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في اإلسالم سویسرا     ) ١  (  
 

عید ثابت تقدیم  
لم اإلسالم من الغرب خوف أن صحیحا لیس یبدأ،    الشیوعیة، سقوط بعد إال    السوفیتي، داالتحا وتفكك     حبات تتفكك كما   

العقد تظھر، لم اإلسالم من الغرب مخاوف أن صحیحا ولیس  .  األخیرة الخلیج حرب أثناء إال     اإلسالم من الغرب فخوف  . 
نفسھ اإلسالم قدم قدیم ولكن  .  ینبغي    الخوف من نوعین بین ھنا نفرق أن    ما لھ خوف  :  مقنعة، أسباب من یبرره     وخوف   

بنيم األوھام على    اإلسالمیة فالحضارة  .  كما  -    المؤرخین بعض یذھب    حوالي االنحطاط مرحلة بدأت  -   ١١١١  سنة    م   . 
وھي  التي السنة    األوروبیة الحضارة عصر بدایة أیضا تمثل    تتقدم، وأوروبا الوقت ذلك ومنذ  .  والمسلمون    یتأخرون     . 
قویة، إذن أوروبا  ضعفاء ونوالمسلم    والقوي  .  ال    الضعیف، یخشى    بقوتھ، جھل عن إال    اآلخر، وضعف     عن ربما أو   

نفساني، مرض القوي فیھ یتوھم    ضعیفا، نفسھ    قویا الضعیف وخصمھ    سببان، لھا اإلسالم من الغرب ومخاوف  .  ھما     : 
الجھل،  الخبث أو    في الجھل أھل من فئة فثمة  .  الغرب،    ميیس    أنفسھم أفرادھا      « في خبراء  األوسط الشرق شئون     »)  ٢  ( ،   

أن دون  واإلسالم، العرب تاریخ درسوا قد یكونوا    الشعوب تلك عقلیة وفھموا     من الغربیین بتخویف تتاجر الفئة ھذه  . 
اإلسالم، تعبیرات وتستخدم    غلیظة،    الناس، بسطاء إلرھاب    اإلسالم، من وإرعابھم    مثل    اإلسالم، سیف  :   والزحف   

اإلسالمي، اإلسالمي، والخطر    والتحدي    اإلسالمي،    سیلتھمنا، واإلسالم    آخره إلى    الصحفي الجھلة لھؤالء ممثل وخیر  .    
األلماني  كونسلمان جیرھارد       Gerhard Konzelmann الثانیة، الفئة أما  .  فھي     نم الغربیین بتخویف أیضا تتاجر   
اإلسالم، خبث عن ولكن    في تنحصر الفئة ھذه وتكاد  .  بني    صھیون    من خیر ھو لویس برنارد ولعل  .  الطائفة ھذه یمثل     .  

وفي لي حوار    اإلسالم، من الوھمیة الغرب مخاوف عن األلمان اإلسالمیة الدراسات أساتذة أحد مع    لھ قلت     : «  ھذه 
ما لھا لیس اإلسالم من المزعومة المخاوف یبررھا،    في الیوم المسلمین ألن    تام استضعاف حالة     عن عاجزون فھم  . 

أطفال، دراجة تصنیع الغربي، بالعلم االستعانة دون    الغربیة والتكونولوجیا    الفتاكة، األسلحة من لدیھ والغرب  .   والقنابل   
المدمرة، ما    یكفي،    األرض، ھوج على من المسلمین لسحق فقط لیس    المرات مئات األرضیة الكرة لتدمیر أیضا ولكن     ».   

لم الغرب أن  والحمد العقالء، المتخصصین یعدم    الذین    في المشوھة اإلسالم صورة تصحیح یحاولون    الغرب،     وتنویر   
العباد، الوھمي خوفھم من لیتحرروا    اإلسالم من    األلماني االستشراق میدةع الصدیقة األستاذة ھؤالء من نذكر  .  ماري أّنا      

شیمل     Annemarie Schimmel  ) ٣  ( ، كینج وھانس       Hans Küng، السویسریین األدیان علماء أشھر     ) ٤  ( ،   
األلماني والمستشرق  روتر جرنوت       Gernot Rotter  ) ٥  ( ، في اإلسالمیة الدراسات أستاذ    ھامبورج جامعة     فشیمل  . 

في عظیم بدور قامت في اإلسالم عن صحیحة صورة نشر    الغرب    المتسامحة، مواقفھ عنھ معروف كینج وھانس  .   وآراؤه   
المعتدلة، أخبرني ما وكثیرا    الیھود، مع تحدث كلما أنھ مازحا    اإلسالم، عن یدافع    المسلمین من أكثر     البروفیسور أما  !! 
روتر، ماري أّنا تلمیذ    شیمل،    اآلفاق، شھرتھ فاقت فقد    العظیم كتابھ نشر أن بعد       "Allahs Plagiator" المفتري  =(     
هللا على  الصحفي سرقات عن  )  األلماني    كونسلمان،    الصحفي، ھذا جھاالت افتضح حیث    اإلسالم على وافتراءاتھ     ) ٦  (. 
في ھاما تحوال الكتاب ھذا ویمثل  نياأللما االستشراق تاریخ    في فاالستشراق  .  ال الكتاب ھذا    اإلسالم، یشوه    بل     یصحح   

المشوھة، صورتھ وال    اإلسالم، اجمھی    بل    فیھ الطاعنین ضد عنھ یدافع    تیار شك بال وھذا  .  واالحترام التقدیر كل یستحق     . 
أن ونأمل  المياإلس والعالم المستشرقین بین جدید عصر بدایة الكتاب ھذا یكون     .  

في المشوھة اإلسالم صورة وموضوع آخر، وجھ لھ الغرب    كاد    منسیا نسیا یصیر    الغرب، ننقد فنحن  .   بالتحیز ونتھمھ   
اإلسالم، ومعاداة في ولكننا    أنفسنا نسأل لم نفسھ الوقت    اإلسالم، عن ندافع نحن اإلسالم؟ من الیوم نحن أین  :  ونقاتل      

بالكالم ( في  )  سبیلھ    نظري، كالم ذلك كل أن بید  .  أي    في كالم أنھ    كالم    والحقیقة، الواقع أما  .  آخر فشيء    نقول نحن نعم  .     - 
من مع  یقول    ینبغي  -   والمسلمین اإلسالم بین التفریق    التي السحیقة الھوة ھذه ستظل متى إلى ولكن  .   تعالیم عن تفصلنا   

فاإلسالم الحنیف؟ دیننا بالعدل، یأمرنا    في    األرض أمم أظلم أننا حین    وھو  .  العلم، بتحصیل یأمرنا     أجھل من مازلنا ولكننا   



الدنیا شعوب وھو  .  االجتماعي، بالتكافل یأمرنا    الفقر، ومكافحة    العالم شعوب أفقر من اإلسالمیة الشعوب ولكن     وعلى  . 
الذاتي النقد یةبأولو السطور ھذه كاتب اقتناع من الرغم اآلخر، نقد على    فقد     لدى المشوھة صورتنا استعراض یعیننا   

ونقدھا الذات فھم على الغرب  .  
ما أھم لعل في المسلمین ضعف ھو الكتاب ھذا عنھ یكشف    سویسرا،    أحوالھم، وتواضع    وتفشي    فیھم الجھل     ال وھذا  . 

في لألوضاع حتمیة نتیجة محالة إلسالمي،ا عالمنا    حیث    والمرض والفقر الجھل ینتشر    لم سویسرا ومسلمو  .   من یأتوا   
المریخ، القمر، أو    اإلسالمي العالم دول من ولكن    ال الغرب أن والواقع  .  اإلسالم، إلى یُسيء    ما بقدر     المسلمون یُسيء   
إلیھ أنفسھم فعندما  .  األتراكَ  السویسریون یرى    ال المسلمین    یتشاجرون،    بالسكاكین، إال    الحدیثة، األوروبیة اللغات ویجھلون      
الجھل، بھذا ویتمسكون  وال    اإلسالم، عن یعرفون    دینھم،    القلیل، إال    اإلسالم، جسم ویتركون    بذیلھ، ویتعلقون    أي    أنھم      

األصول، یتركون  واألساسیات،    بالفروع، ویتعلقون    والتفاھات،    أن ذلك كل بعد عجب فال    اإلسالَم، السویسریون یلعن      
جمیعا والمسلمین  والكیف الكم بین التفریق إلى ھذا ویقودنا  .  لم إذا فالكم  .  محترم، كیف یصحبھ    شيء ال إلى یتحول     . 

لذلك كمثال واسرائیل العرب إلى ولننظر  العرب فكم  .  مائتي من أكثر  -   نسمة ملیون    مل  -   في ینفعھم     الكیف أمام شيء   
االسرائیلي العلمي    والعقالني    عدمھ مثل مثلھ ھنا العرب فكم  .  في المسلمین أعداد لتزاید بالنسبة الحال وكذلك  .  أوروبا     فما  . 

المسلمین، من المتزایدة األعداد ھذه جدوى مسلمي فمعظم كیف؟ بال كانت إذا    يالمحدود العمال من أوروبا    والثقافة، العلم      
ال وھم  اإلسالم، یمثلون    ما بقدر    إلیھ یُسیئون     .  

أوروبا، إلى قدموا قد المسلمین بأن الغربیین بعض ھواجس عن الكتاب ویكشف اإلسالم، لنشر    للعمل ولیس     بالطبع وھذا  . 
أي لھ لیس كالم بالواقع عالقة    واألتراك،  .  علي    تفشي من الرغم    بینھم، الجھل     تنظیما المسلمین جالیات أكثر أنھم إال   

ونشاطا ٠٩  أن المؤلفان ویشیر  .   ٪ األتراك بناھا وألمانیا سویسرا مساجد من    ومما  .   خاصة بصورة اإلسالم إلى یُسيء   
المسلمین، من الجھاالت أصحاب بعض حیث    أنھم یتخیلون    في یعیشون    بالدھم،    ،لحاھم فیطلقون    تھذیب، بال     ویرتدون   

الجاللیب، القرآَن، سماعھم عند التسجیل أجھزة أصوات ویرفعون    المضیف، البلد لحقوق مراعاة أدنى دون     أھلھ وعادات   
وتقالیدھم  .  

قوي حضور وللسعودیة في    في سویسرا    اإلسالمیة، الدعوة نشر مجال    الذي چنیف مسجد أسست أنھا فخرا ویكفیھا     یعتبر   
رائعة فنیة تحفة بحق في والمسلمون  .  مشتتون، سویسرا    ثقافاتھم، الختالف    ولغاتھم،    وجنسیاتھم    وھم  .   مشاكل یواجھون   

في جمة للعبادات، ممارستھم مجال    فیما وكذلك    اإلسالمیة الطریقة على األطفال تربیة یخص     .  
اإلسالم، ضد المتحیزة الكتب توافر إلى الكتاب ویُشیر اإلسالم عن والمحایدة الموضوعیة الكتب وندرة     مظاھر ومن  . 

الغربیین، جھل اإلسالم، ضد تحیزھم أو    المسلمین تسمیتھم      « دمحمیین   » ، إلھھم عن مختلف المسلمین إلھ بأن وادعاؤھم     !!. 
ھو المسلمین فإلھ     Allah، فاسمھ ھم إلھھم أما       Gott ال مكال وھذا  !!  فحسب، جھل عن یكشف     جمود عن أیضا بل   

وانحطاط في والكتاب  .  جادة، محاولة مجموعھ    باإلسالم، السویسریین لتعریف    في وھذا    ذاتھ حد    والتشجیع التحیة یستحق     . 
باإلسالم، الرخیصة المتاجرة الكتاب ھدف فلیس  منھ، السویسریین وتخویف    ولكنھ     بأن السویسریین إقناع إلى یسعى   

قرابة صلة تربطھما دینان والمسیحیة اإلسالم وھذا  .  ما على ینطبق    ینادي    كینج ھانس بھ       Hans Küng أفكار من     ) ٧  ( ،   
أنھ حیث  السماویة، األدیان بین االتفاق نقاط على التركیز إلى یدعو    الخالف، نقاط ونبذ    شأنھا، من التقلیل أو    حتي     قاربیت   

الثالث، الدیانات أصحاب ویتحاوروا،    ویتعاونوا،    وال    یتخاصموا،    ویتحاربوا،    ویتباغضوا     ھذه مثل أن الحظ سوء ومن  . 
الذین القراء بین كبیرا رواجا تجد ال الجادة الموضوعیة الكتب في یفضلون    التافھة السطحیة الكتابات الغالب     .  

في وسنعرض للكتاب تلخیصا یةالتال السطور    التي الكتاب مقدمة ألھمیة ونظرا  .  السویسري العالم كتبھا     ھانس العظیم   
كینج، رأیتُ  فقد    العربیة، إلى األلمانیة من أترجمھا أن    للغرب اآلخر الوجھ أفكار على للتعرف فرصة للقاريء نقدم حتى     . 

الغربیین كل فلیس  اإلسالم، یھاجمون    األدیان، بین الصراع لوقف تدعو العلماء من محایدة فئة ثمة بل    وتنادي     بالحوار   
الموضوعي الجاد،    العلماء ھؤالء كبار أحد ھو كینج وھانس     .  

 
السویسري األدیان عالم مقدمة كینج ھانس       Hans Küng 

في اإلسالم لكتاب     سویسرا   
اإلعداد، المحكم الكتاب ھذا والمصاغ    في جید بأسلوب    واحد، آن    في اإلسالم عن    سویسرا،     فھم على وعونا فائدة أكثر ھو   

التي الكتب من الكثیر من اإلسالم مبیعا، األكثر الكتب قائمة تعلو    والتي    اإلسالم، من الناس بتخویف تتاجر     تقدم أو   
أمریكیة، سیدة بین مشترك زواج لحالة فردیة مأساة للقاريء نيإیرا ورجل    مسلم      )  ٨  (.   

ال للغرب، وتھدیدا خطرا باعتباره اإلسالم الكتاب ھذا یصور    اإلسالمي الزحف كان لو كما    في أوروبا سیجتاح     القریب   
العاجل، مسجد كل كان لو وكما    في یُبنى    أوروبا    المسیحي للغرب تھدیدا بالفعل یُـمثل     .  

في حدث وكما الماضي،    وبالغ    في لغربیونا    لـ تصویرھم      « العالمیة الیھودیة   للحضارة كبیرا تھدیدا تمثل باعتبارھا  « 
المسیحیة، األوروبیة فداء، كبش الیھودیة صارت حیث    ما فكثیرا    مع الیوم نفسھ الشيء یحدث      « العالمي اإلسالم   ».   

وكما ینبغي    أي مقاومة    وشدة، بحزم للیھودیة عداء    فكذلك    أي معارضة یجب    لإلسالم معاداة     نقول أن نستطیع ألننا ذلك  . 
السامیة، معاداة تعنیان الحالتین إن سامیون أیضا ھم العرب ألن     .  

َج في اإلسالم یُعال وموضوعیة، جادة بطریقة الكتاب ھذا    ثاني باعتباره وذلك    عالمي دین أكبر    ببساطة وھو  .  أي  -   اإلسالم      
الروحاني العالم لیمث  - في المقیمین للمسلمین    السنین، عشرات منذ سویسرا    العالم، من مختلفة أنحاء من إلینا أتوا والذین      



كالسعودیة،  أو    یوجوسالفیا،    تركیا أو     .  
واإلسالم المسیحیة مثل مثلھ  -    الملموسة، فضائلھ لھ  -    ولكنھ    لمستعصیة،ا المشاكل من العدید أیضا یواجھ    في كالحیاة      

ذي مجتمع  مسیحیة، تقالید    في أیضا ولكن    دنیوي عالم    حدیث     .  
ال كمسیحیین إننا أن یمكن    أي لنا یكون    في مصلحة    المسلمین، إیمان زعزعة    لكي    إلي مھب نصل     من الكثیر وصل حیث   

مسیحیي الروحانیة، الناحیة من الغرب    أي    التخلي    الذي الدین عن    ما غالبا    التخلي أیضا یتبعھ    ھامة أساسیة أخالق عن     .  
ال، نحن    الدولة، وأیضا  -   نعم،    المختلفة المسیحیة الكنائس وكذلك    ال  -   أن یمكن    مصلحة، لنا یكون     المسلمین باحتفاظ إال   

واحد، بإلھ مھبإیــمان الروحاني إیمانھم وبتعمیق    تعالى، با    وبأن    مھدینـ ممارسة یواصلوا     تقالید مراعاة بدون لیس بالطبع  . 
بلدنا، وعاداتھا     .  

فمصلحتنا المسیحیین نحن  -   ھي  -    أال    أنفسھم، على المسلمون یتقوقع    األوروبي المجتمع عن وینعزلوا    الذي    فیھ یعیشون     . 
أن مصلحتنا من إن  الذي العالم على دینیا المسلمون ینفتح    فیھ، یعیشون    وأن    والتعاون للحوار استعدادھم یعلنوا     .  

في الكتاب ھذا یشرح المسلمین، معتقدات وشاملة دقیقة بصورة بدایتھ    وما    أن علیھم یجب    بھ یتمسكوا    في الكتاب ویصور  .    
في ھمدین بممارسة المسلمین قیام كیفیة جدا موضوعیة بطریقة نفسھ الوقت  بلدنا،    التي والمشاكل    في تواجھھم    الشأن ھذا     .  

في الحساسة فالنقاط اإلسالم،    الطعام، كأحكام    المرأة، ومشاكل    المسلمین، األطفال تربیة ومشاكل    الموضوعات ھذه كل      
بصراحة، فقط لیس الكتاب یعالجھا  بتفھم أیضا ولكن     .   

وَمن یستعلم    المسلمة، األقلیات لتلك المتواضع لتنظیما عن أكثر     واللغات، األجناس المختلفة    في    سویسرا،    یختفي     من خوفھ   
العالمي اإلسالم المزعوم،    في األقل على    سویسرا بلدنا     .  

مساعداتھا، بتقدیم الكنیسة دوائر بعض ھنا تقوم أن الممكن من ألیس ات،اجتماع قاعات على المسلمون لیحصل     وأماكن   
ھنا وضروریا مطلوبا شیئا تعتبر األدیان لحوار العملیة فالممارسة للصالة؟ الخارج، نحو موجھ أدیان حوار  .  ما، نوعا      

أنفسنا عودنا أن بعد  الحمد و  -   علي  -    الداخل نحو موجھ أدیان حوار      ) أي  المسیحیة الكنائس شتى بین    ففي  .)   العالم ھذا   
يالذ فیھ، نعیش    لم    فحسب، اھنفس على الحوار تركز أن المسیحیة الكنائس بإمكان یعد    بل     مع الحوار ممارسة علیھا یجب   

أیضا األخرى العالمیة األدیان  .  
وھكذا في الكتاب ھذا یبرز    برنامج تحقیق ضرورة نفسھ الوقت      « عالمیا، سالم ال  األدیان بین سالم بال    السالم اھذ إن  .«    

األمور، بصغائر ببساطة یبدأ  في یبدأ    البیت،    في ویبدأ    األحداث موقع     .  
ومعین، مفید الكتاب ھذا إن العملي، للتطبیق وخاصة    ُمَوثقة، نظریة معلومات خالل فمن     جدا عملیة بطریقة الكتاب یسعى   

إلي في والمسیحیین المسلمین بین للعالقة شامل تحسین    ویسراس    أنھ كما  .  الدیني، للحوار نموذجا یقترح     النصائح ویقدم   
المختلفة، في بما    ما ذلك    المساجد بزیارة یتعلق    وبذلك  .  المشوھة، التصورات تقلیل یمكن    والتعصب،    الفریقین من كل عند     .  

ال والكتاب في الدینیةو الثقافیة المسلمین ھویة مشكلة شأن من التقلیل إلى یھدف    سویسرا،    ال فھو     أحیاء إقامة إلى یدعو   
نفسھا على ومتقوقعة منعزلة دینیة ـ ثقافیة بالعكس  .  الكتاب ھذا  :  اندماج إلى یدعو    أیضا، المسلمین یشمل     خالل من   

في المساواة الحقوق،    المشترك، التعاون طریق وعن    الوثیقة والعالقات     .  
الكتاب ھذا نأ سبق مما ویتضح ینبغي    أن    عمل، صاحب كل یقتنیھ    مدرس، وكل    قسیس، وكل     شئون موظف وكل   

اجتماعیة نعم،  .  إنسان، كل    سویسریة، كل    سویسري، وكل    الذین ھؤالء من    في المسلمین مع یتعاملون    سویسرا     .  
الذي الشجاع العمل ھذا إن الخبیران، المؤلفان أنجزه    باإلسالم لمھتمانوا    باومان بیتر كریستوف  :  Christoph Peter 

Baumann ، وكریستیان    یاجي       Christian  Jaeggi وتأیید مساندة كل یستحق     .  
 

في اإلسالم كتاب تلخیص  سویسرا   
 

في المختلفة المذاھب  -١   اإلسالم   
 والكرامیة والحنبلیة واألشعریة كالمعتزلة القدیمة دارسوالم المذاھب المختلفة اإلسالمیة بالمذاھب ھنا المقصود لیس

وغیرھا، في الحدیثة المذاھب ھو المقصود ولكن    اإلسالم،    حیث    المسلمین بین االختالف یكاد    السني المذھبین بین ینحصر      
والشیعي،  وفرق، اتجاھات من ذلك عدا وما    ال    محدودة أقلیات إال یمثل    و  -  ٥٨  بین الیوم السنة أھل بةنس وتتراوح  .   ٢٩  ٪   

إجمالي من  المسلمین، عدد    تبلغ بینما    و  -  ٧  بین الشیعة نسبة     ٥١  ٪ والشیعة السنة أھل بین متبادل اعتراف وھناك  .   . 
الرئیسي والخالف  بینھما    في یتمثل    الخالفة مسألة    في األربع الفقھیة والمدارس  .  اإلسالم     والمالكیة والشافعیة فیةالحن  : 

عقائدیة، فرقا لیست والحنبلیة فقھیة، مدارس ولكنھا    باألخرى منھا كل تعترف    الشیعي اإلسالم زاد وقد  .   ثورة بعد شھرة   
الخمیني المتطرفة، الشیعة أحزاب بعض أخبار تداول من الرغم وعلى  .  ذلك بسبب متطرفین الشیعة كل اعتبار أن إال      

سطحیا عمیمات یكون   .  
 

في المرأة  -٢   القرآن   
ناحیة، من بربھ اإلنسان عالقة بین القرآن یمیز أخرى ناحیة من باإلنسان اإلنسان وعالقة    ففي  .   بالباريء اإلنسان عالقة   

تعالى هللا أمام جمیعا والمرأة الرجل یتساوى    تعالى هللا یقول  .   : } الذي ربكم اتقوا الناس اھأی یا  واحدة، نفس من خلقكم     وخلق   
زوجھا، اھمن ونساء كثیرا رجاال منھما وبث      ...» ) النساء  في فالمرأة  .)١-   للرجل، تخلق لم اإلسالم     لیكمل خلقا إنھما بل   



بعضا بعضھما والحساب القیامة بیوم اإلیمان على الثالثة السماویة األدیان وتتفق  .  ویساوي  .   والمرأة جلالر بین اإلسالم   
والعقاب، الجزاء ناحیة من والسیئات للحسنات تبعا     : } سیئة، عمل َمن  فال    یجزى،    مثلھا، إال     أو ذكر من صالحا عمل ومن   

أنثى، مؤمن، وھو    فأولئك    الجنة، یدخلون    حساب بغیر فیھا یرزقون     {) غافر  ال ھنا ومن  .)٠٤ -    المرأة بأن االدعاء یمكن   
نفس، لھا لیس وبالتالي    ال    الجنة تدخل أن یمكن    المقدس، الكتاب روایة وبعكس  .  ال    هللا، بمعصیة فحسب حواء القرآن یتھم      

آدم، أیضا بل  تعالى هللا یقول     : } آدمُ  ویا  الجنة، وزوجك أنت اسكن    شئتما، حیث من فكال    الشجرة، ھذه تقربا وال     من فتكونا   
الظالمین الشیطان، لھما فوسوس  .  لیبدي    وري ما لھما    سوأتھما، من عنھما    الشجرة، ھذه عن ربكما نھاكما ما وقال     أن إال   

ملكین، تكونا الخالدین، من تكونا أو    إني وقاسمھما    الناصحین، لمن لكما    بغرور، فدالھما    الشجرة، ذاقا فلما     لھما بدت   
سوأتھما، وطفقا    الجنة ورق من علیھما یخصفان    الشجرة، تلكما عن أنھكما ألم ربھما وناداھما  .   لكما الشیطان إن لكما وأقل   

مبین عدو أنفسنا، ظلمنا ربنا قاال  .  لنا، تغفر لم وإن    وترحمنا،    الخاسرین من لنكونن    عدو، لبعض بعضكم اھبطوا قال  .    
في ولكم  حین إلى ومتاع مستقر األرض     {) .)٤٢- ٩١  عرافاأل    

 
مختلفة واجبات لھما والمرأة الرجل  -٣   

ال یُساوي    في والرجل المرأة بین اإلسالم    شيء كل    محددة، واجبات منھما فلكل  .  مفصلة وحقوق     عن مسئول فالرجل  . 
لألسرة، المعیشة نفقات تدبیر وھو    یحمي    األسرة، أفراد    المجتمع أمام ویمثلھم    األطفال، تنجب ةوالمرأ  .  بتربیتھم، وتقوم      

األسرة أمور وترعى  العائلة، رب ھو والرجل  .  بالطاعة لھ مدانة والمرأة     : }  هللا فضل بما النساء على قوامون الرجال 
بعض، على بعضھم أموالھم، من أنفقوا وبما    هللا حفظ بما للغیب حافظات قانتات فالصالحات     {) النساء   أوصى وقد  .)٤٣-  

الرسول النساء، معاملة بحسن  [   بھن والرفق    في الزوجات تعدد مسألة وتثیر  .  في الجدل من الكثیر اإلسالم    أوروبا     أن نعم  . 
القرآن التعدد، بھذا یسمح    في ولكنھ    ال نفسھ الوقت    مثالیا یعتبره    في والمساواة بالعدل مشروط الزوجات فتعدد  .  المعاملة،      

التحقیق صعب شرط ھوو  تعالى هللا یقول  .  ورباع، وثالث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا  ...{ :  تعدلوا، أال خفتم فإن      
فواحدة،  أیمانكم ملكت ما أو     {) النساء  التاریخیة، أسبابھ ذلك فوق لھ الزوجات تعدد إن ثم  .)٣-   كان النساء عدد أن حیث      

في الرجال عدد یفوق  اإلسالم، وصدر الجاھلیة    الحروب، كثرة بسبب    الرجال من القتلى عدد وارتفاع     عدد ازداد وھكذا  . 
األرامل، الزوجات تعدد نظام بإدخال المشكلة ھذه حل فكان    في المرأة لدور اإلسالم وتقدیر  .  المجتمع     خالل من یتضح   

النبوي الحدیث بأن القائل الشریف    األمھات أقدام تحت الجنة  :  في المرأة ومكانة  .  في مكانتھا عن كثیرا تختلف ال القرآن      
واإلنجیل، التوراة  يھف    الحقوق، معدومة لیست    في اھولكن    نفسھا الرجل بحقوق تتمتع ال نفسھ الوقت    ومما  .   على یؤخذ   

مؤلفي الترڤ یبكاڤ الشرقیة األلمانیة المستشرقة بكتابات استعانا ماھأن الكتاب       Wiebke Walter في المرأة عن    اإلسالم،      
شیوعیة، اھأن اھعن معروف المستشرقة وھذه  السماویة، األدیان تحترم ال    ملحدة ماركسیة بعیون اإلسالم إلى وتنظر     ) ٩  (.   

 
في المسلمة المرأة مشاكل  -٤   سویسرا   

روایة لعبت   « ابنتي بدون لیس   »   ”Nicht ohne meine Tochter” بیتي األمریكیة بقلم محمودي       Betty 
Mahmoody في كبیرا دورا    في المرأة مكانة تشویھ    اإلسالم،    في اإلسالم إلى وأساءت    عام بشكل الغرب     ) ١٠  بیع فقد  .) 

نسخة مالیین ثالثة الروایة لھذه األلمانیة الترجمة من تحكي والروایة  .  قصة، ارباختص    مأساة، أو     مؤلفة بین فاشل زواج   
بیتي الروایة محمودي،    إیراني ومسلم    والقصة،  .  حقیقیة، كانت وإن    في المرأة مشاكل عام بشكل تعكس ال    اإلسالم     ولكن  . 

الغربیین عامة الروایة، ھذه أحداث تصدیق إلى یمیلون    أیضا اھویعممون بل    في ایةالرو ھذه ساھمت وقد  .   تصورات تأكید   
في المرأة وضع عن الوھمیة األوروبیین اإلسالم    في المسلمات بعض قامت وقد  .  إلي الذع نقد بتوجیھ سویسرا     تصرف   

الكتاب، ھذا إزاء السویسریین إحداھن تقول حیث     : « أن قبل  في المرأة وضع السویسریون ینتقد    اإلسالم،    أن مھعلی      
في وضعھا من یصلحوا  سویسرا    في فالمرأة  .  الرجل، أجر نفس على تحصل ال مازالت سویسرا    نفسھ العمل أدت إذا     . 

في السویسریة المرأة كانت قریب دھع وحتى  ال آبنتسل كانتون    في بصوتھا اإلدالء لھا یحق    االنتخابات    لماذا ثم  .   یؤسس   
المضطھدات للنساء خاصة بیوتا السویسریون   ) في  الغالب    الذین نھأزواج تعذیب من ھاربات یكن    ن،ھبضرب یقومون      

معاملتھن وإساءة   ( ، تضطھد، ال المرأة كانت إذا    في إال    اإلسالم؟     أن اإلسالم بشئون الخبیرات السویسریات بعض وترى  « 
في المرأة وضع الیوم اإلسالمیة الدول من الكثیر    طویلة لیست فترة قبل السویسریة المرأة عوض كبیر حد إلى یشبھ     ومن  . 

في المسلمات مشاكل أھم سویسرا    الحجاب،  :  والذكور اإلناث بین والفصل     بناتھم تزویج إلى المسلمین من الكثیر ویضطر  . 
في مبكرة، سن    واإلباحیة االختالط لمشاكل تحاشیا    ما وغالبا  .  في المسلمین زواج یكون    مرتبا، زواجا سویسرا     أنھ بمعنى   
لیس   « حب زواج  التي األوروبیة الطریقة على  «  الزواج، قبل جنسیا المرأة بمعاشرة للرجل تسمح    ولكنھ     فیما زواجا یكون   

األقارب، أو األصدقاء بین أي    أن    صدیقھ، البن ابنتھ المسلم یزوج    مثال المسلم قریبھ أو    في لماتالمس البیوت ربات أما  .    
سویسرا،  ما فغالبا    األطفال، بتربیة مشغوالت یكن    المنزلي التدبیر وأعمال    ال النساء ھؤالء ومعظم  .  أي یتحدثن     لغة   

علي أوروبیة نھبعض أن الرغم    في یعشن    السنین عشرات منذ سویسرا     .  
 

 الحجاب  -٥ 
ترتدي الحجاب، المسلمات عجائز    في ذلك ىعل تعودن نھألن    األم، الوطن    سویسرا إلى نھقدوم قبل     المسلمین بنات أما  . 
في سویسرا،    مختلف فأمرھن    ترتدي ال نھمن فطائفة  .  الحجاب،    مسلمات نھأن ذلك من الرغم على ویشعرن     طائفة وثمة  . 



أخري الزواج حتى تنتظر    ففي  .  في الحجاب ارتداء كان تركیا    وعا،ممن الجامعات    وقد  .٠٩٩١  أكتوبر حتى    في یحدث      
ترتدي أن الواحدة العائلة  الحجاب، البنات إحدى    أخرى وترفضھ    في المتحجبات المسلمات عدد أن بید  .  مستمر تزاید     . 

في المحجبات المسلمات وتواجھ  جمة، مشاكل سویسرا    حیث    في یتعرضن    واللعن للسب أحیانا الطریق    وفي  .   أخرى أحیان   
أیدي تمتد الحجاب، إلى المعاكسین    تمزیقھ ترید    قائلة المسلمات إحدى وتشكو  .   : « في  سویسرا     مسیحیات أیضا یوجد   

محجبات، والممرضات الراھبات مثل    فلماذا  .  فقط، نحن یضایقوننا    المسیحیات؟ ویتركون    شقة على المحجبات وحصول  .«    
ما غالبا  عسیرا یكون    المحجبات المسلمات فبعض  .  أن الممكن من كان نھأن یروین    شقة، على یحصلن     عن تخلین لو   

الحجاب وقد  .  العمل، من للطرد سببا الحجاب یكون    سنوات، عدة قبل المسلمات إحدى مع حدث كما     صاحب طردھا حیث   
العمل الطرد، قرار تقبل لم ولكنھا  .  ،العمل صاحب وقاضت    بتعویض لھا المحكمة وحكمت     .  

 
في اإلسالم صورة تشویھ  -٦   الغرب   

في باإلسالم االھتمام إزداد في الغرب    األخیرة السنوات     وبرامج والمقاالت الكتب من الھائل الكم خالل من ھذا ویتضح  . 
التي والتلیفزیون الرادیو اإلسالم موضوع تعالج    اإلسالم، عن القدیمة األخطاء تنقل أنھا وراتالمنش ھذه من كثیر ویعیب  .    

في وتساھم  نشرھا    لإلسالم، الخامس الركن أن السویسریین الكتاب أحد ذكره ما مثال ذلك من  .  الحج، لیس    ولكن      
في المساھمة » اإلسالم، نشر    الضرورة عند بالسیف ولو    ھونكھ سیجرید األلمانیة المستشرقة وتعتبر  .«!!     Sigrid 

Hunke اإلسالم عن المدافعین الغربیین الكتاب قالئل من    بكتابھا ساھمت وقد  .     Allah ist ganz anders  هللا  =(  
جدا مختلف  ()  ١١ في  )  في اإلسالم صورة تصحیح    الغربیین عقول    المشكلة، ھو فقط المعلومات نقص ولیس  .   أیضا ولكن   

في تساھم المتحیزة المعلومات اإلسالم عن المشوھة الصورة نشر    مثل فكتاب  .    « ابنتي بدون لیس   لدى وقبوال رواجا یجد  « 
أي من المرات آالف أكثر القراء موضوعي كتاب    اإلسالم عن     عن الخاطئة األوروبیین تصورات تؤكد الكتب ھذه ومثل  . 

اإلسالم الخمیني ساھم وقد  .  في    في اإلسالم صورة تشویھ    لغربا    عندما جمة مشاكل األوروبیون الباحثون ویواجھ  .    
باإلسالم، المتعلقة األسئلة بعض عن لھم لیجیب متدین مسلم عن یبحثون  كتبوه، ما لمراجعة أو     من علیھ اطلعوا أو   

كتابات عائقا، اللغة تقف فإما  .  وإما    بینھم، فیما المسلمون یتشاجر    اإلسالم فھم بعدم االتھامات ویتبادلون     .  
 

 الجھل  -٧ 
المسلمین بتسمیة باإلسالم الجھل یبدأ   « دمحمیین  لھم، إھانة التسمیة ھذه المسلمین معظم ویعتبر  .«  ال ألنھم    دمحما یعبدون      ]  ،   

هللا، ولكن  األحد الواحد    لفظ بین السویسریین من الجھاالت أصحاب ویفرق  .     Gott األلمانیة، باللغة    ولفظ       Allah، حیث      
المسلمین أن یعتقدون  یعبدون       Allah بینما    ھم یعبدون       Gott ونسى،  !!  تناسى، أو    متطابقان، اللفظین أن الجھلة ھؤالء      

ال العرب المسیحیین وأن  یستخدمون،    لفظ إال       Allah تعالى الباريء عن حدیثھم عند    ویھمّ   .  أن السطور ھذه كاتب     یوضح   
العربي للقاريء ھنا لفظ أن      « هللا  للتعریف، والالم األلف من لغویا یتكون  «  لفظ لھما مضافا      « إاله   » ، أي      « اإلاله   » ،  ثم   

الھمزة، حذفت اللفظ فصار      « الاله   » ، األخیرة، األلف حذفت ثم    الكلمة فصارت      « هللا   ».   
 

البعض؟ بعضنا عن لقلیلا إال نعرف ال لماذا  -٨   
من المستتر الخوف ھو األول السبب   « اآلخر  ال المتبادلة الكراھیة فبسبب  .«  أي یسعى     الطرف مع الحوار إلى طرف   

اآلخر متواضع، الطرفین كال واھتمام واستعداد  .  اآلخر عقیدة واكتشاف لمعرفة    في السویسریین اعتماد ذلك إلى ویضاف  .    
كتب على اإلسالم عن معرفتھم  تكون ما غالبا    موضوعیة، غیر    اإلسالم ضد ومتحیزة    مثل وعناوین  .    «  سیفترسنا 

اإلسالم  » ، أو      « التحدي  اإلسالمي     » ، أو      « اإلسالم سیف   » ، الكتب ھذه محتویات عن تكشف     المناھج أن المؤكد ومن  . 
المقررة الدراسیة  ) ١٢ في  )  في ساھمت قد الغرب دول من كثیر     عن المعلومات من المتواضع المستوى ھذا على اإلبقاء   

اإلسالم أخري ناحیة ومن  .  في تدرس ال تكاد فالمسیحیة    اإلسالمیة الدول    المسیحیة، عن المسلمین فمعرفة  .   ومعرفة   
اإلسالم، عن المسیحیین ومحدودة سطحیة     .  

 
المعلومات نقص  -٩   

عن الصحیحة المعلومات قلة المختلفة الدیانات أصحاب بین العالقات ترتو أسباب أحد   « اآلخر   والمسیحیة فاإلسالم  .« 
جدا، متقاربان دینان قرابة، صلة تربطھما بل    وھذا    میسورا النظریة الناحیة من بینھما المتبادل التفاھم یجعل     الواقع ولكن  . 

النظریة عن مختلف یزة،متح تصورات فھناك  .  وحساسیات،    متبادلة وكراھیة     بشكل لإلسالم المسیحیة عداء ویظھر  . 
واضح، عندما    مكان عن المسلمون یبحث    مسجدا، فیھ یبنون    فیھ، هللا یعبدون    حیث    ما غالبا    ذلك على المسیحیون یعترض     .  

 
ھل  - ٠١  للغرب؟ تھدیدا اإلسالم یمثل     

الخلیج، حرب تكن لم عامة، ةبصف    في المسلمین أعداد تزاید وال    أوروبا،    خاصة، بصفة     الغرب مخاوف ظھور سبب ھما   
اإلسالم من حوالي فحتى  .  الشخصي المستوى على بالفعل موجودة اإلسالم من الغرب مخاوف معظم كانت  ٧٨٩١  سنة     . 

في للسكاكین األتراك استخدام عن الصحفیة التقاریر خالل فمن  م،ھبین فیما اعاتنز    أخرى، جنسیات مع أو     ازدادت   
عن والمتحیزة الخاطئة التصورات   « األشرار األجانب  انتشارا  «  مسلمون، األتراك معظم وألن  .   تقول معادلة رتھظ فقد   



المسلم إن یساوي    السكین طعنات    المعادلة ھذه أن من الرغم وعلى  .  بسھولة، وتفنیدھا اھنقض یمكن     لفترة انتشرت اھأن إال   
طویلة عامة، المسلمین أن إثبات إلى بنا حاجة فال  .  خاصة، مھمن واألتراك    المسیحیین من إجراما أكثر لیسوا     فھاتان  . 

نفسھا بالشدّة الجریمة ترفضان المتقاربتان الدیانتان العنف من والخوف  .  في السطح على یطفو    مثلما محددة حاالت     یحدث   
لالجئین جدید مركز افتتاح فكرة إثارة ندع  .  

 
اإلسالم سیف  - ١١   

التي أجزاء أربعة من المكونة التلیفزیونیة السلسلة أثبتت للصحفي األلمانیة الثانیة القناة عرضتھا    األلماني    التور شول بیتر      
  Peter Scholl-Latourبعنوان   « اإلسالم سیف   »  Das Schwert des Islam   )  ١٣  أن األوروبیین من للكثیر  ) 

لن اإلسالم وقفھ، یمكن    السالح قوة باستخدام إال     العنف فیھا المسلمون استخدم كثیرة أمثلة قدمت المغرضة السلسلة ذهھف  . 
م،ھخصوم ضد شاھدھا من مخاوف حتمیة بصورة أثار مما    الخمیني فأعمال ذلك عن وفضال  .   حاضرة تزال ال الوحشیة   

في األوروبیین، أذھان    رشدي سلمان دم إھدار وفتوى    كتابھ بسبب      « شیطانیة آیات  المفعول، سائرة مازالت  «   وموجة   
في التطرف اإلسالمي العالم    في    مستمر، تصاعد    في اإلسالمیة الشریعة بتطبیق المطالبة اإلسالمیة الدول وعدد     تزاید   

مستمر، اإلسالم من الغرب مخاوف دتزای على ساعد ذلك كل    الذین المسیحیین أن بید  .  الذاتي النقد یمارسون    م،ھل البد     قبل   
أن لإلسالم، استنكارھم یعلنوا    أن    في المخزیة األحداث یتذكروا    الكنیسة تاریخ     .  

 
المسیحي للتبشیر كتھدید اإلسالمیة الدعوة  - ٢١   

ثابتة، ةحقیق والمسیحیة اإلسالم بین الصراع حیث    یدعي    الحق الدین بأنھ منھما كل     من عدد المسیحیین لدى ویوجد  . 
المختلفة، التبشیریة الجمعیات الرئیسي، ھدفھا    المسلمین تنصیر     ) ١٤ البابا أصدر وقد  .)  الثاني بول یوحنا    في بابویا منشورا      

١٩٩١  ینایر   ، التبشیریة الحمالت بتكثیف فیھ طالب    المسیحیة، التبشیریة الجھود ھذه كل من الرغم وعلى  .  ھي فالحقیقة      
انتشارا، العالم أدیان أكثر ھو اإلسالم أن  وھذا    اإلسالمیة الدعوة جھود نجاح إلى یشیر    الذین المسلمین وعدد  .  في یعیشون      
في الغرب  مستمر تزاید    عددھم تعدى فقد  .    ) إحصاءات حسب     ١٩٩٠ في  )  ألف، مائة سویسرا    وفي     ملیون من أكثر ألمانیا   

ونصف  نشر بھدف وألمانیا سویسرا إلى جاءت قد المسلمین من المتزایدة األعداد ھذه أن من المخاوف انتشرت وقد  . 
في اإلسالم البلدین ھذین    كما االدعاء ھذا تفنید ویمكن  .  یلي    ما لھ العالم مستوى على المسلمین أعداد تزاید إن  :   من یبرره   

مفھومة أسباب في الموالید فنسبة  .  التي الثالث العالم دول    ینتمي    المسلمون، إلیھا    بانجالدیش، مثل    جدا مرتفعة     وبزیادة  . 
السكان، عدد أیضا الفقر یزداد    أي  .  المسلمین أن    في وفقرا عددا یزدادون    واحد آن    السبب ولھذا  .   المسلمون ھؤالء لعیتط   

الغنیة، الدول إلى جرةھال إلى الفقراء أوروبا، وسط دول وخاصة    عمل، فرص عن بحثا    معیشتھم مستوى لتحسین وسعیا     . 
أوروبا، إلى المسلمین ھجرة سبب ھو ھذا  اإلسالمیة الدعوة ولیس    أي  .  أنھم    عمل، عن بحثا یسافرون     نشر بھدف ولیس   

اإلسالم في المسلمین العمال عظمفم  .  بسطاء، عمال ھم سویسرا    مثقفین، غیر    طالبي من أو    السیاسي اللجوء حق    وھم،  .   إذا   
اإلطالق، على متدینین كانوا ال    في إخوانھم مع دینھم ممارسة إلى إال یتطلعون    الدین    ال فھم  .  یریدون،    وال    یستطیعون،      

،لإلسالم بالدعوة القیام  السویسریین بین ونشره    في التبشیر ولفظ  .  المسیحیة    یكاد    في الدعوة لفظ على ینطبق    اإلسالم    ففي  .    
التبشیرَ  أن نعرف أننا حین  في فرض    المسیحیة،    في ورد ما خالل من    مرقص إنجیل      )٦١- ٦١(: «  العالم إلى إذھبوا 

أجمع، وأكرزوا    بشروا  =(   كلھا للخلیقة باإلنجیل  )  فال  .«  في لذلك مقابل یوجد    اإلسالم    ذلك، من واألكثر  .   ھذا عكس وعلى   
التبشیري االتجاه في    المسیحیة،    الكریم القرآن یقول     : } آلمنَ  ربك شاء ولو  في َمن    جمیعا، كلھم األرض    أفأنتَ      الناس تكره   

حتى مؤمنین یكونوا    هللا بإذن إال نتؤم أن لنفس كان وما  .    ...{)  المبدأ ھذا وضوح من الرغم وعلى  .)٠٠١- ٩٩  یونس 
القرآني، قد الواقع أن إال    النظریة عن أحیانا یختلف    في فالمسلمون  .  أوروبا وسط    بالدعوة، یقومون    داخلیة، دعوة ولكنھا      

أي  فحسب، المسلمین على تقتصر    الدیني الحس إحیاء محاولة بمعنى    المسلمین لدى    المتدینین غیر     .  
 

وأسبابھا المخاوف  - ٣١   
یؤدي العقلیات، اختالف    اآلخر، لغة اتقان وعدم    المتبادل الفھم صعوبة إلى     إلى اإلسالم من السویسریین مخاوف وتظھر  . 

هللا عبادة فیھ تمارس مكان عن المسلمین من مجموعة تبحث عندما الوجود حیز ویسریینالس فألن  .  اإلسالم، یخشون    فھم      
المساجد لبناء الالزمة التصاریح المسلمین منح یرفضون  التي الحجج ضمن ومن  .   عن للدفاع السویسریون یسوقھا   

موقفھم، ال المسلمین بأن قولھم    في المسیحیین معاملة یُحسنون    اإلسالمي العالم    في الحلفاء قوات على ممنوعا كان فقد  .    
السعودیة،  الخلیج، حرب أثناء    المیالد بأعیاد تحتفل أن    في ھذا  .  الذي الوقت    في للمسلمین المسیحیون فیھ یسمح     جمیع   

المساجد، بتشیید المسیحیة الدول اإلسالمیة المراكز وبناء    جزئیا، صحیح االدعاء ھذا أن المؤلفان ویرى  .  في وبخاصة      
لسعودیةا العربیة المملكة حالة  حیث  .  في إسالمیة مراكز ثالثة ھناك إن یقوالن    سویسرا،    التي السعودیة للجالیة شیدت    ال      

األلف أفرادھا عدد یتعدى  تأتي ذلك من الرغم وعلى  .   حریة مبدأ تطبق ال سویسرا بأن بالذات السعودیة من الشكوى   
األدیان الكالم وھذا  .  ديالسعو بالدور جھل عن ینم    في    اإلسالمیة، الدعوة نشر     اإلسالمیة المراكز تشید ال فالسعودیة   

فحسب، للسعودیین والمساجد جمیعا للمسلمین ولكن    أنّ  كما  .  في معابد أو كنائس وجود عدم    السعودیة    في یعود     المقام   
أو مسیحیین وجود عدم إلى األّول ین،األصلی المملكة سكان بین من أصال یھود    ُبنى إذن فلمن    المعابد؟ أو الكنائس ت  

 



المسیحیة الھویة فقدان  - ٤١   
تبلغ في األجانب األطفال نسبة    ٥٧  السویسریة الحضانة دور بعض     ٪ األطفال عدد من    النسبة ھذه ومن  .   كبیر عدد یوجد   

المسلمین األطفال من في وھذا  .  ذاتھ حد    السویسریین، من للكثیر جدا مزعجة حقیقة یمثل    حیث    بعضھم یتساءل    كیف  :    
المسیحیة، الثقافة تدریس یمكننا  في أطفالنا لدى وتأصیلھا    الحضانة،    في     تقلق وال مسیحیین؟ لیسوا األطفال معظم أن حین   

فحسب، لألجانب المعادین السویسریین األوضاع ھذه اآلخرین السویسریین من كبیرة فئة ھناك إن بل     فقدان یخشون   
التغیرات ھذه خالل من الھویة كیف  :  أن ألطفالنا یمكن    المسیحیة، تعالیم یتلقنوا    كانوا إذا    اإلسالم، عن یسمعون    مما أكثر      

التدین، فقدان أن والواقع المسیحیة؟ عن یسمعونھ  المسیحیة، عن واالبتعاد    في بدأ قد     ذلك قبل كثیرة سویسریة عائالت   
طویل وقتب فداء، ككبش األجانب اتخاذ جدا السھل فمن  .  لن ھذا ولكن    المشكلة یحل    التدین كان وإذا  .   أصال موجود غیر   

في األسرة،    الحضانة، على الصعب فمن    النقص ھذا تعوض أن المدرسة أو     .  
 

والمسیحیة المسلمون  - ٥١   
دین عن المعلومات مستوى   « اآلخر  السواء على والمسیحیین المسلمین ندع متواضع  «  العادي فالمسلم  .  ال    في یعرف      

المسیحي، الدین عن الغالب  القلیل إال    ما ونادرا  .  المسیحیة، معرفة عناء نفسھ المسلم یكلف    اإلنجیل بقراءة     ویتحفظ  . 
التثلیث، عقیدة على المسلمون تعالي، هللا من واحدا إنجیال تلقى المسیح أن ویرون    أناجیل خمسة منھ جعلوا أتباعھ ولكن     . 

الكنیسة، تاریخ المسلمون ویجھل  مثلما    اإلسالم تاریخ المسیحیون یجھل     عن المسلمین لدى خاطئة تصورات أیضا وتوجد  . 
األوروبیة، المرأة حیث    مالبس، من ترتدیھ ما خالل من علیھا یحكمون    عاریة شبھ لھم تبدو     معظم أن ذلك إلى فویضا  . 

في المسلمین ال وألمانیا سویسرا    یتمتعون،    الثقافة، من ضئیل بقدر إال    جدا، محدودة باإلسالم ومعرفتھم     من الرغم على   
بالعبادات بعضھم تمسك الجھل، ھذا ویشمل  .  المعلومات، نقص أو    الذین ھؤالء أیضا    إسالمھم، یعلنون     تكون ما فغالبا   

جدا متواضعة المسیحیة عن ماتھممعلو  .  
 

المعلومات مستوى تحسین  - ٦١   
التفریق من البد في  -    جمیعا واإلسالم المسیحیة    وأتباعھ الدین بین  -   فال  .  ینبغي    ما، دیانة بین الخلط    التي والطریقة     یعیش   

الدیانة ھذه أصحاب بھا وال  .  الدیانة ھذه أتباع سلوك خالل من ینةمع دیانة تعالیم نستنتج أن یمكننا     أخرى ناحیة ومن  . 
والمسیحیین المسلمین من كثیر فھناك دینھم، عقیدة أصول یجھلون    قد أنھم من الرغم على    الكنیسة، إلى بانتظام یذھبون     أو   

الجامع فال كذلك  .  الدین، الھذ تابع واحد فرد حیاة خالل من ما دین فاعلیة على االستدالل یمكن     التقاریر طریق عن أو   
التي الصحفیة والتھویل المبالغة إلى تمیل    المسلم، فالفرد  .  المسیحي، أو    ال    كلھ، لإلسالم ممثال اعتباره یمكن     للمسیحیة أو   

كلھا في مختلفة اتجاھات توجد فكما  .  المسیحیة،    في یوجد    ثقافیة، اختالفات أیضا اإلسالم    عیة،واجتما    وسیاسیة،     االتجاه تبع   
العقائدي، البلد وبحسب    ھي العقیدة لفھم طریقة وأحسن  .  مباشرة، السماویة الكتب دراسة    تعطي كتب أو    فكرة، القاريء     أو   

عامة، صورة العقائد تلك عن    التي المسیحیة وبعكس  .  علي بالقرآن االعتراف رفضت    الزمان، من قرون مر     من تبرتھواع   
دمحم تألیف   ]  ، األخرى، السماویة بالكتب القرآن یعترف    اإلنجیل ومنھا     مقارنة قراءة ھنا والمفیدة المساعدة الوسائل ومن  . 

المقدس والكتاب للقرآن  .  
 

والمسلمین المسیحیین بین العالقات تحسین  - ٧١   
كینج ھانس یقول    Hans Küng في    الجدید كتابھ      « عالمیة أخالق مشروع   »:  ”Projekt Weltethos”   -: «  سالم ال 

عالمیا، األدیان بین سالم بال    في تساھم أن تستطیع ال سویسرا كانت فإذا  .«  العالمي، السالم تحقیق    فینبغي     أن األقل على   
السلمي التعایش تحقیق على تعمل في واألجناس والجنسیات األدیان مختلف بین    سویسرا    وال  .  علي اثنان الیوم یختلف      

في المسلمین وجود تجاھل استحالة  أوروبا    في  :  سویسرا      ) إحصاءات حسب     ١٩٩٠ ألف،  ٠٣١  من أكثر  )  وفي     أكثر ألمانیا   
مسلم ونصف ملیون من في لإلسالم المتزاید التفھم إلى تشیر إیجابیة تطورات وھناك  .  سویسرا     الیوم المطلوب فلیس  . 

المسیحیة، المسلمین إدخال الحوار ھو أكثر المطلوب ولكن     : « فالسالم  جمیعا، یعمنا    سالم، وال    األدیان بین سالم بال     ». 
في السویسریة البروتستانتیة التبشیر جمعیات شعار ھذا كان  عن تبحث ال الجمعیات ھذه وصارت  .١٩٩١  سنة اجتماعھا      

مبشرین » في بالمسیحیة للتبشیر  «  العالم، دول مختلف    ولكن      « موظفین  الحوار یتقنون     ».   
 

في المسلمون المھاجرون  - ٨١   سویسرا   
في المھاجرین كل مثل المتقدمة، الصناعیة الدول    في أیضا المسلمون المھاجرون یواجھ     المجتمع مع التأقلم مشكلة البدایة   

الجدید في فالناس  .  سویسرا    أخرى، لغة یتحدثون    مختلفة، وآداب سلوك ولھم    أیضا تكون قد ومالمحھم    غریبة،    وھم      
مالبس یلبسون  معتادة، غیر    وطعامھم    مألوف، غیر    بالنساء الرجال وعالقة    عادیة، غیر    مختلفة، التعلیم ونظم     واألجور   
التي مرتفعة، تبدو    الكبیر، اإلیجار دفع عند بسرعة تتضاءل    األسعار بنار واالكتواء    مختلف، فالعمل ذلك عن وفضال  .    

أوقاتھ، وكذلك  وآدابھ،    وقوانینھ    حدیثة، إداریة وطرق  .  عجیبة وعادات    المشاكل ھذه كل  .  جمیعا المھاجرون یواجھھا     وكما  . 
واالجتماع االقتصاد عالم أثبت نووتني، ھوفمان یوخایم    ھي فالقاعدة    االجتماعي المھاجرین وضع أن    في    المھجر بلد     یكون   

األصلیین البالد سكان وضع دون في المھاجرین وتصنیف  .  ثانیة مرتبة    یجعلھم    مزدوجة مشكلة یواجھون    ناحیة فمن  .   یجد   



جدید، تحد أمام أنفسھم الجدد المھاجرون یجعلھم    ياالجتماع وضعھم تحسین أجل من یكافحون    في    المھجر بلد     ناحیة ومن  . 
أخري أن علیھم    لم الذین بلدھم أبناء أمام دائما یظھروا    یھاجروا،    معھم، ھاجروا والذین    وأصیل صحیح بمظھر    وھذا  .    

یعني  األھل، مساعدة للبعض    الوطن مع والتضامن    ویعني  .  اآلخر، للبعض    األتراك، وخاصة     العائلة رفش على المحافظة   
وسمعتھا، فیما    والنساء، البنات یخص    في شائكة مشاكل إلى ذلك أدى ولو حتى    مجتمع    المختلط التعلیم نظام یمارس     .  

 
سویسریون  - ٩١  مھإسالم یعلنون     

الذین السویسریین عدد معروفا لیس اإلسالم یدخلون    الذین تقریبا مسلم اآلالف خمسة فمن  .  السویسریة جنسیةال یحملون      
سنة إحصاءات حسب (    ١٩٩٠  ( ، سویسريَ  لیس كبیر عدد یوجد    األصل،    في نشأ بل    مسلمة عائلة    الذین السویسریون أما  .    
إسالمھم، یعلنون  فال    المساجد إلى كثیرا یذھبون    لھم، كبیرا عائقا تمثل مازالت اللغة أن إذ  .  ما كل من الرغم على     نیشعرو   

اإلسالم تجاه جاذبیة من بھ ألمانیا، وبعكس  .  فال    في یوجد    باأللمانیة، الناطقین للمسلمین إسالمیة جمعیات سویسرا     باستثناء   
الصوفیة الجماعات  .  

 
في المسلمون  - ٠٢   سویسرا   

یبلغ في المسلمین عدد    سویسرا      ) سنة إحصاءات حسب     ١٩٩٠ لم،مس ألف  ٠٣١  من أكثر  )  أي    حوالي      ٢  ٪  السكان عدد من   
في المقیمین سویسرا    في والمسلمون  .  سویسرا    التي العالم دول جمیع تقریبا یمثلون    إلیھا اإلسالم وصل     من نسبة وتوجد  . 

السویسریة الجنسیة على حصلت قد المسلمین ھؤالء كما  .  عدد یوجد    إسالمھم، أعلنوا قد السویسریین من قلیل غیر      
المسلمین من وتزوجوا  السویسریین من كبیرا عددا أیضا ھناك ولكن  .  إسالمھم، یشھرون    أن دون    مسلم، من الزواج یكون      
مسلمة، أو  لذلك الدافع ھو    الالتي السویسریات وعدد  .  اإلسالم، یدخلن    مسلم، بزوج االرتباط دون    في    مستمر تزاید     وتأثیر  . 

في المسلمة یةاألقل جدا، ضئیل والثقافیة السیاسیة الساحة على سویسرا    في السكان عدد من األقلیة ھذه نسبة وضعنا إذا      
االعتبار عین   .  

 
 

المسلمة األقلیة وضع  - ١٢   
اإلسالم أن الرغم على في دین أكبر ثالث یعتبر    سویسرا،    حیث    في المقیمین المسلمین عدد یزید    اسویسر      )  حسب 

سنة إحصاءات    ١٩٩٠ مسلم، ألف  ٠٣١  على  )  ال أنھ إال    دینیة أقلیة حالة إال یمثل    في والمسلمون  .  لم سویسرا     من یأتوا   
فحسب، مختلفة دول متباینة ثقافات من أیضا بل    اإلسالم أن نعم  .  معینة، بثقافة مرتبط غیر    في نشأ ولكنھ    واحدة ثقافة     . 

المسلمین من كبیر عدد بویذھ  في المساجد إلى المتدینین غیر    األعیاد    الجمعة صالة أن كما  .   من كبیر عدد یؤدیھا   
المسلمین في والصالة  .  في الصالة سھولة بمثل لیست المھجر دولة    إسالمیة، دولة    حیث    في یوجد    أكثر أو مسجد قریة كل     . 

في المسلمین أطفال أما  را،سویس    علمانیة ثقافة بین والتشتیت االنقسام مشكلة فیواجھون    غربیة،    شرقیة إسالمیة وأخرى     .  
 

العمل ودنیا اإلسالم  - ٢٢   
ال في المسلمین السویسریون یضطھد    الدین بسبب العمل أماكن    فالدین  .  التي الشخصیة األمور من باعتباره إلیھ ینظر     ال   

بالعمل لھا عالقة ما ونادرا  .  الدیانة، عن السؤال یتم    جدید بعمل االلتحاق عند    ال الدین أن فطالما  .  أي یسبب    في مشاكل      
العمل، مكان  ال فھو    أحدا، یھم    وال    عنھ االستفسار عناء نفسھ أحد یكلف    أن المسلمین العمال أحد مثال رفض إذا ولكن  .    

األطباق، یغسل  في تستخدم ألنھا    الخنزیر، لحم تقدیم    أن الممكن فمن    وظیفتھ یفقد     .  
 

في الصیام  - ٣٢  صناعیة دولة     
التي المشاكل من في المسلمون اھەیواج    في الصیام سویسرا    رمضان    قد فرمضان  .  یأتي    في أحیانا    الصیف، فصل     حیث   
الحرارة، درجة ترتفع النھار، ساعات وتزداد    مما    صعوبة الصیام دیزی    في الصیام فریضة وتأدیة  .   تمثل ال إسالمیة دولة   

للمسلم، كبیرة صعوبة حیث    الجمیع، یصوم    وحیث    یراعي    الصیام، حالة المجتمع أفراد    العمل، ساعات فتقل     ویسود   
دیني، جو المجتمع مشترك وشعور    في الصیام أما  .  ،سویسرا مثل مسیحیة صناعیة دولة     على شاقا فرضا فیكون   

المسلمین، ال مھألن    علماني، مجتمع وسط صغیرة أقلیة إال یمثلون    مسلم، غیر    ال    رمضان، یصوم    بل     حیاتھ یمارس   
عادیة بصورة في المسلمین معظم ألن ونظرا  .  سویسرا    عمالة یمثلون    مؤھلة، غیر    والقذرة، الشاقة باألعمال تقوم     ةفتأدی   

جدا، شاقة تكون العمال لھؤالء بالنسبة الصیام فریضة المجتمع ألن    التي نفسھا بالطاقة اإلنتاج منھم ینتظر    في بھا یعملون      
العادیة األوقات  في المسلمین من والمحظوظ  .  من سویسرا    في السنویة أجازتھ یأخذ    رمضان،     أثناء الصیام لیتحاشى   

العمل، وربما    وطنھ، إلى بیذھ    في رمضان شھر لیقضى    إسالمي مجتمع     .  
 

 الصالة  - ٤٢ 
مرات خمس الصالة الخمسة اإلسالم أركان من یومیا    أي تمثل ال قد الفریضة ھذه وتأدیة  .  للمسلمات مشكلة     غیر   

العامالت، حیث    ن،ھأوقات تنظیم یستطعن    في الصالة بتأدیة لھن تسمح بطریقة    اھأوقات    العاملون، المسلمون أما  .   فیواجھون   



في صعوبة في الفریضة ھذه أداء    المحددة مواقیتھا    في تنحصر ھنا والمشكلة  .  فقط، والعصر الظھر صالة     صالة وأحیانا   
أیضا المغرب راحة فترة المسلمین العمال منح والمصانع الشركات مدراء ویرفض  .  صالتھم فیھا یؤدون     األول والسبب  . 

في باإلسالم، لھالج ھو ذلك    األجانب، ومعاداة    ھو ما كل من والخوف    غریب    المدراء أحد یقول  .   : « أن البد  ھؤالء یتأقلم      
الدمحمیون " ھنا الحیاة على  "  ھل  .  أن نرید أننا یعتقدون    في الدولة دین اإلسالم یصبح    سویسرا؟    وضوحا، المشكلة وتزداد  .«    
في المسلمین معظم أن عرفنا إذا  سویسرا    السفلى، الطبقات إلى ینتمون    المثقفة، غیر    أي    ال مھأن    أي یتقنون    أوروبیة، لغة      

وبالتالي  حاجاتھم، عن التعبیر عن یعجزون    قضیتھم وشرح    ومما  .  في المسلمین معظم أن تعقیدا المشكلة ھذه یزید    سویسرا      
في العبادات اعدقو یجھلون  اإلسالم،    ال حیث    الصالة جمع إمكانیة عن شیئا معظمھم یعرف     أن ذلك على ویترتب  . 

معظمھم كلیة، الصالة یترك    في الصلوات بعض تأدیة تعذر بمجرد    العمل مكان    أنھم ذلك من واألسوأ  .   كل ذلك بعد یفقدون   
ما باإلسالم، مھیربط    التخلي ذلك ویتبع    اإلسالم، أخالقیات عن    وروحھ     .  

اإلسالمیة الشریعة على المذبوح اللحم على الحصول مشكلة  - ٥٢   
في الطعام أحكام أن الرغم على في مثیلتھا من بكثیر أیسر اإلسالم    الیھودیة،    المسلمین، أن إال    في    دینیة، كأقلیة مھوضع      

أن مھعلی  في یدققوا    ما كل    طعاما یتخذونھ    تحتوي الغذائیة المنتجات من فالكثیر  .  على      « الحیواني الدھن   » ،  من القلیل ولكن   
المنتجات ھذه الحیوان ھذا جنس یذكر    أخنزیر،  :  جاموس، أم    للمسلمین، بالنسبة المحلل اللحم أما مثال؟    الحیوان لحم وھف      

الخنزیر عدا ( اإلسالمیة الشریعة على المذبوح  )  في الذبح ولكن  .  قانونیا ممنوع سویسرا    ال وھكذا  .   المسلمین بعض یمانع   
في المتوفرة اللحوم استھالك من األسواق،    اھأن الرغم على    اإلسالمیة الطریقة على مذبوحة غیر     من أخرى فئة تقوم بینما  . 

ودیة،ھالی الجزارة محالت من لحوم من تحتاجھ ما بشراء المسلمین ال یثح    الخنزیر، لحم أیضا ودھالی یأكل     ویذبحون   
الحیوان، وال    ربائیة،ھالك بالصدمة یقتلونھ    الرصاص، أو    كما    السویسریون یفعل    معظمَ  أن بید  .  مسلمي    سویسرا     ال یفضلون   

اإلسالمیة الطریقة على المذبوح اللحم محالة الرائجة، الشائعات وبعكس  .   تقوم المسلمین من محدودة قلة إال ھناك فلیس   
اإلسالمیة، الطریقة على بالذبح السویسري القانون بذلك مخالفة    في المسلمین إن تقول المتداولة والشائعات  .  سویسرا      

في والخرفان الماعز یذبحون  م،ھبیوت حمامات    باطل كالم ھذا ولكن    في یُسمح  ٩٨٩١  ومنذ  .  الحیوان، بذبح برلین     ولكن   
أوال، تخدیره بعد طبیا ذلك من والتأكد    في اإلسالمیة الجزارة محالت بعض وتقوم  .  في بالذبح سویسرا    فرنسا،    في     مذبح   

خاص، أیضا ودھالی یستخدمھ    ذلك وبعد  .  خاص بتصریح سویسرا إلى اللحوم ھذه باستیراد یقومون     .  
 

المسلمین األطفال تربیة مشكلة  - ٦٢   
ما غالبا في المسلمون األطفال یكون    في مولودین سویسرا    سویسرا،    ومتشربین،    األلمانیة، للغة متقنین أو     لغات إحدى أو   

األخرى سویسرا وھذا  .  یعني    أنھم    في یتحدثون    في الوالدین لغة الغالب    البیت،    ھي اللغة ھذه أكانت سواء     أو العربیة   
التركیة، أخرى لغة أو    إلي تدریجیا تتحول اللغة ھذه أن بید  .  لألطفال بالنسبة أجنبیة لغة    نفسھ والشيء  .   الثقافة على ینطبق   

والدین فاألطفال  .  عالمین، بین یتحركون    مختلفتین، ثقافتین أو    أن دون    إلحداھما كامل بانتماء یشعروا     بنات وتواجھ  . 
المشاكل، من دالعدی خاصة بصورة المسلمین السویسري المجتمع عادات عن اإلسالمیة التقالید اختالف بسبب    فیما     یخص   

االختالط، والجنس،    والزواج    صعوبة األبناء مشاكل عن الوالدین مشاكل تقل وال  .  السویسري، المجتمع حقوق فتأدیة  .    
وتقالیده، عاداتھ مع التأقلم ومحاولة  اإلسالمیة، بالتعالیم األخرى الناحیة من تصطدم ما غالبا    الشرقیة والعادات     .  

 
االجتماعي الھرم  - ٧٢   للمھاجرین   

األصلي، للبلد تبعا بعضا بعضھم المھاجرون یصنف في اإلقامة ووضع    سویسرا    التالي والھرم  .   المھاجرین طبقات یوضح   
نظرھم وجھة من یأتي  :  م،الھر ھذا قمة على السویسریون    ثم    األلمان، یتبعھم    النمساویون، ثم    الفرنسیون، ثم    االنجلیز، ثم      

االیطالیون، ثم  األسبان، ثم    البرتغالیون، ثم    الیوغوسالف، ثم    األتراك، ثم    السود، ثم    السیاسي اللجوء طالبو ثم     .  
 

المسلمون األتراك  - ٨٢   
في مسلمة جالیة أكبر األتراك یمثل العددیة الناحیة من یسراسو      ) سنة إحصاءات حسب     ١٩٩٠ وھي  .)  في     نفسھ الوقت   

تنظیما، اإلسالمیة الجالیات أكثر ٠٩  فـ     ٪ في المساجد من    أتراك اھأسس وألمانیا سویسرا    في نشیطون األتراك وألن  .   ھذا   
المجال، السویسریون صار فقد    ،تركي ھو ما كل أن خطأ یعتقدون    أن البد    في یكون    باإلسالم عالقة لھ نفسھ الوقت     . 

المساجد أن على مذاھبھم باختالف األتراك ویتفق  هللا بیوت  -    ینبغي  -   المسلمین، لكل مفتوحة تكون أن     فریضة لتأدیة   
الصالة، وتلقي    القرآن تعالیم    في األتراك ویختلف  .  التركیة، الحكومة من مھموقف    مھبعضف    ا،ھمع التعامل یرفض    ال بینما      
اھمع التعاون من اآلخر البعض یمانع  في التركیة اإلسالمیة المنظمات عدد ویتراوح  .  التي سویسرا     من معونات تتلقى   

منظمة وعشرین عشر بین التركیة الحكومة  .  
 

الیوجوسالف المسلمون  - ٩٢   
یبلغ في الیوجوسالف المسلمین عدد    یسراسو      ) سنة إحصاءات حسب     ١٩٩٠ حوالي  )  مسلم، ألف  ٥٣    اللغة مھمعظم یتحدث   

األلبانیة مھولكن  .  األتراك مثل منظمین غیر    في مھمن جماعة وتتقابل  .  تركي جامع    في    آلخر وقت من زیورخ    وفي  .   بازل   
یوجوسالفال من مسلمة ألقلیة األلبانیة باللغة أحیانا الجمعة خطبة تلقى  .  



 
السعودي الحضور  - ٠٣  في     سویسرا   

في المقیمین السعودیین عدد یتراوح سعودي وألف خمسمائة بین سویسرا    العدد، ھذا ضآلة من الرغم وعلى  .   نفوذ أن إال   
في السعودیة كبیر، سویسرا    قوي وحضورھا    الرئیسي والسبب  .  التي الضخمة المیزانیة ھو لذلك     السعودیة صھاتخص   

اإلسالمیة الدعوة لشئون النفوذ، بھذا سعداء المسلمین كل ولیس  .   المراكز جمیع على السعودیة سیطرة من لخوفھم   
في اإلسالمیة سویسرا    القیادي الدور أن ویبدو  .  الذي    في السعودیة تلعبھ    اإلسالمي، العالم    في المقدسة األماكن لوقوع أیضا      

األراضي  السعودیة،    ال    المسلمین بعض یروق    في جدید مسجد تأسیس مشروع فشل وقد  .  برن،     السلطات لرفض   
لھ الالزمة التصاریح إصدار السویسریة جیسترین، ھاینتس ویقول  .  والعرب، اإلسالم معاداة عنھ المعروف     ھذا على معلقا   

الحدث  : « ،األدیان حریة مبدأ تطبق ال السعودیة ألن  في األخرى الدیانات ألصحاب تسمح وال     بممارسة السعودیة   
م،ھدیانات فال    لسویسرا، یمكن    بالمثل تعاملھا أن إال    أو مسیحیین وجود عدم إلى السطور ھذه كاتب أشار أن سبق وقد  .«    

األصلیین السعودیة سكان بین من یھود  أن یمكنھم    د،المعاب أو الكنائس ببناء یطالبوا    في األقباط وضع بعكس    مثال، مصر      
مسلمي حالة أو  ھناك، تجنسوا الذین أوروبا    في اإلسالم شعائر ممارسة حقھم من وصار    الدیار تلك     مظاھر ومن  . 

السعودي الحضور في    الذي العظیم المسجد ذلك سویسرا    في بتشییده السعودیة قامت    جنیف،    وھو     موأعظ أفخم یعتبر   
سویسرا مساجد فھو  .  المصلین، من مئات لعدة یتسع    للنساء خاص مكان وھناك    ویحتوي  .  علي المسجد ھذا    مكتبة،     وقاعة   

لالجتماعات، وأخري    للمحاضرات،    لغات، ومعمل    ومطبخ    أنھ كما  .  المسلمین موتى جثث لحفظ مكانا یضم     ھذا افتتح وقد  . 
إسالمي وقف إلى تحویلھ وتم  .٨٧٩١  سنة المسجد اإلسالمیة الحكومات عن مستقل    بالعربیة، فیھ الجمعة خطبة وتلقى  .    

والفرنسیة االنجلیزیة إلى فوریة ترجمة وتترجم   .  
 

المسلمین بین التدین موجة تزاید  - ١٣   
مثال أحسن بازل منطقة مثال ھو الظاھرة ھذه یوضح    ففي  .  جماعة صالة مرة ألول ونالمسلم أدى  ١٧٩١  سنة     وكان  . 

في عددھم مسلما، وثالثین عشرة بین الوقت ذلك    كانوا    في یجتمعون    في واألحد والسبت الجمعة أیام    في متواضع مبنى      
بازل منطقة  الیوم، أما  .  في فیوجد    مساجد، خمسة فقط بازل    و  ٠٠٥  بین الجمعة لصالة فیھا یجتمع    مسلم  ٠٠٩   وتتراوح  . 

مسلمي من المتدینین نسبة بین سویسرا       ٢٠ ٪٢٥و       ، وھي    في    .مستمر تزاید    في المسلمین عدد بین قارنا وإذا    سویسرا،      
منھم، المتدینین ونسبة  بینھم، المتزایدة التدین وموجة    ناحیة، من    مسیحیي من المخیفة واألعداد    الذین سویسرا     عن یتخلون   

لكنیسة،ا التي منھم الضئیلة والنسبة    اآلحاد، أیام الكنائس إلى تذھب    أخرى، ناحیة من     الوجیھ السؤال نتفھم أن نستطیع   
الذي السویسریون یطرحھ    في سنسمع ھل  :  القریب، المستقبل    الكنائس، أجراس من بدال    المؤذن صوت    ینادي     للصالة   

العربیة؟ باللغة  
 

الثقافیة ختالفاتاال  - ٢٣   
كبیرة، المنبع وبلد المھجر بلد بین الثقافیة االختالفات كانت كلما صعوبة المھاجرین مشاكل ازدادت كلما     لذلك وكمثال  . 

السویسریین العمل أصحاب بعض أن نجد األتراك، عن البرتغال العمال تشغیل یفضلون    ال البرتغال العمال ألن     یسببون   
أي في مشاكل    العمل، مكان    الذین األتراك بعكس    في صعوبة یواجھون    السویسریة، العمل نظم على التأقلم     أوامر وإطاعة   

النسائیة القیادات مسلمي ومعظم  .  سویسرا    األلبان باستثناء  -   أوروبیین، لیسوا  -   بل    األوروبیین عن جدا یختلفون    وفي  .    
أي توجد ال علمنا حدود  التي الحضاریة الصدمة عن اساتدر    العالم بلدان مختلف من سویسرا إلى المھاجرون یواجھھا     . 
في نشأوا الذین المسلمین المھاجرین عند شدیدة تكون الصدمة ھذه أن المرجح من ولكن  محافظة، إسالمیة مجتمعات     أو   
متشددة ما على المسلمین ھؤالء احتجاج عن بیراتع ما حد إلى تعتبر المھاجرین بین اإلسالم إلى والعودة  .  في یواجھونھ      
واضطھاد تمییز من المھجر بلد  وال  .  المتعلمون المسلمون یواجھ    األطباء، كطبقة  -    والمھندسین،    الجامعة وأساتذة    أي  -      

في صعوبة  الحدیثة المجتمعات مع التأقلم    في  .  المتواضع، التعلیم أصحاب من المسلمین من السفلى الطبقات أن حین      
السطحیة، والثقافة  بالشكلیات، التمسك شدیدة    وبالطبع    الدین جوھر حساب على ھذا یكون     .  

 
في اإلسالم  - ٣٣  وألمانیا سویسرا     

في اإلسالم وضع یختلف في حالتھ عن سویسرا    مثال ألمانیا    ففي  .  سویسرا    الصغیرة الدولة ھذه  -     المسلمین عدد زالما  -  
ضئیال مھأن نعم  .  یتزایدون،    بسرعة لیس ولكن    ھنا ومن  .  وھادئا منسجما شيء كل یبدو    في أما  .  ألمانیا،    مختلف، فالحال      

حیث  أكثر، مسلمون ھناك یعیش    األتراك من مھمعظم    م،ھب الخاصة أحیاءھم ھناك األتراك كّون وقد  .  والتي     تسودھا   
التركیة والعادات قالیدالت ومما  .  باأللمان األتراك اختالط قلة ھناك تعقیدا المشكلة یزید     .  

وبعد، أن السطور ھذه كاتب فیھم    المسلمین، بأحوال االرتقاء إلى بالدعوة التلخیص ھذا یختم    أي    الكیف، على التركیز     ألننا   
أنھم ھو المسلمین انحطاط سبب أن نرى بسرعة، نیتزایدو    كیف بال ولكن    لھا قیمة ال الزیادة فصارت  .   مستبعدا ولیس  . 

أن اإلسالم من الغرب مخاوف أسباب أحد ھو ھذا یكون    ترَ  ألم  .  كانوا القدماء أن    عاقال، عدوا یفضلون     صدیق على   
 جاھل؟
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