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 -اجللسة االفتتاحية:
 

 (.2مدرج ) –الدور األول  –كلية االقتصاد والعلوم السياسية   املكان :
 العاشرة والثلث صباحا. املوعد : 

جامعة القاهرة وأستتا   –فى ) مدير برانمج الدراسات احلضارية وحوار الثقافات أ.د. / اندية حممود مصطاملتحدثني : 
 جامعة القاهرة.( -العالقات الدولية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 
 -:وقائع اجللسة 

ابلتحدث عت  عتدة اقتاف مفتاحيتة ذا العام بدأت أ.د./ اندية مصطفى يف اجللسة االفتتاحية لدورة التثقيف احلضاري هل
 -ومالحظات أولّية ومتهيدية ،على النحو التايل :

   كيتتف التتق قطعتتتر دورة التثقيتتف احلضتتاري حتت  ا    التتذاكرة التارةيتتة وا ستتارابدئ  ي بتتدحت ثتتدن  عتت ،
حت  والالحقتة  تطورت ح  وصتل  ىل  التدورة امامستة  ، و لت  أل  يتة ظتيب اناتد بتت التدورات الستابقة

تتكو  سلسلة مرتاكمة يف سبيل التوعية ابلذات احلضارية وم  مث االهتمام اب كوانت احلضارية وأمناف العالقة 
وبناحت الوعي ابلتذات احلضتارية متهيتدا  عرفتة ا ظتر ،كمتا يستميها أ.د./ ستيف بينها يف قلب السياسة الدولية 

تل  التذات القتادرة علتى سارستة التفاعتل ااحلتار احلضتاري ، ومت  " بناحت الذات احلوارية " الدي  عبد الفتاح 
وعتتتتتدم الرتكيتتتتتا علتتتتتى األبعتتتتتاد السياستتتتتية مث تنشتتتتتف معرفتتتتتة اب كتتتتتو  احلضتتتتتاري يف افستتتتتر أوال مث معرفتتتتتة ا ظتتتتتر 

 واالجتماعية واالقتصادية وىلغفال القيمي واحلضاري والبعد ع  الوعي بر.
 ع فيتتر وعليتتر موتتتوعات التتدورة منتتذ أ  بتتدأت يف عامهتتا األول واستتتكماال لعتتري امتتيب النتتااد التتذي  تمتت

بيتتا  تلتت  العالقتتة والنستتتي اجلتتامع بيتتنهد ،فالتتدورة األو  كااتت  قتتد تناولتتت  بتتدأت أ.د./ انديتتة مصتتطفى يف 
وبنتتتاحت علتتتى استتتتااابت جيتتتل الشتتتبا  م 2006موتتتتو  " بنتتتاحت التتتذات احلواريتتتة والتتتوعي احلضتتتاري" يف عتتتام 

مام ببناحت اسي م  الدورات الق أتظذ يف اعتبارها وتع أصول القضية احلضتارية لتد  بدأ  ل  االهتا شارك 
 جيل جديد م  الشبا  حباجة أل  يتثقف حضاراي ومنهاجيا.

  واستتتكمل  تلتت  االرهاصتتات األو  ابلتتدورة الثالثتتة التتق قامتت  علتتى أستتة مفاهيميتتة ومنهاجيتتة والتتق ركتتات
 طنية ا صرية وبناحت احلضاري فيها.م ابجلماعة الو على الوعي اب نظور احلضاري واالهتما

  قضتية ومت التدشت ي الدورة الرابعة بعد أ  وتع أساسا مت  ا عتريف وا نهتاجي والتوطد لبتدحت االهتمتام بتنتاول
آل ىلليتر وتتع ا ستلمت يف يف حماولتة لتقتدا احلتال التذي الثقافات ا تنوعة يف ال احلضارة ااستالمية اجلامعتة 

ا ختلفتة ابعتبارهتا أتتاد كتتداول مصتطلحات ااسالمي ،ومت  مث دفتع  لت  للحتديث عت  ااستالمات  العامل
،ستا يعطتي تصتورا عت  حالتة التشتر م واالافصتال بعيتدا عتت  مثتل ااستالم ا ستيوي وااستالم الرتكتي واألورور 

 الكل احلضاري ا رتابب.
  الثقافية ا تنوعة يف ال حضارة جامعة.وعلير تستفاف هذه الدورة أواصر الربب بت كل الدوائر 
  رمحتة    –وقد شارك يف تل  الدورة أمساحت المعة يف عامل الفكر ااسالمي منهد أ.د./ عبد الوهتا  ا ست ي

 ، وأ.د./ حممد عمارة ، و ا ستشار طارق البشري. -علير 
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 إبحتتداث تتتراكد معتتريف بفضتتل واستتتطيع أ  صلتت  ىل  اتياتتة مفادهتتا أ  البدايتتة كااتت  ننطلتتي حمتتدد وااتهتت  
 ا شاركات والتفاعالت.

  متت  هتتذه التتدورة تكتستتب أيضتتا ظصوصتتية أظتتر  ،فتتاليوم األظتت  دتتا اصتت  لقضتتية القتتد  ومتتا  تتيب دتتا
التق هتي ،فالقد  تقع يف القلب م  الصرا  العرر ااسرائيلي ،تل  القضتية هتديدات التهويد وطمة اهلوية 
ثتتدايت يف عا نتتا العترر وااستتالمي والقتد  هتتذا العتتام هتي عاصتتمة الثقافتتة مت  حمت  ومششتتر علتى متتا حلتتري 

،وسوف تنتهي الدورة بتدشت منو ج منظمة ا شمتر ااسالمي وهو أول اشتاف طتالر مت  اوعتر يتنتاول العربية 
 .ا نظمة الق  مع العامل ااسالمي وا عربة ع  الكيا  ااسالمي يف النظام الدويل 

 تتكو  م  نالث عناصر: هذه الدورة- 
 حماترات ألساتذة متخصصت. .1
 شهادات م  طلبة وافدي  م  تل  ا ناطي الق تتناوهلا الدورة هذا العام. .2
 األفالم التسايلية والواثئقية. .3

 وسوف ةتد أ.د./ سيف الدي  عبد الفتاح الدورة بلقاحت تفاعلي 
 

 اجللسة األوىل من فاعليات الدورة: 
 ي اليوم : خارطة املواقع واألوضاع والقضااي "" العامل اإلسالم
 ) وزير الثقافة اليمد السابي وحاليا رئية الوفد اليمد يف جامعة الدول العربية .(أ.د./ عبد امللك منصور املتحدث : 

 
  وقائع اجللسة :

 -بدأ ا تحدث بطرح جمموعة م  النقاف اهلامة ، على النحو التايل :
 مي     .. أول ىلجابتة هتي " أان " ، أان اسالمي : متا العتامل ااستالحول ماهية العامل ا أوال البد م  التساؤل

ونا أين مسلد بنفسي ىل    م  طموحات ومتناقضات العامل ااسالمي بكل ما ثملر كينواق بت طياهتا م  
المي ومت  مث وجتب عليتر بتل ،ومت  م اااستا  ا ستلد يف  اتتر هتو عتامل ىلستففان يف  ايت أمثتل العتامل ااستالمي 

يف  يســتمريف افستتر ومتتا حولتتر وأ   يغــرعلتتى العتتامل ااستتالمي يف كينواتتتر ويف افستتر وأ   حيــاف أب  مطالتتب 
 وتر  ا ثل األعلى.العمل واااتاج 

  م  مكة ا كرمة قلب العامل ااسالمي صار ية مسلمت كثر تقستموا فيمتا بعتد وتشتر موا حت ااتشر ااسالم
 ل بعد أ  كاا   معهد دولة واحدة هي دولة امالفة وهذا ما كا  يريده لنا االستعمار.ىل  دو 

  ىل ا متتا كثتتروا مستتوا أكثريتتة وىل ا كااتت  أعتتدادهد قليلتتة مستتوا أقليتتة وىل ا  ال يوجتتد مكتتا  يف العتتامل ىلال وبتتر مستتلمت
مة    ولكت  رنتا هتذا يشتدان ، ومت  مث متا معتل الدولتة ا ستلكا  الغالبية مت  ا ستلمت كاات  الدولتة مستلمة 

ىل  جدل كب  حول ماهية الدولة ا سلمة هل تل  الق يقطنها غالبية مسلمة   أم أهنا تل  الق تعل  التدي  
،ومت  مث انتقتل ىل  تعريتف ماهيتة العتامل ااسالمي كدي  رمسي للدولة ،ففي هذا ا ستاق جتدل مفتاهيمي كبت  

 العامل اإلسالمير بعض النق  ىلال أار أسلد تعريف يقودان  عرفة ماهية ااسالمي يف تعريف  ريدي رنا يشوب
اجلغرافية ا تالصقة أغلب سكاهنا مسلمت ودوهلا أعضاحت يف منظمة ا شمتر ااسالمي." رنا فهو " تل  البقعة 

قتة متت  العتتامل ،ىلال أ  تلتت  ا نطةترج عتت  هتذا التعريتتف دول مستتلمة تقتع يف أورواب كفلباايتتا والبوستنة واهلرستت  
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،فهتتي منبتتع للداياتتة اليهوديتتة  هتتي منبتتع األداي  ستتواحت الستتماوية أو غتت  الستتماوية اباتتتافة ىل  اهلنتتد والصتتت
والدايانت األظر  الغ  مساوية فتل  ا نطقة هي منبع أي عقيدة تتبع سواحت كاا  ابحلي  وا سيحية وااسالم

تل  ا نطقة محلت  التتدي  ومت  د عقيدة يتبعها استمس  دا.و الباطل فهي منطقة ااّاعة للتدي  فإ ا ما وجأ
وكيتتتف يتختتتذ الفتتترد ا تتتشم  قبلتتتة يف الصتتتالة وقبلتتتتر ،فهتتتي علمتتت  العتتتامل التطهتتتر البتتتدين والروحتتتي مث التحضتتتر 

 .احلضارية أيضا 
 وكتا  ا غايترا ثوي ا نطقة أعراق عديتدة العترر حامتل الرستالة والرتكيتة والفارستية التق اابثتي عتنهد ىلاتاجتا نقافيت

كل تل  األعراق عاش  يف ستالم حينمتا ا هتوا ىل  ااستالم العر  يعيشو  جبوار الرببر والرتك جبوار األكراد  
التتذي أشتتعرهد ابألظتتوة الصتتادقة فتالشتت  امالفتتات والتنتتاحر والقبليتتة ألهنتتد ا هتتوا ىل  أعلتتى ومستتوا أبافستتهد 

 ال تنظر ىل  ما حول  م  مصاحل قومية أو قبلية تيقة.بتدينهد ابلدي  ااسالمي وعندما تتار ىل  أعلى 
   مذاهب ،يف ااسالم مثال ا ذاهب السنية األربعة ا عروفة ىل  جااب ا ذاهب الشيعية يف كل دي  م  األداي

للفكتتر ااستتالمي ،واهتتور متتتدار  تعتنقتتر ،هتتذه ا تتذاهب علتتى تعتتددها تشتتكل نتتراحت ولكتتل متتذاهب منتتاطي 
تشتكل متذاهب ىلستالمية متبوعتة مت  ا مكت  والسلفيت وتيار العودة ىل  األصتول سلمت ا معاصرة كااظوا  

 .ا عروفة أ  تضاف ىل  ا ذاهب 
   اعمتتة متت  هتتذا العتتامل ااستتالمي ا تالصتتي يتتاظد بكثتت  متت  الثتتروات التتق كااتت  اعمتتة ولعنتتة يف افتتة الوقتت :

ي تتة هتتذا متت  جااتتب ولعنتتة جلتتب األجنتت  متت  ،ولعنتتة الستتت ثار التتبعض دتتا وهتتو ظطتتف وظطحيتث االاتفتتا  دتتا 
جااتتتب آظتتتر التتتذي جتتتاحت شتتتاهرا ستتتكينر ليفكتتتل كعكتتتة امتتت ات ،فكتتتل متتتا يريتتتده ا ستتتتعمر القتتتادم ىل  التتتبالد 

 ،زمع  ل  يدعو  بكوهند متحضرو  ولك  كيف للتحضر أ دعد ىلسرائيل ااسالمية هو امتصاص الثروات و 
التتذي غتتر  الكيتتا  الصتتهيوين ،فاالستتتعمار هتتو بنفستتر  دة  !!حلتمتتع ابالستتتبداد واالستتتكبار يف جعبتتة واحتت

وهو بذل  يريتد طعت  العتامل ااستالمي يف وستطر وقلبر.شتفاحت اجلترح لت  يتتفتى ابتفاقيتات وأييده ابلعل  الوقح 
ا ري وىلزالتر ،فالبد م  السالم الق هي نثابة ا خدر وا سك  على اجلرح ولك  الشفاحت ل  يتد ىلال ابجتثاث 

ال وا طلو  منتا أ  افهتد أو فوجود ىلسرائيل يف قلب العامل ااسالمي هو وتع أعوج ح األوتا  ا عوجة ىلصال
وأول الفهد وقف مسارات السالم أل  ال تفاهد مع الصهيوين وال حوار معر م  ا مك  التحاور مع اليهودي 

 .قافق فال حوار معرصاحب الداياة اليهوجية السماوية أما الصهيوين الذي يريد حمو هويق ون
 رواتتر وحلملتر للداياتة العامل ااسالمي يقع يف وستب العتامل ومت  مث يهتدده الكثت  مت  األظطتار اظترا ألمتري  : لث

ااستتالمية ،فلمتتا ا أمريكتتا تغضتتب علتتى العتتراق وكتتوراي الشتتمالية وىليتترا  ا     .. لستتعيهد المتتتالك الستتالح 
.. السبب أ  العراق قريبة م  ىلسرائيل ولديها افتب كوراي الشمالية   النووي ، ولك   ا ا تربوا العراق وليس 

اجلوهريتة هتو محتل العتراق ل.ستالم. ومت   أما كوراي فال وتتعدد األسبا  السياسية واالقتصادية وأهد األستبا 
 مث علينا معرفة عدوان والبد م  معرفة كيف قام  ىلسرائيل لنعرف كيف تاول.

 لعديد م  ا ضائي البحريتة والدوليتة أيضتا ومت  مث ثكمهتا يف ا الحتة الدوليتة واقتل ثكد العامل ااسالمي يف ا
 البضتتائع وحركتتة التاتتارة الدوليتتة كمضتتائي اب  ا نتتد  وجبتتل طتتارق وهرمتتا وقنتتاة الستتوية ومضتتيي يف متتاليااي

 الت البحرية.ستعمار ابلعامل ااسالمي اظرا لتحكمر يف حركة النقل وا واصيعد  ل  أحد عوامل اهتمام اال
 : مشكالت العامل ااسالمي م  ا مك  تصنيفها ىل  اوعت 

 النو  العام. .1
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 او  ظاص بقطر على حدة أو بقطري  ىلسالميت. .2
 
 
 
 
 

 
 

              خاص بقطرالنوع العام                                                                                   نوع 
  أو اثنني ميك  ىلحلازه يف :

 " مشكالت ننائية حدودية بت *                                     " اهر الفساد يف الرب والبحر 
 قطري  ىلسالميت مثل:                                  لر أمثلة كث ة منها  الفساد الظاهرهذا 

 .اهلند وابكستا  حول ىلقليد كشم                                                                             
                  :*مشكلة أفغااستا                                   فساد البيئة               فساد سياسي
 بسبب جواره مع أعداحت أمريكا                       مع أ  ديننا دي  النظافة             الدميوقراطية 

 روسيا والصت وىليرا  لتظل               ابتداحت م  القلب ىل  األيدي            على الرغد م  
 أمريكا على مقربة منهد.             وكل أمور النظافة الشخصية           كوهنا انبعة م  
 * مشكالت العراق وااقسامر                ة تركناهاىلال أ  البيوالروحية        ااسالم )الشور (
 -ثقي نالنة مآر  :            يرتاكد علىألانا مسحنا ىل  الوسخ        ىلال أ  النمو ج ىل ا

 فعشنا يف عامل يفتقد لقيمة قلوبنا     ما طبقناه داسناه فال 
 ،فسادت الق ال منارسها النظافة   اقرت  منها ح  على

 تر    ىلحلاد    امتصاص               الرشوة وفساد الذمد والضم .  يد احلياة الشخصيةصع

مشكالت العالم 

 اإلسالمي 

 إلى نوعينتصنف 
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 قوتر    وط         نرواتر                * البد م  االلتفات ىل  مشكلة وتل  مسفلة نقافية حباجة
 بديل                                     ا ياه فهي حربنا القادمة مع     ىل  تغي  جذري صيل 

 للفلسطينت                                                       ىلسرائيل.  الستعادة مفاهيمنا ااسالمية 
 -* مشكلة ىليرا  :                                             الق أغرقناها بسوحت فعلنا 

 أهنا تريد أ  تبد افسها فال يسمحو                                                                   الذايت.
  هلا ،وأهنا تعتني ا ذهب الشيعي فال  د                                                     األم 

 مناصرا هلا م  الدول ااسالمية الق هي       فنح  يف ظوف دائد م  حكامنا و واتنا وأحاابنا و
 .ىلزكاحت هذا امالفيف غالبيتها سنّية                        لنا وعدوان ...ىلخلاللصوص م  حو 

 ا ستفيدة منر هي ىلسرائيل والبد م      ،فالنفو  ا أل  اباميا فاألم  أوال يتحقي اباميا  
 ح  اتفي أانا على ىلقامة حوارات دائمة    تتدفي ابألم  على م  حوهلد زالبد م  استمداد قواعد

 اهر سفينة واحاة أي شرخ فيها فهو          وتوجير نروات األمةألم  م  التنمية ا ستدامة ا
 لصاحل العدو.وىل ا ما حددان عدوان فهو بداية                                         صاحل الشعو .

 النضج احلضاري.                                                         
 تاما يتة جمموعتة مت  التوصتيات يف هتذا ا قتام بعتد هتذا االستتعراي البتااورامي لوتتع العتامل ااستالمي البتد وظ

 م  السشال ما ا حنتاج ىللير   
 العامر الذي يعمر القلب . ااميا  (1
فتتال افعتتل ااميتتا  بتتدو  علتتد وال افعتتل العلتتد التتذي يتترر العقتتل وبتتر استتتعد واعتتد واكتتو  بتتر أقتتوايحت  (2

 دو  ااميا .العلد م  
 عمل يسوقر طموح ال حدود لر. (3
استتتتخراج نرواتنتتتا أبيتتتدينا واستتتتثمارها أبافستتتنا ،وعتتتدم وتتتتع أرصتتتدة عوائتتتد التتتنفب والغتتتاز يف البنتتتوك  (4

،فالبتتتد متتت  التنستتتيي والتعتتتاو  حتتت  أاتتتر يقتتتال ىل ا متتتا زرعتتت  العمالتتتة ا صتتترية األمريكيتتتة واألوروبيتتتة 
فتتبعض التتدول ااستتالمية تقتتوم باراعتتة القمتتح .لعتتامل كلتتر األراتتتي الستتودااية أبمتتوال ليبيتتة ألطعمتت  ا

بدعو  أ  الدول ااسالمية غ  مستقرة ولك  م  قال أ  التدول غت  واألرز يف دول غ  ىلسالمية 
 ااسالمية تل  أحس  حاال.

 سا  كل رك  يقوم على جمموعة م  العلوم،ة ية حملة : حن  اشم  ابهلل واباسالم الذي يقوم على أركا  مخس
 يظهر كيف أ  ااسالم دي  مرتبب ابلعلوم الق  تاج ىلليها وثتاج ىللير فمثال:

 .ال ىللر ىلال   ... ثتاج ىل  علد اليقت ا شدي بنا ىل  معرفة " " عا وجل -أ
 ثتاج ىل  دراسة الظاهرة احملمدية ودراسة القرآ  .حممد رسول   ...  - 
ي ىل  ىلقامتهتتا متت  التوقيتت  وعلتتد اهلندستتة لبنتتاحت ا ستتاجد الصتتالة ... ثتتتاج ىل  تعلتتد متتا يتتشد -ت

 والتخطيب العمراين لتحديد وتع ا ساد.
 الاكاة ... ثتاج ىل  علد االقتصاد والتاارة. -ث
 بعلد البحار واجلغرافيا وا واصالت والنقل. برتبب احلج ...  -ج

 ابلعلد الذي ةدم كل أركا   وم  مث ربب كل أركا  ااسالم ابلعلد فال يتحقي ااميا  ىلال         
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 ااسالم.        
  فمعظتتتد البلتتتدا  ااستتتالمية ا ستتتيوية وأظتتت ا ثيتتتة للمتتترأة ا ستتتلمة التتتذي أعطاهتتتا ااستتتالم حقوقهتتتا وأاصتتتفها،

 تقلدت فيها ا رأة منصب رئية الوزراحت وتل  ا ناصب مل تصل هلا ا رأة يف أورواب وأمريكا.
 -على احملاترة يف اقاف ميك  ىلحلازها يف :الق عقب   مصطفى أ.د./ انديةااتقل  الكلمة ىل  

  حققتت  احملاتتترة تراكمتتا معرفيتتا متتع احملاتتترة الستتابقة يف دورة ستتابقة أيضتتا ألقاهتتا أ.د./ حممتتد عمتتارة والتتذي
 تناول فيها لألسا  القرآين والنمو ج التعددي يف العامل ااسالمي .

 التتق كااتت    الذاتيتتة ذىل  بتتدأ ابلفتترد وااتقتتل اقلتتة هامتتة ىل  األمتتة قتتدم  احملاتتترة ا تتاج بتتت القيمتتي وامصتتائ
 متوحدة مث ااقسم  مرده ألافسنا وللخارج ا ستعمر.

  ومت  مث  –أعتراق متعتددة  –ا تصل الرقعة اجلغرافية والتذي مثّتل أري األداي  تشخي  واقع العامل ااسالمي
ا تتتدار  ا تنوعتتتتة يف الفكتتتتر  – ا ستتتتلمت فقتتتتب لتتتتية عتتتاملكمتتتتا أاتتتر أري األداي  األظتتتتر    –لغتتتات متعتتتتددة 

 .ااسالمي اجملتمعي والسياسي وكيف مّثل  ل  تعدد فائي يرجع اطار واحد م  ااسالم 
  ىل  يعتتترب األول عتتت  استتتتغالل مصتتتدر للنقمتتة متتت  التتتداظل وامتتتارج موقتتع العتتتامل االستتترتاتياي احلامتتتل للثتتتروات،

 متثل يف جلب االستعمار.الثروات واالست ثار دا واجلااب الثاين 
 . مث ركا على التهديد األساسي الذي تتعري لر األمة م  ا ستكربي  دعاة التحضر داعمي ىلسرائيل 
 تغت  لق مبعثها الفساد بكل أاواعر والذي يستدعي كيفية ىلصالح األوتا  يف جمتماعتنا ابستعراي التحدايات

 اسالم.نقايف أصيل للتشوه الثقايف الذي أبعدان ع  أصل ا
  مقاومتتة عتتتدوان ىلستتترائيل ومتت  مث البتتتد متتت  احلاجتتتة ىل  كيتتف اتغتتت  وكيتتتف اصتتلح   ... ىل ا توحتتتدان استتتتطيع

بتحويل الرابطة العقيدية ىل  روابب مصلحية يف عالقاتنا البينية. فالبد م  تفك  اسرتاتياي فينا كعامل ىلسالمي 
 ي.سنّة الوعي احلضاري والتفاعل بت أرجاحت العامل ااسالم

 
 اجللسة الثانية من فاعليات الدورة :

 "إفريقيا قارة اإلسالم : بني قابليات االنتشار ومعوقاته "
) أستا  العلوم السياسية ورئية قستد العلتوم السياستية الستابي بكليتة االقتصتاد والعلتوم  حورية جماهدأ.د./ املتحدث : 
 جامعة القاهرة وعضو جملة الشعب السابي.( –السياسية 

 
 ائع اجللسة : وق

 -بدأت ا تحدنة بعري جمموعة م  األفكار اهلامة منها :
  لر عدة أسبا  :االهتمام اباسالم يف ىلفريقيا- 

التواصتتل احلضتتتاري يف  مواجهتتتة الصتتتدام احلضتتاري ،فالصتتتدام ال يتتتشدي ىل  احلضتتتارة وال ىل  استتتتمراريتها  (1
 م  مث معرفة االظر.،ح  يكو  هناك تواصل وتعرف فالبد م  معرفة الذات أوال و 

،و ل  ابلنسبة لعدد ا سلمت اسبة ىل  غ هد م  معتنقي  وهي ليس  جمرد تسميةىلفريقيا قارة ااسالم  (2
 الدايانت األظر  وال يوجد قارة يف العامل دا افة النسبة م  ا سلمت.
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 فغالبا ما يكو  الرقد يقي هلد ااحصاحتات الدقيقة ع  عدد ا سلمت يف ىلفريقيا غ  معروفة فال يعرف العدد احلق
كنتتو  متت  التبتتاهي أبعتتداد مضتلل ىلمتتا بتقليتتل العتتدد ألستتبا  تتعلتتي ضشتتية فتتري الضتترائب وظالفتتر أو مبتتال  فيتتر  

مت  جممتو  األفارقتة % 51-50ولك  األرقام التقريبية الق تستطيع ىلعطائنا مششر على العتدد تترتاوح بتت ومهية.
وهي تل  الداياتة التق يتعبهتا األفارقتة قبتل التدظول يف الداياتة ابلداياة التقليدية يدينو  اباسالم يلير م  يدينوا 

 88,500أما اليهودية حمدودة للغاية عددهد ال يايد ع   %13 -11يليها يف العدد ا سيحية ا  السماوية 
 .ويعتربوا م  أنر  اليهود ظارج أمريكا وىلسرائيلألف 

  شر ااسالم يف القارة اافريقيتة وقتابليتهد ل.ستالم  ولتية لتديهد افتة القابليتة وكيف اات ا ا ااسالم يف ىلفريقيا
للمسيحية على الرغد م  اجلهود التبش ية ا تواصلة ىلال أ  ااسالم يف ااتشار مستمر وأعداد ا سلمت يف اطتراد 

 هل يرجع ىل  ااسالم افسر أم لعوامل طرد يف ا سيحية   وتاايد.
 أ  ااسرم ينتشر وال ينشر ويعد قوة زاحفة والسشال  ا ا ينتشتر  وبتت مت   ومتا مستتقبلر  -: ا الحظات العامة

 وما يواجهر م  صعوابت يف االاتشار 
  ابهلاترة ىل  احلبشتة حيتث وجتد آاثر  ستاد يعتود وااتقل عرب اجلايرة العربيتة ااتشر ااسالم عرب مسال  أساسية

ومل يتوستتتع ااستتتالم يف كتتتذل  االحتكتتتاك متتتع ااستتتالم بستتتبب التاتتتارة يف الصتتتومال و ىل  القتتتر  األول اهلاتتتري 
كمتا أ  ا نطقتة   الغر  بسبب وجتود الكنيستة يف ىلنيوبيتا واستتعااتها ابلربتغتال والغتر   واجهتة التوستع ااستالمي

اارة أما مشال ىلفريقيا طبيعتر السهلية ساعدت يف اشر ااسالم ع  طريي التاجلبلية صعب على العر  اجتيازها 
أمتتا جنتتو  ىلفريقيتتا  هتتذا اال تتاه التذي جتتاحت حتتامال ااستالم متت  الشتترق أيضتتا أتتى متت  اهلنتتد وابكستتا . والقوافتل

ذىل  رحتل ا ستلمت ىل  تلت  ا نتاطي كنتو  مت  النفتي م  ا اليو وىلادواسيا فالرعيل األول ا سلد الذي أتى ىلليها 
 جنو  شرق آسيا.هلد لقيامهد بثورات يف 

 ر بقتتتوة دفتتتع  اتيتتتة ياكيهتتا ااستتتالم افستتتر وتقبتتتل أصتتتحا  التتدايانت التقليديتتتة لتتتر وجتتتوهر العقيتتتدة ااستتالم ااتشتتت
 ا سيحية الغ  مالئد لطبيعة األفارقة.

   ا قاربتة التق وجتتدها األفارقتة بتتت التدي  ااستالمي ودينتتاهتد التقليديتة جعلهتتد أكثتر ىلالتذااب العتنتتاق ااستالم عتت
يشمنتتو  بفكتترة الوحداايتتة الضتتمنية فهتتي فكتترة قريبتتة أل هتتاهند وهتتي االتتر الواحتتد ذ ىل   دواتتر متت  العقائتتد األظتتر 

،كما أ  ااسالم دي  ودايا بعكة ا سيحية الق عكة ا سيحية الق تعتقد يف الوحدااية القائمة على التثليث 
الذي حلمع بت أكثر ،كما أ  ااسالم يبيح تعدد الاوجات وهذا قريب ىل  افة اافريقي هتتد ابألمور الروحية 

فياد ااسالم قابلية ورواجا بعكة م  زوجة قبل اعتناقر ل.سالم ف   ااسالم كعقيدة تالئمر يف تل  النقطة 
وأيضتتتا الفهتتد امتتاطن متت  جااتتتب الكنتتائة اافريقيتتة لنفستتتية ا ستتيحية فهتتي عقيتتدة صتتتعبة الفهتتد علتتى األفارقتتة 

ستت  ا ستتيحية ىل  دظلتهتتا العديتتد متت  األفكتتار التتق أظرجتهتتا عتت  وكتتذل  ىلعتتادة تف اافريقتتي وفلستتفتر يف احليتتاة
الوحتتدة والتماستت  ستتا أد  ىل  اال تتاه حنتتو ااستتالم التتذي بعكتتة ا ستتيحية ال يعتترف كهنتتوات وال ستتلطة لرجتتل 

 .الدي  
 : ية عاملت لنشر ااسالم- 

يض جتتتاحت ستتتلبيا فيمتتتا عتتترف األبتتتاالرتبتتتاف بتتتت ا ستتتيحية واالستتتتعمار .. فاالحتكتتتاك متتتع الرجتتتل األورور  (1
للمستتتتعمر وىلستتتاحتة استتتتخدام التتتدي  وىلظضتتتاعهد وأراتتتتيهد  ابالستتتتعمار البشتتتري ومعاملتتتة األفارقتتتة كرقيتتتي 
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أمال يف حياة أظروية أفضل.وم  مث كتا  االستتعمار ا سيحي لنشر أهداف االستعمار وتربير ثمل ا شاق 
 وكذل  ازدواجية ا عاي  وعدم ا ساواة. غ  مندمج يف اافريقت كما عمدوا ىل  الفصل العنصري

متع ا ستلمت وااشتغلوا نحاربتة بعضتهد التبعض حت  الصرا  بتت الكنتائة ا ختلفتة يف ىلفريقيتا فتاق صتراعها  (2
 وصل األمر ىل  حرق كنائة بعضهما البعض.

 : مقومات ااسالم وقابليتر لالاتشار- 
 ال يستعصي علير فهد الشخ  العادي.يف ااسالم مضمو  ااسالم وبساطة مفهوم "   "  .1
وتوجيتتر التتدعوة وعتتدم وجتتود فكتترة شتتعب   ا ختتتار ومتت  مث التتدعوة قائمتتة علتتى العا يتتة  عا يتتة ااستتالم .2

 ا طلقة .وم  مث اٌسالم كدي  قائد على ا ساواة لعموم النا  
ائتتف بعينهتتا حتت  لتتو أو بنتتاحت مستتاجد مستتتقلة لطو حتتاجا اللتتو  أو اجلتتنة ال يعتترف ااستتالم يف اترةتتر  .3

،وية  ااة يف ىلال أهنا مل تشنر على وحدة ومتاس  اسالم يف القارة اافريقية وجدت بعض االاشقاقات 
 الدي  ااسالمي يف ىلفريقيا فاألفارقة سّنة مالكيت والشيعة عدد حمدود.

ااستتالم ستتو   ر هلتتد وعتتدم وجتتود طقتتو  حمتتددة للتتدظول يفبستتاطة التعتتاليد ااستتالمية وجا بيتتة الشتتعائ .4
تتتترك األستتترة أو تغيتتت  العتتتادات والتقاليتتتد طا تتتا ال  تتتالف اطتتتي الشتتتهادتت وال يتطلتتتب اعتنتتتاق ااستتتالم 

 .الشريعة 
 الطهارة للبد  والقلب. .5
 ا  ا  وافتخارهد أب  بالل مش   الرسول صلى   علير وسلد كا  أسودا . .6
 الساود وما ينطوي علير م  قيمة النظام وا ساواة. .7
 صوم يف رمضا .ال .8
 الاكاة وىلرساحت ااسالم لنظام م  التكافل االجتماعي. .9

فكتتتل أركتتتا   احلتتج ومحتتتا  األفارقتتة أننتتتاحت أدائهتتتد للحتتج كمتتتا أ  احلتتج يفتتتتح هلتتتد آفتتاق للتاتتتارة والثقافتتة. .10
 ااسالم هلا جا بية لديهد.

م  التتبعض ابلاحلتتة ىلابحتتة ااستتالملتعدد الاوجتتات بينمتتا ا ستتيحية تتتشم  بشتتريعة الاوجتتة الواحاتتة بتتل يتتش  .11
 .الواحدة 

 .ارتباف ااسالم حبركات التحرر يف ىلفريقيا  .12
وأعطاهتتتا  متتتة ماليتتتة أستتتهد ااستتتالم يف ثريتتتر ا تتترأة واعطتتتى هلتتتا مكااتهتتتا ومستتتاواهتا ابلرجتتتل يف التكليتتتف  .13

 مستقلة وغ ه الكث  م  احلقوق.
 : معوقات ااتشار ااسالم- 

 التقليدية بل ىلدظال ا سلمت يف ا سيحية.ى حسا  الداياة التبش  ا سيحي هدفر لية فقب التوسع عل (1
ودائمتا متا تترتدد مقولتة أ  اافريقت أافسهد يقبلو  اجلااب امدمي يف ا سيحية ويرفضتو  اجلااتب الروحتي  (2

 ااسالم دي  اافريقي أو الرجل األسود بينما ا سيحية دي  الرجل األبيض.
أ  احرتام الكب  وااللتفاف حول ا علد قيد والطرق الصوفية ذىل  تاولو  الدعوة م  قبل التاار وا علمو  ا  (3

 عليا يف ىلفريقيا.
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يف جمتتال مراكتتا التتدعوة كتتاألزهر ومنظمتتة ا تتشمتر ااستتالمي متمثلتتة يف اايسستتكو وليبيتتا أيضتتا تقتتوم جبهتتود  (4
 سا يضعف أنرها. الدعوة كذل  السودا  ىلال أ  ية تعف ىل  مل يك  غيا  يف التنسيي بت تل  اجلهود

جعلتهتتا تغلتتي منافتتذ متويتتل ا شسستتات ااستتالمية دظتتول أجنتتدة اارهتتا  يف السياستتة امارجيتتة األمريكيتتة  (5
 للاوااب امدمية يف ىلفريقيا.

 جهود التبش  ا ستمرة ىلال أ  ااسالم ينتشر بطريقة يصعب ىليقافها. (6
 حت  صتار جتاحتا مت  الكيتا  اافريقتي قتول األفارقتة أظ ا ،ااسالم مفهوم واتح وسهل وقابل للتطبيي أقر  ىل  ع

لنشتتر ااستتالم وتتتعف بتتل غيتتا  التنستتيي يضتتعف ىلحتتداث التتتفن  ا نشتتود ،ىلال أ  عتتدم تبتتد استترتاتياية واتتتحة 
 ،وكذل  عدم االهتمام ابلتواصل الثقايف واحلضاري مع األفارقة .

   اافريقت أصتبحوا متبنتت ل.ستالم كاتاحت متنهد ،والتعلتيد يف امتام ،مستقبل ااسالم يف ىلفريقيا سياداد ااتشاره أل
 هو ا دظل الذه  الاتشار ااسالم.

 
 اجللسة الثالثة من فاعليات الدورة : 

 " جدل السياسي واالقتصادي والثقايف على الساحة اإلفريقية "
 –حوث والدراسات اافريقية )متخص  يف الش و  اافريقية وأستا  نعهد الب حممد عاشور مهدي أ.د./ املتحدث : 

 جامعة القاهرة .(
 

 وقائع اجللسة : 
 -بدأ ا تحدث بعري العديد م  النقاف اهلامة منها :

  يف مستهل ا وتو  وهي : ما ا  تدث علتى الستاحة اافريقيتة  وكيتف قدم ا تحدث جمموعة م  التساؤالت
قع الدول اافريقية يدعوان للتستاؤل كيتف اشتفت  ، فوا  و ا   وم  أي  ابدأ العري لتل  القصااي الشائكة 

 الدول اافريقية  ... كاا  اشفة الدولة عالمة فارقة غ ت جمر  الواقع اافريقي .
  منها :كيف اشفة الدول اافريقية وحدودها  ... ية جمموعة متداظلة م  العوامل- 

  51.7اشفت بت يدي قو  استعمارية حددت احلدود بنسبة.% 
 25.5وة استعمارية واحدة بنسبة ىلرادة ق.% 
  6.9حدود تركية بنسبة.% 
  12.5حدود ىلفريقية أوروبية بنسبة.% 
  3.4حدود ىلفريقية أفريقية بنسبة.% 

 تل  احلدود حددت م  ظارج القارة اافريقية يف أغلبها وال تستند على أسة طبيعية.
 مثلافريقية ر عديدة يف القارة اهذا التشوير للحدود م  غ  سند م  طبيعة أو سياسة أحدث اواه :- 

  فيمتتا بينهتتا والصتترا  علتتى الستتلطة ابعتبارهتتا أداة طتتول احلتتدود واتستتا  دول اجلتتوار واشتتو  ا نازعتتات
 وأدوات النظام يف هذا السياق تكم  يف الرتغيب والرتهيب.،فمع الوفرة يقدر النظام على ا نح.الثروة 

  قدرة النظام على القيام بواائفر.سا أد  ىل  عدم عدم االتساق احلدودي 
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  ستا أد  بتدوره ىل  تتوترات دولتة حبيستة  15ااتشار ااهرة الدول الداظلية واحلبيستة ففتي قتارة ىلفريقيتا
 ،ورنا هذا ما يفسر الصراعات بت ىلنيوبيا وىلريرتاي.حدودية 

 : األسبا  ا تعلقة بعملية  طيب احلدود : أسبا  قااواية- 
 ة قااواية.عدم وجود حدود دولي (1
 الطع  يف شرعية التخطيب. (2
 اظتالف األساايد القااواية. (3
 االظتالف بشا  تفس  السند القااوين للتخطيب. (4
 غموي ا صطلحات أو تعاري بعضها مع الواقع. (5
 : األسبا  ا تعلقة بعملية تعيت احلدود- 

 عدم القيام ابلتعيت ووتع فواصل. -أ
 التعيت ا عيب . - 
 عالمات احلدود. التغ ات الطارئة على -ت

 : األسبا  ا تعلقة بواائف احلدود وىلدارهتا- 
 واجتماعية.أسبا  اقتصادية  (1
الطموحتات الشخصتية لرؤستاحت التدول .(  –سوحت العالقتات بتت التدول ا تاتاورة  –أسبا  سياسية ) داظلية  (2

 واترةية.
 : بشكل عام ميك  القول أب  وتع الدول اافريقية كالتايل- 

  شكالت يف ىلفريقيا .تعدد أسبا  ا 
 .تداظل وتسااد أسبا  ا شكالت 
 .فعالية األسبا  السياسية للمشكالت 
  ااعالم أصبح  جاحتا م  األزمة.وسائل 
 يف الصرا  م  عدمر قرار سياسي.قضية التنمية وتوزيع الدظول ف ،لية البعد السياسي أكثر األبعاد فعا 
  ىلما سلمية أو قسرية.سبل ىلدارة ا نازعات 
 تدظل طرف اثلث ( أو قااوينة . –التحكيد الدويل  –ا فاوتات ت ىلدارة ا نازعات ىلما دبلوماسية ) أدوا 
  وما ا يعد استمراريتها على هذا النحو   ا ا مل يطرأ تغي ات على امريطة 

 التفس  احلدودي. (1
 قدسية احلدود والسالمة ااقليمية. (2
 .االعرتاف الدويل والسالمة ااقليمية للدولة (3
 : واقع الدولة وتفس  السالمة ااقليمية-  

 الواقع االقتصادي .1
 .ىلظفاق ظطب وعمليات التنمية 
 .تفاقد الديو  والتبعية امارجية 

 الواقع االجتماعي والسياسي. .2
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 ااعكاسات الواقع اافريقي على السالمة ااقليمية هو االاكفاحت على الداظل. .3
 : مستقبل احلدود السياسية يف ىلفريقيا-  

 ومايد م  التفتي  مثل الصومال والسودا .لتصور األول : تغ  احلدود وتفاقد ا شكالت ا 
  : االستمرار يف احلدود القائمة ااطالقا م  طبيعة النظام الدويل حلدوث ااقسامات .التصور الثاين 
 تصور الثاث : وسب بت األول والثاين وهو منب مثايل يتوقع حدوث وحدة وتغي  طفيف على ظربة احلدود ال

 ا شوهة.
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 تقريرعن اليوم الثاىن ىف دورة التثقيف احلضارى
 بعنوان ))بلدان مسلمة ىف اوساط ثقافية خمتلفة((

 حممود حممد توفيق عيد    
 

 مصطفى : افتتح  اجللسة االستا ة الدكتور اندية
وثدن  ع   دول أسيا الوسطى وقال  أ  منها دول توصف أبهنا ىلسالمية اتياة لعضويتها يف منظمة ا شمتر ااسالمي 

0 
 )دول اسيا الوسطى وطريق صعب حنو االمة(: كلمة الدكتورة نورهانفى موضوع

 تقدا:
 فهناك تراث اترةي ونقايف مشرتك. ثدن  ع  أمهية دول أسيا الوسطى وع  القر  بينها وبت العامل العرر -
 هناك قر  جغرايف بت دول آسيا الوسطى والعامل العرر وااسالمي. -
 -ثتتتتتتدن  عتتتتتت  ا  ىلطتتتتتتالق مصتتتتتتطلح دول آستتتتتتيا الوستتتتتتطى يطلتتتتتتي علتتتتتتى مختتتتتتة دول أسياستتتتتتية كازظستتتتتتتا  -

 قرجياستا ( -تركمااستا  -طاجيكستا  -أوزابكستا 
 هتمام مبنظمة آسيا الوسطى.حتدثت عن جمموعة من النقاط تدفعنا إىل اال -

 *منطقة  ات موقع اسرتاتياي هام فكل الدول الكرب  األساسية يف آسيا ثيب دا مثل )روسيا والصت(.
 *ثدن  ع  أهنا دول صغ ة حماطة بدول عمالقة سا يعقد م  أمورها وحللب هلا بعض ا شاكل.

 أمهية اقتصادية بصفة عامة. *الحتياطات النفطية وترتكا كازظستا  وتركمستا  فهي  ات
 *ثدن  د/ اندية ع  كيفية دظول هذه الدول ااسالم وأشارت ىل  جمموعة م  النقاف.

 دظل ااسالم أوال يف أزربياا  وااتقل منها ىل  ابقي الدول )آسيا الوسطى( . -
 دظل االسالم دولة تركمااستا  الغربية يف القر  األول اهلاري. -
 .14تتار ا سلمت )تيمور لن ( وعاصمتها أوزابكستا  أواظر القر  ثدن  ع  ىلقامة دول ال -
 ثدن  ع  ا وجة التحررية الق حدن  يف روسيا عند حدوث الثورة الروسية. -
 ثدن  ع  قيام لينت قائد الثورة بتقدا ىلغراحتات لتهدئة األوتا . -
 ثدن  ع  مراحل تقسيد ا نطقة ىل  مخة مجهورايت اثادية وهي: -
 .1924 أوزبكستا   -1
 منفصلة ع  أوزبكستا . 1925 تركااستا   -2
 منفصلة ع  أوزبكستا  1929 طاجيكستا   -3
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 منفصلة ع  روسيا. 1936فازاقستا  وقرقياستا   -4
 ثدن  ع  اهنياراالثاد السوفيق وبداية استقالل اجلمهورايت. -

 .1991ديسمرب  20*ثدن  ع  االجتما  التفسيسي لدول الكومنولث 
 وكاا  راغبة يف االاضمام ىل  الكومنولث لتنظيد عملية االستقالل ع  روسيا.

 ثدن  ع  امصائ  الثقافية والسكااية. -
 فبالنسبة ألوزبكستان  -
 .2كد  447.4000  املساحة*
 مليو  اسمة 27.8   عدد السكان*

 % أوزبي  80
 % رو   5.5
  % طاجي  5
 % قازا  3

 ها ىلال اليهودي فال يشار يف االوراق الرمسية أهند يهود.يشار ىل  كل األقليات في
 %.74(  الرتكية اللغة الرمسية )األوزبكية*
 %14الروسية     

 واللغة الروسية مازال  حاترة وبقوة يف أوزابكستا  
 % مسلمت 88ااسالم فيها    الدين -
 %.9األرنو كسية    

 : طشقند.العاصمة -
 : ة أوربية يفحتدثت عن ان أوزابكستان دول -
 تقسيد الشوار . -1
 اظافة الشوار . -2
 كد امضرة يف الشوار . -3
 ا واصالت العامة متطورة جداً. -4
 ثدن  ع  صرامة اظامها السياسي وقيود سياسية مفروتة. -

 *كازاخستان:
 كد.  2.717.3000: أكرب الدول مساحة املساحة
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 : ابلنسبة للمساحة:قليل:عدد السكان
 % رو  30  0زاظستا % كا53     0مليو  15.3
 % أوكرااييت.3.7

 ثدن  ع  أ  هناك ااعة لالستقالل  اه روسيا أكثر م  كازظستا  اللغة الروسية.
 %95الروسية   %, 64  القازاقية 
 %47 :ااسالم:  الدين

 %44  االرنو كة: 
 .2004: أستاان ديسمرب العاصمة

 مت تغي  العاصمة ىل  )أ ا أات(
 *قرقيزستان

 دول آسيا الوسطى وهي وطاجكستا  معظمها مناطي جبلية غ  صاحلة للاراعة بيوهتا الريفية عبارة ع  كهوف: أفقر
 صغ ة جداً. 2كد  198.5000: املساحة -
 مليو   5.3: عدد السكان -
 %قرقيا  5 -
 % رو  12.5 -
 أوزبي   13.5 -
 اللغة الرمسية: الرتكية  -
 تعتمد الروسية كلغة رمسية يف الدولة.  -
 ا بروسيا: روابطه
 رجع افو  روسيا فيها فوتع  قواعد عسكرية فااد افو ها عندما طردت القاعدة العسكرية األمريكية.  2003يف 

 : ااسالمالدين
 : بتشي العاصمة

 طاجيكستان:
 شهدت حر  أهلية فظيعة يف أوائل التسعينيات عقب االستقالل بسبب احلركات ااسالمية.

 
 143.155: املساحة -
 مليو . 7: انعدد السك -
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 % طاجي  79.9 -
 % أوزبي  15.5 -
 % رو  1.1 -

 ىليرااية( الطاجكية. -اللغة الرمسية: )هندو 
 % شيعة 5 % اسمة 85: ااسالم الدين

 العاصمة: دوساابة.
 **ثدن  ع  مخود سارسة الشعائر ااسالمية وهذا اتياة لالرث السوفيق.

 يف موسكو.الحظ: أول م  طبع  ا صحف اامرباطورة كاتري  
 تركمنستان:

 ال تريد تدظل م  أحد ولديها نروات افطية كث ة.
 2كم  488.155املساحة: 

 % أوزبي  5  تركما  85  مليو . 5عدد السكا : 
 % رو .4

 أكرب عدد م  شواطن حبر قاوي  يف ابكستا . 
 الرتكية  -: الروسيةاللغة الرمسية
 %9% أرنو كسي  89ااسالم: 

 د.العاصمة: عشي أاب
 التاااة العرقي واتح. **أزربيجان:
 .2كد  86: املساحة

 مليو  اسمة. 8.120: عدد السكان
 اللغة الرمسية: الرتكية. 

 % 79: ااسالم الدين
 العاصمة: ابكو.

 القدرات االقتصادية لدول منطقة شرق آسيا تناول   
 بصفة عامة فق ه وهذا الفقر جاحت م  ا  اث السوفيق.-1
 ول منها حبيسة.د 3يوجد  -2
 دا مساحات واسعة م  الصحاري واجلبال وا رتفعات. -3
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 القطا  الاراعي والثروة احليوااية مها األسا  يف هذه الدول. -4
أما ابلنسبة للثروات ا عداية فيهتا قتدر كبت  منهتا وظصوصتا طاجيكستتا  حيتث دتا استبة عاليتة مت  اليوراايتوم   

 كما توجد اسبة عالية م  الذهب.
 ا داظالت:

 : هل مسلموا طاجكستا  سنة وشيعة . 1 
جتتت: دول آستتيا الوستتطى ستتنة يرفضتتو  ا تتد الشتتيعي متحفظتتت متتع أيتترا  بستتبب ا تتد الشتتيعي والنظتتام يف ىليتترا  كمتتا أهنتتد 

 متحفظت مع السعودية بسبب ا د الوهار.
 : هل سارسة الشعائر بسبب الثقافة أم سبب األم   2 
 الثقافة فا وروث الثقايف السوفيق كا  لر أتن  كب .: جاحت كب  م  2جت
 : ما هي أصول األعراف ا وجودة  3 

 جاحت م  روسيا السوفيتية.  -جاحت م  روسيا القيصرية
  النظم السياسية 

 مجهوري رائسي قوي:
 ح  ا  . 90م     اسالم كرميوف   أوزبكستا  
 اور سلطا   اوار ابيف   كازاقستا  
 ابكيبف كورما      قرقياستا

 امام على محااوف   طاجكستا  
 ظلفا ايارزوف   قراب  قويل حممدوف   تركمستا  
 جاحت بدعد م  امريكا    اهلام علييف   أ ربياا  

 فهي منا ج ديكتاتوريةمتسلطة.
 الرب ا  شكلي ولية لة دور حقيقي ويسيطر علير حا  أو أحاا  موالية للرئية.

 0ناك تعددية حزبية فيها ولكن شكليةالتعددية احلزبية:ه
 الدساتر:

 وغ ها. 1992ديسمرب  8أوزابكستا : دستورها 
 احلركات اإلسالمية يف أسيا الوسطى:
 حركات ىلرهابية مت االتفاق على حماربتها.

  تقى الدي  البنهاين( يهدف ىل  الوصول ىل  السلطة. 1953مثل حا  التحرير ااسالمي: أتسة عام( 
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 هل هناك استغالل أمريكي هلذه احلركة  مداظلة
  فاالتطراابت الق حدن  يف( كاا  سببها  2005الرد اعدUSA ) 
 حركة أوزبكستا  ااسالمية: -2
 حا  النهضة ااسالمية )حا  شرعي تعرتف احلكومة بنشاطر( ومسموح نشاركتر يف الرب ا . -3
 منظمة األكراميا. -4
 احلركات الوهابية. -5
 كات أظر  جماهدي أسيا الوسطى وااظوا  ا سلمت وعسكر طيبة.حر  -6

 اشارت ا  ا  القدرات العسكرية:
 تعفية جداً:

 نتيجة لعدة أسباب:
 البعد السكاين -1
 التعدد العرقي واالنل. -2
 تعف القدرات االقتصادية. -3
 العمل امارجي. -4
 ظا  اابد اجلوية  أشارت ىل  القواعد العسكرية  ا ستخدم يف آسيا الوسطى مثل قاعدة -

 امالصة:
 منطقة أسيا الوسطى:

  ات أمهية ىلسرتاتياية. -1
 قريبة م  نقافتنا حضاراي. -2
 مفعول بر كثر م  كوهنا فاعالً. -3
 تساؤالت أخرى. -

 كيفية قيام أمريكا لتدظل االستيالحت على االحتياطات النفطية 
 سبب اقتصا  احتياطات واستثمارات يف أ ربياا 

 رائيل ىل  دول آسيا الوسطى ما أسبا   ها  ىلس 
 اقتصاداي :استثمارات. -

 وغ ها م  األسبا :
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ففتتي أوقتتات اهنيتتار موستتكو تتتدظل  ىلستترائيل وظتتاف العتتر  متت  التتتدظل علتتى التترغد متت  أ  الفتترص   أوقتتات االهنيتتار 
 فكاان يشرتو  منازل  أبضث األسعار وحاليا أسعار موسكو غالية جداً. 

 سيا الوسطى:مت عرض فيلم واثئقي عن أ
 اشار الفيلم اىل جمموعة من املالحظات"

 .ااسالم يف آسيا الوسطى هو ا عادل الصعبة 
 .ااسالم األسيوي هو ما يغري  هلذه ا نطقة 
 .ااسالم والثروة جذ  القو  ااقليمية هلذه ا نقطة 
 .غالبية السكا  م  ا سلمت السنة 
 هتمام بدراسة الدي .هناك ىلقبال على صالة اجلمعة وا ساعدة واال 
 . هناك شعور عميي ابالاتماحت للدي 
 .مفهوم ااسالم مكبل بسياج السلطة على الرغد م  أهنا ترفع بلواحت ااسالم 
 0ااسالم يف أوزابكستا  هو ما يريده الرئية 
  . أ  يكو  قرقستا  لية لر مصادر طبيعية مثل كازظستا 
 ا .وال تتمنع أهلها بروح القتال مثل تركمااست 
 .قرقستا  الدولة الوحيدة الق مل يك  رئيسها عضو يف احلا  الشيوعي 

 طشقند: -
 كا  دا صبة م  العلماحت وا ثقفت. -1
 مليو .  2.5كرب  مد  أسيا الوسطى عدد سكاهنا  -2
 أهد معا ها: متثال تيمورلن . -

  تل ا ركا الثالث على مستو  العامل للدول ا صدرة للقط .
 ات يف العامل.مر  4يعقد اجمللة 

 الرئيس إسالم كرميوف.
 لغتر الروسية تعلد األوزبيكية يف وق  متفظر وحياتر وككا  السك ت  األول للحا  الشيوعي.

احتفظ نقعد رئية اجلمهورية يف أول ااتخاابت تشتريعية تشتهدها التبالد, ويقتول أ  ال ميكت  أ  اتصتور أمتنتا مت  دو  
 د افتتاح جامعة ىلسالمية بطشقند.عن 1999دي  أجدادان احلنيف عام 

 التعليقات:
 ااسالم يف آسيا الوسطى هو ا عادلة الصعبة. 
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 ا عمار يبت روابب وتواسد مشرتكة بت دول ا نطقة.
 ما قيمة هذه الدول للعامل اإلسالمي؟ 

 ااسهام احلضاري لشعو  هذه ا نطقة كب ه عظيمة.
  احلضارة ااسالمية أو كمبعث للغاوات الكترب  وتعرتت  لضتغوف عديتد ساحة معقدة, هلا اتريخ حافل نري كااحت م

 قبل احلكد الشيوعي م  احلكد القيصري منبع قائد التطرف الديد وهناك تنع شديد فيها. 
 اجللسة الثااية بعنوا )دول البلقا  ا سلمة)البوسنة كوسوفا الباايا(

 تقدمي: د. اندية مصطفى
 سيتحدث ع  كوسوفا يف حدود ا ائة عام السابقة. سحيىتودات ثدن  ع  ا  األستا  

 كلمة أ. ودات
 ثدث ع  اللقاحت األول لشعو  البلقا  ل.سالم كا  علي يد األتراك العثماايو . -1
 شعو  البلقا   مع األرنو كسي والكانولي  وكاا  ساحة للمعركة بت الروم والبيااطيت. -2
 الصر ( يف معركة كوسوفا وكا  األتراك برائسة مراد الثاين. -ااتصر األتراك على ا سيحيت) بلغاراي -3
البوسنة واأللبا  هد فقب م  دظلوا يف ااسالم فالشعب االلباىن اتلف ع  الشعو  األظر  م  الكروات  -4

 والسلوفيت والعر  فوجدوا يف ااسالم ا نقذ الوحيد.
 صدر أعظد م  األلبا . 36كا  هناك منصب الصدر األعظد هو ا نصب الثاين بعد منصب السلطا  و  -5
 مساد على عكة الوق  احلايل يوجد مساد واحد صغ . 36يف العهد العثماين كا  موجود يف بلارد  -6
 تشكل  سلكة الصر  م  السلوفيت و الكروات بعد سقوف الدول العثمااية مباشرة.  -7

 يوغسالفيا السابقة كان هبا مدرستني:
 مدرسة عالحت الدي 

 ي  يف البوسنة هناك مدار  اثاوية ىلسالمية بعد التفك -
 يف كوسوفا هناك مدار  اثاوية ىلسالمية. -
 م بعد استقالل كرواتيا 1990تفك  يوغسالفيا عام  -
 كرواتيا كاا  فيها أقلية صربية وكرواتيا أعلن  استقالهلا ع  ااثاد الفيدرايل.  -
 عداوة كب ة بت الكروات والعر   -
 البوسنة كب ة. اسبة العر  ا وجودة يف -
 اتفاقية الداتو  كاا  لصاحل العر  والكروات على حسا  ا سلمت اليوم. -
 اظام الرائسة يف البوسنة يتغ  كل يا  أشهر مرة يكو  صرر وأظر  يكو  كرواتيا. -



 20 

 كوسوفا مل تك  ابدا جاحت م  صربيا ولكنها عضو   االثاد الفيدرايل اليوغساليف. -
عتتتتتتااو  متتتتتت  مشتتتتتتكالت يف التحتتتتتترك يف دول االتشتتتتتتنال وظصوصتتتتتتا ا ستتتتتتملو  األلبتتتتتتا  ا ستتتتتتلمت يف أورواب ي -

 والبوسنيت فهد أعضاحت يف الناتو ولك  لية هلد احلي يف التحرك يف دول ااتشنال.
لية للمستلمت يف البوستنة احلتي يف االاتختاابت ستواحت احملليتة أو الرب اايتة فمت  ا توقتع حتدوث حتر  اثايتة يف  -

 البوسنة.
 :مون يف كوسوفااملسل -
 %.95اسبة ا سلمو   -
 % ألبا .93 -
 أقلية بوسنية. % أقلية تركية 2 -
 % صر .5 -
  (.2008ح   99سنوات م  ) 10ال  كوسوفا ث  ىلدارة األمد ا تحدة حوايل 
  دولتتتة يعرتفتتتو  بدولتتتة كوستتتوفا  أمتتتا )قتتتربص اليتتتوان  روماايتتتا( مل يعرتفتتتوا  63ا  أ  مت ىلعتتتال  االستتتتقالل فهنتتتاك

 فا.بكوسو 
 .أول دولة عربية اعرتف  بكوسوفا 
 اامارات. -1
 السعودية. -2
 األرد . -3
 البحري . -4

 مصر مل  تعرتف بكوسوفا وكذل  اجلاائر وليبيا.
 :املسلمون يف ألبانيا 

الفتترتة الشتتيوعية: كتتا  معظمهتتد أستتوحت متتا يكتتو  أل  اظتتام الشتتيوعية األلبتتاين كتتا  أقتتدم دولتتة علماايتتة فتتتد تتتدم  معظتتد 
 جد ا وجودة يف ألباايا وكا  أمسر أاور أوجا.الكنائة وا سا

 بعد سقوف الشيوعية كا  هناك صحوة ىلسالمية كب ة وأعادوا بناحت ا ساجد وامتألت ا ساجد اب سلمت واحلمد  .

ل  مت االسالم   البوسنة هناك اثاد فيدرا  اسالمى كما ا  دا مدار  اسالمية كما مت اعادة بناحت ا دار  وا ساجد ا
 دة حاليا هى االقليات ا وجودة حاليا   صربيا و تدم ها ولك  ا شكلة ا وج

 *صربيا ثاول ا  تكو  عضوا   منظمة ا شمتر االسالمى 

 *اشار ا  ا  هناك دول كث ة   منظمة ا شمتر االسالمى غ  معرتفة بكوسوفا 
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% م  االتراك كما اشار ا  8%م  االلباات و33مت منهد %   مقدوايا مسل40فاكثر م   اما ابنسبة ملقدونيا**
 ااة حدن  حر    مقدوايا للحصول على حقوقهد

مدرسة  مدرسة البااية مقدواية امساحت هذة ا دار  ينسب ا  زعماحت مقدوايا غ  ا سلمت اال مائة *كد اشار ا  ااة م 
  0قية الحقة مت التفاق على اعادة بناحت هذة ا دار  وا ساجدواحدة منهد كما مت تدم  العديد م  ا ساجد و  اتفا

عرتاف بلغتهد كلغة رمسية اال   ا د  الذي  يشكلو  اغلبية **كد اشار ا  ا  االلبا  ا وجودة   مقدوايا اليتد اال
 عظمى فيها على عكة االقلية الصربية   كوسوفا 

(تن  على حقوقهد ولك  مل  دث  ل  ومل تنفذ ولو 2001-2002*على الرغد م  ا  اتفاقيل  السالم   )
 0%20بنسبة 

 التعليقات 

 ***قام ا ستمعو  بتوجية جمموعة م  االس لة 

 ما هى األسبا  القااواية لعدم االعرتاف بكوسوفا  *

 ما هى اجلهود ا بذولة لعودة احلقوق الهل كوسوفا  *

 سوفو هل ستتحول ا واقف الرمسية العربية  اة كو *

 هل م  ا مك  ا  يلعب لدور االعالمى ا علواتى دور فعال  اة كوسوفا *

 ماهو دور حركة عدم االحنياز ا ستاد  اة القضااي البلفااية  *

 ما هو شكل الصرا   اة القضية االلبااية  *

 كيف تستطيع االقليات ا  تنتها عصر العو ة  وهل هذا يعترب دولية معاي  *

 ب االلباىن يتاة حنو العر  للحصول على حقوق ام بدا يتاة حنو الغر  هل الشع*

 ماهى اسبا  عدم اعرتاف منظمة ا شمتر االسالمى بدولة كوسوفا  *

 هل م  ا مك  جلوحت كوسوفا ا  تركيا حلل مشكالهتا  *

 نة   ال الوتع احلا   سما هو مستقبل البو  *

 حلالية حلل أوتاعها ما هى الفرص ا تاحة لدول البلقا  ا*

 ما هو موقف الشعو  األوربية م  استقالل كوسوفا  *
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 ما هو دور ا نظمات احلقوقية الغربية م  استقالل كوسوفا  *

 ما هو الفكر ااسالمي والثقافة ااسالمية ا نتشرة   كوسوفا  *

 قام األستاذ الدكتور ودات سحيىت ابلرد على التعليقات:***

 ة م  النقاف *ثدث ع  جمموع

 0اشار ا  ا  قضية كوسوفا ليس  اافصال وامنا هى قضية استقالل 

 . ال يوجد وفد عرىب زار كوسوفا ومل تقد الوفود العربية ابستقبال أي م  رؤساحت دول البلقا 

  ال توجد قواسد مشرتكة بت مصر وصربيا ولك  توجد قواسد بت مصر وألباايا فالدولتت كااوا ث  القيادة
 لعثمااية.ا

على مستو  الشعو  العربية وااسالمية هناك تعاطف وىلعرتاف كامل ابستقالل كوسوفو ولك  هذا ال يغت   -
 م  احلقيقة يف شيحت.

كوسوفو ليس  قاعدة أمريكية تد الصر  أل  صربيا ال تشتكل أي ظطتر ففلباايتا وكرواتيتا دظلتوا يف حلتف  -
 النيل.

 وروبية لصاحل مشكلة كوسوفا وحلل هذه ا شكلة.هناك العديد م  ا ظاهرات يف الدول األ -

التتدور الرتكتتي فعتتال جتتدا يف ألباايتتا وكوستتوفا حيتتث دظتتول ااستتالم يف هتتذه ا نطقتتة والتتدور اايتتراين كتتا  فعتتال  -
جتتداً يف البوستتنة أمتتا يف كوستتوفا مل يكتت  هلتتا أي تتتغوف علتتى التترغد متت  أ  أمحتتدي التتاد قتتال حنتت  لستتنا تتتد 

 االعرتاف بكوسوفا.

وع كوسوفا حالة فريدة فهي ليست مثل جنـوب السـودان أو جنـوب الـيمنل فالكيـان الكوسـويف خمتلـف  امـا موض
 . عن صربيا يف الدين واللغة والكيان
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 تقرير اليوم الثالث
 رجب السيد الدسوقى

 
وحوار الثقافات  تناول اليوم الثالث تم  اطار فاعليات دورة التثقيف احلضار  ال  يقيمها مركا الدراسات احلضارير

 بكلية االقتصاد والعلوم السياسية نالث موتوعات رئيسية:
 _ا سلمو    الشرق ا سيو  .1
 _فيلد واثئقى ع  االسالم   آسيا. 2
 _ا سلمو  ف غر  اوراب. 3

 .بعنوان املسلمون ىف الشرق اآلسيوى: احملاضره األوىل
ياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية وا تخص    الش وو  استا  العلوم الس–وتكلد فيها د/حممد السيد سليد 

ع  ا سلمت   آسيا مركاا على أحوال ا سلمت   روسيا  -ا سيوية ومشسة مركا الدراسات ا سيوية ف الكلية
 ودول الكومنولث االثادبة والصت وتكلد   هذه احملاتره على عدة حماور: 

:وأوتح أار ال توجد احصائيات دقيقر ألعداد ا سلمت   العامل   العامل وىف آسيااشكالية تعداد املسلمني ىف_1
لعدة أمور تتعلي بكو  بعض الدول ال تسفل ع  الداياة عند اجراحت تعدادها السكاىن مثل الصت الشعبير سا يصعب 

سكاىن منذ فرتات بعيدة, مثل  احلصول على تعداد دقيي ألعداد ا سلمت فيها ,فضال ع  الدول ال  مل  ر تعداد
مليار 1.9% م  مسلمى العامل الذي  يقدرو   59, وأوتح  أ  1936لبنا  ال  مل  ر  تعداد سكاىن منذ عام

 اسمة يوجدوا   آسيا.
 . مالمح االسالم ىف آسيا_2

العامل العرىب  و   ل  ثدث الدكتور ع  اظتالف االسالم   آسيا   فهمر وتفس ه وتطبيقر ع  االسالم  
 االسالمى وثدث ايضا ع  اظتالف بعض ا فاهيد بت مسلمى شرق آسيا ومسلمى العامل العرىب واالسالمى منها :
 ا_  هدوحت واعتدال ا سلمت   شرق آسيا واستعدادهد لقبول ا ظر  أكثر م  ا سلمت   العامل العرىب واالسالمى.

  مسلمى آسيا, فلية لديهد االحسا  القو  بوجو  اجلهاد الدو  م   _كمو  وسكو  فكرة اجلهاد الدو  لد
 أجل ا سلمت   بقا  العامل ا ختلفة.

ج_احسا  ا سلمت   شرق آسيا أهند أطراف وهوامش العامل االسالمى, وابلتا  فهد ال يشعرو  نس ولية كب ة  اه 
اجبها يقع على عاتي العامل العرىب, لذل  فا  فكرة اشر الدي  اشر الدعوه لالسالم, فهد يعتربو  أ  مسالةالدعوة وو 

 االسالمى ليس  راسخة   أ هاهند. 
د_ا  دظول االسالم هلذه ا نطقةمل يرتبب بسقوف النظد السياسية ا وجودهة,وىلمنا دظل ع  طريي األاظمة السياسية 

م فينتشر االسالم   هذه البالد بعد ا  يقتنع ,فقد كا  التاار يذهبو  لشيوخ القبائل ورؤسائهد ويدعوهند لالسال
 رئية القبيلة ويقنع قبيلتهوشعبر.

على عكة الدول العربية ال  جلات ’ ه_أ  هذه الدول الح    دمج االسالم   العالقات الداظلية وامارجية
 ة جلفت لالقصاحت .لفصل الدي  ع  احلياه العامة,لذل  فهذه الدول جلفت لالدماج ,  حت أ  الدول العربي

و_تراجع ا رجعية االسالمية العربية كمصدر لالفتاحت والشرعية, واالعتماد على أافسهد م  ظالل اجملالة الفقهية 
 اماصة دد. 
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ز_اظتالف التفس ات الدينة لالسالم ع   التفس ات ا وجودة فىالعامل العرىب واالسالمى   بعض ا سائل الفرعية 
 الفقهية.
الدكتور ع  االسالم وا سلمت   روسيا, وأوتح اقطة هامة تتمثل   أ  روسيا هى ال   هب  لالسالم ومل  مث ثدث

يذهب االسالم اليها .حيث أ  روسيا  قام  بضد البالد االسالمية اجملاوره  هلا مثل ضار  ومسرقند وغ ها م  دول 
 آسيا.

 ت   روسيا ومنها:مث ثدث الدكتور ع  ا عضالت ال  تواجر ا سلم
التخوف الروسى الرمسى والشعىب م  الاايدة السكااية للمسلمت ,فمعدل النمو السكاىن   روسيا يقل سنواي نقدار -1
 % بت الرو .3-
التحول م  ا سيحية ا  االسالم وم  االسالم ا  ا سيحية, وأوتح ا  هذه ا سالة غ  دقيقة م   انحية -2

الف  300مليو  مسلد ثولوا ا  ا سيحية وهناك م  يقول أب  هناك   2اك م  يقول أب  هناك االحصائيات ,فهن
 ارنو كسى  يدظلو  االسالم سنواي .

 اال اهات االافصالية مثل ا شكلة الشيشااية.-3
سلمت هناك  مث ثدث ع  االسالم وا سلمت   الصت متناوال اتريخ االسالم وا سلمت   الصت وع  مشاكل ا 

ىلقليد شنغياا  ابلصت بت اايغور وتعن  احلكومة الصينية   التعامل مع ا سلمت وظاصة   األزمة االظ ة   
 .األغلبية يف ااقليد وبت قومية اهلا  الق تشكل األغلبية يف الصت ا سلمت الذي  يشكلو 

ل  تربب الصت ابلعامل العرىب واالسالمى  وتروة استثمار العامل وثث الدكتور ع  شبكة العالقات االفتصاية والتاارية ا
 العرىب واالسالمى هلذه األواراق االقتصادية والنفطية للضغب على الصت م  أجل حقوق ا سلمت .

ولية و  اطار احلديث ع  اافصال بعض االقاليد االسالمية   العديد م  دول العامل وقال أ  العربة نصاحل ا سلمت 
ابالافصال   حد  اتر, فا ا مل يك  االافصال سيحقي مصاحل ا سلمت فلية م  احلكمة الدعوة ا  االافصال   أ  

 قطر م  االقطار.
 املوضوع الثاىن:فيلم واثئقى عن املسلمني ىف اتيالند

د   منطقة فاطل جنو  اتيالاد  وهو فيلد مفظو  م  أرشيف قناة اجلايرة  ويدور الفيلد حول معاانة ا سلمت   اتيالا
ومد  تعن  احلكومة  وتشددها   التعامل  مع ا سلمت   كث  م  األمور مثل معاملة ا سلمت كمواطنت م  
الدرجة الثااية ومصادرة نروة احلبو  ومنع احلاا  واللبا  التقليد  للمسلمت والعمل على تغي  شكل ا نطقة 

   اشوحت احلركات االسالمية العنيفة وا واجهات ا سلحة مع احلكومة. الدميومغرا  سا أد  ا
ويلقى الفيلد  الضوحت على اجلوااب االجتماعية للمسلمت   اتيالاد فمسلمى اتيالاد  يتسمو  ابلبساطة والنظافة 

 والنظام رغد شظف العيش  والفقر الذ  يعيشو  فير. 
 ب اوراب احملاضرة الثانية:بعنوان املسلمون ىف غر 

 وثدث فيها جمموعة م  شبا  الباحثت وهد ا ساتذة رتو  ظورسيد ,ش ي  فهمى ,والوا  االشول.
 على عدة حماور:  عن مشاكل املسلمنب ىف اوراب حتدثت االستاذة رضوى خورشيد

 مليو  اسمة . 15تعداد ا سلمت   اوراب ويقدر حبوا  -1
 ذواب  واالادماج.ا سلمت بت ظيارات االاعاال وال-2
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أهد االزمات ال  واجه  ا سلمت   الفرتة االظ ة ومنها ,أزمة الرسوم الدمناركية وفيلد فتنة و قضية احلاا  -3
 والنقا  ومقتل مروة الشربيل .

ة أهد التحدايت ال   تواجر ا سلمت   اوراب ومنها ,ثد الا  االسالمى والبطالة وتدىن مستو  نقافة الدعا-4
 وا شاركة السياسية.

 ومنها: االستاذة شرين فهمى عن املسلمني ىف املانيا وعن املشاكل والتحدايت الىت تواجههممث ثدن  
 عدم اعرتاف الدولة اال ااية ابالسالم كدي  مساو  مثل ا سيحية واليهودية.-أ
 االعالم ا تحيا تد ا سلمت   ا اايا.- 
  ا . العقدة اليهودية عند األ-ج
 صورة ا سلد ا تناقضة   ا اايا.-د
 سلوكيات ا سلمت السي ة مع اسائهد م  تر  مربح .....اخل -ه

ولكنها ثدن  ع  صور مشرقة  ع  عدد م  األ ا  الذي  اعرتفوا ابالسالم ودافعوا عنر مثل الشاعرا  شيلر وجوتر, 
 النمطية ا سبقة بت الطرفت. وثدن  أيضا ع  تروة اللاوحت للحوار  والبعد ع  الصور

وع  ا شكالت  االستاذة جنوان االشول عن املؤسسات الغربية الىت تعمل ىف حقل الدراسات االسالميةمث ثدن  
 ال  تواجهها وع  مشسسات التمويل ال  تعمل   هذا االطار. 

اموف الشديد م  ا سلمت هناك  ابالتافة ا   ل  ثدن  ع  صورة ا سلمت   الغر  وظاصة   هولندا وع 
اتياة افعال ا سلمت وسلوكياهتد السي ة والصور النمطية ا تكررة ع  ا سلمت   الغر  وأوتح  ا  أ  السيبل ا  
 اشر االسالم والدعوة ىللير   هذه البالد  تاج لنمو ج االاسا  ا سلد الذ   تذ  بر   أفعالر وأظالقر ومعامالتر. 
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 ر اليوم الرابعتقري
 حممود حممد توفيق
 رجب السيد الدسوقى

 
 تناول اليوم الرابع   ىلطار فاعليات اليوم الرابع   دورة التثقيف احلضاري ,نالث موتوعات رئيسية :

 . املسلمون ىف الوالايت املتحدة األمريكية -1
 . عرض فيلم واثئقى عن اإلسالم واملسلمني ىف ألبانيا -2
 .الالتينيةاملسلمون ىف أمريكا  -3
 

 احملاضرة األوىل :بعنوان املسلمون ىف الوالايت املتحدة األمريكية.
 ،ع  ااسالم وا سلمت   الوالايت ا تحدة األمريكية د.ريهام ابهىوثدن  فيها 
 على عدة حماور:

اك ابتداحت م  : وع  ا راحل ال  مر بر ااسالم هننبذة اترخيية عن اإلسالم ىف الوالايت املتحدة األمريكية -1
 سبتمرب وصوال ىل  عهد اوابما.11اكتشاف األمريكيتت ح  

مليو  على حسب التقديرات ا ختلفة,م   6مليو  ىل   2:الذ   يرتاوح ما بت  تعداد املسلمني ىف أمريكا -2
 أعراق اتلفة ،أفارقة وعر  وهنود وغ هد.

 منهد  ملو  شهادات عليا.:وهى جيدة ،فهناك اسبة كب ة احلالة التعليمية للمسلمني -3
 :وهى أيضا جيدة, ولكنهد يعااو  م  القلي واحلا  والشعور أبهند مهاات ومتهمت دائما. احلالة االقتصادية -4
:وينقسد ا سلمو  بشفهنا كما تقول الدكتورة ىل  ا اهت ،ا اه ير   املشاركة السياسية للمسلمني ىف أمريكا  -5

ع  اجملتمع االمربكى ,وا اه آظر ينخرف   اجملتمع االمريكى ويشارك   مقاطعة االاتخاابت واالاعاال 
 االاتخاابت, ولك  معظمهد شارك   االاتخاابت السابقة وصوت لصاحل اوابما. 

:فهد شديدي االاتقاد للسياسة امارجية األمريكية ,  العراق  املسلمون والسياسية  اخلارجية األمريكية -6
 على سياسة الوالايت ا تحدة  اه العامل العرىب و االسالمى.وفلسطت وأفغااستا  و 

 40:فقد أغلق  أمريكا أكثر م   سبيمرب وأزمة التوتر بني املسلمني والوالايت املتحدة داخل أمريكا11 -7
مجعية ظ ية وفقد كث  م  ا سلمت واائفهد فضال ع  التفتيش الشديد للمشلمت   كل مكا  واموف الشديد 

 0سلمتم  ا 
 

 رغبات املسلمني ىف الوالايت املتحدة وأمانيهم وتطلعاهتم املستقبلية ومنها:مث ثدن  الدكتورة ع  
 ثقيي الوحدة بينهد ،كففارقة وهنود وعر  وغ ه. -1
 الدمج بت االاتماحت للوالايت ا تحدة واالاتماحت ل.سالم. -2
 محاية احلرايت الدينية وا داية. -3
 ألمريكية. ا شاركة   اادارة ا -4



 27 

 القضاحت على ااهرة االسالموفوبيا.  -5
 تنمية القدرات البشرية لديهد . -6
 أ  تتحس  العالقة بت الوالايت ا تحدة والعامل العرىب واالسالمى . -7
 

مث ثدن  الدكتورة ع  ا ركا وا شسسات ااسالمية ا وجودة   الوالايت ا تحدة وع  بعض القيادات ااسالمية 
 شنرة على ا سلمت .ا وجودة وا 

وعرت  أحد  التقارير ال   ترصد أحوال ا سلمت واسبهد ا ختلفىة   كافة مناحى احلياة االجتماعية 
 .2009والسياسية والثقافية والدينية ,وهو تقرير اشره معهد جالو  العا ىفى عام 

 
 .يااملوضوع الثاين : عرض فيلم واثئقي عن اإلسالم واملسلمني يف ألبان 
 

وهو فيلد مفظو  م  أرشيف قناة اجلايرة م  برانمج اقطة ساظنة ، يدور حول مشكلة الدولة األلبااية يف منطقة البلقا  
 على عدة حماور :

حيث مرت ألباايا بتاريخ عصيب م  التدظالت واألطما  امارجية فقد توارد نبذة اترخيية عن ألبانيا : -1
العثمااية وبعد تعف الدولة العثمااية ، مت تقسيد ألباايا واقتطا  أجااحت  عليها الروما  مث السالف مث الدولة

م  أراتيها وتمها للصر  والبلقا  واجلبل األسود مث توارد عليها االحتالل اايطايل مث االحتالل األ اين 
بطريقة   وبعد ظروج االحتالل األ اين وقع  البالد يف قبضة الشيوعية احلديدية ومت اهلاوم على الدي 

 شرسة,فكاا  بذل  علمااية قبل تركيا.
الف كلد 28:فهى بلد مجيل, تتسع فير مساحات امضرة الواسعة،تبل  مساحتها حوا  الطبيعة اجلغرافية أللبانيا-2

 الف اسمة .600،ويعيش فيها ما يقر  م  
 %كانولي 10%أرنو كة ,20%مسلمت،70:هناك  اخلارطة الدينية أللبانيا-3

 هناك توترات مستمرة بينهد تنذر بوقو  حر  أهلية   أ  وق  م  األوقات .  ,ولك  
%  م  السكا  يعيشو  ث  ظب الفقر ومتوسب الدظل ال يتااوز 60: احلالة االقتصادية واالجتماعية-2
 دوالر سنواي.ويعااو  م  التفاوت الشديد بت الطبقات . 50
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