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•   بدايــة   نرجو   إلقــاء   الضوء   عــى   الوقف  

 اآليسلندي   الذي   تتولون   إدارته؟

2010ماع   هــسيسأت   مت   فقولام،   وهو   يسعى   إىل  

 تعزيز   مبــدأ   املواطنة   الكاملة   للمســلمني   يف   املجتمع  

 اآليسلندي،   كما   يعمل   عىل   نرش   ثقافة   الحوار   والتواصل  

 الحضاري   بني   مكونات   املجتمع   اآليســلندي  . ويف   عام  

2012م   تــم   رشاء   مبنى   وتحويله   إىل   وقف   مســجد  

 آيســلندا   الكبري   الذي   يعترب   أول   وقف   إسالمي   مملوك  

 للمسلمني   يف   آيسلندا،   وقد   تربع   برشائه   خادم   الحرمني  

 الرشيفني   امللك   عبد   الله   بن   عبــد   العزيز،   رحمه   الله،  

 فهو   الذي   تكفل   برشاء   هذا   املبني   ليكون   أول   مســجد  

 يف   تاريخ   اإلســالم   يف   هذه   الجزيــرة،   وهو   اآلن   يقوم  

 بدوره   عىل   أكمل   وجه   ويســتفيد   منه   كل   املسلمني،   بل  

 وحتى   غري   املســلمني،   فوقف   آيسلندا   اإلسالمي   يضم  

 مسجد   آيسلندا   الكبري   التابع   للوقف   كما   يضم   مدرسة  

 لتعليم   اللغة   العربية   والثقافة   الدينية   تتم   الدراسة   فيها  

 يومني   يف   األسبوع   هما   يوما   السبت   واألحد،   حيث   نقوم  

 باالهتمام   باألوالد   ونقدم   لهم   األكل   واللعب   واملسابقات،  

 كما   نقوم   بعمــل   مخيمات   لهم   يف   أوقات   العطل   داخل  

 املسجد   بحيث   يأتي   األوالد   وينامون   يف   املسجد   ويصلون  

التقارب الذي يقوده العيسى يجعل العالم أكثر أمنا

العسكري: نسعى ألن يصبح اإلسالم 
في آيسلندا نموذجًا يحتذى 

حوار  : توفيق   محمد   نرصالله

ضيفنا   يف   هذا   الحوار   هو   األســتاذ   عبدالكريم   العسكري،  
 املدير   التنفيذي   لوقف   آيســلندا   اإلسالمي،   الذي   استضفناه   يف  
 هذا   الحوار   وناقشــنا   معه   أبرز   األنشطة   التي   يقوم   بها   وقف  
 آيسلندا   اإلسالمي   لخدمة   املسلمني،   وال   سيما   املهتدين   الجدد،  
 كما   ناقشــنا   معه   مستقبل   اإلسالم   يف   آيســلندا   واحتياجات  
 املسلمني   وكيف   يمكن   الحفاظ   عى   هوية   أبناء   املسلمني   يف   دول  
 األقليات   املســلمة   ودور   وسائل   التواصل   االجتماعي   يف   التأثري  
 عى   الشــباب   وتجنيدهم   من   قبل   الجماعــات   املتطرفة   التي  

 ترتبص   بهم   يف   ظل   عزوف   الشــباب   عن   ارتياد   املساجد   نظرا   للمشاكل   بني   القائمني   عى   إدارتها،وغريها 
ذلك الكثري،   فإىل   نص   الحوار : 
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 الصلوات   الخمس   فيه   لكي   يعتادوا   عىل   املكان . 

•   ما   أبرز   األنشطة   التي   يقوم   بها   الوقف   لخدمة  
 املسلمني،   وال   سيما   املهتدين   الجدد؟

أبرز   األنشــطة   التي   يقــوم   بها   وقف   آيســلندا  
 ةمــسقم   ،يملاسلإاعىل   أربعة   محاور،   املحور   األول  
 يتضمن   األنشــطة   التي   تقدم   لكل   املسلمني   الذين   أتوا  
 من   بلدانهم،   كأداء   الصلوات   الخمس   يف   املسجد   وخطب  
 الجمعة   ورمضان   واألعياد   ودعوة   العلماء   واملشــايخ  
 للحضور   آليســلندا   وااللتقاء   بهم   وتوعيتهم   ونصحهم  
 وإرشــادهم   وإلقاء   املحارضات   والــدروس   الدينية  
 لهم  . أما   املحور   الثاني   فقــد   خصصناه   ألبنائنا،   أبناء  
 املســلمني،   وكيف   يمكن   املحافظة   عليهم  . أما   املحور  
 الثالث   فقد   خصصناه   لألنشــطة   التي   تقدم   للمهتدين  
 الجدد،   فكما   تعلمــون   فإن   املهتدي   الجديد   يحتاج   إىل  
 رعاية   مثله   مثل   الطفل   الصغري،   ألنه   عندما   يسلم   يرتك  
 أهله   وكل   يشء   وراءه،   من   ســهر   وملذات   وشــهوات،  
 وبالتايل   هو   بحاجة   إىل   جهة   حاضنة   تعوضه   وتغطي  
 له   هذه   االحتياجات،   وهذا   مــا   يقوم   به   الوقف،   حيث  
 يأتي   املســلم   الجديد   ويتدرج   معه   يف   التعليمات   ويبدأ  
 معه   بإداء   الصلوات   وحفظ   قصار   الســور   والتدرج   يف  
 التكاليف   الدينيــة   الرشعية  . أما   املحور   الرابع   واألخري  
 فقد   خصصناه   لجرياننا   من   غري   املسلمني،   حيث   نقيم  
 لهم   يف   الشــهر   ما   يســمى   باليوم   املفتوح،   وهو   يوم  
 نخصصه   لهم   وتكون   الدعوة   مفتوحة   للجميع،   حيث  
 نقدم   لهم   الشــاي   والقهوة   والحلويات   داخل   املسجد  
 لكي   يحرضوا   للمســجد   ويتعرفوا   عليه،   ألن   املسجد  
ً   لهم  . وللتعريف   باملسجد   ألفنا   ً   مبهما  كان   قديما   مكانا
 )،ملاسلإا   في   دجسلما   وه   ام  ( هانيمــس   اباتكعرفنا   فيه  
 باملسجد،   وهذا   جعل   غري   املســلمني   يزورون   املسجد  

 ويتعرفون   عىل   اإلسالم   بطريقة   حضارية . 

•   كم   عدد   املساجد   يف   آيسلندا؟

يوجد   يف   آيسلندا   مسجد   واحد،   وهو   املسجد   الكبري،  
 إضافة   إىل   مصليني   وكلها   تقع   يف   العاصمة   ريكيافيك . 

•   ما   مدى   اإلقبال   عى   اإلسالم   يف   آيسلندا؟

الحمد   لله   يف   السنوات   األخرية   بعد   بناء   هذا   الرصح  
 واملسجد   الكبري   يف   آيســلندا   بدعم   من   خادم   الحرمني  
 الرشيفني   امللك   عبد   الله   بن   عبــد   العزيز،   رحمه   الله،  
 أصبح   هناك   إقبال   من   غري   املسلمني   عىل   اإلسالم،   سواء  
 من   أهل   البلد   أو   من   الزوار   والسياح   آليسلندا،   وأصبحنا  
 نجتمع   مع   أصحــاب   الديانات   األخرى   التي   ذكرت   أن  
 34لياوــح   اهددعديانة   معتمــدة   كديانة   أو   كثقافة  
 ونتحدث   عن   األمور   املشــرتكة   التي   تخدم   اإلنسانية،  

          المملكة العربية السعودية 
رائدة المسلمين في العالم وهي تضم 

قبلتهم 

           فخور بجهود معالي الشيخ 
د. محمد العيسى ألنه قدم الشىء 

الكثير للبشرية 
..
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 وكل   واحد   منا   يضع   ما   يؤمن   به   يف   بيته   أو   مســجده  
 أو   كنيســته،   بحيث   عندما   نأتي   لهذا   االجتماع   يكون  
ً   يخدم   البلد،   نركز   فيه   عىل   املشــرتكات   ً   عاما  اجتماعا
 التي   يوجد   فيها   ما   يجمعنا   أكثر   مما   يفرقنا،   لذا   تجدنا  

 نركز   عىل   ما   يجمعنا   وندع   ما   يفرقنا،.

•   ماذا   ينقص   املسلمني   يف   آيسلندا؟

املســلمون   ينقصهم   زيارة   علماء   اململكة   العربية  
 السعودية   إىل   هذه   البالد؛   لتصحيح   املفاهيم   الخاطئة  
 واملغلوطة   لدى   اآليسلنديني   عن   اإلسالم،   والتي   يتلقونها  
 من   اإلعالم   اآليســلندي  . نحتــاج   إىل   من   يصحح   هذه  
 املفاهيم   واألفكار   التي   أصبحت   مثل   الســموم،   خاصة  
ً   يف   أعداد   الدعاة  . أيضا   املسلمون   وخاصة    أن   لدينا   نقصا
 املهتدين   الجدد   بحاجة   إىل   دعوتهم   إىل   الحج   والعمرة؛  
 ألن   هذه   البالد   منسية   وال   توجد   لدينا   سفارة   للمملكة،  
 فنحــن   نعترب   معزولني   عن   العالم   اإلســالمي،   ونحن  

 بحاجة   إىل   اململكة   العربية   الســعودية   ألن   تكون   حلقة  
 وصل   بني   املســلمني   يف   آيســلندا   وبني   بقية   املسلمني  
 يف   العالم   اإلســالمي،   ملا   لها   من   ثقل   إسالمي،   كرائدة  

 للمسلمني   يف   العالم   ولها   يتجهون   يف   صلواتهم . 

•   هل   فعالً   الخالفات   بني   إدارات   املساجد   أدت  
 إىل   عزوف   الشباب   عن   ارتياد   املساجد   وبالتايل   عدم  

 القيام   بدورها   الديني   والرتبوي   كما   ينبغي؟   

نعم   هذا   هو   الحاصل   بالفعل،   أكرب   املشاكل   املوجودة  
 يف   الغرب   هي   الخالفات   بني   إدارات   املساجد،   هناك   من  
 يتصدر   املشهد   دون   التجرد   من   األنا،   فكل   واحد   يقول  
 أنا   الرئيس   وأنا   الذي   أدير   املســجد   وأنا   عىل   الصواب  
 واآلخر   عىل   خطأ   يف   ظل   عدم   وجود   مســاحة   للجلوس  
 والحوار   والحديث   لتغليب   املصلحة   العامة   عىل   املصلحة  
 الشــخصية،   هذه   املشــاكل   أدت   إىل   عدم   قيام   معظم  
 املســاجد   يف   أوروبا   بدورها   يف   إيصال   فكر   اإلســالم  



العدد: ٦٤٨ محرم ١٤٤٢ هـ ـ سبتمرب ٢٠٢٠م36

 الحقيقي   الذي   حث   عليــه   ديننا،   والذي   دعا   إليه   نبينا  
 صىل   الله   عليه   وسلم،   والذي   يتميز   بالوسطية   واالعتدال  
 ونــرش   املحبة   بني   البرش،   كل   هذا   بســبب   تعصب   كل  
 واحد   منهم   ودفاعه   إما   عن   عصبيته   وإما   عن   جنسيته  
 وإما   عن   مذهبه،   ويكفر   اآلخر،   فكل   واحد   يدعي   أنه   هو  
 املعصوم   والثاني   عىل   خطأ   بدالً   من   أن   يقول   كلنا   عىل  
 صواب   وينبغي   أن   نجلــس   ونتحاور   ونبحث   عن   حل  
 وسط   يريض   الجميع،   ولألسف   انعكست   هذه   الخالفات  
 سلبا   عىل   األبناء   وأدت   إىل   عزوفهم   عن   ارتياد   املساجد  
 وجعلتهم   يف   حرية   يبحثون   عن   مالذ   آمن   لهم،   مع   أنهم  
 يحبون   اإلسالم   ولكنهم   لم   يجدوا   قائدا   لهم   يرشدهم   إىل  
 الطريق   الصحيح،   ونتمنى   من   رابطة   العالم   اإلسالمي  
 نب   دمحم   روتكدلا   خيــشلا   اهنيمأ   لياعم   ةدايقبعبد  
 الكريم   العيىس   أن   تقوم   بهذا   الدور،   وهو   قيادة   وتوجيه  

 شباب   املسلمني   يف   الغرب . 

•   كيف   ترون   جهود   رابطة   العالم   اإلسالمي   وما  
 تقدمه   لإلسالم   واملسلمني   يف   مختلف   دول   العالم؟

جهود   رابطة   العالم   اإلســالمي   يشهد   بها   القايص  
 والداني،   الكل   يشــهد   بأعمالها   وأنشــطتها   يف   العالم  
 كله،   سواء   يف   مجال   نرش   اإلسالم   والدفاع   عن   دين   الله  
 وتصحيح   الصورة   املغلوطــة   عنه   أو   يف   مجال   الدفاع  
 عن   قضايا   املسلمني   ومنارصتهم،   أو   يف   املجال   اإلغاثي  
 والدعــوي،   ونحن   دائما   نقول   يف   كل   مــكان   أن   بقاء  
 واســتمرارية   رابطة   العالم   اإلسالمي   صمام   أمان   لكل  
 املسلمني   يف   العالم،   ومع   أن   آيسلندا   دولة   نائية   وبعيدة  
 وعدد   املســلمني   فيها   ثالثة   آالف   مسلم   تقريبا،   إال   أن  
 الســكان   األصليني   يف   هذه   الدولــة   ال   يكنون   أي   عداء  

 لإلسالم   واملسلمني . 

•   عى   ذكر   معايل   الشيخ   الدكتور   محمد   العيىس  
 األمني   العام   لرابطة   العالم   اإلسالمي  .. كيف   ترون  

 جهود   معاليه   يف   نرش   الوسطية   واالعتدال   يف   العالم  
 من   خالل   زياراته   الدولية؟

أنا   فخور   جدا   بجهود   معاليه؛   ألنه   قدم   اليشء   الكثري  
 للبرشية   وليس   فقط   لإلســالم،   حيــث   يقوم   برحالت  
 مكوكية   عرب   العالم   لتحقيق   هذه   األهداف   الســامية،  
 فتجده   اليوم   يف   أمريكا   واليوم   الثاني   تجده   يف   كمبوديا  
 أو   إيطاليــا   أو   يف   أوروبا،   وبعدها   تجــده   يف   إفريقيا،  
 وهكذا   دون   كلل   أو   ملل،   فالرجل   ال   ينام،   نذر   نفســه  
 لخدمة   اإلسالم   واملســلمني،   كما   أن   هذا   التقارب   الذي  
 يقوده   معاليه   مع   أصحاب   الديانات   األخرى   ســيجعل  
 العالم   يف   سلم   وســالم   وأمن   وأمان   وحب   ووئام   بني  
 كل   األطياف   يف   العالم   كله،   فمعاليه   قدم   اليشء   الكثري  
 لإلنسانية   جمعاء   وليس   فقط   للعالم   اإلسالمي،   فعندما  
 يقوم   معاليه   بزيــارة   غري   املســلمني   كالنصارى   أو  
 البوذيني   أو   اليهود   ويجلس   ويتحاور   معهم   يكون   بهذا  
 قدم   شيئا   كثريا   للعالم   أجمع،   أسأل   املوىل   أن   يجعل   كل  
 ما   قدمه   لإلسالم   واملســلمني   يف   موازين   حسناته،   وأن  

 يجزيه   خري   الجزاء . 

•   كيف   يمكن   تعزيز   الوســطية   واالعتدال   يف  
 املجتمعات   املسلمة   وخاصة   بني   الشباب؟

يمكن   تعزيز   الوسطية   واالعتدال   بطرق   عدة،   منها  
 عن   طريــق   العلماء   والدعاة،   وذلــك   بتغيري   الخطاب  
 الديني   لديهم،   وعن   طريق   وسائل   التواصل   االجتماعي،  
 وعن   طريق   الرســائل   واملحارضات   القصرية،   بحيث  
 نركز   عــىل   بعض   القضايا   يف   دقيقتــني   أو   ثالث   فقد  
 يعالج   ذلك   قضية   كبــرية،   وعن   طريق   محاربة   كل   ما  
 يؤدي   إىل   التكفــري   وخاصة   عن   طريق   اإلنرتنت  . يجب  
ً   ألن   الخصم    محاربة   األفكار   الســلبية   الشــاذة   علميا
 يرتبص   بأبنائنا   ويوهمهم   ويأتي   لهم   بآية   أو   بحديث  
 ويقول   لهم   إن   هذا   هو   اإلســالم،   فيجب   أن   نرد   عليهم  
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 بالطريقة   نفسها   دون   أن   ننكر   اآلية   أو   الحديث،   ولكن  
 نبني   لهم   التفسري   الصحيح   لآلية   والحديث   وليس   فهم  

 هؤالء   الغالة . 

•   وكيف   يمكن   تنشئة   جيل   من   املهتدين   الجدد  
 يكونون   يف   املستقبل   سفراء   للوسطية   واالعتدال؟

بالنســبة   لألبناء   الذين   ولدوا   يف   هــذه   الدول   من  
 األقليات   وكذلك   من   املهتدين   الجــدد،   يجب   علينا   أن  
 ننشئهم   عىل   النهج   الصحيح   منذ   البداية،   بحيث   يكون  
 فهمهم   لإلسالم   الوسطي   املعتدل،   وأن   نبعدهم   عن   كل  
 ما   يؤدي   إىل   التشدد   والتكفري،   وكل   ما   يؤدي   إىل   رضب  
 األمة،   وأن   نقدم   برامج   عرب   وسائل   التواصل   االجتماعي  
 تدعو   إىل   الوســطية   واالعتدال   بأسلوب   مبسط   للنشء  
 وللمهتدين   الجدد،   ألن   الطفل   الصغري   سيكرب   حسبما  
 تشكله،   فلو   أنشأناهم   عىل   الدين   الوسطى   فسيكربون  
 وسيكونون   نواة   ودعاة   لإلسالم   واملسلمني   داخل   هذه  
 البلــدان،   خاصة   أنهم   يتقنون   لغــة   البلد،   وأنهم   من  
 أبنائه،   وتأثروا   بتقاليده،   وال   شك   سيكونون   أفضل   من  
 غريهم   ممن   يأتون   من   دول   عربية   ألن   تأثريهم   سيكون  
 أكرب   وسيصبحون   يف   املستقبل   هم   أصحاب   القرار،   لذا  
 يجب   أن   نربي   أبناءنا   عىل   الوسطية،   وأن   نبعدهم   عن  
 كل   الفتاوى   القديمــة   املضللة   التي   كانت   تحث   أبناءنا  
 يف   الغــرب   عىل   عدم   املشــاركة   يف   االنتخابات   والعمل  
 السيايس،   يجب   أن   نبعدهم   عن   كل   هذه   األفكار   الهدامة  
 وأن   نخرجهم   من   فقه   األقليات   إىل   فقه   املواطنة،   ألنهم  
 مواطنون   أصليون   يف   هذه   البلدان،   وســفراء   لإلسالم  

 واملسلمني . 

•   ما   مدى   انتشــار   ظاهرة   اإلسالموفوبيا   يف  
 آيسلندا؟

   نحن   يف   الوقف   اإلســالمي   بدأنــا   نكون   عالقات  
 جيدة   مع   الجميع،   ننســج   خيوطا   ونبني   قنطرات   بني  

 املسلمني   وبني   غري   املســلمني   يف   البلد   الواحد،   نعرفهم  
 باإلســالم،   وأننا   جميعا   مواطنون   يف   هذا   البلد،   فقط  
 نختلف   عنكم   بأن   ديننا   اإلسالم،   ونحن   نرحب   بكم   يف  
 كل   وقت،   ونرحب   بالحوار   معكم،   والحمد   لله   أتت   هذه  

 الجهود   أكلها.

•   أخريا   كيف   تقيمون   زيارة   معايل   األمني   العام  
 لرابطة   العالم   اإلسالمي   الشــيخ   الدكتور   محمد  

 العيىس   آليسلندا؟

كانت   زيارة   تاريخية   ناجحــة   بجميع   املقاييس،  
 بل   تعــد   من   أفضل   الزيارات   التــي   قامت   بها   قامات  
 إسالمية   يف   تاريخ   آيسلندا،   وتعد   هذه   أول   زيارة   ألمني  
 عام   لرابطة   العالم   اإلســالمي   لهذه   البالد،   حيث   قام  
 معاليه   بزيارة   كبري   األســاقفة   يف   آيسلندا،   وزار   أكرب  
 كنيســة   فيها،   واســتمع   إىل   رشح   مفصل   عن   تاريخ  
 املسيحية   واألعمال   التي   يقوم   بها   املسيحيون،   وتكرم  
 معاليه   بمشاركة   الكنيسة   يف   املحافظة   عىل   البيئة،   وذلك  
 باملشاركة   يف   زراعة   بعض   األشجار   يف   إحدى   الغابات،  
 وهذه   اللفتة   من   معاليه   كان   لها   صدى   كبري،   وهي   أن  
 املسلمني   يشاركون   يف   املحافظة   عىل   البيئة  . وبعد   زيارة  
 معاليه   ألسقف   آيسلندا   قام   بزيارة   الربملان   اآليسلندي  
 ومقابلة   رئيس   الربملان،   ثم   التقي   بعدها   بوزيرة   العدل  
 والحريات   اآليســلندية،   ثم   قام   بزيارة   رئيسة   حقوق  
 اإلنســان،   ثم   زيارة   رئيس   بلديــة   العاصمة،   وكانت  
 ملعاليه   محــارضة   يف   جامعة   آيســلندا   التقى   خاللها  
 بمدير   الجامعة،   ثم   زار   الكنيســة   الكاثوليكية   وقابل  
 أسقف   الكنيسة،   ثم   قام   بعدها   بزيارة   وزير   الخارجية  
 اآليسلندي   املسؤول   عن   العالقات   الخارجية   يف   الرشق  
 األوسط،   ثم   زار   بعدها   مسجد   آيســلندا   الكبري  . كان  
 برنامجا   حافال   ملعاليه   خالل   هذيــن   اليومني   اللذين  
 مكثهما   يف   آيسلندا،   مليئا   بالفعاليات،   التي   أشادت   بها  

 جميع   وسائل   اإلعالم،   وكان   لها   صدى   كبري . 


