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أقليات مسلمة
إعداد:هاني صالح

مدير مركز وقف النور اإلسالمي بمدينة هامبورج األلمانية لـ«المجتمع»:

كثيرون في الغرب يتعاطفون مع
المسلمين ويساندونهم
«ال شك أن «اإلسالموفوبيا» في الغرب ينمو يوم ًا بعد
يوم ،لكن في المقابل ينبغي للمسلمين أن يجابهوا
هذا الضغـــط بردود أفعال إيجابيـــة من خالل الحضور
الفعال مع من يقف معهم؛ فهناك الكثيرون الذين
ّ
يتعاطفون مع المســـلمين ويســـاندونهم» ..بهذه
الكلمات شدد الشيخ ســـمير خالد الرجب ،مدير مركز
وقف النور اإلسالمي في مدينة هامبورج ،الذي كان
كنيسة مهجورة تم شراؤها وتحويلها إلى مسجد،
على ضـــرورة التفاعـــل اإليجابي من المســـلمين مع
من يقف مع حقوقهم المشـــروعة من خالل الحضور
والتواجد في مختلف األنشـــطة والفعاليات التي تتم،
واالنفتاح التام على مختلف شرائح المجتمع األلماني.

أك���د الش���يخ الرج���ب ف���ي
ح���واره م���ع «المجتم���ع» دور
مس���ؤولي المراكز اإلسالمية في
الغرب عل���ى التفاعل مع اإلعالم
األوروب���ي لتغطي���ة أنش���طتهم
المجتمعية التي تصب في صالح
المجتمع الغربي بكامل شرائحه،
موضح���اً أن أكث���ر م���ا فادنا هو
اإلع���الم ،حيث س���نجد أكثر من
 50تقري���راً ع���ن المس���جد وعن
أنش���طته؛ حتى إن وزارة الثقافة
األلماني���ة أص���درت كتيب���اً ع���ن
تاري���خ الكنيس���ة ووثق���ت تحويله

إلى مسجد بالتعاون مع الكنيسة
المعنية ومسجد النور.
< قب��ل أن نتطرق في حوارنا
ع��ن مس��جد الن��ور ودوره ف��ي
المجتم��ع األلمان��ي ،نح��ب أن
نتعرف عل��ى المنطق��ة وطبيعة
سكانها من األلمان.

 بداي���ة أش���كركم وأش���كرمجل���ة «المجتم���ع» عل���ى ه���ذه
الناف���ذة المتمي���زة ع���ن أح���وال
المس���لمين في الغرب التي تهتم
بأخبارهم وقضاياهم وتواصلهم
مع إخوانهم في العالم.

نح���ن ف���ي والي���ة هامب���ورج
بش���مال ألماني���ا ،وتحدي���داً في
وس���ط المدين���ة ،وتع���د والي���ة
هامب���ورج من أجمل مدن العالم،
حيث نالت لق���ب عاصمة أوروبا
الخض���راء ،وفيه���ا ثان���ي أكب���ر
ميناء تجاري في أوروبا والس���ابع
عالمياً.
كم���ا أنه���ا ثاني أكب���ر المدن
األلمانية بع���د برلين ،ويبلغ عدد
س���كانها  1.8ملي���ون نس���مة،
وش���عبها غالب���ه طي���ب منفت���ح
ومح���ب للثقاف���ة والتطل���ع إل���ى

معرف���ة اآلخ���ر ،ويعش���ق كل م���ا
ه���و جديد وغري���ب ،وهو صريح
وص���ادق ف���ي مش���اعره تجاه أي
خدمة بس���يطة تقدمه���ا له ،لكنه
أيض���اً حذر وال يح���ب أن يقتحم
أح���د خصوصيت���ه ،ول���ن يتوانى
أن يبدي رأي���ه ولو كان على غير
هواك ،وهو يحب المس���اعدة إذا
اقتنع به���ا ،وكان له دور بارز في
استقبال الالجئين ومعاونتهم.
< هل من إطاللة على مسلمي
هامبورج؟

 -يعيش في مدينة هامبورج
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ﻫﺎﻣﺒﻮرج ﺑﻬﺎ  180أﻟﻒ
ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻴﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺤﻮ 60
ً
أﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻻﻳﺔ ﻫﺎﻣﺒﻮرج اﻋﺘﺮﻓﺖ
ً
ً
رﺳﻤﻴﺎ
دﻳﻨﺎ
ﺑﺎﻹﺳﻼم
ﻋﺎم 2012م وﻫﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ
ما يق���ارب  180ألف مس���لم من
عرقي���ات مختلف���ة م���ن تركي���ا
وألبانيا وباكس���تان وأفغانس���تان
وأفريقي���ا ،وغالبهم م���ن الطبقة
العامل���ة الت���ي جاءت ف���ي بداية
الستينيات ،وبينهم ما يقارب 60
ألفاً من الجالية العربية معظمهم
م���ن المغ���رب العرب���ي ومص���ر
ولبن���ان وفلس���طين ومؤخ���راً من
الشام بسبب األوضاع الراهنة.
والجالي���ة المس���لمة عموماً
لها نش���اط اقتص���ادي من خالل
التج���ارة والمطاعم ،وبدأت تبرز
نخب���ة م���ن المثقفين ف���ي مجال
الط���ب والهندس���ة والصيدل���ة
وغيرها من أبناء الجيل الثاني.
< ما األس��باب الت��ي دفعتكم
لش��راء كنيس��ة وتحويله��ا إل��ى
مسجد؟

 ف���ي البداية ل���م نفكر فيش���راء كنيس���ة أب���داً ،ول���م نك���ن
حريصي���ن عل���ى ذل���ك؛ لكنن���ا
اضطررن���ا لتغيير المصلى الذي
كن���ا في���ه لضيق مس���احته حيث
يحضر أكثر من  2000مص ّل يوم
الجمع���ة؛ مما اضطرن���ا لصالة
الجمعة على مرتين.
والس���بب الثان���ي أن���ه مرآب
للس���يارات ،وال تتواف���ر فيه أقل
الش���روط المطلوب���ة للصحة من

التهوية المناس���بة إلى األمان من
الح���وادث والحرائ���ق؛ لذلك كان
لزام���اً علين���ا البحث ع���ن مكان
آخ���ر يلي���ق بالجالي���ة المس���لمة
ويعط���ي ص���ورة مش���رفة لغي���ر
المسلمين ،ومنذ أكثر من ثماني
س���نوات ونحن نبحث عن ش���يء
مناس���ب ،ولك���ن األم���ر ل���م يكن
بالهين؛ نظراً لغالء األسعار أوالً،
ثم لض���رورة وجود رخصة ليكون
مسجداً ثانياً وهذا األهم.
وخ���الل بحثن���ا وجدن���ا هذا
المبن���ى المهج���ور منذ س���نوات
معروض���اً ف���ي صفح���ة ش���راء
األبني���ة وال يحتاج إل���ى رخصة،
حقيق���ة ترددنا كثيراً في ش���رائه
لما قد يحص���ل من ردود أفعال؛
لك���ن لم تك���ن أمامن���ا أي فرص
أخ���رى؛ فأقدمن���ا عل���ى ه���ذه
الخطوة.
< هل واجهتك��م أي صعوبات
في هذا األمر؟

 حدثت بعض ردود األفعالالخفيف���ة م���ن خ���ارج هامبورج،
لك���ن كان���ت هن���اك ردود أفع���ال
إيجابي���ة أقوى من كافة ش���رائح
المجتم���ع المدن���ي والسياس���ي
والدين���ي ،وطبع���اً ل���م يك���ن ليتم
ه���ذا إال بع���د عالق���ات إيجابية
وحوار بناء مع كافة المؤسس���ات

ف���ي مدينة هامبورج ،وكل ش���يء
قانوني والحمد هلل ،لذا تخطينا
العقبات التي قابلتنا بسهولة.
< وه��ل ترون��ه مناس��ب ًا ف��ي
الغرب؟

 بالتأكي���د هو لي���س خياراًس���ه ً
ال ،وال أفضل���ه م���ع وج���ود
البدائل.
ً
ومستقبال هل تخشون من
<
أي حمالت مضادة؟

 الحمد هلل ،والية هامبورجمن الواليات المميزة في تعاملها
م���ع الجالي���ة المس���لمة ،وق���د
اعترفت باإلس���الم كدين رسمي
من���ذ الع���ام 2012م ،وأصب���ح
يدرس ف���ي الم���دارس ،وأعطت
عطلة رس���مية ف���ي األعياد ،كما
أن نس���بة اليمين المتشدد قليلة
جداً.
لك���ن ال يمنع هذا من ش���عور
المس���لم بالتميي���ز ،فم���ا زال���ت
هن���اك مواضي���ع كثي���رة منه���ا
الحج���اب مثار ج���دل في مجال
العمل.
< حصلت��م على ع��دة جوائز
متعلق��ة بدورك��م ف��ي المجتمع
األلمان��ي وحوارات بي��ن األديان
ومس��اعدة الالجئي��ن ..كي��ف
نجحتم في أداء هذا الدور؟

 -نع���م صحي���ح حصلن���ا

ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺟﻮاﺋﺰ
ﻓﻲ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻷدﻳﺎن
وﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ ﻣﻦ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻫﺎﻣﺒﻮرج

عل���ى ع���دة جوائ���ز ف���ي الحوار
بي���ن األدي���ان ،منها عل���ى صعيد
هامب���ورج كأفضل عم���ل حواري
م���ن مؤسس���ة خيري���ة ش���به
حكومي���ة ،ومنه���ا عل���ى صعي���د
ألمانيا من كريس���مون مؤسس���ة
كنس���ية ،وكذلك جائزة المواطنة
م���ن حكوم���ة هامب���ورج وأخ���رى
دولي���ة س���فير س���الم م���ن قب���ل
مؤسسة سالم.
وه���ذا نتيجة عم���ل متواصل
منذ سنوات مع كافة المؤسسات
وخاصة الدينية منه���ا والتربوية
والسياس���ية من خ���الل اللقاءات
الدوري���ة والح���وارات والمواقف
اإليجابي���ة الموح���دة ضد العنف
والتط���رف ،وم���ن خ���الل منه���ج
االعت���دال الذي ننتهج���ه ونحث
عليه.
وعن���د مج���يء الالجئين كنا
ف���ي مقدم���ة الذين اس���تقبلوهم
رغم قلة الموارد ،حتى كان يصل
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إلين���ا في الي���وم الواحد أكثر من
 500الجئ نؤويهم في المسجد،
ونؤمن لهم الطعام واالستشارات
الالزمة لمدة زادت على شهرين؛
مما عزز ثقة المجتمع بالجالية،
ودف���ع بالمؤسس���ات اإلنس���انية
والديني���ة إل���ى مس���اعدتنا ،م���ع
توجي���ه الش���كر من المؤسس���ات
الرسمية.
< ف��ي ظ��ل تصاع��د
«اإلس��الموفوبيا» بش��كل غي��ر
مس��بوق ف��ي الغ��رب؛ ه��ل ت��رون
إمكانات لنجاح دوركم في ترسيخ
مب��دأ التعاي��ش بين المس��لمين
ومختل��ف ش��رائح المجتم��ع
األلماني؟

 ال شك أن «اإلسالموفوبيا»في الغ���رب ينمو يوم���اً بعد يوم،
وه���ذا يزي���د م���ن الضغ���ط على
الجالي���ة المس���لمة ،لك���ن ف���ي
المقاب���ل ينبغ���ي للمس���لمين أن
يجابه���وا ه���ذا الضغ���ط ب���ردود
أفعال إيجابية من خالل الحضور
الف ّع���ال م���ع م���ن يق���ف معه���م؛

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
أن ﻳﺠﺎﺑﻬﻮا
»اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ« ﺑﺮدود
أﻓﻌﺎل إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر
اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ
ّ
ﻣﻌﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ اﻹﻋﻼم اﻷوروﺑﻲ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
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فهناك الكثيرون الذين يتعاطفون
م���ع المس���لمين ويس���اندونهم،
ومش���اركتهم ف���ي الفعالي���ات
واألنش���طة الت���ي تغي���ر الص���ورة
النمطي���ة عن اإلنس���ان المس���لم،
وأن يك���ون له���م حض���ور إعالمي
مميز وفاعل ،واختيار الش���خص
المناس���ب للمكان المناسب ،وأن
يدعم���وا المؤسس���ات والمراك���ز
اإلسالمية؛ ألنها هي النافذة التي
يطل من خاللها عل���ى المجتمع،
والتي تعبر ع���ن تطلعاتهم ،ونحن
أكث���ر ما فادنا ه���و اإلعالم ،ربما
س���تجد أكثر م���ن  50تقريراً عن
المس���جد وعن نش���اطه ،حتى إن
وزارة الثقاف���ة أصدرت كتيباً عن
تاري���خ الكنيس���ة ووثق���ت تحويله
إلى مسجد بالتعاون مع الكنيسة
المعنية ومسجد النور.
< متى تنته��ي مراحل ترميم
وبن��اء المس��جد ف��ي صورت��ه
الجديدة؟

 االنتهاء من بناء المس���جديتوقف عل���ى األمور المادية ،فما
زال���ت هن���اك بع���ض الترميمات،
باإلضاف���ة إل���ى تجهيزه وفرش���ه
وإنارت���ه ،وأود أن أش���ير إل���ى أن
دول���ة الكويت المبارك���ة بأميرها
وأهله���ا س���اهمت في بن���اء مبنى
كام���ل ُمرافق للمس���جد بما يقدر
ب���� %40من التكالي���ف اإلجمالية،
ولي���س ه���ذا غريب���اً عل���ى دول���ة
الكوي���ت ،فهي دائماً س���باقة في
أعم���ال الخي���ر ف���ي كل م���كان
وللناس جميعاً.
بالنس���بة لالفتتاح سيكون إن
عال
شاء اهلل تعالى على مستوى ٍ
يليق بالمكان وبالجالية المسلمة،
وس���يدعى إلي���ه كاف���ة ش���رائح
المجتمع األلماني ،باإلضافة إلى
شخصيات إسالمية وعربية.
< ف��ي ض��وء تجربتك��م،
م��ا رس��التكم للقائمي��ن عل��ى
المساجد في الغرب؟

 مس���ؤولية القائمي���ن عل���ىالمس���اجد والمراكز اإلس���المية

tمركز وقف النور اإلسالمي بهامبورج

ف���ي الغ���رب مس���ؤولية بالغ���ة
األهمية تجاه المجتمع المس���لم؛
أوالً ف���ي الحف���اظ عل���ى هويت���ه
اإلسالمية وحمايته من الذوبان،
وتمكينه من التفاعل اإليجابي في
المجتمع ،وغير المس���لم بتعريفه
بثقاف���ة اإلس���الم وحضارت���ه
ومبادئه وعدله.
ل���ذا نحت���اج إل���ى تقوي���ة
الصل���ة ب���اهلل تعال���ى أوالً ،ونب���ذ
األناني���ة والقومي���ة وعقلي���ة
المؤسس���ات الخاص���ة ثانياً ،كما
نحت���اج إل���ى تفعي���ل أكب���ر ل���دور
التعاون المش���ترك بي���ن المراكز
والمؤسس���ات ،وإن كان والحم���د
هلل هناك مبادرات إيجابية كثيرة
لكنها تتطلب المتابعة والدعم.
كذل���ك ال ب���د م���ن االهتمام
بالدراس���ة والتخطي���ط لكل عمل
أي���اً كان ،والبع���د ع���ن االرتجال
والعفوي���ة والعواطف الحماس���ية
غير المدروس���ة ،وضرورة تطوير
وتحدي���ث أس���اليب الدع���وة بكل
الط���رق المتاح���ة ،والموازنة بين
ثوابت الش���رع ومتغيرات العصر،

واالنفت���اح عل���ى المؤسس���ات
األلماني���ة عام���ة وعق���د لق���اءت
وحوارات دورية.
من الضروري أيضاً االهتمام
باألئم���ة والدع���اة عل���ى كاف���ة
األصع���دة حتى ي���ؤدوا الرس���الة
التي كرس���وا أنفس���هم من أجلها؛
ألن اإلمام هو العمود الفقري ألي
مؤسس���ة ،وال بد من تكوين نخبة
م���ن الش���باب والش���ابات واعي���ة
ومدركة لتولي المس���ؤولية ،وتهتم
بالجيل الثاني الذي غالباً ال يجد
في المساجد غايته.
وف���ي الخت���ام أك���رر ش���كري
لكم خاص���ة ،متمنياً لكم التوفيق
والقبول في هذا العمل المبارك،
ول�«المجتم���ع» دوام التأل���ق ف���ي
مس���يرتها الممي���زة عل���ى ه���ذه
اللفت���ة الطيب���ة ،وبالمناس���بة أنا
م���ن متابع���ي مجل���ة «المجتم���ع»
منذ كنت في المرحلة الدراسية،
وكان لي اش���تراك شهري ،واليوم
أنا ضيف مش���ارك ،فش���كراً لكم
ووفقكم اهلل>.

