
  دور الفتوى في الحفاظ على الهوية اإلسالمية في البلقان

          11/10/1429    عبدالباقي خليفة 

11/10/2008  

 

مثلت الفتوى في التاريخ والراهن اإلسالمي دورا كبيرا في الحفاظ على الهوية اإلسالمية 

ال سيما األسئلة وفي تقديم األجوبة الشرعية على األسئلة التي تستجد في حياة الناس، و

الكبرى التي تثيرها حوادث الزمان وتعاقبه والمكان بأبعاده وخصوصياته. ولم تكن 

البوسنة سوى جزءا من تاريخ وراهن المجتمع اإلسالمي الذي أدت فيه الفتوى دورا 

محوريا في الحفاظ على الهوية اإلسالمية ، بل وجود المسلمين في المنطقة إسالميا 

م مرورا  1878/  1463فيا واجتماعيا واقتصاديا ، ومنذ العهد العثماني وديمغرافيا وثقا

/  1919م ثم المملكة اليوغسالفية  1919/  1878بفترة االحتالل النمساوي الهنغاري 

م وانتهاءا بدولة البوسنة المستقلة  1990/  1945م ثم يوغسالفيا االتحادية  1945

 روبي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي . السائرة في طريق االنضمام لالتحاد االو

لقد مثلت الفتوى في البلقان وال سيما البوسنة ، طوق النجاة للمسلمين الذين كانت 

تتقاذافهم االمواج ،وتحيط بهم األخطار من كل جانب بعد انحسار ظل الخالفة العثمانية . بل 

بين الناس ، أوبين كان للفتوى دور حاسم في حقن دماء المسلمين ، عندما تدب الخالفات 

السلطات والمعارضة " إن االضطرابات السياسية التي حدثت في البوسنة خالل السنوات 

الثالث األخيرة من الحكم العثماني لها ، أدت إلى خسارة كبيرة بين البوشناق الذين كانوا 

م وهذا يعني أن البوسنة قد خسرت أكثر من ثلث 1879ألف نسمة سنة  694يعدون 

من المسلمين في الصدامات مع المتمردين الصرب أو بسبب الهجرة إلى تركيا ") سكانها 

( و"أدى هذا إلى خسارة بشرية ضخمة وشاملة للمسلمين في الجزء االوروبي من  1

م والحرب  1878 /1877الدولة العثمانية في الفترة بين الحرب الروسية العثمانية 

اهمة الفتوى في حقن دماء المسلمين وبالتالي ( أما مس 2م " )  1913/  1912البلقانية 

الحفاظ على بيضتهم ،فقد تمثلت في عدة أمور ،منها وقف الجدل حول أهمية تنظيم الجيش 

ولبس البنطلون العسكري ، ذلك الجدل الذي قاد إلى مواجهات عسكرية بين المسلمين 

كرية " واعتبروه ( اإلصالحات العس 3البوشناق والعثمانيين ، حيث رفض البوشناق ) 

تشبها بالكفار " لقد كان المشروع العثماني للتحديث يطبق داخل دولة إسالمية موحدة، 

ولذا فإن اإلصالحات كانت تقوم على أساس اإلسالم، وكان البوشناق قد أقنعوا أبناء دينهم 

ة من قبل بأنه ليس من الخطأ أن يكون لدى الدولة جيش أوروبي في زيه وتجهيزاته، وإدار

وقضاء مركزيان وأكثر فعالية في األداء، ووسائط جديدة للنقل واالتصال ومصانع 

( ولم يكن ذلك عن طريق نقاش تلفزيوني أو ثورة ثقافية وإنما بفتوى  4ومدارس جديدة ) 

كيلومتر شرق سراييفو ( الشيخ مصطفى  120صادرة من ثقة " وفسر مفتي موستار ) 

سورة الصف "إن هللا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا  صدقي قرة بيك اآلية الرابعة من



كأنهم بنيان مرصوص" بأن التشيكالت النظامية )للجيش نوع من أنوع البنيان 

المرصوص( هي ذلك البنيان المرصوص المذكور في اآلية الكريمة، وقد أيد مفتي ترافنيك 

حجيعموروفيتش )وسط البوسنة( درويش محمد كوركوت، ومفتي سراييفو محمد حلمي 

( وكان لتأييد كبار العلماء لإلصالحات دور كبير في تشجيع 5)آنذاك( تلك اإلصالحات" )

 تجنيد البوشناق في الوحدات النظامية.

 الموضوعات التي تناولتها الفتوى ودورها في بقاء المسلمين : 

بوشناق أمام م ال 1878لقد وضع احتالل االمبراطورية النمساوية الهنغارية للبوسنة سنة 

مسألة في غاية األهمية وهي مسألة العيش داخل دولة غير مسلمة، وهل يمكنهم البقاء في 

وطنهم بعد أن احتلته دولة غير مسلمة، أم يجب عليهم أن يهاجروا إلى األراضي 

العثمانية، فإذا قرروا البقاء فما هي واجباتهم تجاه السلطات الجديدة؟ ولم تكن هذه مجرد 

رية، بل كانت قضايا تتعلق بالمصلحة القومية الحيوية والوجود اإلسالمي في أسئلة نظ

المنطقة. وجاء الجواب لألسر البوشناقية عن هذه التساؤالت، ردا عمليا باالختيار بين 

البقاء في الوطن أو الهجرة، إذ بلغ عدد البوشناق الذين هاجروا إلى األراضي التركية بين 

( وآثر اآلخرون البقاء 6ي مليون ونصف المليون بوشناقي )م حوال 1918و 1878عامي 

في وطنهم محاولين تدريجيا الوصول إلى نمط للعيش في االمبراطورية المزدوجة. "وقد 

كان هناك عدد من العوامل التي أثرت على التجاوب العملي للشعب مع التحدي ومن تلك 

لتزام بأحكامه، وتأثير العلماء العوامل نذكر: فهم الفرد واألسرة لإلسالم ودرجة اال

المحليين، والموقف من االحتالل وغيرها من العوامل. لكني سأركز على الفتوى وما قدمه 

العلماء المشهورون وتفسيرهم لذلك التحدي والحلول التي قدموها. وقبل أن ننتقل إلى ذلك 

المسلمة التي  من المفيد أن نذكر بأن مسألة الهجرة كانت شائعة عند جميع المجموعات

كانت تعيش على أطراف العالم اإلسالمي في القرن التاسع عشر. فالتوسع االستعماري 

االوروبي أوجد عند عدد كبيرمن الشعوب المسلمة بعدا جديدا في العالقة بين اإلسالم 

والدولة مما جعل المسلمين في البلقان والقوقاز ولبنان والهند ونيجيريا وبالد ما وراء 

( ولقد استند علماء 7يسألون عن الفتاوى بخصوص العيش في بيئة غير مسلمة" ) النهر،

المسلمين في القرن التاسع عشر في فتواهم التي أصدروها إلى األعمال الفقهية واآلراء 

المقدمة في الظروف التي كانت تسود العالم اإلسالمي في الفترة ما قبل الحديثة، غير 

أن تقسيم العالم إلى قطبين )دار اإلسالم ودار الحرب( كان آخذين بعين االعتبار حقيقة 

دائما موضع تشكيك من قبل الحقائق التاريخية وال سيما أنه منذ القرن الخامس الهجري، 

أي الحادي عشر الميالدي كانت توجد أعداد كبيرة من المسلمين تعيش تحت حكم غير 

ية، بسبب الركود في تطور الفقه إال أن المسلمين. وبالرغم من مخالفة الواقع لآلراء النظر

علماء المسلمين في القرن التاسع عشر ومن جاء بعدهم كانوا مصرين على االستمرار في 

استخدام التصنيف الذي كان قد فقد مضمونه التاريخي، فحاولوا تصنيف بعض المناطق 

تحولت إلى دار  الخاضعة لسلطة غير مسلمة، من حيث كونها ما زالت دار اإلسالم، أم أنها

الحرب، وما هي النتائج المترتبة على وضع بعينه؟ ولم يبحثوا في أنظمتها القانونية 



وجودة الحياة فيها. وفي نفس الوقت، لم يفهموا بأن دار الحرب ربما ال تشمل فقط البالد 

 التي يتعرض فيه المسلمون لالضطهاد والذبح، بل والبالد التي يتمتع فيها المسلمون بقدر

كبير من الحريات واألمن العام، وبفرص أفضل للتقدم المستقبلي؛ ومع االستمرار في 

تطبيق هذ التقسيم القديم، وعدم مراجعته وإعادة النظر فيه، فإننا نجد ألنفسنا المبرر بأن 

( ولتحليل األجوبة الفكرية 8نسمي هذا األسلوب بالرد القديم على التحديات الحديثة " )

مسألة العيش خارج الدولة اإلسالمية، ال بد لنا من التركيز على وضع  البوشناقية عن

البوسنة و الهرسك القانوني تحت اإلدارة النمساوية الهنغارية حيث تعرض للتغيير منذ 

م وكانت البوسنة من الناحية القانونية جزءا من الدولة العثمانية  1908إلى  1878سنة 

م أصبحت البوسنة  1908وية الهنغارية. وفي سنة محتلة من قبل االمبراطورية النمسا

جزءا من االمبراطورية النمساوية الهنغارية واستمر الوضع على ذلك الحال حتى عام 

 م .  1918

 المؤلفات في الفتوى : 

وقد أثرت هذه التغيرات في الوضع الدولي للبوسنة في أجوبة المسلمين عن مسألة العيش 

كر المصادر التاريخية دراستين لوضع البوسنة والهرسك تحت حكم غير المسلمين. وتذ

تحت الحكم النمساوي الهنغاري، وذلك من وجهة النظر الفقهية. الدراسة األولى كتبها 

كيلومتر شمال سراييفو ( العالم البوسني محمد توفيق آزاباغيتش  120مفتي توزال ) 

Mehmed Teufik Azapagic ة " وقد كتبت هذه وكانت بعنوان " رسالة في الهجر

م رئيسا للعلماء في البوسنة واستمر في 1893م. وقد تم تعيينه عام 1886الرسالة سنة 

م في مسقط رأسه توزال وكان عالما 1918م وتوفي رحمه هللا سنة 1909منصبه حتى عام 

فذا. أما الدراسة الثانية فقد كانت بعنوان " الهجرة وحكم مسلمي البوسنة فيه " بقلم 

م ( العالم المعروف رحمه هللا تعالى وصدرت سنة 1935 /1865محمد رشيد رضا )  الشيخ

م وقد جاءت استجابة الستشارة من علماء البوسنة وتم اعتمادها مما يجعلها فتوى 1909

بوسنية باعتمادها من قبل العلماء البوسنيين الذين وافقوا عليها وعملوا بمقتضاها، وكان 

ناق. وكما ذكرنا فإن الدراسة األولى، كانت موجهة من قبل مفتي لها تأثير قوي على البوش

توزال ومن ثم رئيس العلماء في البوسنة للعلماء البوسنيين وكانت باللغة العربية. ويؤكد 

( أن العلماء البوسنيين كانوا يناقشون القضايا الفقهية باللغة 9الدكتور فكرت كارتشيتش )

ل حتى الحرب العالمية الثانية. وبعد أن لقيت رسالة العربية "واستمروا على هذا الحا

أزاباغيتش قبوال عند المثقفين تمت ترجمتها للتركية التي كان البوسنيون يجيدونها وذلك 

م ". وتتألف "رسالة في الهجرة" من ثالثة 1990ثم للغة البوسنية سنة  1866سنة 

ن والسنة معها، بينما يبحث أجزاء ويبحث الجزء األول في تعريف الهجرة وتعامل القرآ

الجزء الثاني عددا من المفاهيم، منها: دار اإلسالم ودار الحرب، وتحول دار اإلسالم إلى 

دار الحرب، وتعيين القضاة في المناطق الخاضعة إلدارة غير مسلمة، أما الجزء الثالث 

النبي صلى هللا  فيعالج مفهوم الفتح وتصنيفه ونتائجه. كما تقدم الرسالة مقارنة بين هجرة

عليه وسلم، وهجرة البوشناق إلى الدولة العثمانية في زمن المؤلف؛ وتقدم الرسالة في 



جزئيها األول والثاني الرأي المعروف للمذهب الحنفي في مسألة الهجرة، ودار اإلسالم 

ودار الحرب. فدار اإلسالم في المذهب الحنفي هي األرض التي تطبق فيها أحكام إسالمية 

ددة، مثل صالة الجمعة وصالة العيد وكذلك تطبيق الحد األدنى من الشريعة اإلسالمية، مح

وال سيما األحكام المتعلقة باألحوال الشخصية، وإن كان تعيين القضاة في يد حاكم غير 

 مسلم، وهذا كله كان متوفرا في البوسنة أثناء الحكم النمساوي الهنغاري لها. 

ش كان يرى عدم وجوبها بعد فتح مكة، بل إنه أكد على عدم أما الهجرة، فإن أزاباغيت

صحة قياس هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم؛ فهجرة النبي صلى هللا عليه وسلم إلى مكة 

نتج عنها نفير المسلمين وعودتهم المظفرة إلى مكة المكرمة. أما هجرة البوشناق فإنها 

عودة المظفرة، ويشبه المؤلف هجرة تعبير عن الضعف وخطوة نحوه، مع عدم إمكانية ال

( وكان رأي آزباغيتش الذي صادف 10البوشناق ببيع الجواهر من أجل شراء األحجار)

رواجا كبيرا في البوسنة، "يختلف عن آراء العلماء العثمانيين في ذلك الوقت، ففي عام 

في م أصدر شيخ اإلسالم في إسطنبول فتوى يشير فيها إلى أن حياة المسلمين 1887

الواليات العثمانية المفقودة قد أصبحت ال تطاق وأنه يجب عليهم أن يهاجروا إلى األراضي 

العثمانية، وقد تم تشكيل مكتب خاص لرعاية المهاجرين المسلمين تحت إشراف السلطان 

( لكن المسلمين في البوسنة، شعروا بأن الدولة العثمانية خذلتهم، وبالتالي 11نفسه" )

 منهم مالوا إلى فتوى آزاباغيتش وفتوى الشيخ رشيد رضا.فإن الغالبية 

لقد أدرك آزباغيتش أنه ال يمكن فصل األحكام الشرعية عن مقاصدها ومقتضياتها ولذا 

امتنع عن إصدار فتوى باالستناد إلى الكتب الفقهية التقليدية وأخذ بعين االعتبار واقع 

ونظرا لكونه مفتيا ورئيسا للعلماء ) المسلمين ومصالحهم الحيوية ومستقبلهم وأهدفهم. 

للمفتين ( فقد حظي رأيه بمصداقية كافية أدت إلى إضعاف موجة الهجرة من البوسنة إلى 

 الدولة العثمانية. 

م برزت من جديد أهمية الرأي الذي 1995/  1992وفي العدوان الصربي على البوسنة 

وأجبروا على الهجرة من بلدهم  قدمه محمد توفيق آزبغيتش، حيث تعرض البوشناق إلبادة

وطلب المأوى في البالد األخرى، ومن المشهود به لهذا العالم أنه أول عالم بوسني في 

العصور الحديثة تعرف على أهمية األرض وما تعنيه للجماعات اإلسالمية في أوساط غير 

لشخصية ( أما الدراسة الثانية المتعلقة بالهجرة فكانت لمحمد رشيد رضا ا12مسلمة )

 المعروفة في حركة اإلصالح اإلسالمي وصاحب المنار.

لقد أدرك أزاباغيتش أنه ال يمكن فصل األحكام الشرعية عن مقاصدها ومقتضياتها ولذلك 

امتنع عن إصدار الفتوى استنادا إلى اآلراء الفقهية القديمة، آخذا بعين االعتبار واقع 

دافهم. ونظرا لكونه مفتيا ورئيسا للعلماء المسلمين ومصالحهم الحيوية ومستقبلهم و أه

فقد حظيت فتواه بمصداقية كافية أدت إلى إضعاف موجة الهجرة من البوسنة إلى الدولة 

 العثمانية.

 العالقة بغير المسلمين: 

العالقة مع غير المسلمين كانت وال تزال من القضايا الهامة التي تناولتها الفتوى، بما في 



ومن ذلك على سبيل المثال، الخدمة في جيش غير مسلم، فبعد التردد  ذلك منطقة البلقان،

بين الهجرة أو البقاء، واجه المسلمون في البلقان وال سيما البوسنة قضية جديدة تتعلق 

 بجواز العمل في أجهزة الدولة النمساوية الهنغارية الكاثوليكية من عدمه.

رك أنه يجب عليهم العمل على وقف تدهور وكانت القيادات البوشناقية والسيما الدينية تد

األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وتبين لهم أن ذلك غير ممكن بدون 

المشاركة في أجهزة الدولة النمساوية الهنغارية ومؤسساتها، وهكذا بدأ البوشناق الذين 

ون تدريجيا نحو كانوا في السابق يقاومون االحتالل النمساوي الهنغاري بالسالح، ينتقل

التعاون معه، ولم يكن هناك من حل آخر لضعف عددهم وقلة عدتهم وانقطاعهم عن األمة. 

وكان هذا التحول يشبه في طبيعته التحول في التوجه السياسي للصفوة المسلمة في الهند، 

( وأتباعه تقديم الوالء  1898 -1817، حيث اختار سيد أحمد خان )  1857بعد ثورة 

( بينما شعر 13لبريطاني، بعد أن خذلهم شركاءهم في الوطن، الهندوس. )للعرش ا

 البوشناق بأن العالم كله خذلهم.

ويعتبر تجنيد البوشناق في الجيش النمساوي الهنغاري أول مظاهر التحول في المسار 

سنت حكومة  1881السياسي عند البوشناق وأكثرها حساسية. ففي نوفمبر من عام 

لنمساوية الهنغارية القانون العسكري وفرضت فيه الخدمة اإللزامية مما االمبراطورية ا

تعبيرا منهم عن  1882حرض البوشناق و الصرب على الثورة في الهرسك سنة 

( وأكد المعارضون أنه رغم االحتالل، ما يزال البوسنيون من 15معارضتهم لهذا القانون )

ية، وعليه ال يمكن تجنيدهم اإللزامي في جيش الناحية القانونية مواطنين في الدولة العثمان

أجنبي، عدا عن ذلك فإن البوشناق طرحوا هذا السؤال من الناحية اإلسالمية، هل يجوز 

للمسلمين أن يخدموا في جيش غير مسلم؟ وقد تصدى مفتي سراييفو الشيخ حلمي حاجي 

للقانون العسكري، عميروفيتش لإلجابة عن هذا السؤال، فأفتى بضرورة احترام البوشناق 

ونحن لم نعثر عن النص األصلي لهذه الفتوى بيد أن محتواها الرئيسي قد أعيد كتابته في 

مراسالت المسؤولين النمساويين الهنغاريين في الثمانينات من القرن التاسع عشر، 

( 16المتعلقة باإلجراءات التحضيرية إلقامة جهاز إداري ديني للمسلمين في البوسنة )

لحقيقة فإن وثائق اإلرشيف التي تم نشرها تشير إلى أن الحكومة النمساوية وفي ا

( وقد تم تعيين المفتي مصطفى حلمي 17الهنغارية هي التي شجعت على إصدار الفتوى )

حاجي عميروفيتش في منصب رئيس العلماء، أي زعيم اإلدارة الدينية للمسلمين في 

 البوسنة.

ور قضية خدمة المسلمين في جيش غير مسلم كتب وبعد مرور قرن من الزمن على ظه

باحث في العلوم الشرعية هو سليمان توبلياك كتابا حول األحكام الشرعية لألقليات 

المسلمة في الفقه اإلسالمي، والكتاب يناقش المسألة من وجهة نظر شرعية و استنادا إلى 

مة المسلمين في جيش غير ( ومقاصد الشريعة واستنتج أن خد60اآليات القرآنية )األنفال 

مسلم في الظروف الراهنة ومع وجود نوايا حسنة ليست أمرا جائزا وحسب ، بل إنها ترقى 

(. ومن القضايا التي احتاج فيها المسلمون في البوسنة إلى فتوى  17) إلى حكم الواجب 



 قضية " إقامة المؤسسة الدينية " فقد كانت كل طائفة من الطوائف غير المسلمة في

الدولة العثمانية تمتلك ضمن إطار اإلدارة الذاتية الدينية، منظمة عامة مستقلة تعرف 

بالملة، ولقد مكن هذا األمر األرثذوكس والكاثوليك واليهود في البوسنة من التأقلم بسهولة 

م فقد كان  1878مع نظام الحكم النمساوي الهنغاري الذي تم إنشاؤه في البوسنة بعد عام 

جديد يقوم على مبدأ الفصل العضوي بين السلطات الدينية والسياسية، ولذا كان النظام ال

على البوشناق أن يجدوا حال مؤسسيا يضمن لهم تنظيم شؤونهم الدينية وفق نفس المبدأ؛ 

ولقد كان العلماء المسلمون مهتمون جدا بتقديم المبرر اإلسالمي إلقامة نظام إداري لتنظيم 

 واألوقاف والقضاء الشرعي ضمن أطر الدولة غير المسلمة.شؤون حياتهم الدينية 

م؛ ولقد 1882كتوبر أ 17وقد تم تأسيس المشيخة اإلسالمية ومكتب رئيس العلماء في 

تأسس هذا المكتب بمبادرة من اإلدارة النمساوية الهنغارية في البوسنة رغبة منها في 

حجب تأثير الدولة العثمانية على البوشناق بما في ذلك حجب تأثير مكتب شيخ اإلسالم 

الذي كان يمثل أعلى سلطة دينية وتشريعية عند المسلمين السنة. وسمي مصطفى حلمي 

يروفيتش رئيسا للعلماء من قبل امبراطور النمسا، وهكذا تمت إقامة القيادة حجي عم

الوطنية الدينية للبوشناق بفتوى داخلية توافقت مع رغبة االحتالل النمساوي لكنه كان حال 

مميزا في جانبين، األول أن لقب رئيس العلماء الذي أطلق على الزعيم الديني، لم يكن 

ي البلقان في الحقبة التي تلت العهد العثماني. ولقد أخذه هناك ما يعادله بين مسلم

البوشناق عن التركيبة الوظيفية في إدارة شؤون التعليم عند العثمانيين، حيث كان لقب 

رئيس العلماء في بداية األمر لقبا فخريا يمنح لمفتي اسطنبول، ثم صار يطلق على قاضي 

انية، وكان مسلموا فلسطين فقط من بين روملية، أي الجزء األوروبي من الدولة العثم

باقي المجتمعات المسلمة قد أطلقوا أيضا هذا اللقب على زعامتهم الدينية أثناء فترة 

 االنتداب البريطاني. 

الجانب الثاني: تشكيل مجلس العلماء ليساعد رئيس العلماء في إدارة شؤون المسلمين. 

عثماني، فإن الزعامة الدينية للمسلمين كانت أما في دول البلقان األخرى، في العهد بعد ال

تعطى للمفتي، ولذا فإن مجلس العلماء في البوسنة كان في ذلك جهازا فريدا من نوعه 

 الدارة الشؤون الدينية.

إن مفتي سراييفو ثم رئيس العلماء مصطفى حلمي حجي عميروفيتش، الذي كان قد أفتى 

راطورية النمساوية الهنغرية قدم لحكومة تلك سابقا بجواز تجنيد البوشناق في جيش االمب

( وناقش في فتواه ثالث 18االمبراطورية الرأي السليم الذي يؤيد تعيين رئيس للعلماء )

مسائل شرعية: المرجع، وتعيين المفتي، وأدء صالة الجمعة والعيدين، ولقد أكد في 

وجهاء الشعب له، المسألة األولى على أن شرعية المرجع تقوم على شرطين هما قبول 

وتنفيذ الرعية ألوامره؛ وأكد في المسألة الثانية على جواز تعيين القاضي من قبل حاكم 

غير مسلم، واعتبر أن تعيين المفتي كتعيين القاضي، كما أكد على عدم وجود حظر شرعي 

في أداء المسلمين لصالة الجمعة والعيدين وهم تحت حكم غير المسلمين؛ لكنه أوجب على 

( 19مسلمين أن يطالبوا بتعيين حاكم مسلم وأن تعيين القاضي ال بد أن يكون بموافقتهم )ال



م والخسكفي 1837هجرية  1253ولقد استند مفتي سراييفو إلى ابن عابدين المتوفى سنة 

م بخصوص فتواه بخصوص تعيين القاضي والمفتي 1677هجرية 1088المتوفى سنة 

ير إسالمي، وأخذ حلمي حاجي عميروفيتش تلك للمسلمين الذين يعيشون تحت حكم غ

اآلرء كسابقة يستند إليها في تعيين الزعيم الديني األعلى للمسلمين في البوسنة، وبما أن 

رئيس العلماء يعتبر المفتي األكبر للدولة فإنه يمكن اعتبار القيادة الوطنية والدينية 

 للبوشناق شرعية، وذلك قياسا إلى جواز تعيين القاضي.

م نجح المسلمون في الحصول على دستور اإلدارة الذاتية للشؤون الدينية  1909وفي 

واألوقاف والمعارف ونص الدستور على انتخاب رئيس العلماء من قبل المسلمين بدل 

 تعيينه من قبل هرم السلطة الحاكمة. 

مية، فقد ومن القضايا التي اهتم بها المفتون والمثقفون البوشناق قضية الخالفة اإلسال

كانوا وال يزالون من أنصار توحيد المسلمين في جامعة واحدة سواء بإعادة الخالفة 

أوضمن تنظيم يشبه االتحاد األوروبي؛ ولعل أقوى من تحدث عن ذلك رئيس العلماء جمال 

م. " 1914م( والذي انتخب كرئيس للعلماء في عام 1938 – 1870الدين تشاوتشوفيتش )

لمسلمون أثناء عيشهم تحت حكم غير المسلمين أهمية القيادة اإلسالمية فقد أدرك العلماء ا

العالمية كما أظهرت تجربة البوشناق التاريخية أن غياب القيادة العالمية يؤدي إلى فقدان 

األقليات الدينية للحماية الفعالة من تدخل الدولة في شؤونها الخاصة، بل إلى تهديد بقائها 

( "20.) 

 أهم المفتين: 

وحتى اليوم  1882جميع المفتين الذين تناوبوا على رئاسة العلماء في البوسنة منذ سنة 

أدوا أدوارا مييزة، يقول رئيس العلماء الحالي في البوسنة الدكتور مصطفى  2008

على يد كمال أتاتورك، وما حدث في  1924تسيريتش، كان إلغاء مؤسسة الخالفة في سنة 

بل، وهو أن مؤسسة الخالفة ستلغى؛ وكان تأسيس المشيخة كان متوقعا من ق 1882سنة 

اإلسالمية في البوسنة دليل على ضعف الخالفة دوليا في ذلك الوقت، وقد كان ذلك نهاية 

القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث نمت حركة القومية في أوربا، والشعوب 

لذلك كان هناك واجبا على  كانت تجتمع على أساس القومية وليس على أساس الدين،

المسلمين في البوسنة أن ينظموا أمورهم في الشئون الدينية؛ ويسود البوسنة المذهب 

الحنفي، وفيه أن صالة الجمعة غير صحيحة بدون إذن الخليفة للخطيب الذي يصعد المنبر، 

نوب فإذا لم يكن هناك خليفة، ولم يكن هناك شيخ اإلسالم، فال بد أن يكون هناك من ي

الخليفة منهم؛ فالمسلمون وداراإلفتاء الممثلة في المشيخة، رأوا أنه يجب أن يكون لهم 

رأس يكون بمثابة الخليفة و شيخ اإلسالم ألن الصالة غير صحيحة بدون ذلك، ورئيس 

 العلماء في ذلك الوقت وإلى اليوم يقوم مقام الخليفة، ومقام شيخ اإلسالم.

ة إشارة إلى "أننا سنبقى على هذا الحال إلى أن تعاد وفي دستور المشيخة اإلسالمي

مؤسسة الخالفة في األمة اإلسالمية، وحالما تعاد مؤسسة الخالفة نحن سننظم إليها بدون 

أي نقاش " لماذا ؟ " ألننا نحس بموجب ديننا اإلسالمي بأننا جزء ال يتجزأ من األمة 



أوروبا أننا مستقلون في شئوننا الدينية، اإلسالمية. ونحن في هذه المناسبة أكدنا و ذكرنا 

بموجب وجودنا الجغرافي في القارة األوروبية، ولكن لنا الحق ومصرون على أن أوربا 

تعلم بأننا منتمون لألمة اإلسالمية و ليس لغيرها وأننا جزء ال يتجزأ من األمة اإلسالمية، 

هذا ال يمنعنا أن نشترك مع أوربا لها علينا واجبات، ونحن ملتزمون بتبعات انتمائنا إليها؛ 

في عالقات مختلفة ألننا نعيش في القارة األوروبية، ونعيش ونمارس ونطبق الثقافة 

 اإلسالمية، ألن الشمس ال تزال تبزغ من الشرق". 

والمشيخة اإلسالمية أقدم مؤسسة إسالمية، وهي مؤسسة رسمية في الدولة لها نظام ولها 

عمل اإلسالمي في البوسنة والهرسك. ولها رأس يدير المشيخة دستور، وهي التي تنظم ال

وهي مسئولية أكثر منها وظيفة منصب رسالي كما بينت آنفا, ألن رئيس العلماء ال تعينه 

الدولة وال يعينه الملك، وإنما ينتخب من قبل المسلمين، من قبل الشعب؛ والمشيخة لها 

ء ومفتون. ويقول " أما رؤساء العلماء مدارس، ولها كليات وأئمة ولها جمعيات وخطبا

الذين تعاقبوا على اإلدارة الدينية في البوسنة، فقد تعاونوا مع السلطات التي كانت قائمة 

في زمنهم. بعضهم تعاون أكثر مما يجب، وبعضهم رفض التعاون، لكن جميع رؤساء 

ه وحسب العلماء كما يقول الدكتور مصطفى تسيريتش قاموا بواجبهم على أحسن وج

الظروف التي عملوا فيها. " وعلينا أن نعمل على أحسن وجه، وما نستطيع في وقتنا هذا 

فعله، لكن بعضهم أحيانا حسب فهمنا تعاونوا مع السلطات أكثر من الالزم، لذلك لم تكن 

تصرفاتهم ترضي المسلمين، لكن عندما نضع األمور في سياقها التاريخي منذ االحتالل 

حتالل الصربي )المملكة اليوغسالفية( و بعد ذلك االحتالل النازي النمساوي، واال

)الكروات( و الشيوعيين، نجد رؤساء العلماء كلهم حكماء هدفهم الحفاظ على اإلسالم 

والبقاء الديمغرافي للمسلمين، وفي نفس الوقت يجب أن يكتب في التاريخ أن المسلمين 

ضد الحكومات الظالمة للحصول على استقاللهم الوحيدين في منطقة البلقان الذين جاهدوا 

 الذاتي في التعليم والدين بداية القرن العشرين هم البوشناق ". 

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية سيطر النازيون على البوسنة وكانت متحالفة مع 

ر االستشاشا الكروات والحكومة الكرواتية األستاشية دامت أربع سنوات وهي ال شئ بالنظ

( لم يكن هناك رئيس للعلماء 1944/  1941لعمر المشيخة، وفي فترة السنوات األربع )

في البوسنة و الهرسك وهي الحقبة الوحيدة التي لم يكن فيها رئيسا للعلماء، ألن المشيخة 

في البوسنة فهمت المخططات التي كانت تستهدف المسلمين، وكان هناك نائب لرئيس 

ه صالحيات رئيس العلماء، وذلك حتى ال يتورط في عالقة دنسة مع العلماء الذي لم يكن ل

الحكومة الكرواتية النازية المتحالفة مع أدولف هتلر التي كانت تطلب من المسلمين 

تأييدها. لذلك سحبوا منصب رئيس العلماء وتركوه شاغرا حتى ال تحصل كرواتيا على 

ام رئيس العلماء، و يورط نفسه في مطالبها ألن نائب الرئيس ليس من حقه أن يقوم مق

جرائم قام بها االستشا وهتلر ضد قوميات عدة، وكانت تلك إحدى الفتاوى التي أصدرتها 

 المشيخة.

وعندما استولى الشيوعيون على الحكم أقاموا نظاما معاديا للمسلمين دون غيرهم ألن 



إلسالمية التي تم التضييق الكنائس كانت تتمتع بحرية واستقاللية أكبر بكثير من المشيخة ا

عليها، حتى في هذه الظروف استطاعت أن تبقى، لقد ضحت ببعض األشياء ولكنها 

استطاعت المحافظة على أمور استراتيجية؛ وقد ولدت في الحقبة الشيوعية و تحديدا سنة 

وهذا يعني أن المشيخة اإلسالمية استطاعت تكوين جيل شب عن الطوق الشيوعي،  1954

اليوم من كوادر المشيخة اإلسالمية، والدولة البوسنية الجديدة في المجاالت و أصبح 

الدبلوماسية والسياسية و الثقافية وغيرها؛ وتمكنت سياسة المشيخة من المحافظة عليهم 

حتى يكبروا ويصلوا إلى أهدافهم التي يعتقدون أنهم حققوا جزءا ال بأس به منها، لم يكن 

وا لالضطهاد الديني زمن الشيوعية ولكنهما حافظوا على لديهم حرية كافية، وتعرض

وجودهم الديمغرافي الذي كان لهم عونا على التحرر من ربقة العبودية الشيوعية سنة 

، وهذه الجدلية بين حرية العبادة وحرية الحياة حكمت عالقتهم مع األطراف االخرى 1992

هم في العبادة، وعندما يحصلون فعندما يحصلون على حقهم في الحياة تصادر منهم حريت

على حريتهم في العبادة يصادر منهم حقهم في الحياة كما حصل في حرب اإلبادة التي 

تعرض لها المسلمون البوسنيون في تسعينات القرن الماضي؛ وهدف المشيخة هو تحقيق 

اإلسالم التوازن بين حرية العبادة وحق البقاء، إذا استطاعوا تحقيق هذا التوازن فمستقبل 

 واعد جدا في البوسنة و أوروبا.

الحكومة الشيوعية ألغت الدين، ألغت الوقف و المدارس، ومنعوا اآلذان، ومنعوا الصالة 

حتى في البيت، وحرضوا االبن على التجسس على أبيه والزوجة على زوجها وهكذا؛ كان 

داية السبعينات أي بعد هذا في بداية الشيوعية ، وكانت القيود تتراخى شيئا فشيئا، و في ب

سنة من المعاناة حصل انفراج نسبي وبعدها استطاعت المشيخة اإلسالمية فتح كلية  30

. و ال يخفى أن الضغوط تؤدي في  1977سنة و تحديدا سنة  30الدراسات اإلسالمية بعد 

أحيان كثيرة لتمسك المسلمين باإلسالم أكثر، وهذا ما حصل مع المسلمين إبان الحقبة 

لشيوعية، والشك أن الشيوعية كانت لها تأثيرات مدمرة ال تزال ظاهرة إلى اليوم، وهناك ا

من يرى في " جوزيف بروز تيتو " ما كان يراه بنو إسرائيل في "العجل" ومع أن 

مظاهر تفسخ موجودة في الشارع البوسني فهناك انتشار للدعوة اإلسالمية، وعدد كبير 

ات باإلسالم بشكل يعبر عن نفسه في مناسبات، وميادين من الشبان والشابات الملتزم

كثيرة و هذا لم يكن موجودا من قبل وليس له مثيل خالل المائة وست والعشرين سنة 

 الماضية.

الجيل الجديد يعلم كثيرا من تاريخه، وال سيما ما حصل للمسلمين في الحرب العالمية 

عيين كانوا يمنعون عنا تلك المعلومات؛ ويجد الثانية مثال، وهذا كان خافيا علينا ألن الشيو

الشباب في اإلسالم حماية إالهية لهم، ألنهم رأوا أن حماية األمم المتحدة والمجموعة 

األوروبية ليس إال نفاق وكذب، ووجدوا أن الحماية الوحيدة التي يمكن أن يعتمدوا عليها 

يتعرضون لحاالت موت محقق هي الحماية اإللهية؛ ولديهم تجارب شخصية، عندما كانوا 

ولكن هللا كتب لهم الحياة، وكانت الحرب الماضية ضارة نافعة وهي تجربة ثمينة جدا 

 للمسلمين في البوسنة.



الظروف التي وجدنا أنفسنا فيها أثناء الحرب ، حتمت على المشيخة اإلسالمية الوقوف 

باء واألئمة و طالب العلم إلى جانب أبناء الشعب المظلوم وهو يتعرض لإلبادة؛ كان الخط

الشرعي في مقدمة من تصدى لعمليات اإلبادة، وقتل عدد كبير من األئمة والطالب في 

أثناء العدوان، كما أدى األئمة دورا بارزا في الحفاظ على هوية المسلمين من خالل 

امة نشاطاتهم في محيط المهجرين في دول الجوار والعالم سواء الذين بعثتهم المشيخة لإلق

بين المهجرين أو الذين كانت ترسلهم في المناسبات، كما أدت المشيخة دورا كبيرا في 

إيصال الغذاء واألدوية إلى المحتاجين عن طريق مؤسسة المرحمة التابعة لها بالتعاون مع 

الهيئات اإلغاثية اإلسالمية، وأدت المشيخة دورا كبيرا في التعريف بقضية البوسنة في 

مي وغيره من خالل االتصاالت التي كانت تجريها بالتنسيق مع الحكومة العالم اإلسال

 البوسنية.

 هل اتسع دور الفتوى أم انكمش في تناول قضايا المسلمين : 

نظرا لتوق المسلمين الدائم إلى جامعة إسالمية، فإنهم كثيرا ما يطلبون االستشارة من 

لذلك، ففي أثناء الحرب استجدت  علماء المسلمين في العالم، كلما سنحت لهم الفرصة

قضايا مثل نتائج االغتصاب، حيث "اعتبرت المشيخة اإلسالمية في البوسنة ضحايا 

 120االغتصاب بريآت، كما أعطت للحوامل حق اإلجهاض ما لم تزد فترة الحمل عن 

( كما أفتت بحرمة بيع الخمر ولحم الخنزير بالنسبة للمسلمين وجددت تأكيد 21يوما" )

يم زواج المسلمة من غير المسلم؛ ومنذ تأسيس "المجلس األوروبي لإلفتاء تحر

سنوات أصبحت الفتوى في البوسنة مرآة لفتاوى المجلس  10والبحوث" قبل أكثر من 

ومقرارته؛ وكما يالحظ فإن دور الفتوى يكاد يكون معدوما بعد ضم البوسنة من قبل 

ة األولى، وإلغاء دار االفتاء، ثم خلو المشيخة المملكة اليوغسالفية على إثر الحرب العالمي

من رئيس العلماء أثناء الحرب العالمية الثانية، واستيالء الشيوعيين على السلطة منذ 
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