
  

  )١(اـي سيريالنكـة مسلمـقضي
  األستاذ الدكتور محّمد حافظ الشريدة

  
إذا كانت أزمة االجتياح العراقي لألراضي الكويتية والتدخل األجنبي في الخليج هي أكثر 

فإّن هناك قضايا أخرى فرضت نفسـها  : القضايا وضوحاً، واألخطر من حيث اآلثار والتبعات
ر التي ارتكبـت  على الساحة اإلسالمية، وأصبحت تتطلب اهتماماً من المسلمين، ومنها المجاز

  …ضد المسلمين في سيريالنكا من ِقَبل المتمّردين التاميل 
  

هي تلك التي وقعت يـوم األحـد   : وقد كانت أخطر المجازر التي تعّرض لها المسلمون
التي تضّم غالبية المسـلمين  ) إيرافور(م، حيث تعّرضت ثالث قرى في منطقة ١٢/٨/١٩٩٠

من المسلمين، منهم الكثيـر   ١١٤ي هذه المجزرة حوالي لهجوم المتمّردين التاميل، وقد قتل ف
وقد بدأت تلك المجزرة بالهجوم على مساجد هذه القرى، وقتل عـدد  … من األطفال والنساء 

من أئمتها، لمنعهم من تحذير سكان القرى بواسطة مكبرات الصوت الموضوعة على مـآذن  
ل اقتحام مسجدين ليلـة الجمعـة   وجاءت تلك المجزرة بعد مجزرة سابقة وقعت خال! المساجد

 ١٤٠نفسها، حيث قتل أكثـر مـن   ) باتيكالوا(التابعة لمقاطعة ) كاتانكودي(م في ٣/٨/١٩٩٠
إذا لـم  : "جاء فيهـا " نمور التاميل: "وقد وجدت رسالة مكتوبة بخطّ اليد وتحمل شعار. مسلماً

المصير نفسه الذي أغسطس، فإنهم سيهاجمون  ١٠يغادر جميع المسلمين هذه المنطقة بحلول 
  …ولم تحّرك الحكومة ساكناً لحماية المسلمين "! واجهه المسلمون في كانانكودي

  
أن اإلسالم يعتبر ثالث دين في سريالنكا، حيث وصلها اإلسالم مبكّـراً  : والجدير بالذكر

في نهاية القرن الهجري األّول وبداية القرن الهجري الثاني، وقد عرفهـا المسـلمون باسـم    
  ".سيالن"ثم تغير اسمها إلى " نديبسر"

  
: والكلمـة تعنـي  . م، تغّير اسمها إلى سريالنكا نسبة إلى الحزب الحاكم١٩٧٢وفي عام 

وحسب إحصائيات السكّان فـي  … البلد الجميل، واستمّد من روعة الكساء األخضر ألرضها 
 ٢٠٠٠ها حوالي نسمة، وعدد المساجد في ١.٤٠٠.٠٠٠يقّدر عدد المسلمين بحوالي : سريالنكا

ولقد ترجمـت معـاني   . مسجد موّزعة على المدن المهمة والقرى التي ينتشر فيها المسلمون
  .القرآن الكريم إلى اللغتين السنهالية ولغة التاميل، كما أّن للمسلمين مدارسهم الخاّصة
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إّن المسلمين في سريالنكا وخالل أكثر من ألف سنة من وجودهم في تلك البالد، ظلّـوا  
حتى بداية القرن العشرين على محيط دائرة العمل السياسي وليس في داخلها، إلى أن جاء عام 

والجزيـرة تمـوج   . م ونالت الجزيرة استقاللها فبـرز صـوت المسـلمين ودورهـم    ١٩٤٨
بالصراعات العرقية، وخاصة الصراع بين األكثرية السنهالية واألقلية التاميلية، مما يؤثر على 

أما باقي المسلمين فهم يعيشون في . مقاطعات التاميلية، شرقي الجزيرة وشمالهاالمسلمين في ال
وهذا التوزيع الجغرافي يمنع المسلمين من اتخاذ موقف لهذا الفريـق أو ذاك،  . مناطق سنهالية

لم يتمكّنوا من البقـاء بعيـدين عـن الصـراع،     : وفي الوقت نفسه. في هذا الصراع العرقي
فبينما تحمي الحكومة السنهاليين، ومسلحو التاميل يحمـون  ! حية األولىيتحّولون فيه إلى الض

  …يظل المسلمون خارج كّل حماية، ومعّرضين لكل أنواع التعّدي واالنتقام : قومهم
  

ومن الواضح أّن المسلمين يعيشون في ظروف تزداد كل يوم صـعوبة، ألّن اسـتمرار   
فـإّن إجـراءات   … ب لقراهم، وتدمير لها الوضع الحالي فوق ما يعّرضهم له من قتل وتخري

سيعني انقطاع المسـلمين عـن   : الحكومة المركزّية بجعل اللغة السنهالية اللغة الرسمية للبالد 
  …محيطهم التاميلي المسلم في الهند 

  
فإنه سيقسم الوجود اإلسـالمي فـي   " : نمور التاميل"أما االنفصال الذي يعمل من أجله 

وكّل من األمرين خسـارة  … واحد يتكلّم بالسنهالية واآلخر بالتاميلية : سريالنكا إلى فريقين 
  !… على المسلمين في هذه البالد 

 


