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ا

 عودة اإلسالم :أوًل

، عندما هبط القائد املسلم طارق بن زياد في املكان الذي 711بدأ تاريخ اإلسالم الطويل في إسبانيا عام 

التي  معظمها يحمل اسمه اآلن "جبل طارق". ذهب املسلمون الذين قادهم إلى احتالل شبه الجزيرة اإليبيرية

 .اعام   800 حوالىأطلقوا عليها اسم األندلس، وطوروا حضارة مزدهرة استمرت 

من  اسُتعيدتفي النهاية، على الرغم من التفكك واالنحدار الذي حدث في آخر موقع إسالمي "غرناطة": 

امللوك الكاثوليك النصر  شهد. 1492أراغون عام  ملكقشتالة و"فيرديناند الثاني"  ملكة"إيزابيال األولى" 

للمسلمين بالبقاء ومنحهم درجة من  اُسمح بموجبه هللا، عبد يأبسلطان التوقيع على معاهدة مع الب

 التسامح الديني.

 إلىدولة قومية، اضطر املسلمون واليهود  بوصفهاجزء من توطيد إسبانيا كاملعاهدة لم تحترم.  لكن

أو تظاهروا -املسيحية الختيار بين التحول إلى املسيحية أو الذهاب إلى املنفى. أولئك الذين اعتنقوا ا

ا لألتراك. وأخير  طاب ُعّدوا -هاباعتناق ا خامس  وقع فيليب الثالث على أمر طرد ما يقدر بنحو  1609ا، في ور 

 شخص. 300.000

ما عدا  ، كان الوجود اإلسالمي في إسبانيا ال يكاد يذكر فيالحقةال القرن  خالل القرون الثالثة ونصف

منطقتان على الساحل املغربي تحتلهما إسبانيا منذ القرنين الخامس عشر "مليلة" و"سبتة"، وهما  مدينتي

 والسادس عشر، على التوالي. 

جبر املغرب على االعتراف بالسيادة اإلسبانية على األراض ي املتنازع عليها في معاهدة واد
ُ
راس عام -لقد أ

ملا يسمى بـ "الحرب األفريقية" وفتحت الباب لتسوية أوضاع املسلمين واليهود في  االتي وضعت حد   1860

ازدادت أعدادهم في ثالثينيات القرن العشرين بسبب إنشاء املحمية، التي جلبت معها  وقداملدينتين. 

 التنمية االقتصادية.

شكلوا سوى نسبة ضئيلة ا، ولم يعدد املغاربة الذين يعيشون في سبتة ومليلة منخفض   بقيومع ذلك، 

 .ملقاطعةولدوا في ا قدوضع "اإلقامة" فقط، حتى لو كانوا  ُمِنحوامن السكان. إضافة إلى ذلك، 

ات من القرن يإسبانيا في التاريخ الحديث في الخمسين قلببدأت املوجة األولى من وصول املسلمين إلى 

تازة بين نظام فرانكو والعالم العربي. جاء وتسارعت في منتصف الستينيات نتيجة للعالقات املم ،املاض ي

ومصر وفلسطين واألردن ولبنان واملغرب لدراسة الطب وغيرها من  ةمن سوري نعشرات آالف من الشبا

 ؛جاذبية إسبانيا للطلبة العرب في السياق األوروبي واضحة تالشهادات املهنية في الجامعات اإلسبانية. كان

ا أقل من القيود البيرقراطية، وانخفاض  بمقارنة  تكاليف املعيشة،  في االبلدان األخرى، قدمت إسبانيا عدد 

 ومساعدات مالية خالل إقامة الطالب. ،دراسية اومنح  
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ا من القصة. تطورت شبكات الصداقة والدعم لهؤالء الطالب تدريجي    اكان "اإلخوان املسلمون" جزء 

و متعاطفون مع جماعة اإلخوان املسلمين التي كان لها أمن األحيان أعضاء  إلى اتحادات، يقودها في كثير

 .عدد كبير من األتباع في البلدان التي أتوا منها في ذلك الوقت

ّونت
ُ
ا.  ك البقاء في إسبانيا ومتابعة املهن التي  عّدةآالف ب يقدر ما قرر  فقدروابط أعمق مع إسبانيا أيض 

 .يينسبانإ، وأصبحوا مواطنين اتسبانيإاختاروها، والزواج من نساء 

كان غير الكاثوليكيين يمارسون  إذ"طائفية"  الطوائف تحكمهافي تلك السنوات، كانت إسبانيا دولة 

 املستوى  في اعقاب  و  اتشدد  . ومع ذلك، بحلول الستينيات أصبح النظام أقل الخاصة حياتهم في فقطدينهم 

 1964قدم قانون الجمعيات لعام و إضافية نحو التحرير.  خطوةوقدم مجلس الفاتيكان الثاني  الديني،

ا بعدد من الجمعيات الثقافية واملهنية والترويحية والخيرية، بما في ذلك الجمعيات التي  ا رسمي 
 
اعتراف

 أنشأها املسلمون.

ئأفي غرناطة الذي  اأيض  مركز الطالب املسلمين  كذلكاملركز اإلسالمي في غرناطة و  ُسّجلوهكذا   نش ِ

 جنب   ُسّجل 1966عام و ، 1963عام 
 
 ا في إسبانيا.ا إلى جنب مع جمعية الطالب املسلمين التي أنشئت حديث

ر "قانون الحرية الدينية" للرابطات الدينية غير الكاثوليكية بالتسجيل بهذه يمر ت، سمح 1967عام 

، حذت الرابطة اإلسالمية 1971عام و . 1968الصفة. فقامت الجمعية اإلسالمية في "مليلة" بالتسجيل عام 

 في سبتة حذوها.

لت، 1971عام  كذلك ( Asociación Musulmana de España ،AMEجمعية املسلمين في إسبانيا ) ُسّجِ

جماعة اإلخوان  معروابط  لديه كانلطب ا كلية في، وهو طالب سوري 1تتاري مدريد من رياي  العاصمةفي 

 املسلمين.

  اعضو  كان "نزار أحمد الصباغ" 
آخر في جماعة اإلخوان املسلمين في إسبانيا في تلك السنوات.  ابارز 

وقت قصير نّصبته الجالية املسلمة  وبعد. 1966واستقر في غرناطة عام  ةهرب من النظام البعثي في سوري

عالقات مع رابطة و  ارتباطات له ألن احضوره الشخص ي القوي، بل أيض   بسبب، ليس لها االصغيرة زعيم  

لعالم اإلسالمي املدعومة من السعودية والجمعية العاملية للشباب اإلسالمي التي منحته إمكان الوصول ا

 إلى املوارد املالية.

 La Casa Islámica/Theإضافة إلى ذلك، حصل "الصباغ" على الدعم الكويتي إلطالق شركة للنشر هي "

Islamic House ."لغة اإلسبانية وترجمت أعمال مؤيدي الحركات قامت بطبع كتب أدبيات اإلسالم بال وقد

                                                            
مدريد  في، رئيس المفوضية اإلسالمية اإلسبانية وإمام جامع مدريد المركزي في منطقة تطوان 1948( من مواليد مدينة دمشق Riay Tatary Bakryبكري ) تاتاري ريايهو  -1

 1998لحرية الدين التابعة لوزارة العدل، وعام ودرس الطب في جامعة أوفييدو. انضم إلى اللجنة االستشارية  1970واتحاد الجماعات اإلسالمية في إسبانيا. انتقل إلى إسبانيا عام 
 المنسوبة إلى هذه المنظمات. )المترجم( جميعهاُمنح جائزة نداء الرحمة المدنية. عارض الحركات المتطرفة وأدان الهجمات 
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 ةترجمالمن الكتب و  كثير بتأليفالعال املودودي". قام صباغ  ياإلسالمية مثل "حسن البنا وسيد قطب وأب

 2للمسلمين اإلسبان. اوأصبح مرجع  

ابتداء  من منتصف و في ذلك الوقت.  اكثير   زدادون "إلى اإلسالم أو العائدون إلى دينهم" ي 3كان املتحولون 

، مع بعض معظمهم من اإلسبان واكانالسبعينيات، شهدت منطقة األندلس الجنوبية ظهور مجتمع محلي. 

إشراف املتحول االسكتلندي بالشركاء من الدول الغربية األخرى. دخل كثيرون اإلسالم من خالل الصوفية 

 ي أسس حركة "مرابطون" العاملية.إيان داالس، املعروف باسم "عبد القادر الصوفي"، الذ رشدامل

معادية  إسالميةاليسار الراديكالي وحركة الهيبيين وتبنوا قراءة  أفكار"الظل"  في دعمواهؤالء املتحولين 

للرأسمالية. رفضوا الكاثوليكية الوطنية لنظام فرانكو واسترجعوا التراث اإلسالمي في األندلس كما رأوه، 

 ما يدعون أن تحولهم م اوكثير  
ّ
 تعريفإعادة اكتشاف هويتهم الحقيقية. شجعهم ذلك على تحديد  همنك

 الهوية القومية األندلسية التي كانت تشهد نهضة آنذاك.

، على الرغم من  20،000و  5000بين  تراوح معظمهاالتقديرات - اعدد املتحولين متواضع نسبي   كان

ا في املجتمع اإلسالمي في إسبانياوا  أدّ لكنهم  ، 50.000أن بعض تلك التقديرات تصل إلى 
ا بارز  وما زالوا  دور 

 .يؤدونه

 

ا  إلسالم في إسبانيالالطابع املؤسس ي  :ثانيا

بين ة الئمامللديمقراطية، كان هناك جدل حول العالقة ا إلى االنتقالو  1975عام في  عد وفاة "فرانكو"ب

  1978ّمن الدستور اإلسباني لعام الدولة والدين. ض  
 

ا بإصدار "عدم وجود أي دين في الدولة"  حال
 
وسط

ا "يجب على السلطات العامة أن تأخذ   ثم منو املعتقدات الدينية للمجتمع اإلسباني،  الحسبانبولكن أيض 

 مع الكنيسة الكاثوليكية وغيرها من االعترافات".ة الئماملستحافظ على عالقات التعاون 

على وجه الخصوص، و عالقات التعاون" مع غير الكاثوليك. " 1980"قانون الحرية الدينية" لعام  أسس

 امتيازات عطاءجذور األصيلة/ لألديان"، إل ال، أو "notorio arraigoمن القانون مفهوم  7قدمت املادة 

إلضفاء الطابع  ركيزةمن شأنه أن يشكل  كانهذا و بكثرة في املجتمع اإلسباني.  دةو املوجلمجتمعات الدينية ل

 اإلسالم في إسبانيا.املؤسس ي على 

انتقالها السياس ي الناجحة. ة مرحلببحلول منتصف الثمانينيات، كانت إسبانيا تستعد لالحتفال 

برشلونة  مدينةفي ألعاب األوملبياد في  1992إلظهار البلد ديمقراطية حديثة ومتعّددة ومتسامحة في  وتستعد

سنة  500مرور ب االحتفال جرى املعرض الكبير في مدينة إشبيلية. لم يكن التاريخ مصادفة: فقد  مهرجانو 

                                                            
2- in Roel Meijer and Edwin ”, sFrom Syria to Spain: The rise and decline of the Muslim Brother“Elena Arigita and Rafael Ortega, 

Bakker (eds.), The Muslim Brotherhood in Europe (London: Hurst & Company, 2011), pp. 189-208. 
ليعودوا  مواتية وضاعاألوباتت  انيا،إسبأو من أجبروا على ترك اإلسالم بعد نهاية الحكم العربي في  اإلسالم،تحولوا من دينهم إلى  منالباحثة في هذا النص  بها: تعني المتحولون -3

 .)المترجم(األصلي"يتحولوا" إلى دينهم 
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ا، وبصورة مثيرة للجدل، نهاية االستعمار، "إعادة فتح شبه الجزيرة يعلى "اكتشاف" األم ركتين، ولكن أيض 

 األيبيرية من املسيحيين، وطرد اليهود".

 ما هذااملسلمون واليهود. و  اهلظلم التاريخي الذي عانل رمزي  تعويضكانت إسبانيا الجديدة ترغب في 

خاصة املسلمين. أدى عدم بالدينية، و  جتمعاتفاوضات الجارية مع املتلاإلى االستعجال في  همببعض أدى

لكن في النهاية، قدمت "جمعية املسلمين في إسبانيا  4وجود قيادة إسالمية موحدة إلى تأخير املناقشات،

AME "1989عام  أبريل /نيسانبأن يعد اإلسالم أحد األديان ذات الجذور واملؤصلة، وكان ذلك في  اس  التما 

ِقر  
ُ
 .نفسها السنةيوليو من  /تموز في  وأ

ا ملاللتفاوض ا بابفتح ذلك أمام الدولة اإلسبانية  مع الكنيسة  حاصل اتفاق مع الجالية املسلمة مشابه 

  محددالكاثوليكية، لكن السلطات طالبت بمحاور 
 

 للمسلمين في إسبانيا. وحيد ممثال

 في أسستقرر املتحولون أخذ زمام املبادرة، بدعم من وفد مدريد من املجلس األوروبي للمساجد التي 

إيسلميكا دي إسبانا(، من رابطة العالم اإلسالمي. وشكلوا اللجنة اإلسالمية اإلسبانية )جونتا  الوقت ذلك

أسسوا االتحاد اإلسباني للكيانات الدينية اإلسالمية  1989سبتمبر  /أيلول قيادة "منصور إسكوديرو". في ب

(Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas ،FEERI برئاسة إسكوديرو، من أجل ،)وضع 

 في البالد تحت مظلتها. كلهاالجمعيات اإلسالمية 

ا امن جانبه، لم يكن السوري ري أبريل  /نيسانفي ورو". ي"إسكود ظلدور ثانوي في  أداءبي تاتاري سعيد 

ا آخراأسس  1990  Unión deComunidades Islámicas deاتحاد الجماعات اإلسالمية في إسبانيا ) ،تحاد 

España ،UCIDE الذي كان يتكون في البداية من فروع مختلفة من ، )AME. 

رما  اغالب   ّسِ
ُ
بين  مالخالفات لبطريقة مبسطة إلى حد ما نتيجة  ينالصراع داخل مجتمع املسلم ف

ن اإلسبان". و "املتحول بهم واملقصود الِبدع أصحاب أي ،heterodox الـاملهاجرين املسلمين "التقليديين" و 

 
 

 .الخالفات تلكتجاه  مختلفين اكان UCIDEو  FEERIمن لكن كال

والطموحات الشخصية، التي تغذيها الدول  الفردية لصداماتللصراع عالقة كبيرة بافي الواقع، كان 

اململكة العربية السعودية، الكويت واملغرب( واملنظمات الدولية  ةرئيس صورةاألجنبية )في ذلك الوقت، وب

 إلسالم.با خاصةاإلخوان املسلمين( الذين لديهم مصالح ورؤى  جماعةخاصة وب)

االنقسامات داخل جماعة اإلخوان املسلمين السورية في سبعينيات القرن املاض ي  انسحبتفي الواقع، 

املستوى اإلسباني. أيد نزار أحمد الصباغ "عبد الفتاح أبو غدة"، الزعيم املعترف به من جماعة اإلخوان  في

عصام العطار الذي وآخرون الفرع الذي يقوده  تاتاري املسلمين الدولية. واختارت الشخصية البارزة رياي 

 دعا إلى الكفاح املسلح ضد النظام السوري.

                                                            
ن األرثوذكس منزلةً غير تقليدية في أعوام ون والمسيحيونح شهود يهوه والبوذي. ومُ 1984االعتراف بالمجتمعات اليهودية والبروتستانتية على أنها "متجذرة بعمق" عام  جرى -4

 الي.على التو 2010و 2007و 2006
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من االضطهاد السياس ي ثم  فاّرينأو منفيين  امن أولئك الذين وصلوا طالب   ااألحوال كافة، فإن عدد   في

 واهتماماتهم هواجسهموا يشعرون أن جماعة اإلخوان قد أصبحت غير ذات صلة بؤ بد ؛استقروا في إسبانيا

 االهتمامات التي كانت تتركز أكثر فأكثر في تعزيز مصالحهم في وطنهم الجديد"إسبانيا". تلكالشخصية، 

ا  5، على األرجح من النظام السوري.1981الصباغ في برشلونة عام  اغتيل ،كله هذا فوق  لم يكن مفاجئ 

. وكشف أنه كان وراء إنشاء 1985، حل فرع اإلخوان في إسبانيا عام 6حويجعندما قرر بديله، بهيج مال 

FEERI  االتحاد اإلسباني للكيانات الدينية اإلسالمية "من خالل املجلس األوروبي للمساجد، وبذلك أحبط "

كان وراء بناء مسجد عمر )املعروف باسم و ليكون الزعيم بال منازع للمسلمين في إسبانيا.  تاتاري محاوالت 

 .1992عام  افتتحاألكبر في أوروبا عندما  كا(، و M-30مسجد 

، أدى إصرار الحكومة اإلسبانية املستمر على شريك تفاوض ي واحد يمثل املسلمين 1992في أوائل عام 

، Comisión Islámica de Españaمبادرة إنشاء اللجنة اإلسالمية اإلسبانية ) إلىإلى دفع االتحاد األوروبي 

CIE .) العامين املشتركين. نييناألم تاتاري رو و يرؤساء املجموعات، اسكودأصبح و 

" اللجنة  CIEو 7ا على اتفاق التعاون بين الدولة االسبانيةالتوقيع رسمي   جرى ، 1992أبريل  /نيسانفي و

املدارس. همة: التربية الدينية اإلسالمية في ن سلسلة من الحقوق املياإلسالمية اإلسبانية" منحت املسلم

الطعام الحالل في املؤسسات العامة؛ املساعدة الدينية في السجون واملستشفيات. إقامة صالة الجمعة 

 على التراث التاريخي اإلسالمي. حافظةاملاإلسالمية؛ والحق في املشاركة في  الدينيةوالعطالت 

ص التمويل، ما جعل من املشكالت: نق عدد بسببتنفيذ اتفاق التعاون  عّوق ذلك،  من رغمال على

ّوِض إذ؛ الطبيعة الالمركزية للدولة اإلسبانية، 8املجتمع اإلسالمي يعتمد على األموال األجنبية
ُ
نطاق واسع  ف

املناطق من الحكومات  سلطات إلى -حول قضايا مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية-من الصالحيات 

زيادة املخاوف بشأن الهجرة بين  بسببيميني الشعبي؛ خاصة تلك التي يقودها الحزب الب، و اتاملتعاقب

"اللجنة اإلسالمية اإلسبانية"  CIEالعامة لـ  انةاألم ي ولجعل األمور أكثر صعوبة، بدا أن سكرتير  9اإلسبان.

 10على االتفاق على أي ش يء. ينغير قادر 

                                                            
، 1981لكن جماعة اإلخوان المسلمين ألقت باللوم على النظام السوري الذي كان معروفًا باستهداف المنشقين في الخارج. في وقت سابق من عام  مفهوم،ا يزال االغتيال غير م -5

 اغتيلت زوجة عصام العطار في منزلهم في ألمانيا خالل محاولة الغتياله.
 .2013عام  قتةوالمُرشح لرئاسة الحكومة  .مي للمساجدعضو المجلس األعلى العالطبيب سوري يقيم في إسبانيا،  -6
 توقيع اتفاقات مع ممثلي اليهود والمجتمعات المسيحية اإلنجيلية. جرى نفسهفي العام  -7
 سالمية األخرى في إسبانيا عقبة أمام االندماج ومصدًرا محتماًل للتطرف.التمويل األجنبي للمساجد المؤسسات اإل ةمتكرر صورةتصّور وسائل اإلعالم ب -8
 60 حوالى، وبلغت النسبة الذروة عند 2001من الذين شملهم االستطالع عام  في المئة 30 حوالىمسألة تهم اإلسبان في أواخر التسعينيات. وذكرها بوصفها بدأت الهجرة تظهر  -9

 Encuesta CIS: Así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde los“ ، عندما أصبحت الشاغل الرئيس. انظر: 2006عام  في المئة
-80-espanoles-preocupaciones-cambiado-asi-www.europapress.es/nacional/noticia , 7 October 2015, in:Europa Press 80,”

20151007191158.html 
. وبعد 1995ام ع UCIDE؛ و1993مسودة عام  FEERIبها: قدمت  اخاصً  ادراسيً  اكل اتحادات مسلمة منهاجً  صاغتخير مثال على ذلك هو تعليم اإلسالم في المدارس.  -10

لى اتفاق لتوظيف المعلمين. إ CIEمارس توصلت الحكومة االشتراكية وآذار/ ، وفي 1996يناير كانون الثاني/ ت الموافقة على المناهج الدراسية النهائية في جرمشاورات مطولة، 
 والعكس بالعكس. FEERIمن  احً ان اقتروالمعلم UCIDEومع ذلك، رفض 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-asi-cambiado-preocupaciones-espanoles-80-20151007191158.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-asi-cambiado-preocupaciones-espanoles-80-20151007191158.html
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ا
ا
 الهجرة الجماعية وظهور قيادة جديدة :ثالث

للمسلمين في إسبانيا ترافقا مع تزايد  لةأصبحت غير ممث CIEكانت هناك مشكلة إضافية تتمثل في أن 

عتعندما ف. أعدادهم ِ
ّ
ا1992اتفاقية التعاون عام  ُوق ا نسبي   ىحوال ،، كان عدد املسلمين في البالد منخفض 

 اإلسبانيقتصاد اال ازدهارجتذب مسلم، بما في ذلك سبتة ومليلة. وعلى مدى العقدين التاليين، ا 200.000

 1987موجات هائلة من املهاجرين "ارتفع عدد األجانب الذين يعيشون في إسبانيا من بضع مئات آالف عام 

. واحدة من أكبر املجموعات 2011مليون عام  5.8مليون بعد عشر سنوات" ووصل إلى الذروة عند  5.2إلى 

عام  700.000وأكثر من  2004عام  420.000إلى  1996عام  90.000قفز عددهم من  فقدكانت املغاربة. 

. ووصل عشرات آالف من الدول األخرى ذات األغلبية املسلمة، بما في ذلك باكستان والجزائر 2011

 والسنغال.

 الوسطىورأى املهاجرون الجدد أن الجمعيات اإلسالمية القائمة "التي يقودها أخصائيون من الطبقة 

ا وكانت ا وأقل تعليم  ا أكثر فقر  في الشرق األوسط واملسلمون اإلسبان" لم يتحدثوا عنهم. كانوا عموم  

 اهتماماتهم الرئيسة ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية.

في مرحلة ما، كانت أكبر منظمة فاملجموعات التي تشكلت على مر السنين تعكس هذه التغيرات.  إن

وهي اآلن  1989( التي أسست عام ATIMEطة العمال واملهاجرين املغاربة في إسبانيا )إسالمية في البالد هي راب

لت 11غير موجودة. كان لها  2001-2000 يوفي عام 1993جمعية العمال الباكستانيين في كاتالونيا عام  ُمّوِ

حصلت على بتنظيمها، وهي خطوة  طالبوادور أساس في احتالل الكنائس في برشلونة من املهاجرين الذين 

دتدعم واسع من املجتمع املدني  ِ
ّ
ل
ُ
 12.البالد في بتفاوتفي مدن أخرى  وق

ات ياختار بعض السلفيين الفارين من الحرب األهلية في الجزائر في التسعين فقدإلى ذلك،  أضف

 وا في جذب أتباعهم.ؤ خاصة ساحل البحر األبيض املتوسط، وبدبسبانيا وجهة لهم، و إ

ا حولت  1992تنفيذ اتفاق تعدد املسلمين في البالد جعل الزيادة الكبيرة في  ا، لكنها أيض  أكثر إلحاح 

"مقيمين  بوصفهمفي بداية التسعينيات  ملسلمينا إلىُينظر  كانفي حين فالهجرة إلى قضية سياسية. 

 .اقد اختاروا العيش في إسبانيا دائم   كثيريننهاية العقد أصبح من الواضح أن  مع فإنهقتين"، و م

ات، قامت الحكومات املحلية يات والتسعينيمن الخالفات واملتاعب. في الثمانين اعدد  تلك املرحلة  تبع

من استراتيجية  افي مدريد وفالنسيا وعدد من املدن األندلسية بالترويج لبناء "مساجد الكاتدرائية" جزء  

                                                            
ا. ا إقليميً مكتبً  15عضو و  14 000، زاد عدد األعضاء إلى 2001عضو ومكاتب في مدريد وفالنسيا وبلد الباسك. وبحلول عام  500 ىحوال ATIMEكان لدى  1989عام  -11

. انظر 2001عام  وُحل   1991عام وتنافست مع الرابطة األكثر تطرفًا للمهاجرين المغاربة في إسبانيا التي تتماشى مع حزب اليسار المتحد الذي أسس  PSOEكانت قريبة من الـ 
Aitana Guía  ،The Muslim Struggle for Civil Rights in Spain ،2010-1985. تعزيز الديمقراطية من خالل مشاركة المهاجرين (Sussex Academic 

Press: Eastbourne ،UK ،2014) ،pp. 42ff وشاركت .ATIME انظر "2011ختفت عام في وقت الحق في عدد من الفضائح المالية وا .La asociación de 
inmigrantes marroquíes atime permanece ilocalizable desde hase un año ،según el Ministerio de Empleo،" Europa Press ،25 

September 2012 ،in: www.europapress  / وفاقepsocial / COOPERACION-DESARROLLO / noticia-رابطة-inmigrantes-marroquies-
ATIME-permanece-ilocalizable-هيس الشرج-MINISTERIO-empleo-20120925133914.html 

رين الذين يطالبون بتنظيمها. بدأت االحتجاجات في برشلونة وانتشرت في مدريد وفالنسيا ومالقة ومورسيا وألميريا، واحتلت الكنائس والجامعات وأحياء المدن من المهاج - 12
 See Joaquima Utrera, “Los inmigrantes abandonan las iglesias de Barcelona tras 47 días de encierro,” El País, 8 March:انظر

2001, in: https://elpais.com/diario/2001/03/08/espana/984006014_850215.html; Josep Playà Maset, “En el Raval se habla urdu,” 
La Vanguardia, 20 April 2008, in: www.lavanguardia.com/vida/20080331/53449034610/en-el-raval-se-habla-urdu.html 
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نقيض ذلك، واجهت بو عشرين، الستغالل تراثها الثقافي. في أوائل العقد األول من القرن الحادي وال

"، وكان هناك عدد من الحوادث العنصرية التي الخلفي بيتي فناء في ليسبناء املساجد حمالت " روعاتمش

ا للمغرب في مدينة "إل إجيدو" الجنوبية. ا مناهض  في كاتالونيا،  13تستهدف الجالية املغربية. األسوأ كان هياج 

سست. 14اهية األجانب""حزب كر  a xenophobic partyهناك  كان
ُ
 Plataforma perمنصة كاتالونيا ) وأ

Catalunya ،PxC أبدت حكومة الحزب الشعبي املنتخبة في عام وذاك هذا فوق . و 2002( في أبريل  نيسان ،

 على اللوم إلقاء، يمكن منطقي وبشكلاهتماما ضئيال باحتياجات املجتمع اإلسالمي ومطالبه.  1996

 .CIEالخالفات داخل الـ و  األعضاءقاعس ت

 الحكومة قاد ما وهو التنوع؛ كثيروكبر من السكان املسلمين األعدد التمثيل  CIEيستطع  لمومع ذلك، 

 . UCIDEو  FEERIقبل  منُرِفض ما  هذا. و 1998عام  منإلى تقديم اقتراح لتجديده في وقت مبكر 

ا  تأصبحالتي هيئاتهم الخاصة،  السابقين التجمعين غادروااملسلمون الذين  أعّد  املحاور املميز غالب 

 Consell Islàmic Cultural deللحكومات اإلقليمية، مثل املجلس الثقافي اإلسالمي في كتالونيا )

Catalunya( واملركز الثقافي اإلسالمي في فالنسيا )Centro Cultural Islámico de Valencia في غضون .)

 اإلسبان". تحولين، ما أدى إلى تهميش "املEERIت قيادة مغربية جديدة على ، سيطر 2006ذلك، في عام 

وعدة  UCIDE، قرر FEERIمن قبل  CIEاقتراح حكومي آخر إلصالح  رفض، بعد أن تم 2011في عام 

، 2015غير الفعال. وعام  CIEاتحادات إقليمية مستقلة إنشاء "املجلس اإلسالمي اإلسباني" ليحل محل 

عيدإصالح جديد ب القيام جرى 
ُ
ا التي اختارت عضو   25ت اللجنة الدائمة املكونة من ئ. وأنشCIEتنظيم  وأ

 لها. ارياي تاتاري رئيس  

 

ا  تفجيرات مدريد :رابعا

التفجيرات  أدتقبل كل ش يء، فنقطة تحول مهمة أخرى.  2004 مارس /آذاركانت تفجيرات مدريد في 

وقع الهجوم قبل االنتخابات مباشرة، وكان الحزب الشعبي الحاكم قد أساء التعامل  إذإلى تغيير الحكومة. 

امع هذه القضية  زادت الهجمات من مخاوف املجتمع و . 15من خالل محاولته إلقاء اللوم على "إيتا" كثير 

 املسلم.

ا على ذلك، قامت الحكومة االشتراكية الجديدة بإصالح أجهزة األمن واالستخبارات واعتمدت نهج   ارد  

 " لتسهيل اندماج املسلمين.ا"استباقي  

                                                            
 أطلق العنان لكراهية األجانب حيث استهدفت الشركات والممتلكات األخرى الخاصة بالمغاربة وكذلك 2000فبراير شباط/ إن مقتل امرأة إسبانية شابة على يد رجل مغربي في  -13

 مكاتب المنظمات غير الحكومية المؤيدة للمهاجرين.
“Vecinos de El Ejido armados con barras de hierro atacan a los inmigrantes y destrozan sus locales,” El País, 7 February 2000, 

https://elpais.com/diario/2000/02/07/espana/949878022_850215.htm in: 
 من البلدان األخرى.)المترجم( للناسوإظهاره وجود كره شديد أو غير عقالني  -14
إلى  (1959)نهاية خمسينيات القرن العشرين منظمة "وطن الباسك والحرية" المعروفة اختصارا باسم "إيتا"، منظمة إسبانية مسلحة تشكلت من طلبة غاضبين، وسعت منذهي  -15

 )المترجم(انفصال إقليم الباسك عن إسبانيا وتأسيس دولة مستقلة.

https://elpais.com/diario/2000/02/07/espana/949878022_850215.html
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 Fundación Pluralismo yأن الحكومة أطلقت مؤسسة التعددية والتعايش ) ،جدير بالذكر

Convivencia ،FPC خالل دعم املنظمات الدينية غير الكاثوليكية( مع صالحيات لتعزيز الحرية الدينية من 

هذه  ظهور . كانت الجماعات البروتستانتية واليهودية مدعومة وكذلك الجماعات اإلسالمية لتجنب وتمويلها

خر والبحوث والسياسات العامة لتشجيع اآل  نشاطالشجعت الحكومة الجديدة و "إشكالية".  وكأنهااألخيرة 

 روعاتواملشمن خالل تمويل املنظمات  CIEعلى  FPC، تحايل ةصارخ وبصورةاالندماج االجتماعي. 

 اإلسالمية مباشرة.

 

ا ابط دولية :خامسا  رو

 بعض املنظمات اإلسالمية األولى في إسبانيا من أعضاء جماعة اإلخوان املسلمين أسستكما رأينا، 

 . هاومتعاطفين مع

عام  AMEلديه سجل طويل اآلن: أسس فتاتاري. هي رياي ة رحلاملالشخصية البارزة املتبقية من تلك 

في اللجنة االستشارية للحرية الدينية التي صاغت قانون الحرية  اعضو   وكان. 1990عام  UCIDEو 1971

؛ وهو الرئيس الحالي 1988بكر في مدريد منذ افتتاحه عام  يكان إمام مسجد أب وكذلك؛ 1980الدينية لعام 

 عايش"."مؤسسة التعددية والت CIEلـ 

بكر هما  يومسجد أب AMEأن  الشكوك بعض تزعمباإلخوان املسلمين، لكن  لهأي صلة  تاتاري ينفي 

، وهو الجهاز التمثيلي لجماعة اإلخوان املسلمين في FIOEجزء من اتحاد املنظمات اإلسالمية في أوروبا 

 أوروبا.

أن وجود اإلخوان  بداات من القرن العشرين، يمنذ منتصف الثمانينيات وحتى أواخر التسعينو 

ا ما. ومع ذلك، فإن ظهور مجتمع إسالمي كبير أعاد إحياء اهتمام املنظمة  املسلمين في إسبانيا محدود نوع 

ا 
 
 فاعلة.دولية أخرى بالبلد وجلب معها أطراف

 

ا  العدل واإلحسان :سادسا

" اإلسبانن و في البداية "املتحول عليهااالستيالء على املجموعة التي كان يسيطر  جرى في الوقت نفسه، 

، 2006قيادة جديدة قريبة من السلطات املغربية في عام  طةابوس(، JIEمن اللجنة اإلسالمية اإلسبانية )

 املتحكم بأنها السالح الرئيس FEERI، وصفت االستخبارات اإلسبانية 2011بحلول عام و كما رأينا أعاله. 

 ملهاجرين املغاربة في إسبانيا.با
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هذا التغيير من املتحولين، الذين اتهموا القادة الجدد بأنهم "يتقاضون رواتبهم من اململكة  ُيقبللم 

االتحاد في األصل بدعم من املجلس األوروبي املدعوم  أسسالعربية السعودية". ومع ذلك، وكما رأينا، فقد 

 املسا تمن السعودية. كان
 
للهجمات بسبب عالقته بنظام  اجد وزعيم املتحولين "منصور اسكوديرو" هدف

 معمر القذافي.

، عندما أصبح املغربي منير بن جلون، 2012عام  FEERIالقيادة املوالية للمغاربة  تأي حال، استبدل في

ا لالتحاد.  وهو حزب إسالمي  بن جلون مقرب من حزب العدل واإلحسان،اأن  ظنيُ و املولود في املغرب، رئيس 

 جلون أنه عضو فيه. بنا إنكارعلى الرغم من  مغربي،

. وهو غير مرتبط باإلخوان 1973العدل واإلحسان عام  حزبالشيخ "عبد السالم ياسين"  املرحومأسس 

أن ياسين استلهم من كتابات حسن البنا واعتمد نموذجه التنظيمي. الحركة غير  من رغمال علىاملسلمين، 

 200.000في املغرب بسبب رفضها للنظام امللكي، لكن السلطات تتغاض ى عنها، وتزعم أن لديها  رخصةم

املنظمة الوطنية للحوار  تمثلها إذاملغتربين في فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا،  فيلها تأثير كبير و  عضو.

(، ولها مكاتب في Organización Nacional para el Diálogo y la Participación ،ONDAواملشاركة )

 مدينة مدريد( وبرشلونة وغرناطة وعدد من البلدات واملدن األخرى. ضواحيخيتافي )

، لكن قيادته املحرومينمن الصوفية نشاط يستهوي العمال املغاربة  املستمدالعدل والصدق  روحإن 

رية السياسية والفرص ا وراء الحالطبقة الوسطى الذين غادروا بالدهم سعي   منونساء  نتتكون من شبا

على البلد الذي  نشاطهمركز تياالقتصادية. إنهم ينكرون وجود روابط رسمية مع املنظمة األم في املغرب، و 

 تبنته.

 

ا  خوانعودة اإل : سابعا

الحديثة عن نشاط اإلخوان املسلمين في إسبانيا االنتباه إلى الرابطة اإلسالمية  التقاريرما تلفت  اغالب  

، Liga Islámica para el Diálogo y la Convivencia en Españaللحوار والتعايش في إسبانيا )

LIDCOE).)16  و 
ُ
 ،نترنت"اتحاد املنظمات اإلسالمية في أوروبا" على موقعها على اإل  FIOEذكر عضويتها في ت

تحديثها  يجري و ، ااملوقع ثنائي اللغة إسباني/ عربي، لكن محتوياته مختلفة. النسخة العربية أكثر تطور  

ا غائبة عن النسخة اإلسبانية، بما في ذلك "الفتاوى".اأكثر انتظام   صورةب  17، وتتضمن أقسام 

في فالنسيا، على  ومقرها 2004عام  LIDCOEأسست الرابطة اإلسالمية للحوار والتعايش في إسبانيا 

االرغم من أنها تنظم 
 
تتعاون مع املجلس الثقافي  إذفي مناطق أخرى، ال سيما في كاتالونيا املجاورة،  نشاط

                                                            
 map.com/#!/LIDCOE-https://islamismاإلخوان المسلمين في إسبانيا. انظر:  LIDCOEوفقا لخريطة اإلسالموية في أوروبا، يمثل  -16
 أخرى أنواع، بينما تسرد النسخة العربية ستة 2015أكتوبر تشرين األول/ أغسطس وآب/ ، بين أنواع من النشاط باللغة اإلسبانية خمسة LIDCOEعلى سبيل المثال ، يسرد موقع  -17

-http://liga/و  http://liga-islamica.org/en/category/activities. قارن 2017مارس آذار/ و 2015نوفمبر تشرين الثاني/ ، بين من النشاط
islamica.org/ar/category/٪D9٪85٪D9٪86٪D8٪A7٪D8٪B4٪D8٪B7/ 
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ا ملعلومات و ومقره في برشلونة.  2000اإلسالمي السابق في كاتالونيا، الذي أنش ئ عام  رات ستخبااال وفق 

مّول اإلسبانية، 
ُ
 من قطر. CICCو LIDCOEكل من  ت

 فرعواإلغاثة اإلسالمية " LIDCOEتبدو و سباني من اإلغاثة اإلسالمية مقره في برشلونة أيضا. الفرع اإل 

من املصادر تشير إلى  الكن عدد   -فمواقعها ال تقدم أي معلومات عن مجالسها-إسبانيا" غامضة إلى حد ما 

 قيادة مشتركة لها. وجود

، اتهم تقرير للشرطة اإلسبانية منظمة اإلغاثة اإلسالمية بتمويل معسكرات تدريب للقاعدة 2002عام 

مزيد  جلبالخيري ها نشاط حاول في أفغانستان وتقديم الدعم اللوجيستي للجهاديين. وفي اآلونة األخيرة، 

 من التغطية اإلعالمية اإليجابية.

" بالقرب من فالنسيا. أالداياسة إسالمية في إسبانيا في "وراء مشروع بناء أول مدر  LIDCOEأن  ظنيو 

تلميذ، من الفتيان والفتيات، من روضة أطفال إلى  800وقد دعت الخطة إلى مدرسة تستوعب ما يصل إلى 

ى املشروع تبرعات من اململكة العربية السعودية وقطر والكويت لكنه توقف عند نفاد مدرسة ثانوية. تلّق 

 18األموال.

تجعل من الواضح أن املنظمات اإلسالمية املرتبطة باإلخوان املسلمين لديها مستوى  كلهاهذه املعلومات 

 (.ICCVتتمحور حول املركز الثقافي اإلسالمي في فالنسيا ) وهيعاٍل من النشاط في فالنسيا، 

 ICCV لدى لميناملس اإلخوان أطياف ظهرت، 2001يوليو  /تموز ي ف نشاطه وبدء، 2000بعد إطالقه عام 

"املركز الثقافي اإلسالمي" من خالل عقد االجتماع الثامن للمجلس اإلسالمي للفتوى واألبحاث، مع يوسف 

. وكان من بين املتحدثين والضيوف قادة اإلخوان وممثلو االجتماعات بنفسهترأس  الذيالقرضاوي 

 السلطات املحلية واإلقليمية وسلطات الوالية اإلسبانية.

في جدل عندما فقدت السيطرة على املسجد الكبير في فالنسيا، وهو مسجد  ICCV، تورطت 2004عام 

 ةسوري اأنهما يبدو  في-مجموعة أخرى،  استولت إذ. 1994متر مربع ومركز ثقافي افتتح عام  1000مساحته 

 وقد: الدخول  بطاقات شيفرة فكعلى املرافق من خالل تغيير األقفال و  -M-30بمسجد مدريد  ةمرتبط

ا للتطرف، مشير 
 
روني" وهو عضو اآنذاك "رضا الب ICCVإلى رئيس  ينجادلوا بأن الجامع الكبير أصبح عش

اتهم أنصار القيادة  19جزء من شبكة اإلخوان املسلمين. بأنهالتونس ي املعارض،  النهضةمعروف في حزب 

لديها نساء في قيادتها.  ICCVن السابقة املجموعة الجديدة بأنهم من التقليديين الذين يكرهون حقيقة أ

 امتنعت السلطات اإلسبانية عن التدخل في ما وصفته "بمسألة داخلية".و 

                                                            
   ,Hermanos “José María Olmoأنه اعترف بتعاطفه مع المنظمة. من رغمعلى الولة عن المشروع صالته باإلخوان المسلمين، ؤينفي رئيس المنظمة المس -18

Musulmanes busca dinero para abrir el primer colegio islámico de España,” El Confidencial, 20 September 2016, 
-islamico-colegio-primer-donantes-busca-musulmanes-20/hermanos-09-www.elconfidencial.com/espana/2016 in:

, 20 El País ; Ignacio Zafra, “Una entidad recauda 2,5 millones para abrir un colegio islámico en Valencia,”espana_1262469
https://elpais.com/ccaa/2016/09/20/valencia/1474382064_310654.html September 2016, in: 

أصبح موضع شك بسبب ارتباطه المزعوم بالقاعدة. وزعم أنصاره أن هذه  2005، ولكن عام  1994، وحصل على حق اللجوء عام 1988عاش الباروني في إسبانيا منذ عام  -19
حق  ألغين". ون السوريوأنها "اإلخوان المسلمب حددتالتي  2004ام التونسي أو الجماعة التي استولت على المسجد الكبير في فالنسيا عام المزاعم هي افتراءات ال أساس لها من النظ

 . انظر "قضية الباروني: ظل بن علي الطويل يأتي هنا.2008اللجوء عام 

https://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-20/hermanos-musulmanes-busca-donantes-primer-colegio-islamico-espana_1262469/
https://www.elconfidencial.com/espana/2016-09-20/hermanos-musulmanes-busca-donantes-primer-colegio-islamico-espana_1262469/
https://elpais.com/ccaa/2016/09/20/valencia/1474382064_310654.html
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ا في مبادرة رئيس الوزراء اإلسباني "خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو" من  ICCVكانت  ا متحمس 
 
مشارك

ا  ا، عقدت مؤتمر  2006يونيو  /حزيرانأجل "تحالف الحضارات". وفي  وان "تحالف الحضارات: عنبدولي 

 انواملركز اإلسالمي في فالنسيا. وكان من بين املشاركين إخو  LIDCOEعالم آخر ممكن" ، شارك في تنظيمه 

"اتحاد املنظمات اإلسالمية في أوروبا"، وسليم العوا،  FIOEن من بينهم أحمد الراوي، رئيس و ن بارز و مسلم

إلى جانب ممثلين عن املؤسسات اإلسبانية والدول العربية  ،يناألمين العام لالتحاد الدولي للعلماء املسلم

واملنظمات غير الحكومية وغيرها من الجمعيات اإلسالمية والحركات، مثل رضا بن خلدون من حزب العدالة 

 ا من شبكة اإلخوان.جزء   ّد يعوالتنمية املغربي، الذي 

حولة "أمبارو سانشيز روسيل"، التي تبقيادتها النسائية البارزة، ال سيما اإلسبانية امل ICCVاليوم تتميز 

  "مريم باروني". املولد تونسيةكانت أول امرأة ترأس جمعية إسالمية في إسبانيا، ورئيسها الحالي 

اوقد نجحت  ،حديثة ودينامية اآلنتبدو املنظمة    نجاح 
 
ؤسسات في تنمية العالقات مع امل املحوظ

"مؤسسة التعددية  FPCحصلت على تمويل من حكومة فالنسيا اإلقليمية، و و السياسية واألكاديمية. 

ا، مثل بنك   .La Caixaوالتعايش"، ومصادر خاصة أيض 

 

ا
ا
 الوجود السلفي :ثامن

أغسطس آب/ - 20الهجوم الجهادي الرئيس الثاني على األراض ي اإلسبانية في ساحة "الس رامبالس" لفت

سيما في كاتالونيا. هذه املنطقة وفالنسيا املجاورة  لى وجود الجماعات السلفية في البالد، الإاالنتباه  -2017

ا من  معظمهمهي موطن الجزائريين  الذين يعيشون في إسبانيا، وكثير منهم وصلوا في التسعينيات، فرار 

 (.FISسالمية )الحرب األهلية بين النظام الجزائري والجبهة السلفية للدعوة اإل 

 
 

خاصة قطر والسعودية ب من دول الخليج، و يقال إن الجماعات السلفية في املنطقة تتلقى أمواال

الشرطة الكاتالونية أنها تسيطر على ثلث املساجد وغرف الصالة في املنطقة  أفادت 2016والكويت، وعام 

الجناح "السلفي"  ذلكي املنطقة يتبعون من مسلمفي املئة  5 نسبةرب االكاتالونية، على الرغم من أن ما يق

 من اإلسالم.

عام ف. غريبة بحوادثقبل هجوم برشلونة، كان املسلمون في كاتالونيا يتصدرون عناوين األخبار  ماحتى و 

، أفيد بأن "محكمة الشريعة" في "تاراغونا" قد حكمت على امرأة مغربية بالرجم حتى املوت بتهمة 2009

 وإبالغ الشرطة بالوقائع. الزنا. وتمكنت الفرار

                                                            
وقد أعلن  اإرهابيً  الحادث كان، " وسط مدينة برشلونة اإلسبانيةا وأصيب عشرات في عملية دهس بشاحنة في ساحة "الس رامبالسشخصً  13قتل ، 2017 أغسطس /آب 17في  -20

 )المترجم(تنظيم داعش مسؤوليته عنه.
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 دي يوبريغات"، 2016 أبريل /في نيسانو
ّ

برشلونة،  نم ابعيد   ليس، دعت منظمة إسالمية في "كورنيال

ألقى خطبة الجمعة في مسجد و داعية سعودي كان قد أشاد بأسامة بن الدن على شاشة التلفزيون القطري. 

 تحقيق من وزارة الداخلية اإلسبانية. ، األكبر في كاتالونيا، ما أدى إلىي"التوبة" املحل

اإلمام  ترحيل جرى ، 2018املاض ي  مارس /آذارفي فإسبانيا.  فيفي الواقع، يبدو أن السلفية في ازدياد 

على األمن القومي بعد أن كان  اشكل خطر  ي ألنهالسلفي ملسجد في بلدة "كوريال" في "نافارا" إلى وطنه املغرب 

 
 
 21راث اإلسالمي في الكويت، التي اتهمت بتمويل القاعدة وداعش.بجمعية إحياء الت امرتبط

"جمعية التوعية"، وهي حركة عبر وطنية  التبليغ جماعةتضم الحركة السلفية تيارات مختلفة. وأكبرها 

 100"أممية" أسست في شبه القارة الهندية في عشرينيات القرن العشرين، وهي اآلن موجودة في أكثر من 

، غرب Dewsburyمقرها األوروبي في -بلد حول العالم. في أوروبا تتمتع بمتابعة كبيرة في اململكة املتحدة 

سبانيا في منتصف الثمانينات ولها حضور كبير إجيكا وهولندا. وصلت إلى وكذلك في فرنسا وبل -يوركشاير

بين املهاجرين الباكستانيين، ومعظمهم  ةرئيس صورةبو خاصة في كاتالونيا وفي سبتة، ب، و كلها في أنحاء البالد

 حضور بين املغاربة واإلسبان املتحولين. لهايعيشون في برشلونة، ولكن أيضا 

عقيدتها من خالل النشاط التبشيري وال تدعو إلى العنف، لكن خطابها يؤكد  بنشر التبليغ جماعة تقوم

يؤدي في بعض األحيان  ماأهمية املمارسة اإلسالمية األرثوذكسية، ويرفض الديمقراطية والقيم الليبرالية، 

 إلى التطرف العنيف.

سعوا إلقامة عالقات جيدة مع لكنهم  ،" التفاعالت االجتماعية مع غير املسلمينيغيون "التبل يحبذ ال

التبليغ  جماعةفي  ازعيم   ّد ُيعالسلطات اإلسبانية. ومن األمثلة البارزة هنا "لحسن ساو"، وهو مهاجر مغربي 

، أصبح رئيس 2002ملسجد "طارق بن زياد" في برشلونة أكثر من ثالثة عقود. عام  افي كاتالونيا وكان إمام  

عم من الحكومة اإلقليمية. ومع ذلك، ودُ  ُرقيالذي  LIDCOEكاتالونيا املرتبط بـ املجلس الثقافي اإلسالمي في 

 قد تسببت في بعض األحيان في إثارة الشكوك واملخاوف. التبليغاألشخاص املرتبطين بحركة  نشاطفإن 

ث دحواوجيزة من ة مّد في الواقع، أصبحت أجهزة األمن اإلسبانية مهتمة ألول مرة بجماعة التبليغ بعد 

. وفي تلك األوقات، ظهر أن ممثل القاعدة في إسبانيا "عماد الدين بركات يركاس" 2001سبتمبر  /أيلول  11

لتجنيد بعض اإلرهابيين الذين ذهبوا لتنفيذ الهجمات  التبليغالدحداح"، استخدم شبكات  يامللقب بـ "أب

 22لى التوالي.، ع2004مارس  /آذارو  2003 مايو /في الدار البيضاء ومدريد في أيار

كان  الذيسباني الوحيد في غوانتانامو "حامد أدبر الرحمن" اإل  لسجينا ياإلرهاب هب األخرى  الصلة

التعرف  جرى في مسقط رأسه "سبتة" قبل أن يسافر إلى أفغانستان. وكذلك فقد   التبليغ يتردد على دوائر

                                                            
ن سياستها في توسيع صالحياتها. من الجدير بالذكر أنه م ا" على التعامل مع األقليات الدينية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية اإلسبانية جزءً Generalitatتحرص منظمة " -21
 غة الكاتالونية.التي تقدم محتويات باللغة الكاتالونية واإلسبانية، فإن المجلس الثقافي اإلسالمي في كاتالونيا يقدم فقط محتوياته على اإلنترنت بالل معظمهاالمواقع الكاتالونية  خالفب

، أُفرج عنه بعد أن قررت 2006قل إلى إسبانيا. عام ، عندما نُ 2004إلى  2002وسلم إلى السلطات األمريكية. كان في غوانتانامو من  2001 الرحمن عام قبض على حامد أدبر -22
 الحصول عليها في غوانتانامو غير مقبولة. جرىالمحكمة العليا اإلسبانية أن األدلة التي 
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بض، عندما 2006التبليغ عام  معلى اتصال إ
ُ
ا، معظمهم في ملقة و  18على  ق  إذيدا، لشبيلية والإشخص 

 اتهموا بتجنيد "الشهداء" إلرسالهم إلى العراق.

في برشلونة واتهموا باإلعداد لهجمات  -عشرة باكستانيين وهندي واحد-ا مهاجر   11، اعتقل 2008عام 

اإرهابية. كان زعيمهم، "معروف أحمد مرزا"،  ا بشر في مس تبليغي   جد طارق بن زياد.باكستاني 

"، بتحريض هجوم لساطي، "عبد الباقي اغي، قامت جماعة النور اإلسالمية التي كان إمامها التبلياوأخير  

 ، في ريبول، في مقاطعة جيرونا الكاتالونية.2017برشلونة 

 

 اًلستنتاجات

ا ت من السكان. في املئة  4 لىمليوني شخص، أو ما يزيد ع من حوالىتكون الجالية املسلمة في إسبانيا حالي 

نرى  هكذاولدوا في البالد.  الثلثينحوالى اإلسبان، ومن بين هؤالء،  املتحولينمن في املئة  43رب اما يق منهم

 كيفية ممارستهم لدينهم. فيأنها مجموعة متنوعة من حيث األصول القومية والعرقية و

نظرة  2010و  2006كية بين عامي قدمت سلسلة من االستطالعات التي كلفت بها الحكومة االشترا

. لقد استطلعوا فقط املهاجرين املسلمين، ومواقفهم مطمئنة إلى معتقدات املسلمين املقيمين في إسبانيا

في  94وفي املئة  85سبان "املتحولين"، وأعربت األغلبية الساحقة عن آراء معتدلة. بين وليس املسلمين اإل 

ف املئة  77 وبينتخدام العنف للدفاع عن املعتقدات الدينية أو نشرها. نه من غير املقبول اسإقالوا املئة 

أن اإلسالم متوافق مع الديمقراطية وحقوق اإلنسان. ربما األهم من ذلك، أن نسبة  ذكروافي املئة  88و

في املئة  74 ظنيذلك،  فوق أو أقل. و في املئة  5الذين يتبنون وجهات نظر مرتبطة باإلسالم املتطرف كانت 

 أنفسهم مدمجين في املجتمع اإلسباني.ون ّد في املئة يع 83أن املهاجرين يعاملون بشكل جيد في إسبانيا، و 

فيها أعلى نسبة من  ظنتأن إسبانيا كانت الدولة الغربية التي  2013نقيض ذلك، أظهر استطالع عام ب

 ات النزاعات حول بناء املساجد التي غالب  الناس أن اإلسالم "غير متوافق مع الغرب". شهدت إسبانيا عشرا

في محيط املدن أو في  ااملشروع أو يوافقون على موقع بديل، غالب   بتأجيلقبول املسلمين  إلىما تنتهي 

في كاتالونيا التي تعد موطنا ألكبر عدد من السكان  معظمها املجمعات الصناعية. وقعت تلك الصراعات

  23وحيث قام عدد من البلدات بحظر غطاء الوجه. -نصف مليون شخصأكثر من  -املسلمين في البالد 

 انتصارات بتحقيق لإلسالم علنياملنطقة الوحيدة التي قام فيها حزب معارض  اكاتالونيا هي أيض  

، على الرغم من أن الرقم انخفض 2011عام  كاتالونيامجلس مدينة  فيأعضاء  هممن 67 انُتخب: انتخابية

 .2015عام  8إلى 

                                                            
  االحتجاج بأن المسألة ال تندرج ضمن اختصاص السلطات البلدية.  إذ جرى، 2013لته المحكمة العليا عام بعترضت الجماعات اإلسالمية على غطاء الوجه، وقا -23



 
 15 

، على 1992التنفيذ البطيء وغير املتساوي التفاق التعاون لعام  اتشجب املنظمات اإلسالمية دوري  

 سبيل املثال من حيث توفير معلمي التربية الدينية في املدارس.

أن إسبانيا هي الدولة  2017عام  Chatham Houseفي الواقع، أظهر استطالع آخر أجرته مؤسسة 

ا من الذين شملهم االستطالع"، في املئة  41لحظر على ترامب على الهجرة اإلسالمية " األوروبية األقل تأييد 

 في أملانيا.في املئة  53في اململكة املتحدة وفي املئة  47مقارنة بـ 

ا  للزيادةم "املستويات املرتفعة واملنخفضة" وّ يق إذ، أشير إلى تقرير ملعهد إلكانو امللكي املرموق، ختام 

الغياب العام للصراعات االجتماعية وعدم وجود حركات كراهية  بسبب إسباينالهجرة إلى املضطردة من ا

أن يقوموا بمعالجة هذه العقبة في و على املسلمين أن يتخذوا جانب الحذر،  أنلألجانب. ومع ذلك، يبدو 

ا. اندماجهم يكون  أن يريدون  واذا كانإ لدينهم تهمممارس  ناجح 

 

 Ana Belén Soage :الكاتب

الشرق األوسط. محاضرة في جامعة سوفولك في "السياسة في آنا بيلن سواج، دكتوراه في دراسات 

ا من املقاالت ومراجعات الكتب والدراسات حول القضايا املتعلقة باإلسالم  الشرق األوسط". نشرت عدد 

ا في جمعية  كبير 
 

ا في الشرق األوسط. تعمل محلال وعضو  .Wikistrat السياس ي، والعالقات الدولية خصوص 

 .سياسة والدين واأليديولوجيا، تقيم في مدريدفي هيئة تحرير ال

 املترجم: زياد املبارك

كاتب ومترجم سوري، يحمل إجازة في اآلداب، يعنى بالترجمة والبحوث االجتماعية واالقتصادية، يقيم 

 في دمشق.

 

 Islam in Spain: A Story of Many Strands اسم املادة األصلي

 Ana Belén Soage الكاتب

 European Eye On Radicalization مكان النشر وتاريخه

-https://eeradicalization.com/islam-in-spain-a-story-of رابط املادة

many-strand 

 23/5/2018 اريخ النشرت

 ياد مباركز ترجمة
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