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م�سلمو الإكوادور..
خارطة طريق حلماية حقوقهم
ل��ت��ق��دمي مل��ح��ة ع��ن ت��اري��خ الأح�����داث التي
ق��ادت��ن��ا �إل����ى ال��و���ض��ع احل����ايل ال����ذي نحن
ع��ل��ي��ه الآن ،علينا الأخ����ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار
�أن الإك���������وادور ،ودول �أخ�����رى يف �أم�يرك��ا
ال�ل�ات���ي���ن���ي���ة ،ل���دي���ه���ا ت����اري����خ ط���وي���ل م��ن
العالقات بني الدولة والكني�سة.
ك���ان���ت الإك�����������وادور لأك���ث��ر م����ن  100ع���ام
دول��ة حمافظة ب�شدة .ويف ب��داي��ات القرن
الع�شرين ،كانت لدينا (ث���ورة ليربالية)
ترتكز على وج��ه��ات نظر عقائدية قوية،
ح���اول���ت و����ض���ع ح���د ل�����س��ن��وات امل��ح��اف��ظ��ة
الطويلة تلك.
لكن مل تكن تلك احل��وادث على �أي��ة حال
قادرة على �إنهاء وجود الكني�سة وت�أثريها
يف ����ش����ؤون ال���دول���ة .وت���ط���ورت ال��ع�لاق��ات
ب�ين ال��دول��ة والكني�سة يف الإك�����وادور �إل��ى
�أن و�صل الأمر �إلى �إب��رام اتفاق (مُودو�س
ِففِندِ ي  )modus vivendiبينهما،
ومت ت��وق��ي��ع��ه ب�ين الأك������وادور وال��ف��ات��ي��ك��ان
ع��ام  1937لتنظيم العالقة بني الكني�سة
الكاثوليكية والدولة الإكوادورية.
يف الآونة الأخرية ،ومع بداية القرن الـ،21
وحتديداً عام  ،2008متت �صياغة د�ستور
ج��دي��د يف الإك������وادور ي��داف��ع ع��ن احل��ق��وق
الدينية وحرية الأديان والطوائف.
ورغ��م كون هذا الد�ستور �إ�صالحاً نظرياً
ك��ب�يراً� ،إال �أن���ه م��ع الأ���س��ف ك��ان ل��ه ت�أثري
���ض��ئ��ي��ل ،ورمب����ا الي���ك���اد ي���ذك���ر ،ع��ل��ى واق���ع
امل�����س��ل��م�ين ه���ن���اك� ،أو ال��ط��وائ��ف ال��دي��ن��ي��ة
الأخرى.
�إذ م��ات��زال الكني�سة الكاثوليكية احلاكم
الفعلي يف الأرا���ض��ي الإك���وادوري���ة وبلدان
�أمريكا الالتينية الأخرى.
ويف ح��ق��ي��ق��ة الأم������ر ،ف�����إن رج����ال ال��دول��ة
ينحازون لرجال الدين التابعني للديانة
ال��ت��ي ت�شكل الغالبية يف ال��ب�لاد م��ن �أج��ل
ج������ذب الأ�������ص������وات و����ض���م���ان والئ����ه����م يف
االنتخابات املقبلة.
جتارب امل�سلمني الإكوادوريني

يف ع��ام  2011دع��ت احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة يف
الإك���وادور جميع الأقليات الدينية بهدف
ب��ح��ث م�����س���أل��ة ال��ت��ع��دد ال��دي��ن��ي .ويف ذل��ك
ال��وق��ت ك��ان��ت ه��ن��اك  2000طائفة دينية،
وح��ال��ي��اً ت��وج��د �أك�ث�ر م��ن  3000طائفة يف
البالد .ولبى الدعوة �أ�شخا�ص من معظم
ه���ذه ال��ط��وائ��ف ال��دي��ن��ي��ة وح�����ض��روا ور���ش
عمل واجتماعات ملناق�شة احلرية وامل�ساواة
يف الدين.
مقرتحا نهائ ًيا ،وهلل احلمد
كان هناك 16
ً
كنت واح���دًا مم��ن ق�� َّدم��وه��ا .وعمِ لنا على
�صياغة وت��ق��دمي اق�ت�راح للحكومة ،على
�أم��ل �أن يحقق املزيد من امل�ساواة جلميع
الأديان.
حلول وتو�صيات
حلماية حقوق امل�سلمني الإكوادوريني
�إن خ ْلق م�ساحات �آمنة لتنمية املجتمعات
امل�سلمة �أمر يف غاية الأهمية ،و�إلى جانب
ذل���ك ن��ح��اول خ�� ْل��ق بيئة ت�سمح ملجتمعنا
الإ�سالمي بتنمية ال�شعور باالنتماء.
وثمة جانب �آخ��ر ذو �صلة هو �أن االلتزام
ب��ال��ق��ان��ون وال��ت�����س��ج��ي��ل ال�����س��ل��ي��م يجلبان
���ش��ع��و ًرا ب��الأم��ان لأع�����ض��اء جمتمعنا .و�إذا
كانت م�ساجدنا معرتف بها �أمام القانون،
مي��ك��ن �أن ي��ك��ون ل��ن��ا احل���ق يف ال��دف��اع عن
ح��ق��وق��ن��ا وح��م��اي��ة جم��ت��م��ع��ن��ا الإ���س�لام��ي
املتنامي.
كما ندعو لإلغاء ال�ضرائب املفرو�ضة على
التربعات التي ت�أتينا من اخل��ارج ،وحتى
تلك ال��ت��ي ت���و َّزع يف ال��داخ��ل .فامل�ؤ�س�سات
الدينية يف الإك��وادور غري معفاة من دفع
ال�ضرائب على التربعات ،با�ستثناء تلك
التي تتبع الكني�سة الكاثولوكية.
وبع�ض املتطوعني امل�سلمني العاملني يف
جمال الدعوة والذين يخرجون يف رحالت
دع��وي��ة لي�ست لديهم �شبكة �أم���ان عندما
ي��ت��ع��ل��ق الأم�����ر ب��ال��رع��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة؛ ل��ذا
نقرتح على الدولة �أن تكون لها م�ساهمة
م��ادي��ة يف ح���ال ت��ع�� ُّر���ض �أح����د متطوعينا
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سوكيللو V
حل����ادث ،وب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة ،ف���إن��ن��ا نحمي
حق املتطوعني امل�سلمني يف احل�صول على
الرعاية ال�صحية.
�إن �إن�شاء جمموعات �ضغط لإلغاء اتفاق
( )Modus Vivendiهو واحد من
�أعظم م�شاريعنا وتو�صياتنا القوية لكل
تلك الدول التي تواجه واق ًعا م�شابهًا.
�إذ ينطوي هذا االتفاق فعل ًيا على عالقة
�إذع��ان وامتثال؛ حيث يتعينَّ على الدولة
ذات ال�سيادة �أن متتثل ل�شروط الفاتيكان
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ع��ام��ل��ة ال���ت���ي ي��ج��ب �أن
مت��ن��ح��ه��ا ال����دول����ة ل��ل��م��م��ث��ل�ين ال��دي��ن��ي�ين
الكاثوليك .وم��ا يت�ضمنه (االت��ف��اق) من
�شروط ،الآتي:
 �إع���ف���اء ك��ن��ائ�����س ورج������ال دي����ن ال��دي��ان��ةالكاثوليكية من ال�ضرائب.
 �أن يتقا�ضى املطران املعينَّ لدى القواتامل�����س��ل��ح��ة الإك�����وادوري�����ة رات���ب���اً ي���ع���ادل ما
يتقا�ضاه القائد العام للجي�ش.
 م ْنح زعماء الدين الكاثوليك ج��وازات�سفر خا�صة.
 يتعينَّ على احلكومة �أن مت��وِّل التعليمباملدار�س الكاثوليكية.
 على احلكومة �أن تغطي جميع تكاليفال��زي��ارات الكهنوتية القادمة من اخل��ارج
�إلى البالد.
 يجب �أن يكون ممثل الفاتيكان حا�ض ًرايف االج���ت���م���اع���ات ب��ي�ن وزي������ر ال���ع�ل�اق���ات
اخلارجية و�سفراء الدول الأخرى.
وق���د ت�����ض��اف��رت ج��ه��ود املجتمع امل�سلم يف
الإك��������وادور ،ك��ع�����ض��و م���ؤ� ِّ��س�����س يف املجل�س
ال���وط���ن���ي ل��ل��ح��ري��ة ال���دي���ن���ي���ة وامل�������س���اواة
(ك��ون��ال�ير) ،م��ع املكتب الر�سمي امل�ستقل
حلقوق الإن�سان (ديفين�سو دي��ل بويبلو)
لإط��ل�اق حملة وط��ن��ي��ة اب��ت��داء م��ن مايو
املن�صرم ،للرتويج ملقرتح قانون للم�ساواة

ماتزال م�آ�سي الروهينغا م�ستمرة!..
على الرغم من قرارات الأمم املتحدة،
وت�صريحات واحتجاجات وا�ستنكارات
دول ال��ع��امل ع��ل��ى االع���ت���داءات والقتل
وال��ت�����ش��ري��د وال����دم����ار ،ال����ذي ت��ق��وم به
�سلطات ميامنار (بورما) �ضد الأقلية
امل�سلمة م��ن طائفة الروهينغا هناك،
م�����ات�����زال ق������وات اجل���ي�������ش والأم���������ن يف
ميامنار تعيث ف�ساداً يف ه��ذه املنطقة
ال��ت��ي يقطن ب��ه��ا امل�����س��ل��م��ون ،ف���أح��رق��ت
م�ساكنهم ،وجل���أ ح��وايل مليون ن�سمة
منهم �إلى جمهورية بنغالد�ش املجاورة،
�إل���ى ج��ان��ب الآالف ال��ذي��ن ه��ام��وا على
وج��وه��ه��م �إل���ى ال���دول القريبة منهم،

للنجاة ب�أنف�سهم م��ن بط�ش �سلطات
م��ي��امن��ار ال��ت��ي ي��دي��ن م��ع��ظ��م �سكانها
بالديانة البوذية.
وم��ن املفارقات �أن زعيمة ه��ذه الدولة
قد ُمنِحت يف وق��ت �سابق جائزه نوبل
لل�سالم ،ومن املفرت�ض �أن تلج�أ اللجنة
املخت�صة باجلائزة �إلى جتريدها منها،
ب��ع��د اق�تراف��ه��ا ه���ذه الأع���م���ال املنافية
لل�سالم يف بلدها �ضد هذه الأقلية وما
جنم عنها من كوارث.
ك��م��ا �أن امل�����س��ل��م�ين الي�����ض��م��رون ع���داء
وال ك���راه���ي���ة ل��ل��ط��ائ��ف��ة ال���ب���وذي���ة ،بل
يتعاطفون معها ،حينما كانوا يطالبون
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بحقوقهم يف بع�ض ال����دول ،ب��ل كانوا
يتعاطفون مع هذه الزعيمة ،حني كان
النظام الع�سكري ال�سابق يفر�ض عليها
الإقامة اجلربية.
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ������رى ،ف��ق��د ���ص��در ق���رار
م�ؤخراً ب�إطالق �سراح �أكرث من ثمانية
�آالف �سجني ،احتفا ًال ب�إحدى املنا�سبات
املحلية يف ميامنار ،وهذا يعك�س الأعداد
ال��ك��ب�يرة يف ���س��ج��ون م��ي��امن��ار� ،إذا ك��ان
املف َرج عنهم فقط بهذا العدد الكبري!

بني الأدي��ان بغر�ض ط ْرحه للنقا�ش �أمام
الربملان قبل نهاية هذا العام.
ومن املهم �أن ن�سعى �إلى م�ساعدة امل�سلمني
يف ال�����دول ذات الأغ��ل��ب��ي��ة غ�ي�ر امل�����س��ل��م��ة،
وت���ع���اون ����س���ف���ارات ال�����دول ذات الأغ��ل��ب��ي��ة
امل�سلمة .ولقد طلبنا معلومات وبيانات
تتعلق بد�ساتري هذه الدول ،وال�سيما فيما
يتعلق بامل�ساواة يف الدين.
وت�ش َّرفنا �أن نطلب من �سفارة جمهورية
ت��رك��ي��ا يف الإك������وادور احل�����ص��ول ع��ل��ى ه��ذه
املعلومات القيمة .وهذا �أمر مفيد وعملي
�إلى حد كبري ب�أن نقدم �إلى بلداننا مناذج
للحكم الر�شيد.
و�إذا قدمنا ه��ذه املعلومات �إل��ى حكومتنا
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى م�����س��ودة م�����ش��روع القانون
و�أم��ث��ل��ة على م�����س��اواة الأدي����ان يف البلدان
الإ���س�لام��ي��ة ،ف��رمب��ا ت��ك��ون لديها ال��ق��درة
على حتقيق م�ستقبل �أف�ضل ملجتمعاتنا
امل�سلمة.
كيف نرى �أنف�سنا؟
امل�سلمون الالتينيون يدفعون ال�ضرائب
بالإ�ضافة �إلى �أنهم ي�شاركون ب�شكل كامل
يف عملية االن��ت��خ��اب��ات ال�سيا�سية يف دول
�أمريكا الالتينية الدميقراطية .ولذلك،
ف�����إن امل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س�لام��ي��ة يف �أم�يرك��ا
ال�لات��ي��ن��ي��ة غ��َّي�رَّ ت ب�شكل ج����ذري مفهوم
الأقلية الدينية.
نحن امل�سلمون الالتينيون مل منر بعملية
االندماج لأننا كنا دوم��اً عنا�صر حمورية
يف ت��ن��م��ي��ة ب��ل��دان��ن��ا الأ���ص��ل��ي��ة .والمي��ت��ن��ع
امل�سلمون الالتينيون عن حتقيق �إجنازات
مدنية ووطنية.
وال��ث��ق��اف��ة الإ���س�لام��ي��ة ال�لات��ي��ن��ي��ة ثقافة
ن��ا���ش��ئ��ة ،وه����ي ج����زء ج���وه���ري م���ن الأم����ة
(املجتمع العاملي للم�سلمني) ،ونف�ضل �أال
نعترب �أنف�سنا �أقلية.
وق����د ت�����س��ت��غ��رق ع��م��ل��ي��ة اجل���دل���ي���ة بع�ض
الوقت لتفكيك املفهوم القدمي للإ�سالم
عند مواجهة ال��غ��رب ،وب�شكل افرتا�ضي،
لإ� �س �ق��اط ج�م�ي��ع الإن �ت��اج��ات الأك��ادمي �ي��ة
اخلا�صة بفقه الأقليات.
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و�إذا كان امل�سلمون ال حول لهم وال قوة
غ�ير االح��ت��ج��اج وال�شجب واال�ستنكار
وت���ق���دمي امل�������س���اع���دات ل�لاج��ئ�ين ،ف����إن
دول العامل الفاعلة ،ومن خالل الأمم
امل��ت��ح��دة وجم��ل�����س الأم�����ن وامل��ب��ع��وث�ين
الأمم�������ي���ي���ن ،مل ُي����ث����ن����وا ال�������س���ل���ط���ات
وامل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات امل�������س���ل���ح���ة ،وق���ط���ع���ان
املجرمني يف هذه الدولة عن اال�ستمرار
يف ا�ضطهاد �إخواننا امل�سلمني هناك.
و�إذا كانت الكراهية للإ�سالم وامل�سلمني
وال��ع��رب ،التي ب��رزت م���ؤخ��راً يف بع�ض
ال������دول ،وت��ه��دي��د اجل���ال���ي���ات امل�����س��ل��م��ة
هناك ،وكذلك توازن القوى يف العامل،
�إذا كان ذلك وحماذير �أخرى تحَ ُ ول دون
ال��ت��دخ��ل املبا�شر ل��وق��ف ه��ذه الأع��م��ال

تأمالت
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ت����أم���ل���تُ ( ..ال���ت���ط���اب���ق) ،ف��ي��م��ا بني
ق�����ص��ت��ي ي��و���س��ف وم���و����س���ى عليهما
ال�سالم يف القر�آن الكرمي ،فتلك قد
َغلقّت الأبواب ،بينما الأخرى جاءت
على ا�ستحياء ،وذاك �أُلق َِي يف ا ُ
جلب
ِ��ي يف ال�� َّي��م ،وذاك مدفوع
وه��ذا �أُل��ق َ
م���ن ق��ب��ل �إخ����وت����ه ،وه�����ذا جم���ذوب
من قبل �آل ف��رع��ون ،وكالهما قال
فيهما اهلل تعالىَ « :و مَلّ���ا َب��لَ�� َغ �أَ ُ���ش�� َّد ُه
�آ َتينا ُه ُحك ًما َوعِ ل ًما َو َك��ذ ِل َ��ك جَنزِي
املُ��ح�����سِ ��ن�ينَ» ي��و���س��فَ « .٢٢ :و مَلّ����ا َب��لَ�� َغ
�أَ� ُ��ش�� َّد ُه َوا�س َتوى �آ َتينا ُه ُحك ًما َوعِ ل ًما
َو َكذل َِك جَنزِي املُح�سِ ننيَ» ال َق�ص�ص:
 .١٤كما �أن كليهما تر َّبيا يف �أو�ساط
امل ُ ْلك وال�سلطان ،وهو َت ٌ
طابق يعزز
ملفاهيم ع��دة ،منها :حقيقة احلول
وال��ق��وة ب���اهلل وح����ده ،و�أن م��ا ي��دور
ح��ول��ن��ا م���ن واق����ع و�أزم������ات الت��ع��دو
�أن ت��ك��ون جم��رد (���ص��ور) ،وموطن
الفتنة ي��ك��ون ح�ين يفا�ضل النا�س
فيما بني ال�صور وحول اهلل وقدرته،
وم��ن��ه��ا ،ت��ل��ك ال��ت��ي َغ�� ّل��ق��ت الأب����واب
وق��ال��ت ه��ي��ك ل���ك� ،أرادت �أن تلبي
�شغفاً ،يف حني كانت كل �أ�سباب القوة
بيديها ،قوة الأمر وال�سلطة ،والقوة
املادية ،غري �أنها مل تظفر ،يف حني
م��ن كانت منزوعة ال��ق��وة وال��ب���أ���س،
ج��اءت على ا�ستحياء فنالت �شرف
ال�����ص��ح��ب��ة ،وم��ن��ه��ا ،ال��ن��ب��ذ وال��ط��رد
ممن هم �أقرب النا�س اليك اليعني
بال�ضرورة ع��دم ال��ف�لاح ،ومنها �أن
احل�����ض��ن ال��ف��ا���س��د ق��د ي��ك��ون م����أوى
لنبتة ���ص��احل��ة ،واحل�����ض��ن ال�صالح
ق��د تنخره نبتة ف��ا���س��دة ،ومنها �أن
هلل تعالى �أدوات يوزعها كيفما ي�شاء
على ع��ب��اده ،فقد منح ال�شدة لكال
خ�ص نبينا مو�سى
النبيني ،يف حني ّ
يف اال����س���ت���واء ،ذل���ك �أن ل��ك��ل مهمة
�أدوات فهو (احلكيم العليم).
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الإج���رام���ي���ة ���ض��د ه���ذا ال�����ش��ع��ب امل�سلم
الأعزل ،ف�إن الأمم املتحدة وللأ�سف مل
تقم بواجبها ب�إنهاء هذه الأعمال لعدم
جدية ال��ق��وى العظمى يف ذل��ك ،وعلى
الأق����ل �إر����س���ال ق���وات دول��ي��ة م��ن الأم���م
املتحدة للتمركز على خطوط التما�س
ب�ين ال��ط��رف�ين للحيلولة دون جت��اوز
اخلطوط احلمراء ،ومنع االعتداء على
هذه الطائفة.
ن�س�أل اهلل تعالى �أن ين�صر �إخواننا هناك
عاج ً
ال ،ويحفظهم من بط�ش �أعدائهم
وم��ن كل م��ك��روه ،وي��ع��ودوا �إل��ى ديارهم
�ساملني.
�إنه قريب جميب.
 Vنق ًال عن وكالة �أنباء �أراكان

