
 
 

 

 بيت الرحمة للدعوة اإلسالمية رحمةً للعالَمين

 

ي بروكسل 2017_ 11_ 17
 
 _مسجد سعودي ف

 

ي بروكسل 
 
ي الجدال حول المسجد السعودي ف

 
 باحث متخصص يقتبس دور األمي   العام لنهضة العلماء ف

 

دورس   م.  جيمس  الدكتور  س.    –  نشر  مدرسة    
ف  أكير  وزميل  واسع  نطاق  عىل  معروف  األوسط  ق  الشر شؤون    

ف  خبير 

اع    –راغاراتنام للدراسات الدولية بسنغافورة   لمان البلجيك  ... الني   ا للجدال المستعر حول محاولة "الير
ً
ق  ُمَعمَّ

ً
مؤخًرا تحليًل

  قلب المدينة بعد ثًلث سنوات  السيطرة من مسجد السعودية الكبير 
  هجمات الدولة    ف 

من تأدية البلجيكيير  لدور بارز ف 

  باريس". 
  العاصمة البلجيكية وكذلك ف 

 اإلسًلمية ف 

 

دورس   أوضح  البلجيكية    كما  الحركة  ]أهمية[  بارز  إندونيس   متخصص   
ٌ
باحث َسوَّغ  عمد،  غير  أو  عمد  "عن  مقاله:    

ف 

ِف   َطرُّ
َّ
ة لإلسًلم عير ربط نزعة المحافظة الفائقة بالت

ِديَّ
َّ
َعد

َ
  المناشدات لتعميق رؤية أوروبية أكير تسامًحا وت

َرة ف 
ِّ
عىل المتجذ

 نحٍو رصي    ح". 

 

ثقوفقال   خليل  وعمره  يحير  ع(،  )ن.  العلماء  لنهضة  العام  األمير   بير    51،  الشمس  وضوح   
ٌ
واضحة  

ٌ
عًلقة مَّ 

َ
"ث عاًما: 

واالفي   واإلرهاب  ال  األصولية  األمر،  اإلجماع حول هذا    
ف  نقٍص  من  عانينا  وطالما   . األرثوذوكس  لإلسًلم  األساسية  اضات 

  اإلسًلم". 
  عىل العنف األصول  ف 

فر بانتصار نهائ 
َ
 يمكننا الظ

 

ته   نشر حوار  من  يقتبس  دروس   الدكتور  العامةكان  فرانكفورت       صحيفة 
ف  العلماء  لنهضة  العام  األمير   أغسطس    19مع 

 موجاٍت من الخطاب السياس  و 2017
َ
د
َّ
    تغطية إعًلمية واسعة، وَول

ً
ْرِجم الحوار كامًل

ُ
ت عير أغلب أوروبا وأمريكا الشمالية. 

ته مجلة األخبار البلجيكية الرائدة، إل اللغة ال   Knackفلمنكية )الهولندية( ونشر
 
 أغسطس.  23، ف

 

  هذا الحوار، قال يحير ثقوف: 
 ف 

 

لنسخة   ترويًجا  المال  من  الكثير  أخرى  خليجية  ودول  السعودية  أنفقت  الماضية،  عاًما  الخمسير   امتداد  عىل 

من   ٍ لكثير مواجهته  دون  بالحدوث  األمر  لهذا  السماح  وبعد  م. 
َ
العال امتداد  عىل  المحافطة    

ف  المفرطة  إسًلمهم 

ح ضغط  تطبيق  ا  ً أخير الغرب  عىل  يلزم  ك[، 
المشي  رنا  ]لض  السلوك  السنوات  هذا  لوقف  السعوديير   عىل  اسم 

 .  اإلشكال 

 

 من وجهة نظرك، ما الذي يأمل السعوديون تحقيقه عبر أفعالهم؟

 

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/islamgelehrter-terrorismus-und-islam-haengen-zusammen-15157757.html
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2017/FAZ_A-Conversation-with-Kyai-Haji-Yahya-Cholil-Staquf_08-19-17_arabic.pdf
http://www.baytarrahmah.org/media/2017/knack_Natuurlijk-is-er-een-verband-tussen-terreur-en-islam_08-23-17.pdf


 

  تنافس، حيث يسىع كل  
إنهم يسعون وراء مصالحهم السياسية وأجندتهم الخاصة. السعودية وإيران منخرطان ف 

، سيكون رسم السعوديير  للشيعة بوصفهم كفاًرا أمًرا   . إن إيران شيعية. بالتال   
ق جيوسياس  وديي  منهما لحيازة تفوُّ

دين غ
ُ
. ومع ذلك، عندما ت ة ]وفق تعاليم ُمْجدًيا عىل المستوى السياس 

َ
د
َّ
ير المؤمنير  بوصفهم كفاًرا وحياتهم ُمَبد

  أنشطة 
[، لن يشعر الشيعة وحدهم باألثر الُمميت لهذه الدعاية. كما تنخرط إيران ف  القانون اإلسًلم  الكًلسيك 

ال وي    ج  لي  السعودية  اتيجية  لت اإلسي  لقد حوَّ م. رغم ذلك، 
َ
العال الشيعية حول  المجتمعات  وهابية  مشاِبَهة ضمن 

المسلمير   من  المتعددة  األغلبية  أن  حقيقة  ]بسبب  لحظة  ة  أيَّ   
ف  ينفجر  قد  بارود  برميل  إل  َم 

َ
العال والسلفية 

يون، وليسوا شيعة[. 
ّ
 سن

 

  نهضة العلماء، ومنهم كياي حاج يحير خليل ثقوف و 
يلقد امتلكت الشخصيات الرائدة ف  دراية    كياي حاج أ. مصطف  بشر

بير    العًلقة  لتقويض  أخفق  الذي  وسعيهم  ألئمته،  ف  َطرِّ
َ
الُمت ه  َوجُّ

َّ
والت بروكسل    

ف  الكبير  بالمسجد  وعميقة  األجل  طويلة 

  مايو  وهم الدولة اإلسالميةكتاب نهضة العلماء ورفقائهم األوروبيير  خًلل إطًلق  
.   2011ف    برلمان االتحاد األوروئر 

 ف 

 

 

ق األوسط بوقف استخدام  اكان بيمودا أنصار، عىل نحٍو متكرر، حكوماِت الشر ، جير  
لقد ناشدت نهضة العلماء وجناحها الفي 

)قارن.  م 
َ
العال عير  اإلرهاب  انتشار  وتحفير    ،  

الديي  ف  َطرُّ
َّ
الت وتنمية  الطائفية كسًلح،  ي    االختًلفات 

 
ف العلماء  نهضة  إعالن 

اكان بيمودا أنصار عن اإلسالم لإلنسانية و ISOMILالقمة الدولية للقادة المسلمي   المعتدلي     (. إعالن جب 

 

  هذا األمر  
  بروكسل: "أرى ف 

قال يحير خليل ثقوف حير  سئل عن الجدال المستعر حول السيطرة عىل المسجد الكبير ف 

 
 
 داللة إيجابية؛ عىل السعوديير  واألوروبيير  مواجهة العواقب العال

ً
َبَعة المرتبطة باإلسًلم. بدال

َّ
ة الحقيقية لسياساتهم الُمت ميَّ

  اإلسًلم األورثوذوكس  
ة ف 
َ
د
َّ
مثل العداوة بير  المسلمير   –من إنكار وجود أي عًلقة سببية بير  اإلرهاب ومبادئ وتعاليم ُمَحد

المسلمير    لعقوٍد    –وغير  عمد  عن  السعودي  النظام  زها  عزَّ   
الطرف  –الي  كًل  المشكلة يحتاج  هذه  بوجود  لإلقرار  ير  

 ومواجهتها". 

 

الشبكات  تمويل  واالمتناع عن  فوًرا  الكّف  السعودية  الحكومة  "يجب عىل   :
ً
قائًل حديثه  العلماء  لنهضة  العام  األمير   أكمل 

'. عىل     'إعادة السعودية لإلسًلم الوسط 
م. نأمل أن محمد بن سلمان جاد ف 

َ
الرغم من  واإليديولوجيات المتطرفة حول العال

م لموا
َ
ا عير العال

ً
ق سَّ

َ
ا ُمن

ً
، وأنه سيتطلب جهد ّ م 

َ
  إل تهديد عال

ف الديي  َطرُّ
َّ
ل الت َحوُّ

َ
جهة  ذلك، نحتاج أن ناخذ بعير  االعتبار ت

هذا التهديد والقضاء عليه نهائًيا. نهضة العلماء مستعدة للتعاون مع بلجيكا، والسعودية، ومؤسسات حكومية وغير حكومية  

م المتعددة". عير الع
َ
م الحتواء تهديد اإلرهاب اإلسًلموي وتعزيز العًلقات المنسجمة بير  شعوب وأديان وثقافات العال

َ
 ال

 

 

 . ترجمة: إسًلم سعد 

https://arabic.baytarrahmah.org/mustofa-bisri-biography/
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2016/Nahdlatul-Ulama-Declaration_arabic_05-10-16.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2016/Nahdlatul-Ulama-Declaration_arabic_05-10-16.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2016/Nahdlatul-Ulama-Declaration_arabic_05-10-16.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2016/Nahdlatul-Ulama-Declaration_arabic_05-10-16.pdf
https://arabic.baytarrahmah.org/media/2017/Gerakan-Pemuda-Ansor_Declaration-on-Humanitarian-Islam_arabic.pdf

