خمتلفتني )األلبانية واللغة ال

الذي  ا من اإلسالمتمد قوهتالفاصلة بينهما ضئيلة جًدا حبكم أن الروابط النفسية واالجتماعية بينهما تس
فرضها تات اليت ميثل حبلهما املمدود اجلامع هلما. ويف هذا السياق, وبقطع النظر عن التباين

لى عربيا تعمالن صسلمني يف املختلفة, فإن هاتني اجلماعتني اإلثنيتني املختلفتني من املاالسرتاتيجيات 
ت قيم وأخالقياب صربيا يفاالخنراط الفاعل يف اجملتمع الذي تعيشان فيه وتؤكدان على التزام املسلمني 
 .دينهم اليت حتض على نبذ العنف والعيش بسالم مع خمالفيهم يف العقيدة والدين

منهج جتاه يف امل
ُ
قابل, إن تقاليد الدولة الصربية السياسية الساعية دوًما إىل خلق جو من العداء امل

املسلمني واإلسالم مل تتغري وهي تستهدف كال اجلماعتني وهويتهما على حد سواء؛ إذ تبدو األقليتان 
ت اخلارطة الدميغرافية البوشناقية واأللبانية املسلمتان يف عيون أغلبية الصرب جزًءا مرفوًضا يف مكوان

( من احلملة الصربية ضد الوجود اإلسالمي يف املناطق 1834-1820لصربيا؛ ففي الفرتة األوىل )
الصربية املركزية هدمت مئات املساجد إلجبار املسلمني على تغيري معتقداهتم وحمو كل اآلاثر واملظاهر 

 َسِلما من اهلدم, مها جامع يف بلغراد وجامع اإلسالمية املوجودة, ومل يتبق منها يف صربيا سوى جامعني
يف مدينة نيش ُأحرقا بدورمها خالل االحتجاجات املعادية لإلسالم يف األعوام القليلة املاضية. نفس تلك 
احلمالت املستهدفة للوجود اإلسالمي ومظاهره طبعت سياسة السلطات الصربية احلاكمة يف إقليم 

ا؛ حيث ُهدم عدد كبري من املساجد خاصة يف فرتة أواخر السنجق ومنطقة بريشيفسكو دولين
. ويف فرتة قصرية نسبًيا شيدت اجلماعة املسلمة 2001التسعينيات وإىل غاية استقالل كوسوفو عام 
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مسجًدا( حيث  60مسجًدا( وبريشيفسكو دولينا ) 120مسجًدا جامًعا يف منطقيت السنجق ) 180
 ساجد املشيدة يف ازدايد متواصل.تعيش أغلبية مسلمة, وال يزال عدد امل

فية ليمية والثقاية والتعوعلى صعيد التحدايت فإن املسلمني يواجهون نفس التحدايت االقتصادية والسياس
ض مسلمي ليت تعرت اليت يواجهها الصرب أنفسهم ولكن بدرجة أكثر حدة؛ فتلك العقبات والتحدايت ا

منهجة
ُ
هميش للفئات ييز والتواملنتظمة اليت هتدف إىل التم صربيا ال تزال تتخذ طابع التحدايت امل

جواء لصربية خلق ألسياسة ااجملتمعية املختلفة إثنًيا ودينًيا عن الغالبية داخل اجملتمع. ومن ثوابت ا
مني؛ حىت لى املسلمشحونة ضد اإلسالم واحلض على الكراهية وحىت التحريض السافر على االعتداء ع

 خمتلف مناشط لوضوح يفانتهجها السلطات الصربية جتاه املسلمني تبدو شديدة إن سياسة التمييز اليت ت
 احلياة اجملتمعية.

تؤكد املقاييس االقتصادية إحصائًيا تبايًنا وخلاًل يف املوازين يف غري صاحل املسلمني وذلك يف كل 
على وجود عمل  القطاعات؛ مما يؤكد, ليس فقط وجود خطة منظمة لتهميش املسلمني, وإمنا أيًضا يدل

يقوم على التمييز العنصري يف حق مسلمي صربيا؛ فنسبة العاطلني عن العمل وفًقا للخريطة   مُمنهج
اإلثنية ُتظهر تفاواًت بيًنا يف نسبة مرتفعة جًدا لدى املسلمني مقارنة بنسبة العاطلني من الصرب, وهي 

ون ابلتعليم من املسلمني, وخاصة نسبة أخفض بقليل من نظريهتا لدى الغجر الروما. أما نسبة من حيظ
طلبة التعليم اجلامعي والعايل, فهي أيًضا منخفضة جًدا ابملقارنة مع نسب الطلبة اجلامعيني من اإلثنيات 
األخرى اليت تعيش يف صربيا, ابستثناء الغجر الروما؛ كما أن نسبة متثيل السكان املسلمني يف مؤسسات 

حىت احمللية هي أقل بكثري من نسبة ما ميثلونه يف اخلارطة الدميغرافية للمجتمع  الدولة سواء منها املركزية أو
الصريب. أما على مستوى املؤسسات احلكومية احمللية يف إقليم السنجق ويف مقاطعة نويف ابزار, حيث 

ا % من عدد السكان اإلمجايل(, فإن أعلى الوظائف وأمهه80ميثل املسلمون البوشناق أغلبية سكانية )
من بني تلك املتعلقة إبدارة الشأن العام يف مستوايته السياسية واالقتصادية والتعليمية جندها تُدار من قبل 
الصرب. ويف قطاع التعليم تبدو الصورة أكثر قتامة حيث جُيرب مدراء املدارس االبتدائية يف منطقيت 

س الكنيسة األرثوذكسية, القديس السنجق ونويف ابزار مدرسي الصفوف االبتدائية على وضع صورة مؤس
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سافا, يف كل الفصول الدراسية, وال ُيستثىن من هذا اإلجراء حىت الفصول اليت تضم تالميذ مسلمني 
 %.100بنسبة 

خل اجملتمع و عام داميثل الضغط النفسي الذي يلقاه املسلمون يف صربيا إشكالية خاصة؛ حيث يسود ج
-1992 ك ما بنيه املسلمون البوشناق يف البوسنة واهلرسالصريب ميّجد "العدوان" الذي تعرض ل

ي لثانية, وحييعاملية ا, وما صاحبه من إابدة مجاعية كانت األسوأ على أرض أورواب منذ احلرب ال1995
 يني املسؤولنين العسكر الصرب ذكرى مذحبة "سربرينيتسا" تشفًيا ابملسلمني يف صربيا ويصورون القائدي

ة وجيب أن لهما قدو وفان كارادجيتش وراتكو مالديتش, على أهنما فعال ما جيععن تلك الفظائع, راد
السلطات  ال تعاقبيتبعهما كل الصرب يف تعاملهم مع كل مسلمي صربيا البوشناق منهم واأللبان. و 

ا سالم, بل إهنلمني واإلالصربية األفراد واجلمعيات اليت تدعو وحترض الصرب على كراهية ومعاداة املس
تش, على عدة ش ومالديإىل حد السماح للبلدايت احمللية إبطالق امسْي جمرَمي احلرب, كارادجيت ذهبت

 شوارع يف عدد من املدن الصربية.
وعلى مستوى تنظيم حياهتم الدينية وإنشاء مؤسسات تُعىن بذلك وتدافع عن حقوقهم, جيد املسلمون يف 

ل املثال, فقد تعرض أئمة مساجد يف إقليم صربيا أنفسهم أمام حتد ضخم وصعوابت كربى. على سبي
السنجق إىل السجن بعد أن اعتقلوا من داخل املساجد على أيدي رجال الشرطة الصربية على خلفية 

من دستور مجهورية  44و 11مذكرات اعتقال صادرة عن وزير الداخلية يف خرق صارخ للمادتني 
وحىت دون اعتذار من املؤسسات الرمسية اليت ال ومرت تلك التجاوزات دون حماسبة أو عقاب بل  صربيا؛

حُتجم عن وضع كل العراقيل اليت متنع مسلمي صربيا من تنظيم حياهتم الدينية اخلاصة وال تتواىن عن 
التدخل يف عمل مؤسسة "اجلماعة اإلسالمية". ذلك أن مسلمي يوغسالفيا السابقة )اليت كانت تضم 

اجلبل األسود ومقدونيا وكوسوفو وسلوفينيا( كانوا ينتظمون يف مؤسسة صربيا وكرواتيا والبوسنة واهلرسك و 
, وكان مقر تلك املؤسسة املسماة "اجلماعة 1991إسالمية موحدة إىل حدود اهنيار يوغسالفيا عام 

اإلسالمية" يف سراييفو عاصمة البوسنة واهلرسك. ومع أن دساتري كل الدول املنبثقة عن تفكك مجهورية 
الشرتاكية االحتادية, مبا فيها صربيا, تنص صراحة على ضمان توزيع الكنائس واجلمعيات يوغسالفيا ا

الدينية بني الدول, كما تضمن عدم تدخل الدول املستقلة عن يوغسالفيا يف عمل اجلمعيات الدينية, إال 
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, ابالنضواء أن السلطات الصربية ال تسمح للجماعة اإلسالمية يف صربيا ومقرها الرئيسي يف نويف ابزار
حتت لواء اجلماعة اإلسالمية األم يف البوسنة واهلرسك, وال تسمح هلا ابالعرتاف مبؤسسة رئيس العلماء 

 الذي يرأس اجلماعة اإلسالمية يف البوسنة واهلرسك. 
يسًيا يا, مقرًا رئاصمة صربعيف الطرف املقابل, فإن الكنيسة الصربية األرثوذكسية اليت تتخذ من بلغراد, 

يني كل األرثوذكسالوحيد لا ال تزال تعترب نفسها, بعد اهنيار االحتاد اليوغساليف, املمثل الشرعي و هل
عرتف ثوذكسية ال تبية األر املتواجدين على أراضي يوغسالفيا السابقة. ويف هذا السياق فإن الكنيسة الصر 

ة, مستقلة وسيد مها دولةوكلتاابستقاللية الكنيستني األرثوذكسيتني يف كل من مقدونيا واجلبل األسود, 
ل السلطات ذا من قبهوتلقى الكنيسة الصربية األرثوذكسية دعًما فعلًيا, لكنه غري معلن, ملوقفها 

 الصربية.
موحدة مع  إسالمية وحىت تزيد من تعقيد تواصل مسلمي صربيا الطبيعي من خالل االنضمام إىل مجاعة

عة بـ"اجلما الصربية على تيسري أتسيس ما مُسيمسلمي البوسنة واهلرسك, فقد عملت السلطات 
انب مشيخة حادي اجلاإلسالمية الصربية" ومقرها الرئيسي يف العاصمة بلغراد, وأحلقت هبا بقرار أ
عات ا منها للتبجية ورفضً اجلماعة اإلسالمية يف إقليم السنجق كوحدة دينية اتبعة هلا. ويف خطوة احتجا

لذي ورية صربيا استور مجهددئية من قبل السلطات الصربية, ووفًقا لنصوص السلبية هلذه السياسة غري املب
ة امسها ة الصربييضمن عدم تدخل الدولة يف عمل اجلمعيات الدينية, فقد غريت اجلماعة اإلسالمي

يف  م واملركزيةالمية األلتصبح "اجلماعة اإلسالمية يف صربيا" مؤكدة انضواءها حتت مظلة اجلماعة اإلس
به السلطات  لذي قامت. ومنذ ذلك احلني وإىل يومنا هذا, فإن هذا العمل املخالف للدستور اسراييفو

 للمسلمني يف إلسالميةاالصربية ما زال يهدد, ليس فقط تنظيم احلياة الدينية بل وأيًضا أسس الوحدة 
طر زار إىل خماابق ونويف صربيا, ويعّرض املسلمني املنتمني إىل إحدى اجلمعيتني اإلسالميتني يف السنج

 االنقسام والتفكك.
 التفاؤل ابملستقبل
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حلايل ورة الواقع اصدمه لنا ميكن النظر إىل مستقبل املسلمني يف صربيا بكثري من التفاؤل وبعيًدا عما تق

ع فيد به جممو رد ما يُ من معطيات, وال جيب أن ننسى أن احلقيقة يف جوهرها ال ُتدَرك فقط من خالل جم
 الوقائع.

بتكار سهم وعلى االنظيم أنفد سامهت احليوية االستثنائية للمسلمني يف صربيا ومثابرهتم والقدرة على تفق
قتالعهم من الت الفجة يف حفظ وجودهم بل وأيًضا يف ترسيخ جتذرهم يف موطنهم ابلرغم من كل احملاوال

ات يق إجناز حتقجذورهم أو إخضاعهم ومسخ هويتهم. واستطاع املسلمون ابعتمادهم على أنفسهم 
كما   لى انطالقها,عرور عقد متميزة ومن ذلك أن اجلامعة العاملية اليت أنشأوها يف نويف ابزار احتفلت مب

ئمة وحتسن تية مالحتأدى مبدأ اعتمادهم على النفس إىل حتقيق نتائج مذهلة على مستوى توفري بنية 
ية يف ت الفالححيوي يف النشاطا واضح على مستوى توفري شروط اقتصادية وتعليمية أفضل, وتنوع
 مناطق املسلمني يفوق ما هو موجود يف كامل مناطق صربيا األخرى.

ري الذايت سن التسيومن املتوقع أن يثبت املسلمون يف صربيا قدرهتم على حتقيق درجات عالية من ح
ون ربيا, وسيحفز ص ة دولةوجودة يف اإلجنازات تسمح هلم بتقدمي مثال حُيتذى به ومسامهة فعالة يف تنمي

اسية للدولة سات السيمبا يقدمونه من مثال على املثابرة, شركاءهم يف الوطن من الصرب وكذلك املؤس
مل يف ان لتغيري شاوقت قد حعلى ضرورة احرتام املبادئ الكونية حلقوق اإلنسان ويُقنعوهنم عملًيا أبن ال

ا أغلب ليت نشأ عليهالعنصرية اون أيًضا يف الثقافة النظرة السلبية للمسلمني يف صربيا, وتبًعا لذلك سيغري 
ألقل اب فإهنم على ور القرياملتطرفني القوميني واملعادين لإلسالم من الصرب, وإذا مل يكن ذلك يف املنظ

 سينجحون يف خلق جو من تسامح الصرب جتاههم.
نة اإلسالم يف وسائل ولكن مع استمرار األجواء املشحونة ضد املسلمني وما يصاحبها من محالت شيط

اإلعالم ونشر مفهوم التخويف من اإلسالم )اإلسالموفوبيا(, فإنه لن يكون من اليسري حتقيق هذا 
األهداف؛ إذ البد قبل ذلك من حتقق واجب احرتام احلقوق اجلماعية والفردية لكل املواطنني مبن فيهم 

الصربية القادمة يف قدرهتا على التخلص من  املسلمون وهو ما سيمثل اختبارًا حقيقًيا أمام كل احلكومات
اإلرث األيديولوجي املثقل ابحلقد على اإلسالم واملسلمني الذي ورثه الصرب, والقبول إبدماج املسلمني 
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يف واقع احلياة االجتماعية واالعرتاف أبهنم ميثلون جزًءا ال يتجزأ من اجملتمع, ساهم يف تشكيل هويته 
 1ن أبي حال من األحوال إنكار كونه معطى دميغرافًيا واقعًيا ال ميكن جتاهله.الثقافية اجلمعية وال ميك

 
  

                                                            
  1  مركز الجزيرة للدراسات – قضايا – د. فريد موهيتش- متخصص بشؤون البلقان
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