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 على اإلسالم دخلها التي اآلسيوية الدول أقدم من الفلبين تعتبر 

 حكم وقام ،(م1310) والدعاة التجار من العرب المسلمين أيدي

 منذ ِمندناو جزيرة وبخاصة الجنوبية الجزر من العديد في إسالمي

 .عشر السادس القرن وحتى الميالدي عشر الرابع القرن أوائل

 عام وحتى الميالدي عشر السادس القرن منذ الفلبين إسبانيا واحتلت

 األمر وازداد باالنحسار، اإلسالمي الحكم بدأ الفترة تلك وفي م،1899

 إلى المسلم الجنوب ضم الذي األميركي االستعمار بمجيء تعقيدا  

 في ذلك تسبب وقد م،1946 عام استقاللها الفلبين يمنح أن قبل الشمال

 يعملون كانوا الذين هناك المسلمين بين سادت بالغبن الشعور من حالة

 مملكة اسم تحت الماضية القرون طوال كانوا كما استقاللهم، لنيل

 .ماجندناو وسلطنة سولو

 المسلمون في الفلبين



مسيحية جماعات بدعم الفلبينية الحكومة المسلمين التهام ونتيجة 

 م،1970 عام الجانبين بين العسكري الوضع انفجر مسلحة،

 لتقود 1972 عام مورو لتحرير الوطنية الجبهة ذلك إثر وتأسست

 لم المواجهات هذه أن غير الفلبيني، النظام ضد مسلحة مواجهات

 م1976 عام منذ فبدأ .منهما ألي حاسمة انتصارات عن تسفر

 الجبهة وقادة الحكومة بين السالم مفاوضات من سلسلة إجراء

 طرابلس اتفاقية توقيع عن النهاية في أسفرت ليبية بوساطة الوطنية

 يدخل لم االتفاق أن إال ذاتيا ، حكما   المسلمين منح على تنص التي

 األقلية بذلك تتهمها كما الفلبينية الحكومة لمماطلة نظرا   التنفيذ حيز

 معها وعادت التوتر إلى األمور عادت ما وسرعان المسلمة،

 .الجانبين بين المسلحة العمليات

 

 المسلمون في الفلبين



 بين الصراع في إندونيسيا توسطت 1993 عام وفي

 تلك عن نتج سنوات ثالث وبعد والحكومة، الجبهة

 من حزيران /يونيو في جديد سالم اتفاق توقيع الوساطة

 للسالم مجلس إنشاء على بنوده تنص 1996 عام

 سنوات، ثالث لمدة يستمر الفلبين جنوب في والتنمية

ير الجنوب مقاطعات في شعبي استفتاء بعدها يُجرى  تُخَّ

 الذاتي للحكم االنضمام في حدة على مقاطعة كل فيه

 للجبهة التابعة العسكرية المليشيات ودمج اإلسالمي،

 .المركزي الفلبين جيش في الوطنية

 المسلمون في الفلبين



 

في حال -غير أن المسلمين كانوا يخشون أال يسفر هذا االستفتاء 

من أصل أربع -إال عن موافقة خمس مقاطعات فقط  -إجرائه

على االنضمام للحكم الذاتي اإلسالمي، وذلك  -عشرة مقاطعة

بسبب التغييرات الديمغرافية التي تمت في تلك المقاطعات 

وفق مصادر مسلمي )وجعلت األغلبية العددية للمسيحيين 

 .(الفلبين

من تعقيد وضــع األقليــة اإلسالمية  زاد االستعمــار األميـركي”

في الفلبين، حيث ضمـت أميركـا الجنـوب المسلم إلى الشمال 

م، لتبدأ أزمة 1946أن تمنح الفلبين استقاللها عام  قبل

 ” .الهوية وحق تقرير المصيـر ذوبان

 المسلمون في الفلبين



 سبعة من وتتكون ،2كم ألف 300 الفلبين مساحة تبلغ 
 الجنوبي، الصين بحر والغرب الشمال من يحدها جزيرة، آالف
 ويبلغ سيلبس، بحر الجنوب ومن الهادي، المحيط الشرق ومن

 من أكثر  منهم ،2017 سنة نسمة مليون 104,9 سكانها تعداد
 .مسلم ماليين ستة

مسيحيون السكان من ٪ 90 من أكثر أن نجد :األديان: 
 في الكاثوليكية الرومانية الكنيسة إلى ينتمون ٪ 80 حوالي

 مثل األخرى، المسيحية الطوائف إلى ينتمون ٪ 10 أن حين
 ني إغليجا كنيسة الفلبينية، المستقلة الكنيسة
 األيام لقديسي المسيح يسوع كنيسة كريستو،
 شهود المتحدة، المسيح كنيسة السبتية، الكنيسة األخيرة،

 دولتين من واحدة الفلبين .األرثوذكسية والكنيسة يهوه،
 تيمور هي األخرى آسيا، في الكاثوليكية عليهما تغلب

 .الشرقية

 الموقع والمساحة وعدد السكان



  من السكان مسلمون، يعيش معظمهم في  10إلى  5من ٪
في منطقة تعرف باسم  –، وأرخبيل سولو باالوان، مينداناوأجزاء من 

 .أو مورو بانجسامورو

  هاجر بعضهم إلى المدن والمناطق الريفية في أنحاء مختلفة من
يمارس معظم الفلبينيين المسلمين المذهب . البالد

 .الشافعي السني

 كما أن السعودية قد عملت على نشر مذهبها العقدي والفقهي من
 خالل ما رصدته من أموال في فترة سابقة 

المناطق اإلسالميّة في الفلبين على العديد من تحتوي  
تنشط مسجد، وأيضاً  2500المساجد التي يصُل تعدادها إلى أكثِر من 

والمراكز الجمعيّات التي تدعم نشاط المسلمين، من بالفلبين مجموعة 
 .مركٍز وجمعية 120اإلسالميّة التي يصُل عددها إلى أكثر من 

الكثير منها كان يعتمد على المال الخليجي الكويتي القطري والسعودي 
 .والذي يكاد ينعدم األن

 :المسلمون والنشاط اإلسالمي



 الفلبيني الرئيس ماركوس أعلن أن بعد م1972 عام تأسست

 بين العسكري الصراع وبدأ الجنوب، في العرفية األحكام آنذاك

 الجنوب النفصال تسعى أنها أعلنت التي والجبهة الحكومة

 .الشمال عن المسلم

 تباعد بسبب وحدتها على المحافظة الوطنية الجبهة تستطع ولم

 في المسلمين قضية حل أسلوب حول والتصورات الرؤى

 عن العسكري الحل أن يرى هاشم فسالمات الفلبين، جنوب

 في إسالمية دولة إلقامة تمهيدا األمثل هو الجهاد طريق

 المفاوضات طريق أن مسواري نور يرى حين في الجنوب،

 الحصول خالل من فاعلية؛ أكثر يكون أن يمكن الوقت هذا في

 .الفلبينية الحكومة من المكاسب بعض على

 الجبهة الوطنية لتحرير مورو



 

 نور توقيع عقب 1976 عام االختالف حدة وزادت

 -القذافي معمر الليبي الزعيم بها قام وساطة إثر - مسواري

 الليبية العاصمة في الفلبينية الحكومة مع اتفاق على

 منح على ينص -طرابلس اتفاقية باسم عرف- طرابلس

 الجبهة فانقسمت محدودا، ذاتيا حكما الجنوب في المسلمين

 الساحة على تعمل وظلت ،1977 التالي العام في

 م،1984 عام حتى االسم نفس تحت المختلفين بجناحيها

 الجبهة" اسم جناحه على هاشم سالمات أطلق وحينئذ

 ."مورو لتحرير اإلسالمية

 الجبهة الوطنية لتحرير مورو



 

التخلف الشديد الذي يتجلى في النقص الحاد في الخدمات التعليمية والصحية  -1

إلى سيطرة الحكومة في مانيال على  -من وجهة النظر اإلسالمية-والذي يعود سببه 

  .الثروات الطبيعية للمناطق اإلسالمية

الخلخلة السكانية حيث يتهم المسلمون الحكومة المركزية بتهجير آالف  -2

 .المسيحيين إلى الجنوب إلحداث تفوق عددي على المسلمين هناك

الصدامات العسكرية بين ثوار الجبهة اإلسالمية لتحرير مورو الداعية لالستقالل  -3

وبين الجيش الحكومي، وكان من نتيجة هذه الصدامات حتى اآلن تهجير قرابة 

 .مليوني مسلم فلبيني إلى والية صباح الماليزية المجاورة

 .التهميش السياسي إذ ليس لدى المسلمين أي ممثل في الحكومة أو القضاء -4

انشقاق الحركة الوطنية بسبب الخالفات القائمة بين الجبهتين الوطنية واإلسالمية  -5

حول أسلوب العمل الوطني بين االستقالل التام أو الحصول على بعض المكاسب 

 .المؤقتة

  .ضعف االهتمام الدولي وخاصة اإلسالمي بقضيتهم -6

في الفلبين المشكالت التي تواجه المسلمين   



 

إال عن  -في حال إجرائه-غير أن المسلمين كانوا يخشون أال يسفر هذا االستفتاء 

على االنضمام للحكم  -من أصل أربع عشرة مقاطعة-موافقة خمس مقاطعات فقط 

الذاتي اإلسالمي، وذلك بسبب التغييرات الديمغرافية التي تمت في تلك المقاطعات 

 .(وفق مصادر مسلمي الفلبين)وجعلت األغلبية العددية للمسيحيين 

من تعقيد وضــع األقليــة اإلسالمية في الفلبين، حيث  زاد االستعمــار األميـركي”

أن تمنح الفلبين استقاللها عام  ضمـت أميركـا الجنـوب المسلم إلى الشمال قبل

 ” .الهوية وحق تقرير المصيـر م، لتبدأ أزمة ذوبان1946

 

في الفلبين المشكالت التي تواجه المسلمين   



 :  والية كرباخ 

  بقرار من الحزب  1923هذا اإلقليم من أذربيجان سنة اقتطع
الشيوعي، فأصبح إقليًما متنازًعا عليه بين أذربيجان وبين 

 .األرمن

ألف الجئ إلى  300أدت حوادث القتل إلى هجرة مليون و
 .أذربيجان

 2كم4400في وسط أذربيجان مساحتها  كرباختقع. 

 جرت بين األرمن وأذربيجان، تدخلت في هذه الحرب  كرباخحرب
 وإيرانكل من تركيا 



 دعمت األرمن النصارى المعتدين الذين يذبحون ( المسلمة)إيران
 ..المسلمين

 الشيعي األذريوتركيا العلمانية آنذاك دعمت الشعب. 
 عشرون  كاراباخفي منطقة يعيش حيث ؛ إال بعد التحليلفهم ت المعادلة

بن أبي علي سيدنا  الشيعة وبعضهم حسب المعلومات ممن يؤلهألًفا من 
، هناك المسلمينمن  70/100الشيعة ويمثل  رضي هللا عنه،طالب 

 .في الشمالة السنّ  ماوأيقيمون في الجنوب، 
إيران شيعة أذربيجان؟ بل ساعدت تدعم لماذا لم  والسؤال الذي يطرح

 .النصارى األرمن على قتلهم؟
 اآليديولوجياتعلى الفهم؛ ألنها تخالف أبسط قواعد معادلة صعبة 

 .  العقائدية والسياسية

بعد التأّمل التفسير المعقول هو أن العقيدة الشعوبية الشيعية تتأكد هنا  :
ولذلك من أصل تركي، وقد تحول إلى العقيدة الشيعية،  األذريالشعب ف

أما ، شعب تركي األصلألنه بدافع عرقي أذربيجان شعب تركيا دعمت 
إيران فقد عملت على إبادته وإن كانت عقيدتهم واحدة ألن أصلهم تركي، 

 .وربما لو كان أصلهم من المجوس الفرس لدعموهم

: والية كرباخ   



 :انهيار االتحاد السوفييتي

 سبعين عاًما، أعلنت بعض الجمهوريات السوفييتية بعد
 .استقاللها

 جمهورية؛ ست جمهوريات  15يتكون االتحاد السوفييتي من
 يشكل المسلمون فيها أغلب سكانها 

وتسمى هذه المنطقة تركستان الغربية. 

 ومن المناطق اإلسالمية تحت الجحيم الروسي في حوض نهر
 .الفولغا شرق أوربا

 وقد انعكست سياسة التفتيت على االتحاد السوفييتي
فقد بادر ميخائيل غورباتشوف في كتابه . )بالبسترويكا

نحن األوربيين، قد كانت : البسترويكا بإشهار مسيحيته فقال
المسيحية توحد روسيا القديمة وسوف نحتفل في العام القادم 

بمرور ألف عام على دخول المسيحية أرض أسالفنا،  1988
 (وتاريخ روسيا هو جزء عضوي من التاريخ األوربي العظيم



 يطلق اسم سيبريا على كل األراضي الواقعة غرب أوربا والمحيط
الهادي في الشرق وبين التركستان والصين في الجنوب والمحيط 

 .المتجمد الشمالي
 وهي منفى المعارضين المسلمين 2مليون كم 13مساحته حوالي ،

 .والمناوئين للشيوعية
 :السكان

 مليون نسمة؛ منهم  30عدد سكان سيبريا والشرق األقصى حوالي
مليون في سيبريا الغربية، والباقي في سيبريا الشرقية،  14حوال 

 .وهي واقعة تحت جحيم الشيوعية الصينية
 كان عدد سكان القرم نصف مليون، ثم انخفض إلى مئة ألف حيث

أجبروا على الهجرة إلى سيبريا، كما أجبر الروس أكثر من مليون 
وخمسمئة ألف من مسلمي آسيا الوسطى على الهجرة إلى 

 .سيبريا ومصير معظم هؤالء الموت
 كيف وصل اإلسالم إلى سيبريا؟ 

 الطريق األول هو التجار، ثم في عهد كوتشيم الحاكم المسلم الذي
 .م1570ه 978استقدم من بخارى علماء اإلسالم عام 

والمصدر الثالث للدعوة اإلسالمية في سيبريا هم المنفيون. 
 

 



اإلدارة: 
 تتبع سيبريا اإلدارة الدينية لمسلمي روسيا األوربية ومركزها في

 .بشكريامدينة نوفا في 
 انفتاح روسيا إثر سقوط االتحاد السوفييتي، حصل اختراق ولو بعد

جزئي للهيمنة السوفييتية والصينية؛ صارت كل من هاتين الدولتين 
تتنافسان في اكتساب ود مناطق البترول، وتنعكس النوايا إيجابيًا 
على األقليات المسلمة فيهما، األمر الذي أدى إلى انتعاش تلك 

األقليات وسماع صوتهم والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية 
وإقامة المساجد وترميم ما كان قد تهدم وإعادة ما صار إلى كنائس أو 

 ...مستودعات

 إن اللعبة السياسة بمغازلة كال المعسكرين، والورقة الرابحة البترول؛
فن تنعكس معطياته اإليجابية على الدول العربية واإلسالمية، 

لتحقيق نتائج أفضل، ولتعيش الجاليات واألقليات المسلمة بخصائصها 
 .المميزة التي تحميها من الذوبان

 تفتقد الجالية المسلمة إلى المصاحف والكتب اإلسالمية سواء
 العلمية التعليمية أو الكتب الفكرية أو الكتب الوعظية اإلرشادية

 وبالضرورة فإن هذه المنطقة تفتقر كذلك إلى مراكز إسالمية
 ومؤسسات أكاديمية 

 



 تمت بحمد هللا وتوفيقه


