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 ممخص الدراسة:

وبخاصة في قارة أفريقيا مف األوضاع االقتصادية  ؛تعاني األقميات اإلسالمية في العالـ
واالجتماعيػػػػة المترديػػػػةإ إضػػػػافة إلػػػػا األميػػػػة الدينيػػػػة الواسػػػػعةل وال تػػػػرتبط تمػػػػؾ األقميػػػػات بالػػػػدوؿ 

 إتقر إلا طابع المنيجية والتخطػيطاإلسالمية إال مف خالؿ المساعدات المالية الموسمية التا تف
وخضوعيا أحيانا الشتراطات المانحيفل ومف ثـ تيػدؼ تمػؾ الدراسػة إلػا بحػث أحػواؿ  األقميػات 
اإلسػػػػالمية فػػػػي  كينيػػػػا إ كنمػػػػو ج متكػػػػرر فػػػػي بقيػػػػة بمػػػػداف أفريقيػػػػاإ مػػػػف خػػػػالؿ  تحميػػػػؿ الحالػػػػة 

عوائػؽ الداخميػة والخارجيػة التػي والوقوؼ عمػا ال إاالجتماعية واالقتصادية والسياسية لي ه األقمية
التػػي تمّكػػف مػػف مسػػاعدة تمػػؾ  سػػبؿثػػـ دراسػػة ال إتمنػػع تمػػؾ األقميػػات المسػػممة مػػف تطػػوير قػػدراتيا

 األقميات لتطوير قدراتيا ال اتيةل
 الكممات الدالة:ـ 

 لالتنصير ػ التنمية المستدامةػ  أفريقياػ  األقمياتػ  كينيا
  :أهمية الدراسة ـ

خريطة  ات مقياس صغير لبقية األقميات المسػممة فػي لمسممة في كينيا األقميات ارسـ ت
قارة أفريقياإ إ  تعاني جميعيا مف التخمؼ االقتصادي واالجتماعي والحضاري والعممي والفقييإ 

والعنػػػؼ  حراء الكبػػػرت بتيمػػػة اإلرىػػػابصػػػمسػػػممي جنػػػوب البػػػيف الكينيػػػيف مػػػف  تيػػػاـإضػػػافة إلػػػا ا
بؿ ربما تخطفتيا  إالخيرية التا تعمؿ ىنالؾ ال يوجد رابط بينيا ل والمؤسساتالسياسي والطائفي

 لع وزيادة التخبط وتفاقـ المشكالتمما يتبعو قمة النف ؛تباريح السياسةالمصالح الشخصية و 
  أهداف الدراسة: ـ

 ػ تحميؿ الحالة االجتماعية واالقتصادية والسياسية لألقمية المسممة في كينيال

 ية المسممة الكينية بالعالـ اإلسالميل ػ إبراز عالقة األقم

 الداخمية والخارجية التي تمنع مف تطوير ال اتل ػ دراسة العوائؽ ال اتية

 ػ اقتراح صيغة تناسب بناء القدرات ال اتية لألقميات المسممة ىنالؾل
 ـ الدراسات السابقة:

التفصػػيمية أقػػؿ اإلحصػػاءات  كمػػا تعػػدتعػػد الكتابػػات عػػف اإلسػػالـ فػػي كينيػػا قميمػػة العػػددإ 
 إ ومف تمؾ الدراسات ما يمي:الدراسات وُألفت بعض الكتب ضورغـ  لؾ ُسطرت بععدداإ 
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تاج السر أحمد حراف عػف األقميػة المسػممة فػي كينيػاإ والتػا وضػح فييػا كيفيػة اسة ر دػ ٔ
وصوؿ اإلسالـ إلا كينيا والممالػؾ التػا قامػت ىنالػؾإ وأشػير عممػاء كينيػا والمؤسسػات العاممػة 

وسنوات العنؼ التػا كانػت  إمجاؿ الدعوةإ والعالقة بينياإ ثـ العالقة بيف المسمميف والسمطة في
بيف كؿ منيماإ والمشكالت الدعوية واالقتصادية واالجتماعية التا تعاني منيا األقميات المسممة 

 لٔفي كينيا

ا نشػاط اإلسالـ السياسي في كينيا والتا تناوؿ فييػعف  Bjørn Møllerػ دراسة مولر ٕ
الجمعات المسمحة فػي كينيػا وبخاصػة الصػومالييف الػ يف يعممػوف عمػا انفصػاؿ اإلقمػيـ الشػمالي 
الشرقي مف كينيا في كياف سياسي مسػتقؿ أو ضػمو لدولػة الصػوماؿ المسػممةإ ثػـ عػرض لتػ ثير 

سػمطة التيارات الفكرية المتشددة والوافدة مع المعونػات الغ ائيػةإ وأثرىػا فػا إحػداث الشػقاؽ بػيف ال
 لٕوالمسمميف ىناؾ

البريطانيػػة تجػػاه اإلسػػالـ فػػي محميػػة عػػف السياسػػة  Carmichael كارمايكػػؿػػػ دراسػػة ٖ
وآليػة إدارة الوقػؼ فييػاإ وكيفيػة نشػر التعمػيـ العممػاني عمػا حسػاب التعمػيـ الشػرعي  شػرؽ أفريقيػا

 لٖوبخاصة في مومباسا وضواحييا

اإلسػػالـ عػػف   Human Rights Watchىيػػومف رايػػتس ووتػػش ػػػ دراسػػة منظمػػة ٗ
والسياسة والعنػؼ فػي كينيػاإ والتػا أبػرزت فييػا أىميػة السػيطرة عمػا األقميػات المسػممة فػي كينيػا 
خوفػػػػا مػػػػف ارتباطيػػػػا بالتنظيمػػػػات المسػػػػمحة فػػػػي أفغانسػػػػتاف وغيرىػػػػاإ كمػػػػا تتبعػػػػت أصػػػػوؿ تمػػػػؾ 

تتعػرض ليػا المجموعات والتا وفد أغمبيا مف قارة آسيال وقػد رصػدت المنظمػة االنتياكػات التػا 
 لٗاألقميات المسممة في كينيا

عف حريػة العقيػدة لألقميػات فػي كػؿ مػف كينيػا ومصػرإ باعتبػار  Waris اريسػ دراسة ٘
                                                 

ميةإ الريػػاضإ ػػػ تػػاج السػػر أحمػػد حػػرافإ األقميػػة المسػػممة فػػي كينيػػاإ جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعود اإلسػػال ٔ
 ـلٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ

ٕ - Bjørn Møller (ٕٓٓٙ): Political Islam In Kenya, Danish Institute For International 
Studies, Copenhagen, Denmark 

ٖ - Carmichael, Tim (ٕٓٓٚ): “British Practice towards Islam in the East Africa 
Protectorate: Muslim Officials, Waqf Administration, and Secular Education in 
Mombasa and Environs, ٜٔٛ٘-ٜٕٔٓ,” Journal of Muslim Minority Affairs, vol. 
ٔٚ, no. ٕ (ٕٓٓٚ), pp. ٕٜٖ-ٖٜٓ 

ٗ - Human Rights Watch (ٕٕٓٔ): Playing with Fire. Weapons Proliferation, Political 
Violence, and Human Rights in Kenya (New York: HRW.  
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أف أوالىما دولة مسيحية تضـ عػدة أقميػات أغمبيػا األقميػة المسػممةإ وثانيتيمػا دولػة مسػممة تضػـ 
األقميػػاتإ مػػف  عي التعامػػؿ مػػأقميػة مسػػيحيةإ وخمػػص إلػػا أف الػػدولتيف تتشػػابياف إلػػا حػد كبيػػر فػػ

ولػيس  إحيث الحرص عما حسف الكالـ وجودة القػوانيف والتػا ربمػا ال تنفػ  إال حسػب المصػمحة
جرائية لمداللة عما  لؾ  ل٘حسب االحتراـ المتبادؿإ وقد  كر أدلة دستورية وقانونية وا 

تفػػػي  فػػػاف المػػػادة المتػػػوفرة عػػػف ىػػػ ا الموضػػػوع مػػػع قمتيػػػا ال وفيمػػػا عػػػدا ىػػػ ه الدراسػػػات
أو ىػػػي دراسػػػات محصػػػورة فػػػي نطػػػاؽ  إبسػػػيطة مػػػ خو ة شػػػفاىة بػػػالغرض وأغمبيػػػا مجػػػرد تقػػػارير

  وغير  لؾلأو العاصمة نيروبي  مثؿ منطقة الساحؿ إأماكف معينة

 :الدراسةـ منهجية 

بػبعض  مػع االسػتعانةل القػائـ عمػا التحميػؿ والنقػد يقوـ البحث عمػا المػنيا الموضػوعي
 في رسـ الخرائطل (.G.I.S)رسـو البيانيةإ وبرناما األساليب اإلحصائيةإ وال

 هـ ـ محتويات الدراسة: 

الحالػػة االجتماعيػػة واالقتصػػادية مباحػػث يتنػػاوؿ أوليػػا دراسػػة  ثالثػػةتشػػتمؿ الدراسػػة عمػػا 
 :القػػوانيف المنظمػػة لمجمعيػػات والمؤسسػػات الخيريػػةإ والثالػػث :والسياسػػية لمسػػممي كينيػػاإ والثػػاني

 ة لمسممي كينيالجغرافيا المستقبميال

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
٘ - Waris, Attiya (ٕٓٔٗ): The Freedom Of The Right To Religion Of Minorities: A 

Comparative Case Study Between Kenya And Egypt, A Dissertation 
Submitted To The Faculty Of Law Of The University Of Pretoria, For The 
Degree Of Masters Of Law, Department Of Political Sciences, School Of 
Humanities And Social Sciences, The American University In Cairo, Egypt. 
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 الحالة االجتماعية واالقتصادية والسياسيةالمبحث األول ـ 

تشػػرؼ بحػػدودىا و  إتمػػر بيػػا الػػدائرة اإلسػػتوائيةو إ اأفريقيػػفػػي شػػرقي قػػارة  كينيػػاتقػػع دولػػة 
ومػف الجنػوب تنزانيػا ومػف الشػماؿ  إوتجاورىػا مػف الغػرب أوغنػدا إالمحػيط الينػدي الشػرقية عمػا

ومف ثـ ال  لالسودافجميورية جنوب ماؿ الشرقي الصوماؿ ومف الشماؿ الغربي ومف الش ثيوبياأ
 تجاورىا إال دولتاف مسممتاف فقط؛ ىما أوغندا والصوماؿل

تػػػػرتبط كينيػػػػا مكانيػػػػا بالعديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿ اإلسػػػػالميةإ إ  يربطيػػػػا نيػػػػر النيػػػػؿ بالسػػػػوداف و 
عػػػدد يبمػػػ  و إ  اأفريقيػػػمية فػػػي   ببقيػػػة الػػػدوؿ اإلسػػػالفريقػػػيويربطيػػػا  االتحػػػاد األ(إ ٔ)شػػػكؿومصر

وىػو مػف أعمػا  إٙ% سػنويااٖويتزايػدوف بمعػدؿ إ ٕٙٔٓمميػوف نسػمة عػاـ  (ٚٗ)سكانيا حػوالي 
  المعدالت في العالـل

% مػػف إجمػػالي ٓ٘دولػػة إسػػالمية بنسػػبة  ٕٚدولػػةإ منيػػا  ٗ٘تشػػتمؿ قػػارة أفريقيػػا عمػػا 
 اإلجمالي ل % مف  اتٓ٘دولة بيا أقميات إسالمية بنسبة  ٕٚدوؿ القارةإ و

-المغػػرب –السػػوداف –الجزائػػر –مصػػر –نيجيريػػا : ٚأمػػا الػػدوؿ اإلسػػالمية بالقػػارة فيػػي
ليبيا –تشاد -ساحؿ العاج -غينيا -الصوماؿ –بوركينا فاسو -تونس –السنغاؿ -مالي –النيجر 

جػزر -توغػو -جيبػوتي –غامبيػا -بنػيف –الكاميروف -موريتانيا –أوغندا -سيراليوف –موزمبيؽ -
 الغابوفل–غينيا بيساو - القمر

إريتريا –ماالوي -كينيا –غانا -تنزانيا –إثيوبيا : ٛوأما الدوؿ غير اإلسالمية بالقارة فيي
-جميوريػة أفريقيػا الوسػطا -الصحراء الغربيػة -ليبيريا -جنوب أفريقيا -الكونغو الديمقراطية -

زامبيػا –يوريػة الكونغػو جم-جنوب السػوداف -زيمبابوي -رواندا –أنغوال -موريشيوس –مدغشقر 
سػاو -الػرأس األخضػر -ليسػوتو –سػوازيالند -بوتسػوانا –ناميبيػا -بورونػدي –غينيا االستوائية -

 تومي وبرينسيبل

ومف ثـ ت تي كينيا في الترتيب الرابع بالقارة مف حيث عدد األقميات المسممة؛ إ  يسػبقيا 
مميػوف مسػمـ(  1ٜٖ –سػمـ( ثػـ )غانػا مميػوف م 1ٗٙٔ -مميوف مسػمـ(  ثػـ )تنزانيػا 1ٖ٘ٔ-إثيوبيا)

 مميوف مسمـ(   1ٕٛ-ثـ )كينيا 

                                                 
ٙ - Central Bureau of Statistics (Kenya) (ٕٓٔٙ):  Kenya Demographic and Health 

Survey. p.ٖ  
 الترتيب حسب عدد المسمميف  ٚ

 رتيب حسب عدد المسمميفالت  ٛ
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 ( الموقع الجغرافي لكينيا بيف دوؿ حوض نير النيؿ ب فريقيأ)شكؿ

% مػػف ٙبنسػػبة  مميػػوف مسػػمـ 1ٕٛمميػػوف نسػػمةإ مػػنيـ   1ٕٚٗويبمػػ  عػػدد سػػكاف كينيػػا 
 مػػف %ٕٛروتسػػتانت إ و% مػػف الكينيػػيف بالنصػػرانية  بٖٛويػػديف حػػوالا إجمػػالي سػػكاف الدولػػةإ 

ة التقميديػة التػي تػؤمف بوجػود كػائف فريقيػ% مف السكاف بالػديانات األٕٚيديف و  إالسكاف كاثوليؾ
أعماإ وتؤمف ك لؾ بوجود العديد مف األرواح التي يعتقدوف أنيا تستطيع الت ثير عما األحداثل  

 لٜنة السائدة في كينياأصبحت المسيحية الديا ٖٜٙٔكينيا عاـ استقالؿ ل ومع اليندوسية %ٔو

 :أوال ـ التوزيع الجغرافي لممسممين

 :(ٕ)شكؿ ثمانية أقاليـإ وى ه األقاليـ ىي تنقسـ كينيا إداريا إلي

                                                 
ٜ - Central Bureau of Statistics (Kenya) (ٕٓٔٙ):  Kenya Demographic and Health 

Survey, p.ٖٖ.  
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 ٕٓٔٙٔٓ( الوحدات اإلدارية لكينيا عاـ ٕ)شكؿ

 إالجػػزء الواقػػع بػػيف مدينػػة ممباسػػا إلػػي حػػدود جميوريػػة الصػػوماؿ وىػػو :ػػػ إقمػػيـ السػػاحؿ
  العرب واإلفريقييف وجميعيـ مسمموفل مف ويسكف شمالو مجموعة

وتسػكنو قبائػؿ متعػددة نسػبة المسػمميف  إمدنػو الرئيسػية ماشػاكوس ػ اإلقميـ الشرقي: وأىػـ
 %لٖٕبينيـ حوالي 

 إإقمػيـ  و طبيعػة جافػة معظػـ سػكانو مػف الصػومالييفإ وىػو :الشػرقي ػػ اإلقمػيـ الشػمالي
 القبائؿ الشماليةل لوثنييف بيفوعدد اليستياف بو مف ا إوبو أقمية مف النصاري

                                                 
)ػ الخريطة مف عمؿ الباحثإ باستخداـ برناما   ٓٔ G.I.S.) 
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ػػػ اإلقمػػيـ األوسػػط: أرضػػو رطبػػة صػػالحة لمزراعػػة وبخاصػػة زراعػػة الفواكػػو والخضػػروات 
 %لٙٔال تتعدي  ونسبة المسمميف إوالبف

والتػػػػي تقػػػػع عمػػػػي منطقػػػػة عاليػػػػةإ وتتميػػػػز  إػػػػػ إقمػػػػيـ مدينػػػػة نيروبػػػػي: بػػػػو عاصػػػػمة الػػػػبالد
فريقيػػاإ وتعنػػي كممػػة نيروبػػي فػػي لغػػة مػػف أجمػػؿ مػػدف شػػرؽ إ ممػػا جعميػػا إبتخطيطيمػػا الجيػػد

مػػف العػػرب والينػػود واإلفػػريقييف وتعتبػػر بعػػض  إجاليػػة إسػػالمية كبيػػرة وبػػو إالمسػػاي المػػاء البػػارد
 معالـ المدينة بيا كثافة لجمعيات وتنظيمات المسمميف المختمفةل مساجدىـ مف أبرز

قبيمػػة  قمػػيـىػػ ا اإلويقصػػد بػػو وادي األخػػدود اإلفريقػػي العظػػيـإ وتسػػكف  :ػػػ إقمػػيـ الػػوادي
%إ والرتفػػػاع ٙوالمسػػػمموف فػػػي ىػػػ ا اإلقمػػػيـ يعتبػػػروف أقميػػػة ضػػػئيمة إ  تبمػػػ  نسػػػبتيـ  إالكػػػالنجي

 ومركز نشاط كنسيل إمنسوب اإلقميـ ومناخو المعتدؿ فيو مركز تجمع لألوربييف

ومف ثـ فاف معظـ سكانو يعيشوف عمي  إمناسب لمزراعة إػ اإلقميـ الغربي: مناخو رطب
  لالمسمميف الب س بيا خاصة في ناحية ممياس ونسبة الزراعة

وصػيد األسػماؾ مػف بحيػرة فكتوريػا المحيطػة  إسػكانو عمػا الزراعػة يعتمػد : ػ إقميـ نيػانزا
 المسمميف فيو الب س بيال ونسبة إبو

وتختمؼ نسبتيـ بيف األقاليـ باختالؼ الظروؼ  ينتشر المسمموف في كافة أرجاء كينياإو 
قمػػيـ؛ مثػػؿ الظػػروؼ البيئيػػة التػػا تػػؤثر عمػػا كثافػػة السػػكاف بعامػػةإ وزمػػف اليجػػرة التاريخيػػة لكػػؿ إ

والقػػوانيف المنظمػػة لمنشػػاط الػػدعويإ ودعػػـ  إلكينيػا ونشػػاط حركػػات التنصػػيرإ والقيػػر االسػػتعماري
توزيػػع المسػػمميف ( ٖ)شػػكؿو( ٔ)جػػدوؿالمنظمػػات اإلسػػالميةإ وغيػػر  لػػؾ مػػف العوامػػؿإ ويوضػػح 

 حقائؽ التالية:ومنو تتضح ال ؛في كينيا

ػ يشكؿ المسمموف في محافظتي  نيروبي  و الساحؿ  نسبة الثمثيف مف إجمالي المسمميف 
في كينياإ ومرد  لؾ إلا أف اليجرة العربية لكينيا كانت بحريػةإ فاسػتقر الميػاجروف عمػا سػاحؿ 

متػد المحيط الينػديإ وعمػروا مػدف السػاحؿ حتػا صػارت مػف أعظػـ المػدف األفريقيػة قاطبػةإ ثػـ ا
زحفيـ العمراني ناحية الداخؿإ وزاد تركزىـ في نيروبي ألنيا حاضػرة الدولػةإ كمػا أنيػا تعػد جيبػا 

(ل وفيمػػا بػػيف القػػرنيف الثالػػث عشػػر إلػػا السػػادس عشػػر ٖإداريػػا داخػػؿ محافظػػة  الوسػػطا  )شػػكؿ
 الميالدييف تطوَّرت معظـ المػدف السػواحيمية وأصػبحت مراكػز تجاريػة واشػتممت عمػا مػدف كيمػواإ
والمػوإ ومالينػديإ وممبسػػاإ وزنجبػارل وخػالؿ القػػرنيف الخػامس عشػر والسػػادس عشػر الميالديػػيف 
استولا البرتغاليوف عما العديد مف المدف السواحيميةإ وخرَّبوا التجارة السواحيمية التا كانت تقوـ 

ػانيوف الب رتغػالييف عما العاج وال ىبل ومع بداية القرف الثامف عشػر المػيالدي خمػؼ العػرب الُعمو
ا لمسواحيمييف؛ فازداد اإلسالـ ىنالؾ انتشارال  حكاما
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 ٕٙٔٓ( توزيع المسمميف في محافظات كينيا عاـ ٔ)جدوؿ 

 عدد السكان المحافظة
 عدد المسممين المساحة )مميون نسمة(

 % )مميون نسمة(

 ٕٖ 1ٕٛ٘ٓ 1ٙٛٗٓ 1ٕٙٗٗ نيروبي
 ٖٔ 1ٜٗٔٓ ٖٔٔ,ٗٛ 1ٖٖٓ٘ الساحؿ

 ٓٔ 1ٔٚٙٓ ٙٛٔ,ٕٙٔ 1ٖٚٙٔ الشماؿ الشرقي
 ٖٕ 1ٕٔٗٔ ٖٗ٘,ٗ٘ٔ 1ٕٚٚ٘ الشرقية
 ٙٔ 1ٖٙٙٓ ٖٕٙ,ٖٔ 1ٔٗ٘ٗ الوسطا
 ٙ 1ٕ٘ٚٓ ٖٔٗ,ٕٛٔ 1ٚٛٚٛ الوادي
 ٛ 1ٗٓٗٓ ٚٓ٘,ٕٔ 1ٓ٘ٓ٘ نيانزا

 ٕٔ 1ٖٗٛٓ ٕ٘ٛ,ٛ 1ٕٖٓٗ الغربية
 1ٔٙ 1ٕٛ 1ٚٚٛٔٛ٘ 1ٕٚٗ المجموع

 الجدوؿ مف عمؿ الباحث لبيانات مصدرىا:
- Central Bureau of Statistics (Kenya) (ٕٓٔٙ):  Kenya Demographic and Health 

Survey, p.ٖٖ. 
Barot, Rohit (ٕٓٓٚ): Religion and Ethnicity, p.ٖ٘ 
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 ٕٔٔٙٔٓ ( توزيع المسمميف في كينيا عاـٖ)شكؿ

الشػػماؿ الشػػرقي  و الشػػرقية  و الوسػػطا   ػػػ اسػػتحو ت المحافظػػات الػػثالث المتجػػاورات  
إجمالي المسمميف في كينياإ وى ه المحافظات الثالث تعد امتدادا طبيعيػا ؼ مف عما نسبة النص

 لممحافظتيف السابقتيفل 

%(؛ رغػػـ أنيػػا تسػػتحو  ٙػػػ سػػجمت محافظػػة  الػػوادي  النسػػبة األدنػػا لتركػػز المسػػمميف )
%( مف إجمالي سكاف الدولة؛ ومرد  لؾ إلا أنيػا تعػد المعقػؿ الرئيسػي لمنصػرانية فػي ٕ٘عما )
 الكيني

ف كانػػت الصػػالة تصػػح فػػي غيػػر  ويعػػاني المسػػمموف فػػي كينيػػا مػػف قمػػة عػػدد المسػػاجدإ وا 
ػا روُجػؿ  ِمػْف ُأمَّتِػي  طويُػوراا فو وي مو ْسػِجداا وو المسجد لحديث لحديث جابر مرفوعا )ووُجِعموػْت ِلػي اأْلوْرُض مو

                                                 
 ٔ(إ اعتمادا عما بيانات الجدوؿ .G.I.S)الخريطة مف عمؿ الباحثإ باستخداـ برناما ػ   ٔٔ
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) ػػػػؿ  ُة فوْمُيصو ػػػػالو تْػػػػُو الصَّ كو أوْدرو
مسػػػػجد وا  اف رمػػػػز الػػػػديف ؛ فالقضػػػػية ليسػػػػت فػػػػي الصػػػػالة؛ إ  أف الٕٔ

إضػػافة إلػا الػدور التربػػوي واالجتمػاعي واالقتصػادي والتعميمػػي الػ ي يقػوـ بػػو  إوعالمتػو الظػاىرة
ومنػػو تتضػػح الحقػػائؽ  إتوزيػػع المسػػاجد والخػػالوي فػػي كينيػػا( ٗ)شػػكؿجػػدوؿ( )المسػػجدل ويوضػػح 

 التالية:

(إ ٕٙٔٓ)عػػاـ مميػػوف مسػػمـ  ٕل٘مسػػجداإ تخػػدـ  ٜٓٙػػػ يبمػػ  عػػدد المسػػاجد فػػي كينيػػا 
مسمـ/ مسجد(إ وىا كثافة مرتفعة جدا تشير إلا معاناة المسمميف ىناؾ  ٓٓٙٚبمتوسط كثافة )
 مف قمة المساجدل

مسػػمـ/ مسػػجد(إ ممػػا  ٖٓٓٓٔػػػ تبمػػ  الكثافػػة أقصػػاىا فػػي المحافظػػة الوسػػطا لتسػػجؿ )
ة نيروبػي يشير لوجوب تكثيؼ بناء المساجد في تمؾ المحافظةإ كمػا ارتفعػت الكثافػة فػي محافظػ

مسػػمـ/ مسػػجد(إ ممػػا يػػدؿ عمػػا أف العاصػػمة ليسػػت المييمنػػة دينيػػا بمسػػاجدىا  ٕٓٓٓٔلتسػػجؿ )
 كما ىا مييمنة إداريا وسياسيال

مسػمـ/ مسػجد(إ و لػؾ  ٓٓٗٔلتسػجؿ ) الشماؿ الشرقيػ تبم  الكثافة أدناىا في محافظة 
شػػػاء المسػػػاجد فييػػػا عبػػػر ألف ىػػػ ه المحافظػػػة ىػػػا األقػػػدـ اسػػػتقرارا بالنسػػػبة لممسػػػمميفإ فتػػػوالا إن

 العصور من  دخوؿ اإلسالـ ىنالؾ في القرف األوؿ اليجريل

وتعرؼ الكتاتيب في كينيا باسـ الخالويإ وىي عبػارة عػف أمػاكف لتعمػيـ األطفػاؿ القػرآف 
الكريـ وبعض مبادئ الديف اإلسالميإ وقد تكوف في المسػاجد أو فػي غيرىػا مػف األمػاكفل وىػا 

اإلسػالميةإ إ  انتشػرت فػي كػؿ بقعػة وصػؿ اإلسػالـ إلييػال وتنتشػر  مظير مف مظػاىر الحضػارة
الخالوي في كينيا في المدف والقرتإ وتقـو بتعميـ الفتياف والفتيػات عمػا حػد سػواءإ وتعتمػد عمػا 
الجيد ال اتي لممعمـ ال ي يكوف في العادة معمماا واحداا يتعاوف معو األىالي مف الناحيػة الماديػةإ 

 عيا المتعمموف لمعمميـلعما شكؿ رسـو يدف

  

 

 

 

 

                                                 
طوُيورااح البخاريإ صحي ٕٔ مَّـو ُجِعموْت ِلي اأْلوْرُض موْسِجداا وو سو موْيِو وو مَّا المَُّو عو إ بواب قوْوِؿ النَِّبي  صو  ِكتواب التَّيوم ـِ
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 ٕٙٔٓالمساجد والخالوي في محافظات كينيا عاـ المسمميف و ( توزيع ٕ)جدوؿ

 المحافظة
 نوالمسمم

)مميــــــــــــون 
 نسمة(

عــــــــــــــــــــــدد 
 المساجد

 الكثافة 
ألــف مســمم/ )

 مسجد(

عـــــــــــــــــــدد 
 الخالوي

 ٕٓٔ 1ٖٕٔ ٓٗ 1ٕٛ٘ٓ نيروبي
 ٖ٘ٔ 1ٖٓ ٕٕٖ 1ٜٗٔٓ الساحؿ

 ٖ٘ٔ 1ٗٔ ٖٓٔ 1ٔٚٙٓ الشماؿ الشرقي
 ٕٕٔ 1ٕٖٔ ٕٜ 1ٕٔٗٔ الشرقية
 ٗٙ 1ٖٔٓ ٕٕ 1ٖٙٙٓ الوسطا
 ٚٛ 1٘ٚٔ ٖٓ 1ٕ٘ٚٓ الوادي
 ٔٙ 1ٔٙٔ ٕ٘ 1ٗٓٗٓ نيانزا

 ٕ٘ 1ٙٙٔ ٜٕ 1ٖٗٛٓ الغربية
 ٙٙٛ 1ٙٚ ٜٓٙ 1ٕٛٙٓ المجموع

 الجدوؿ مف عمؿ الباحث لبيانات مصدرىا:
Anderson, J.N.D. (9002): “Waqfs in East Africa,”, pp. 259-261 

- Central Bureau of Statistics (Kenya) (ٕٓٔٙ):  Kenya Demographic and Health 
Survey, p.ٖٖ. 

Barot, Rohit (ٕٓٓٚ): Religion and Ethnicity, p.ٖ٘ 

وبالرغـ مف اعتماد الكتاتيب في كينيا عما الطػرؽ البدائيػة وافتقادىػا التطػوير والتحسػيف 
ت مػػػف غػػػرس أسػػػاس العمػػػـ واإليمػػػاف فػػػي أنفػػػس الػػػنشءإ وتعمػػػيـ إال أنػػػو يمكػػػف القػػػوؿ إنيػػػا تمكنػػػ

وتحفيظيـ ولو شيئاا يسيراا مف القرآف يتمكنوف مف خاللو  إالصبية قراءة الحروؼ العربية وكتابتيا
شعار أطفاؿ المسمميف ال يف يترددوف عمػا ىػ ه الكتاتيػب  إأداء صمواتيـ عما الوجو المطموب وا 
اف األخػػرتإ وتمكػػيف الػػنشء فػػي أىػػـ مرحمػػة مػػف عمػػره مػػف بتميػػزىـ عػػف غيػػرىـ مػػف أىػػؿ األديػػ

كمػا أف الخػالوي بخاصػة تعػد الوسػيمة  لالعيش في بيئة مسممة يتربا فييا عما الخمؽ اإلسالمي
التعميمية اإلسالمية الوحيدة التي صمدت أماـ تحػديات عوامػؿ التغريػب التػي تعػرض ليػا التعمػيـ 

 ال أفريقيفي منطقة 

خمػػوةإ ولمػػا كنػػا نجيػػؿ عػػدد  ٙٙٛممػػة الخػػالوي بكينيػػا بمغػػت ( أف جٕجػػدوؿ )ويوضػػح 
أطفاؿ المسمميف أقؿ مف ست سنوات فانػو يصػعب عمينػا حسػاب الكثافػة العامػة لمخػالويإ ولكػف 

 البد مف زيادة عددىا بمقدار الضعؼإ ألىميتيا في تعميـ العمـو األولية لمناشئةل
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 ٖٕٔٙٔٓ( توزيع المساجد بكينيا عاـ ٗ)شكؿ

ـ ثػػـ ألغيػػتإ ومػػع األسػػؼ  ٜٗٙٔلمغػػة العربيػػة لغػػة رسػػمية فػػي كينيػػا إلػػا عػػاـ وكانػػت ا
 الشديد فاف العرب لـ يقدموا شيئاا لمدفاع عف لغتيـل 

 :األصول العرقية لممسممين الكينيينثانيا ـ 

ينقسـ المسمموف الكينيوف إلا عدة مجموعات حسب االنتمػاءات العرقيػة أو االختالفػات 
 اعاتيـ ما يمي: وأشير جم إالعقائدية

   :ـ السواحيميون9

                                                 
 ٕ( إ اعتمادا عما الجدوؿ .G.I.S)الخريطة مف عمؿ الباحثإ باستخداـ برناما   ٖٔ
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ويعيشػػػوف  إوالعػػػرب Bantuإ ىجػػػيف مػػػف البػػػانتو أفريقػػػيشػػػعب  Swahiliالسػػػواحيميوف 
 ا الشػرقي الممتػد مػف الصػوماؿ إلػا موزمبيػؽل وقػد صػاىر السػواحميوفأفريقيعما امتداد ساحؿ 

يػرافإ وىػػـ سػكاف السػػاحؿ األصػميوفإ وليػـ دو العػرب القػادميف مػػف عمػاف والػػيمف  فػػي  ور كبيػػرا 
وُتْسػػتوخدـ المغػػة السػػواحيمية فػػي كػػؿ منػػاطؽ ل نشػػر اإلسػػالـ داخػػؿ كينيػػا منػػ  ظيػػوره وحتػػا ا ف

اإ وفػػي األعمػػاؿ واالتصػػاؿ بػػيف القبائػػؿ المختمفػػةإ كمػػا ُتعوػػد المغػػة الرسػػمية فػػي كينيػػا أفريقيػػشػػرقي 
ا قبػػؿ اإلسػػالـإ قيػػأفريوتنزانيػػاإ وكػػؿ السػػواحيمييف مسػػمموفل وقػػد بػػدأ االسػػتقرار العربػػي فػػي شػػرقي 

ومف ثـ وفد كثير مف األحباش إلا مكة واستوطنوىاإ وكانت المغة العربية منتشرة فيما بينيـ في 
 ل ٗٔاأفريقيشرؽ 

 :ـ العرب1

وأغمبيـ  إاأفريقي ىـ أحفاد المياجريف األوائؿ مف جنوب الجزيرة العربية إلي ساحؿ شرؽ
بالسػكاف المحميػيف باالحتكػاؾ  ر مػنيـمػف أصػوؿ حضػرمية مػف الػيمف وعمػافإ رغػـ اخػتالط كثيػ

عرقيا وعددىـ حسب بعض المصػادر  والتزاؿ ىناؾ مجموعة منيـ تحافظ عمي نقاء إوالتصاىر
 في كينيال ٓٛرٓٓٓيصؿ إلي 

 الصوماليون:ـ 3

الصػػػػػومالييف كالجئػػػػػيف مػػػػػف نسػػػػػمة  ٓٓٓلٓٓٙيعػػػػػيش فػػػػػي محافظػػػػػة الشػػػػػماؿ الشػػػػػرقي 
Refugeesحكومػػة الكينيػػة وسياسػػتيا فػػي اإلقمػػيـ الشػػمالي ويعػػارض الصػػوماليوف الكينيػػوف ال إ

حيث يريدوف االنفصاؿ عف كينيػا واالنضػماـ  إNorth Eastern Provinceالشرقي مف كينيا 
إلا الصوماؿإ بحسبانيـ صومالييف وليسوا كينييفإ بؿ إنيـ  ىبوا إلا أبعد مف  لؾ حينما بدأوا 

لػػرغـ مػػف كػػونيـ مسػػمميف إال أف حػػركتيـ يقػػاتموف الحكومػػة الكينيػػة مػػف أجػػؿ االنفصػػاؿإ وعمػػا ا
 والتػا إShifta Warالنضػالية تمػؾ لػـ تكػف قائمػة عمػا أسػس دينيػةإ وقػد ُعرفػت بحػرب الشػفتة 

كمفت الصومالييف المسمميف في اإلقميـ الشمالي الشرقي الكثيرإ إ  حرمتيـ مف التطور السياسي 
وجعمت إقمػيميـ إقميمػاا متخمفػااإ ميمشػاا واالجتماعي واالقتصادي ال ي ساد البالد بعد االستقالؿإ 

عمػػا كافػػة المسػػتوياتإ يعػػاني أىمػػو العػػوز والفقػػر والتخمػػؼ حتػػا يومنػػا ىػػ اإ بػػؿ بػػدأت العمميػػات 
الصومالية الحربية تؤثر عما المسمميف القػاطنيف المنطقػة المواجيػة ألرخبيػؿ المػوإ وتسػبب ليػـ 

 ل٘ٔكثيراا مف المعاناة والضيؽ

                                                 
 ٛٔالحبشة في صدر اإلسالـإ ص ا اليجرة مف مكة إلإ مد عبد العظيـحأ ػ عبد العظيـ  ٗٔ
 ٖٙػ تاج السر أحمد حرافإ األقمية المسممة في كينياإ ص ٘ٔ



 14 

  تاريخيػاا أرضػاا صػوماليةإ اسػتولت عمييػا الشػركة البريطانيػة N.F.Dوكاف إقميـ  انفدي 
ـإ حيػػث أبرمػػت اتفاقيػػات حمايػػة مػػع القبائػػؿ القاطنػػة فػػي اإلقمػػيـإ وفػػي ٜٔٛٔا عػػاـ أفريقيػػلشػػرؽ 
ـ كػّوف األىػالي ٜٓٙٔوفػي عػاـ  إـ تحولت حماية اإلقميـ مف الشػركة إلػا بريطانيػاإٜ٘ٛٔعاـ 

 Northern Province people's Progressive -(NPPPP)حػزب الشػعب التقػدمي 
Party  ـ انعقػػد مػػؤتمر ٕٜٙٔلالنفصػػاؿ عػػف كينيػػاإ واالنضػػماـ إلػػا جميوريػػة الصػػوماؿل وفػػي

كينيا الدستوري في لندف لمناقشة مستقبؿ البالد السياسيإ وحضره زعمػاء إقمػيـ   إنفػدي ل وجػرت 
يػا واالنضػماـ لمصػوماؿإ ولكػف % مػف السػكاف االنفصػاؿ عػف كينٚٛاستفتاء في اإلقميـ فاختػار 

وأعمف شػعب اإلقمػيـ ثورتػو بقيػادة جبيػة  إ لؾ لـ يكف مرضياا لبريطانياإ وأىممت نتيجة االستفتاء
تحريػػػر  إنفػػػدي إ وأعمنػػػت حكومػػػة كينيػػػا حالػػػة الطػػػوارئ فػػػي اإلقمػػػيـإ فيمػػػا ُعػػػرؼ بحػػػرب الشػػػفتة 

Shifta Warفػي إقمػيـ الحػدود الشػمالية إ  قامػت بيػا الحركػة اإلسػالمية المسػمحة االنفصػالية ؛ 
North Frontier District  بعػد اسػتقالؿ كينيػا مناديػة بانفصػاؿ اإلقمػيـ وضػمو إلػا جميوريػة

ـ وكمفػت اإلقمػيـ ٜٚٙٔ-ـٖٜٙٔالصوماؿإ وطنيـ األـإ وقد استمرت ى ه الحػرب أربػع سػنوات 
جسة والخائفة مف كػؿ وأىمو الكثيرإ ويراىا البعض السبب األساسي في نظرة الدولة الكينية المتو 

ـ إثػر إعػالف  أروشػا لمسػالـ إ بػيف ٜٚٙٔنشاط إسالمي منظـ في كينيال وقد انتيت الحرب في 
 لٙٔكينيا والصوماؿ والتي استطاعت كينيا بموجبيا االحتفاظ باإلقميـ ضمف أراضييا

 :ـ الشيعة االسماعيمية4

يعرفػوف و  إصػؿدي األاف الينػخػاغاألفػي كينيػا وىػـ أتبػاع  ىػـ أىػـ المجموعػات الشػيعية
وكممػة  خوجػا  مػ خو ة مػف الكممػة  لIsmaili Khojaاإ باإلسػماعيمية الخوجػات أفريقيػفػي شػرؽ 

الفارسػػػػية  خواجػػػػػا  وتعنػػػػي   السػػػػػيد أو المعمػػػػـ  وىػػػػػـ مجموعػػػػة ضػػػػػمف طائفػػػػة الشػػػػػيعة اإلماميػػػػػة 
االقتصػادية اإلسماعيميةإ المعروفوف عبر التاريخ بحيويتيـإ ومقدرتيـ عما الت قمـ عما ظروفيـ 

ا ب نيػػػا مػػػف أفريقيػػػواالجتماعيػػػة والسياسػػػية المتغيػػػرةإ وقػػػد عرفػػػت الطائفػػػة اإلسػػػماعيمية فػػػي شػػػرؽ 
أحسػف الطوائػػؼ تنظيمػػااإ ومػػف أكثرىػػا خضػػوعاا لنظػػاـ مركػػزي دقيػػؽ يشػػرؼ عمػػا شػػؤونيا الدينيػػة 

ا ما بيف أفريقيواإلسماعيمية الخوجا قدموا مف شبو القارة الينديةإ إلا شرؽ  واالجتماعية والماليةإ
أوائػػؿ القػػرف التاسػػع عشػػػر المػػيالدي وأربعينيػػات القػػرف العشػػػريفإ واسػػتقرت المجموعػػات األولػػػا 

 لٚٔمنيـ في زنجبار وبعض مدف الساحؿ مثؿ  ممباسا  و المو 

                                                 
ٔٙ - Bjørn Møller (ٕٓٓٙ): Political Islam In Kenya, p.ٙٙ. 
ٔٚ - Holway, James D. (ٕٓٓٚ): “The Religious Composition of the Population of 

the Coast Province of Kenya, pp. ٕٕٛ  
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 : Bohrasـ البهرة 5

تنظيمػػػاا  مسػػػمميفاإ وىػػػـ مػػػف أكثػػػر الأفريقيػػػىػػػـ ثػػػاني أكبػػػر مجموعػػػة إسػػػالمية فػػػي شػػػرؽ 
سػػيطرة عمػػا أفػػراد جمػػاعتيـإ والخاضػػعيف تمامػػاا لقائػػدىـ المسػػؤوؿ عػػف كػػؿ أحػػواؿ وانضػػباطااإ و 

الجماعػػةإ والػػ ي يمثمػػو فػػي األقػػاليـ المختمفػػة وكػػالء يعػػرؼ الواحػػد مػػنيـ باسػػـ  العامػػؿ إ واجػػبيـ 
وعممػػت البيػػرة فػػػي أوؿ أمرىػػا تجػػػاراا  رعايػػة شػػئوف الجماعػػػة الدينيػػةإ واالجتماعيػػة واالقتصػػػاديةل

غارااإ ولكػػػف سػػػرعاف مػػػا ازدىػػػرت تجػػػارة بعضػػػيـ ف صػػػبحت مؤسسػػػات تجاريػػػة ورجػػػاؿ أعمػػػاؿ صػػػ
 لٛٔضخمة

ولقػػد درج أثريػػاء البيػػرة عمػػا صػػرؼ جػػزء غيػػر يسػػير مػػف أمػػواليـ عمػػا بنػػاء المػػدارس 
وتطوير الخدمات االجتماعية لجماعتيـإ ومف ثـ فممبيرة عدد مف المػدارس األوليػة والثانويػة فػي 

ف لػػـ تحػػ ظ بمسػػتويات أكاديميػػة عاليػػةإ إال أنيػػا تقػػدـ خػػدماتيا التعميميػػة نيروبػػي وممباسػػا التػػي وا 
لمعوائػػؿ البيريػػة  ات الػػدخؿ المػػنخفض والمتوسػػطإ وىػػي مفتوحػػة لكػػؿ الكينيػػيف المسػػمميف وغيػػر 
المسمميفإ ولكنيا بقيت في واقع الحاؿ مدارس لممسمميف فقطإ وتمسؾ البيرة في مػدارس البنػات 

المػنيا الػديني إلػا جانػب  دريستػو إ سػالميإ والمثػؿ اإلسػالميةي اإلز بػال –كمدارس البرىانية  –
 لٜٔالمنيا العصري

 :الشيعة اإلثنا عشريةـ 6

فػي ىـ أكثر طوائؼ الشيعة شيرةإ ويتركزوف في ممباساإ نيروبيإ وناكوروإ وقد جاءوا 
إ وىـ رجاؿ أعمػاؿ وتجػارل في شمالي اليند كتشيإ وكاثيوارو مف قوجاراتإ القرف التاسع عشر 

يتبعػػوف فػػي كػػؿ أمػػورىـ الدينيػػة  المرجػػع  فػػي العػػراؽ أو إيػػرافل والشػػيعة اإلثنػػا عشػػرية فػػي كينيػػا و 
مف أكثر الطوائؼ تبشيراا باإلسالـإ ونشاطيـ ى ا ليس وقفاا عما دعوة غير المسػمميفإ بػؿ يمتػد 

مميف ليشمؿ محاولة تحويؿ المسمميف السنة إلا طائفتيـ الشيعيةإ و لؾ أمر يشكو منو قادة المس
السػػنةإ ويعتبرونػػػو إىػػداراا لمطاقػػػاتإ وتفتيتػػاا لوحػػػدة المسػػمميفل وىػػػـ فػػي  لػػػؾ مخػػالفيف لجمػػػاعتي 
البيػػرة واإلسػػماعيمية الػػ يف ال يشػػجعوف التبشػػير خػػارج الجماعػػةإ ولعػػؿ األمػػر الغريػػب فػػي نشػػاط 

مػػف اإلثنػػا عشػػرية التبشػػيري ىػػ ا ىػػو أنيػػـ فػػي الوقػػت الػػ ي يمارسػػونوإ فػػانيـ ال يشػػجعوف الػػزواج 
الجماعػػات التػػي تعػػيش حػػوليـإ وظػػاىرة التبشػػير ىػػ ه ظػػاىرة حديثػػةإ بػػدأت مػػع مولػػد الجميوريػػة 

إ وقػػد شػػعرت الجماعػػة بثقػػة أكبػػر فػػي نفسػػيا بعػػد تمػػؾ الثػػورةإ ٜٜٚٔاإلسػػالمية فػػي إيػػراف عػػاـ 
 وبحماس وغيرة عما  اتيتيا اإلسالميةل

                                                 
 لٛٚػ نفس المصدرإ ص  ٛٔ

ٜٔ - Anderson, J.N.D. (ٕٜٓٓ): “Waqfs in East Africa,”, pp. ٕٔ٘  
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 :الكتشي السنةـ 7

والتػي فػي الينػد موعات ا تية مف  كتش  ى ه مجموعة متجانسة تشمؿ في أساسيا المج
وكػػ لؾ تشػػمؿ بعػػض الفئػػات القادمػػة مػػف السػػندإ والمعروفػػة  Gujaratiتتحػػدث لغػػة  القوجػػاراتي  

المشػػػيورة بحػػػ قيا وقػػػدراتيا التجاريػػػةإ ومػػػف ثػػػـ فيػػػـ الفئػػػة  Memonباسػػػـ  مػػػؤمف  أو   مػػػومف  
 Meruيـ فػي جيػات مػرو المسيطرة عما صناعة النسيا فػي ممباسػاإ كمػا توجػد مجموعػات مػن

ونيروبي واإلقميـ الشمالي الشرقيإ وعما غيػر العػادة فقػد قطعػت ىػ ه المجموعػات مػف  المػومف  
ا فػػػي منتصػػػؼ القػػػرف التاسػػػع عشػػػر كػػػؿ صػػػمة ليػػػا بوطنيػػػا األـإ أفريقيػػػالتػػػي جػػػاءت إلػػػا شػػػرؽ 

كمػػا أنيػػا وأصػػبحت ا ف مختمطػػة ببيئتيػػا المحميػػةإ فتصػػاىرت مػػع العوائػػؿ العربيػػة والسػػواحيميةإ 
أسيمت في تطور تمؾ البيئةإ ببنائيا المدارس والمساجدإ وباعانتيػا لمطػالب والمدرسػيفإ ويعمػؿ 

 ٕٓعدد منيـ في حركة  التبمي    ات األصوؿ اليندية
 :ـ البنجاب8

ىػػـ المسػػمموف   الكتشػػي  و المػػومف  مػػف أىػػؿ السػػنة  Punjabi Muslims :البنجػػاب
مػػػف وصػػػؿ كينيػػػا مػػػف الميػػػاجريف ا سػػػيوييفإ إ  إنيػػػـ  ومػػػف أتبػػػاع المػػػ ىب الحنفػػػيإ وىػػػـ آخػػػر

حضػػػروا فػػػي التسػػػعينيات مػػػف القػػػرف التاسػػػع عشػػػر المػػػيالدي بواسػػػطة اإلدارة البريطانيػػػة لبنػػػاء أُ 
الخطػػوط الحديديػػةإ ومعظميػػـ مػػف بنجػػاب الىػػورإ ومسػػتواىـ التعميمػػي أقػػؿ مػػف المتوسػػط إ ا مػػا 

مػػف المسػػمميف الكتشػػي ومػػف البيػػرةإ وىػػـ فػػي  قورنػػوا بالمسػػتويات القوميػػةإ ولكػػنيـ أحسػػف تعميمػػاا 
الغالػػب عمػػاؿ ميػػرة يعممػػوف فػػي الصػػناعات المعدنيػػة والكيربائيػػة وأعػػدادىـ فػػي تنػػاقص مسػػتمر 
بسبب ىجرتيـ إلػا المممكػة المتحػدةإ وغيرىػاإ وقػد اتخػ وا مػف نيروبػي قاعػدة ليػـإ فاسػتوطنوىاإ 

درسػػة لمبنػػات قػػػدمت خػػدمات جميمػػػة فاشػػتروا األراضػػي ىنػػػاؾإ وبنػػوا عػػدة مسػػػاجدإ كمػػا أنشػػػ وا م
 ألجياؿ مف بنات وبنيف المسمميف في كينيال 

 ـ المجموعة البموشية:9

خمػػيط مػػف شػػيعة وسػػنةإ ولكػػنيـ تػػ قمموا وأصػػبحوا سػػوايحيمييف فػػي  BALUCHIالبمػػوش 
الفئػة المنحػدرة مػف البموشػييف الػ يف اسػتخدميـ  :وتتكوف ى ه المجموعة مف فئتػيف األولػا لغتيـل
والفئػة المسػماة البموشػييف النانقػاراني  :ا جنوداا مرتزقػةإ الثانيػةأفريقييف العمانييف في شرؽ السالط

Nangarani ولمبموشػػي مسػػجداف فػػي ممباسػػاإ  التػػي جػػاءت فيمػػا بعػػد خػػدماا لػػادارة البريطانيػػةل
يرجع أقدميما إلا منتصؼ القرف التاسع عشر المػيالديإ ويعػرؼ بالمسػجد   المبػروؾ  وقػد بنػاه 

                                                 
 ٔٛػ عبدالرحمف أحمد عثمافإ المؤثرات اإلسالمية والمسيحية عما الثقافة السواحيميةإ ص  ٕٓ
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والمسػجداف متجػاورافل وعػرؼ  إيـ أحد أفراد عائمة المزروعيإ ويعرؼ الثاني بالمسجد البموشػيل
البموشػػي بػػاليجرة إلػػا البمػػداف المجػػاورةإ فيػػاجرت عوائػػؿ مػػنيـ بحثػػاا عػػف المػػاؿ إلػػا داخػػؿ القػػارة 

تمػؾ ةإ فوصموا حتا أوغنداإ وتنزانيا وزائير ورواندا وبورونديإ وىناؾ تزوجػوا مػف سػكاف فريقياأل
نمػػا اكتفػػا بعػػض  الجيػػاتإ ولػػيس لمبموشػػي اىتمػػاـ بػػالتعميـإ فميسػػت ليػػـ مػػدارس خاصػػة بيػػـإ وا 
مػػنيـ بارسػػاؿ أبنػػائيـ إلػػا المػػدارس الحكوميػػة التػػي كثيػػراا ماىجروىػػا قبػػؿ إتمػػاـ الدراسػػةإ ومػػف ثػػـ 
فػػاف خريجػػي المػػدارس الثانويػػة قمػػة بيػػنيـإ وىنػػاؾ بعػػض العوائػػؿ التػػي اىتمػػت بػػالتعميـ وعممػػت 

نائيا حتا المرحمة الجامعية مثػؿ عائمػة  ميػرزا  وعائمػة  مػراد إ وعائمػة  كمػاؿ خػاف إ التػي بػرز أب
منيػػا معممػػوفإ وأطبػػاء ومعمػػاريوف ومينيػػوف آخػػروفإ ومسػػتوت التعمػػيـ الػػديني اإلسػػالمي بيػػنيـ 

 لٕٔمنخفضإ فحبيـ لمقراءة والتحصيؿ جد محدود

 ن في كينياحياة لمسمميـ القوانين المنظمة ل نيالمبحث الثا

وقػػػد نػػػص عمػػػا أف الػػػزواج والطػػػالؽ  إٖٜٙٔيعػػػود الدسػػػتور الحاضػػػر لكينيػػػا إلػػػا سػػػنة 
نػص  ٜٚٙٔلممسمميف حسب الشريعة اإلسالميةإ كما أف قانوف المحاكـ القضائية الصادر عاـ 

عما تخصيص مكاف لقضايا قػانوف األحػواؿ الشخصػية عمػا أسػاس أحكػاـ الشػريعة اإلسػالميةإ 
فػػي  Kadhis' courtsف الدسػػتور عمػػا إنشػػاء محػػاكـ القضػػاء الشػػرعي مػػ ٙٙوتػػنص المػػادة 

جميػػػع األمػػػاكف التػػػا يعتنػػػؽ سػػػكانيا الػػػديف اإلسػػػالميإ حيػػػث تخػػػتص تمػػػؾ المحػػػاكـ بالػػػدعاوت 
جعمػػت  ٚٙو ٘ٙاألحػػواؿ الشخصػػية والػػزواج والطػػالؽ والميػػراثل لكػػف المػػواد المتعمقػػة بمسػػائؿ 

ت إشػػرافياإ وىػػا المحكمػػة المدنيػػة التابعػػة لػػوزارة الشػػرعية تابعػػة لممحكمػػة العميػػا وتحػػ المحػػاكـ
العػػدؿإ وأف أي دعػػوت مدنيػػة أو جنائيػػة ترفػػع أمػػاـ محػػاكـ تابعػػة لممحكمػػة العميػػاإ وأنػػو إ ا نشػػ  

ُتحػػاؿ المسػػ لة  الشػػرعية المحػػاكـمسػػ لة دسػػتورية أو قانونيػػة تتعمػػؽ بتفسػػير إجػػراءات خػالؼ فػػي 
 لٕٕلممحكمة العميا
 حقوق المسممين:و  الدستور الكينيأوال ـ 

نشػػػرت الحكومػػػة فػػػي أبريػػػؿ  إبعػػػد تعػػػرض كينيػػػا لعػػػدة ىجمػػػات مػػػف جماعػػػات إسػػػالمية
   NCCKبينما يرت المجمس الوطني المسػيحي فػي كينيػا  إمشروع قانوف لقمع اإلرىاب ٖٕٓٓ

 ٕٗٓٓأنو قانوف البد منو لتحجػيـ دور المسػمميف والػ يف نسػبت ليػـ تمػؾ اليجمػاتل وفػي يونيػو 
  Council of Imams and Preachers of Kenyaئمػة والػدعاة فػي كينيػا أعمف مجمػس األ

رفض مجمس األئمة الصيغة المعدلة و  إمف المسمميف بتيـ تتعمؽ باإلرىاب ٖٓاعتقاؿ نحو عف 
                                                 

 ٖٖٔص ػ تاج السر أحمد حرافإ األقمية المسممة في كينياإ  ٕٔ
 ٚٚنفس المرجعإ ص ٕٕ
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ومػػا زاؿ الجػػدؿ مسػػتمرا  إلمشػػروع القػػانوف لممػػرة الثانيػػةإ حتػػا بعػػد التصػػويت عميػػو فػػي البرلمػػاف
 حوؿ قانوف اإلرىاب ى ال

ثـ ُأغمقت العديد مف المؤسسات الخيريةإ  وأسفرت التحقيقات المشتركة مف جانػب  ومف
المجتمػػع  مكتػػب التحقيقػػات االتحػػادي والشػػرطة الكينيػػة فػػي نمػػو الخػػوؼ مػػف المسػػمميف داخػػؿ

التشػريعات المحميػة وقد تصاعد ى ا بدوره في محرؾ مف قبؿ الواليات المتحدة لتشػجيع   .الكيني
  .إلرىاب في جميع أنحاء العالـفي كينيا ومكافحة ا

حيػث يتػولا  إتمـز الحكومُة المنظماِت الدينيةو الجديدةو بتسجيميا لدت مسػجؿ الجمعيػاتو 
الدينيػػة لغيػػر المسػػمميف  غيػػر لممنظمػػاتوتسػػمح الحكومػػة مكتػػب النائػػب العػػاـ اإلشػػراؼ عمييػػاإ 

طمبػػات الحصػػوؿ إ أمػا باإلعفػاء مػػف الضػرائبإ واإلعفػػاء مػف دفػػع الرسػـو عمػػا السػمع المسػػتوردة
عمػا اإلعفػػاءات الضػػريبية بالنسػػبة لممسػػمميف فميسػػت تمقائيػة ولكنيػػا تمػػنح عمػػا أسػػاس كػػؿ حالػػة 

 عما حدةل

وقد شيدت السنوات القميمة الماضية عودة كثير مف مثقفي المسػمميف ورجػاؿ فكػرىـ إلػا 
فيػـ أىػؿ عمػـ ودرايػةإ حظيرة اإلسالـإ بعد اغتػراب داـ أوقاتػاا طويمػةإ فقػوي المسػمموف بعػودتيـإ 

واألمؿ معقود عما أف بعض أولئؾ سيكونوف القيادة اإلسالمية فػي كينيػاإ التػي كثيػراا مػا افتقػدىا 
 المسمموفإ بؿ إنيـ ا ف في أشد الحاجة ليال 

مػا ورغـ أف الدستور ينص عما حرية التجمع واالجتماعػات إال أف الحكومػة اسػتخدمت 
قوبػػػات فػػػي كينيػػػا لتقييػػػد أو تعطيػػػؿ االجتماعػػػات العامػػػة التػػػي وقػػػانوف العيشػػػبو  قػػػانوف الطػػػوارئ 

مػف مصػادرة بعػض الصػحؼ  ٕٗٓٓتنظميا الجماعات المسممةإ ومثاؿ  لؾ ما حدث في مايو 
إلػا خػارج الػبالدل ومػرد  مع االعتقاالت التعسػفية وترحيػؿ المسػمميف مػف غيػر الكينيػيفلممسمميف 

واعتقمػت  إيرا ما خرجت الشرطة  عػف حػد القػانوفوكثتزايد الخوؼ مف المسمميف في كينياإ  لؾ 
مػع احتجػازه لعػدة أيػاـإ ومثالػو اعتقػاؿ مػدير الجمعيػة اإلسػالمية لحقػوؽ  إشخصا مف دوف تيمػة

لمػدة عػدة أيػاـإ وىػي منظمػة غيػر   Muslim for Human Rights (MUHURI)اإلنسػاف 
 حكوميةل

e Council of Supremأنشػ  المجمػس األعمػػا لمسػممي كينيػا  ٖٜٚٔوفػي عػاـ 
 Kenyan Muslims, SUPKEM عامػدا إلػا إظيػار التػزاـ  إوكػاف أكثػر ارتبطػا بالحكومػة إ

شػػكؿ مػػف أشػػكاؿ اظيػػار الػػوالء المطمػػؽ لمػػرئيس الكينػػيإ ومػػف ثػػـ حػػاز المجمػػس عمػػا ب المسػػمميف
لػـ يكػف و  إاالعتراؼ مف قبؿ الحكومة بوصفو الممثؿ الشرعي الرسػمي الوحيػد لمسػكاف المسػمميف

كانػػت المجػػالس المحميػػة التػػابع  ٜٜٙٔوبحمػػوؿ عػػاـ  لداد التنظيمػػي أكثػػر طموحػػا مػػف  لػػؾاإلعػػ
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 ومػػع  لػػؾ مشػػكوؾ فػػي شػػرعيتيا بػػيفمجمسػػاإ  ٓ٘ٔلممجمػػس األعمػػا فػػي جميػػع أنحػػاء الػػبالد 
 ٜٜٗٔؤٕٜٜاالضػػػطرابات فػػػي أعػػػواـ  كمػػػا أنيػػػا لػػػـ تػػػتمكف مػػػف السػػػيطرة عمػػػا إالمسػػػمميف

 شكالت المسمميفلولـ تتمكف مف حؿ كثير مف م إٜٜٛٔو

 Muslim Consultative)منظمػات أخػرت مثػؿ: )مجمػس الشػوري اإلسػالمي( وثمػة 
Council) إ وجمعيػة اإلصػالح فػي اإلسػالـthe  Association for Reforms in Islamإ 

 the Muslim Students Association of the ,نيروبي  ورابطة الطالب مسمـ مف جامعة
University of Nairobi والمؤسسػة اإلسػالمية  إإ the Islamic Foundationومنظمػة  إ

 لٖٕوغيرىا إthe Muslim Education Welfare Organisation رعاية التعميـ اإلسالمي

اسػػتقطبت الحكومػػة تنظيمػػا إسػػالميا يتميػػز ب نػػو مػػف أكثػػر  ٜٜٛٔفػػي أعقػػاب انتخابػػات 
 United Muslims of Africaا قيأفرياتحاد المسمميف في وىو  ؛التنظيمات اإلسالمية اعتداال

(UMA), حػػداث انقسػػاـ فػػي ممػػا أدت إلػػا تصػػاعد الخػػالؼ سػػريعا بػػيف الحكومػػة واالتحػػادإ  إ وا 
 الحػزب االسػالمي فػي كينيػامػف حيػث كيفيػة التعامػؿ مػع الحومػةإ فت سػس  إصػفوؼ المسػمميف

IPK  وتبعػو  إكاليػةاألحػزاب اإلسػالمية رادي وتشػكؿ بواسػطة الشػيخ بػالال ليكػوف حزبػا مػف أكثػر
 لthe Islamic Salvation Frontفي  ات المضمار حزب الجبية اإلسالمية لانقا  

 :ثانيا ـ جمعيات تنمية المجتمع المسمم في كينيا

نحصػػر تنظيمػػػات المسػػمميف وجمعيػػػاتيـ فػػي مجػػػاؿ العمػػؿ الػػػدينيإ والتعميمػػي والثقػػػافي ت
لمبدأ فصؿ العمػؿ الػديني عػف العمػؿ  واالجتماعيإ بعيدا عف مجاؿ العمؿ السياسيإ وىي ت كيد

السياسػػي وىػػي كميػػا جمعيػػات خاضػػعة لقػػانوف الػػبالد ومسػػجمة تحػػت قػػانوف الجمعيػػاتإ كمػػا أف 
تسػػجيميا تػػـ فػػي وقػػت كانػػت فيػػو كينيػػا بمػػداا  ا حػػزب سياسػػي واحػػدإ ىػػو حػػزب االتحػػاد الػػوطني 

 ألحزابلـ حيث أصبحت كينيا دولة متعددة أٜٜٔحتا عاـ   KANUالكيني  فريقياأل

 إمؤسسػػػة وجمعيػػػة ٓٙويبمػػػ  عػػػدد مؤسسػػػات المسػػػمميف االجتماعيػػػة والتعميميػػػة حػػػوالا 
 :ٕٗومنيا الجمعيات ا تية

 الجمعية الخيرية اإلسالميةلػ 

 للمسممي كينيااالتحاد الوطني  ػ

 لجمعية الشباف المسمميف في نيروبيػ 
                                                 

ٕٖ - Bjørn Møller (ٕٓٓٙ): Political Islam In Kenya, p.ٚٓ  
ٕٗ - Anderson, J.N.D. (ٕٜٓٓ): “Waqfs in East Africa,”, p. ٕٔ٘ 
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 المؤسسة اإلسالميةلػ  

 مؤسسة القرآف الكريـ في نيروبيلػ  

 جميعة الدعوة اإلسالمية في ممباسال ػ 

 الجمعية اإلسالمية الباكستانية في ممباسالػ  

 ة في ممباسالفريقيالجمعية النسائية العربية األػ  

 الجمعية الصومالية اإلسالمية في نيروبيلػ  

 لالجماعة اإلسالمية في نيروبيػ  

 تنظيـ شباب األنصار في ممباسالػ 

 ي ممباساإ وليـ مجمةلمف  فؤ مجموعة شباب  مػ 

 جمعية الرعاية االجتماعية لمسممي شماؿ شرؽ كنيا ومقرىا  قاريسا ل ػ

ـإ ليشػػػرؼ عمػػػا النشػػػاط ٖٜٚٔ المجمػػػس األعمػػػا لمسػػػممي كينيػػػا سػػػنة ت سػػػسىػػػ ا وقػػػد 
أىػػداؼ وتتمثػػؿ اإلسػػالميإ وتعمػػؿ كػػؿ الجمعيػػات والييئػػات اإلسػػالمية فػػي كينيػػا تحػػت مظمتػػوإ 

  :ٕ٘يةالتال المجمس في النقاط

  توحيد كممة المسمميف في كينياػ ٔ

  تمثيؿ المسمميف كمؤسسة دينية رسمية الناطقة باسـ المسمميف في كينياػ ٕ

  إنشاء المشاريع اإلسالمية في البمد منيا المدارسػ ٖ

  لطمب منحة دراسية لطالب المسمميف في كينياػ ٗ

األنشػػػطة اإلسػػػالمية ويضػػػـ ممثمػػػيف عػػػف الجمعيػػػات  كمػػػا أف المجمػػػس يشػػػرؼ عمػػػا
وأيػا كػاف مايقػاؿ  لالوصؿ بينيـ وبيف الحكومػة الكينيػة اإلسالمية في كينيا كما يقوـ بميمة ىمزة

 للممجمس دوره في محاولة لمممة المسمميف بعتبار المظمة الرئيسية التي تجمعيـ عنو فاف

مػػف أىػػـ  The Young Muslim Associationتعػػد رابطػػة الشػػباف المسػػمميف و 
الجمعيات الفاعمة فػي كينيػاإ وبخاصػة فػي مجػاؿ تػوفير التعمػيـ اإلسػالمية لممسػمميف ىنػاؾإ وقػد 

وتػتمخص أىػدافيا فػي تػوفير التعمػيـ الػدينيإ والقيػاـ ب عمػاؿ اجتماعيػة فػي  إـٜٙٙٔت سست عاـ
الشػػباب المسػػمـ مػػف مجػػاؿ اإلغاثػػةإ ورعايػػة فقػػراء المسػػمميف وأيتػػاميـإ وطالبيػػـ الفقػػراء وحمايػػة 
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قامػػػة المعسػػػكرات والمسػػػابقاتإ وىػػػي جمعيػػػة غيػػػر سياسػػػيةإ ومػػػف ثػػػـ فيػػػي  التيػػػارات اليدامػػػةإ وا 
مسجمة لدت السمطاتإ وقد ركزت نشاطيا بصورة رئيسية عما اإلقميـ الشمالي الشرقي في كينيػا 

 .16ألنو أكثر األقاليـ عرضو لمتنصير

مسػتوت االقتصػادي واالجتمػاعا إال أنيػا رغـ الجيد الػ ي تب لػو تمػؾ الجمعيػات عمػا الو 
 تعانا مف القصور في ا داء في بعض الجوانب؛ ومف  لؾ ما يمي:

أقاميػػػػا أفػػػػراد ألغػػػػراض  اتيػػػػةإ ومنػػػػافع  إػػػػػ بعػػػػض ىػػػػ ه الجمعيػػػػات  ات طػػػػابع فػػػػردئ
شخصيةإ وأف براما بعضيا ال تعدو أف تكػوف حبػراا عمػا ورؽإ وأف واضػعييا ادعػوا أنيػا بػراما 

ت ورأي األمة اإلسالمية في كينيػاإ وىػي فػي الواقػع ليسػت كػ لؾإ ومثػاؿ  لػؾ أف   تمثؿ طموحا
المجمػػػس األعمػػػا لمسػػػممي كينيػػػا  رفػػػض مػػػع الحكومػػػة تسػػػجيؿ  الحػػػزب اإلسػػػالمي الكينػػػي إ فػػػي 
الوقػػت الػػ ي قامػػت فيػػو جمػػوع المسػػمميف فػػي ممباسػػا وغيرىػػا مػػف مػػواطف المسػػمميفإ تحػػتا عمػػا 

 ت والمسيرات ل لؾقرار الحكومة وتنظـ المظاىرا

ػػػػ غالبيػػػة الجمعيػػػات لػػػـ تحقػػػؽ آمػػػاؿ وطموحػػػات المسػػػمميفإ بسػػػبب مشػػػكالت داخميػػػة ٕ
عديدةإ فمعظـ مف ينشئوف ويديروف ى ه الجمعياتإ منتفعوف أسسوىا إما لغػرض كسػب المػادةإ 
وجمب المنافع الدنيويةإ أو لغرض الكسب السياسيإ وىـ ب لؾ إنما يستغموف اإلسالـإ ويجعمونػو 

 مة لغاية مف غاياتيـ غير مكترثيف بمصالح أمتيـ اإلسالميةلوسي

ػػػ ال يوجػػد تعػػاوف فاعػػؿ بػػيف ىػػ ه الجمعيػػاتإ بػػؿ وحتػػا بػػيف بعضػػيا التػػي تعمػػؿ فػػي ٖ
مجػاالت مشػػتركةإ كمجػػاؿ التعمػػيـ مػػثالا أو مجػػاؿ الػػدعوةإ وبعػػض ىػػ ه التنظيمػػات يمثػػؿ جاليػػات 

يقػػػوؿ تقريػػػر سػػػري كتبػػػو منػػػدوب لمنػػػدوة و  إبعينيػػػاإ كالجمعيػػػات الخاصػػػة بالمسػػػمميف ا سػػػيوييف
العالميػػػة لمشػػػباب اإلسػػػالمي بعػػػد زيػػػارة لكينيػػػا أف معظػػػـ المنظمػػػات اإلسػػػالمية فػػػي كينيػػػا غيػػػر 

باكسػػتانيإ وقممػػا يجػػد  –خاضػػعة لسػػيطرة مسػػمميف أفارقػػة أو لسػػيطرة مسػػمميف مػػف أصػػؿ ىنػػدي 
 ة وا سيويةلفريقياأل –المرء تنظيماا واحداا يجمع بيف المجموعتيف 

ػ العالقة بػيف التنظيمػات تبػدو حسػنة فػي ظاىرىػا؛ ولكنيػا فػي الواقػع تعػاني مػف الشػؾ ٗ
وعػػدـ الثقػػة المتبػػادؿإ فالمسػػمموف ا سػػيويوف فػػي كينيػػا أكثػػر رخػػاءا وثػػراءا وتعميمػػاا ومػػف ثػػـ أكثػػر 

أكثػػر فقػػراا وأقػػؿ تعميمػػاا ومػػف ثػػـ أقػػؿ تنظيمػػاال  –عمػػا كثػػرتيـ  –يف فػػريقيتنظيمػػااإ فػػي حػػيف أف األ
ومف ثـ ف كبر مشكالت المسمميف في كينيا كثػرة جمعيػاتيـإ واخػتالؼ شخصػياتيـ البػارزةإ فمكػؿ 

 جالية جمعياتيا الخاصة ومدارسيا ومساجدىال

                                                 
ٕٙ - Bjørn Møller (ٕٓٓٙ): Political Islam In Kenya, p.٘ٙ.  
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ػػػػػ التقػػػػوـ ىػػػػ ه الجمعيػػػػات والمنظمػػػػات بػػػػاجراء الدراسػػػػات والبحػػػػوثإ وتقويميػػػػا تقويمػػػػاا ٘
ال يمػػػت إلػػػا االحتياجػػػات بػػػؿ تتحػػػرؾ تحػػػرؾ عشػػػواء  إصػػػحيحاا ليناسػػػب واقػػػع األمػػػة اإلسػػػالمية

االجتماعيػػة واالقتصػػادية الحقيقػػة بصػػمةإ  فاألمػػة  فػػي كينيػػا تعػػاني مػػف الفقػػر الشػػديدإ والتصػػدي 
لي ه الظاىرة أمر في غاية األىميػةإ ويسػتوجب أف يكػوف األسػبقية األولػا فػي بػراما التنظيمػات 

لفقػػراء فػػي دفػػع رسػػـو اإلسػػالميةإ فبػػدالا مػػف محاولػػة معالجػػة بعػػض مظػػاىرهإ كمسػػاعدة ا بػػاء ا
أبنػائيـ المدرسػػيةإ عمػػا قػػادة تمػؾ المنظمػػات دراسػػة ج ريػػة بغػػرض تقػديـ الحمػػوؿ لػػوإ كػػ ف تتبنػػي 
المنظمػػات مشػػروعات يجػػد فييػػا المسػػمموف فرصػػاا  لمعمػػؿ والكسػػب  بػػدال مػػف تقػػديـ المسػػاعدات 

 و الصدقات  لمفقراء بيف حيف وآخرل

اعتػراض إحػدت تمػؾ المنظمػات عمػا محاولػة ومثاؿ  لؾ  إػ الخمؿ في فيـ  فقو الواقع ٙ
منظمة  اليونيسيؼ  المساعدة ببناء فصوؿ أكثر في مدرستياإ وبتنظيـ برناما غ ائي ألطفاليػاإ 
فػػػاعتبرت المنظمػػػة  لػػػؾ تػػػدخالا فػػػي شػػػؤوف المدرسػػػةإ وىػػػددت تمػػػؾ المنظمػػػة بػػػنفض يػػػدىا عػػػف 

نيسػػيؼ  وأمثاليػػا منظمػػات المدرسػػة إف لػػـ تتوقػػؼ  اليونيسػػيؼ  عػػف جيودىػػا تمػػؾإ بحسػػباف  اليو 
 ات صبغة نصرانيةإ جاىميف في ظنيـ  اؾ معظـ ميزانياتيا آت مػف بمػداف وجماعػات إسػالمية 
وأف مساعداتيا ال تعطي إال لممشروعات المدروسة عمميػاا  ات النفػع والعائػد المضػموفإ وبػراما 

 التنظيمات اإلسالمية تفتقر إلا مثؿ ى ه الدراساتل

ومثػػػاؿ  لػػػؾ اىتمػػػاـ المنظمػػػات اإلسػػػالمية ببنػػػاء  إقػػػو األولويػػػات ػػػػ الخمػػػؿ فػػػي فيػػػـ  فٚ
المساجد في طوؿ البالد وعرضياإ دونما التفات لحاجػات األمػة األخػرتإ فبػدؿ االىتمػاـ المبػال  
فيػو ببنػػاء المسػػاجد الفخمػػة الباىظػػة التكػػاليؼ فػػي قػػرت ونػػواح معينػػةإ يمكػػف االعتنػػاء بحفػػر آبػػار 

اء النظيؼإ أو االىتماـ بانشاء المصحات والدور الصحية التػي وبناء مضخات تمد السكاف بالم
تعنا بصحة الفرد المسمـإ أو يمكف االكتفاء ببنػاء مسػجد صػغير يفػي بحاجػات القريػةإ وصػرؼ 
األمواؿ الفائضة في مشروعات أخرت تيتـ بالرعاية االجتماعية لمسكاف المسػمميفإ أو تػوفر ليػـ 

 نيـ وتنميتيـ اقتصادياا واجتماعياالفرصاا لمعمؿ فتسيـ في رفع العوز ع

ػػػ االعتمػػاد عمػػا العػػوف الخػػارجي يػػؤدي إلػػا التواكػػؿإ وعػػدـ االعتمػػاد عمػػا الػػ اتإ وال ٛ
ينمي األمة التنمية المطموبػةإ والبػد لممنظمػات الطوعيػة اإلسػالمية العاممػة فػي كينيػا مػف التخمػي 

وأثريػػاء المسػػمميفإ فاالعتمػػاد عػػف اعتمادىػػا عمػػا غيرىػػاإ وعمػػا مسػػاعدات البمػػداف اإلسػػالميةإ 
 عما غير ال ات غير مفيدإ ومقيد لمحركة وحاد لمنشاطإ وربما موجو لو الوجية غير المرجوةل

 إبروز روح االنتماء لممنظمػة عنػد الػبعض لدرجػة تطغػا عمػا روح االنتمػاء لاسػالـػ ٜ
 ث ى ا بحسف نيةل وأحياناا يحد إمما يؤثر عما العمؿ اإلسالمي في المناطؽ التي يعمموف بيا
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ػ تدافع المنظمػات لمعمػؿ فػي مكػاف واحػدإ رغػـ خمػو آالؼ الكيمػو متػرات مػف منظمػة ٓٔ
 واحدةل 

ػػػ إصػػرار بعػػض المنظمػػات عمػػا التوسػػع بػػدوف حػػدود رغػػـ العجػػز اإلداري الموجػػود ٔٔ
 مما يوجد خمخمة في أعماليال إلدييا

شػػػكؿ يضػػػمف وصػػػوؿ ػػػػ عػػػدـ قيػػػاـ بعػػػض المنظمػػػات اإلسػػػالمية بتػػػدقيؽ المحاسػػػبة بٕٔ
ممػػػا أوجػػػد فئػػػة مػػػف النػػػاس ممػػػف قمػػػت تقػػػواىـ  إكمػػػا قػػػرر المتبػػػرع إالمسػػػاعدة إلػػػا المحتػػػاج فعػػػالا 

وأصػبحت الحػدود غيػر واضػحة فػي أعيػنيـ بػيف المصػالح  إف صبحوا يجتيػدوف فػي ىػ ه األمػواؿ
 الشخصية ومصالح اإلسالـ 

شػػكمة ليسػػت فػػي قمػػة ولكػػف الم إػػػ غالبيػػة المؤسسػػات اإلسػػالمية لػػدييا مشػػكمة ماليػػة ٖٔ
والمشػػكمة  إاألمػواؿ ولكػػف فػي تخمػػة األمػواؿ التػػي ال تسػتطيع أف تضػػعيا فػي موضػػعيا الصػحيح

حيث ال يوجد أشخاص مؤىميف  إإدارة العمؿ الخيريتكمف في عدـ اكتساب ميارات فف الرئيسة 
قابػػػة وىنػػػاؾ أيضػػػاا انعػػػداـ الر  إلمعمػػػؿ فػػػي المؤسسػػػات الخيريػػػة اإلسػػػالمية نتيجػػػة حداثػػػة عيػػػدىا

الميدانيػػػة عنػػػد بعػػػض المؤسسػػػات التػػػي مػػػدت جػػػ ورىا بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي وسػػػط المتبػػػرعيف ونسػػػت 
 لالزيارات الميدانية وأىميتيا في الرقابة اإلدارية والمالية

فالػػدوؿ اإلسػػالمية  إلمعمػػؿ الخيػػري اإلسػػالميالشػرعي ػػ عػػدـ وجػػود الغطػػاء السياسػػي ٗٔ
فػي إشػكاالت سياسػية لحمايػة العمػؿ الخيػري أو دوؿ ال تػود الػدخوؿ  إبصورة عامة دوؿ ضعيفة

مس مؤسسة أمريكية أو ألمانية أو إنجميزية إال وتقـو بينما نجد أنو ما أف تُ  إال ي ينبع مف دوليا
قيامة حكومات تمؾ الدوؿ وتتدخؿ لدت أعما المؤسسػات الحكوميػة لصػالح العمػؿ الخيػري الػ ي 

 تقـو بو المؤسسات الغربيةل

مسػػممة كانػػت أو مسػػيحيةإ  إدأبػػت المجتمعػػات اإلفريقيػػةر: حيػػث ػػػ التصػػادـ مػػع الغيػػ٘ٔ
عمػػا االحتفػػاؿ بعػػادات ومناسػػبات دينيػػة أو اجتماعيػػة دأبػػت عمييػػا منػػ  وقػػت طويػػؿإ ولػػيس مػػف 
الحكمػػة فػػي شػػيء التصػػادـ مػػع ىػػ ه العػػادات أو اتخػػا  موقػػؼ سػػمبي منيػػاإ بػػؿ الحكمػػة تقتضػػي 

و عمػا األقػؿ إلعطػاء صػورة وانطبػاع إيجػابييفل أ إاالستفادة منيا لمػد جسػور التعػارؼ والتعػاوف
فالمشاركة في مناسباتيـ االجتماعية كحفالت الزواج والعقيقة والوفاة مف أكثر رمػوز  إفبالمناسبة

التقػػػػارب واكتسػػػػاب االحتػػػػراـ والتقػػػػدير مػػػػف لػػػػدف الكينيػػػػيفل وبالنسػػػػبة لغيػػػػر المسػػػػمميف مػػػػع عممنػػػػا 
)ال يقػػػوؿ اع تعػػػالا:  إحتراـ وأدب ضػػػرورة الزمػػػةبعقائػػػدىـ إال أف مجػػػاممتيـ والتعامػػػؿ معيػػػـ بػػػا



 24 

ـْ وو  وُى ـْ أوْف توبوػر  ـْ ِمػْف ِديوػاِرُك ـْ ُيْخِرُجػوُك لوػ ـْ ِفػي الػد يِف وو ـْ ُيقوػاِتُموُك ْف الَِّ يفو لو ـْ المَُّو عو ـْ يوْنيواُك تُْقِسػُطوا ِإلوػْيِي
 (لِٕٚإفَّ المَّوو ُيِحب  اْلُمْقِسِطيفو 

 :ة والخارجيةالعوائق الداخمي -اثالث

تعػػػاني األقميػػػات اإلسػػػالمية فػػػي كينيػػػا مػػػف عػػػدة عوائػػػؽ تحػػػوؿ دوف إتمػػػاـ اإلصػػػالحات 
فػػي  العنػػؼضػػعؼ الخبػػرة التنظيميػػة واسػػتخداـ يةإ وتتمثػػؿ تمػػؾ العوائػػؽ فػػي الدعويػػة واالقتصػػاد

مثػاؿ  لػؾ  لٕٛومحاربة المسمميف لمحكومة أو لبعض طوائؼ السػكاف إالدعوة في بعض المواقؼ
)القادمػة مػف باكسػتاف( إلػا إثػارة القالقػؿ  Tablighجماعػة التبميػ  عمػدت  إٜٜٗٔـ في عػاأنو 

حيث عمد المتشددوف منيـ إلا إشعاؿ النار فػي المحػالت  إواالضطرابات في المنطقة الساحمية
إ  انػػػدلعت أعمػػػاؿ العنػػػؼ عمػػػا  إٜٜٚٔالعامػػػة التػػػي تبيػػػع الخمػػػورل وتكػػػرر  ات المشػػػيد عػػػاـ 

 لٜٕٓٓٓلٓٓٔفحصدت أكثر مف مائة وشردت حوالي  إالساحميةنطاؽ واسع في المناطؽ 

نػػػتا عػػػف تعػػػدد أعػػػراؽ وقبائػػػؿ المسػػػمميف فػػػي كينيػػػا إلػػػا تعػػػدد مشػػػكالتيـ واتسػػػاع ىػػػوة و 
خالفاتيـإ وبخاصة أنيـ في دولة مف دوؿ العالـ الثالث ال ت يعاني أصال مف مشػكالت الجيػؿ 

 للوالء القبمي عما الوالء الدينيوية اوالتخمؼ وغيرىاإ وأبرز تمؾ المشكالت االجتماعية أول

و لػؾ  إمنتصػؼ القػرف التاسػع عشػر المػيالدي بػدء التنصػير نشػاطو فػي كينيػا منػ وقػد 
إلي منطقة ممباسا مطرودا   الجمعية التبشيرية الكنسية عند مقدـ المنصر األلماني كرايؼ ممثؿ

 إتبعػػو منصػػروف آخػػروفمدرسػػة نصػػرانية فػػي قريػػة  ربػػاي إ ثػػـ  مػػف الحبشػػة وقػػاـ بت سػػيس أوؿ
المنػػاطؽ السػػاحمية التػػي يقطنيػػا المسػػمموف واالتجػػاه رأسػػا إلػػي  وكانػػت خطػػتيـ قائمػػة عمػػا تػػرؾ

 ة وثنيةلأفريقيتقطنيا قبائؿ  المناطؽ الداخمية التي

وىػي المسػػؤولة عػف تصػػدير النصػرانية إلػػا  إاأفريقيػػواعتُبػرت كينيػػا بمثابػة الفاتيكػػاف فػي 
كينيػػػػا بيػػػػ ه االعتبػػػػارات برعايػػػػة خاصػػػػة ومركػػػػزة مػػػػف قبػػػػؿ العػػػػالـ  فحظيػػػػت إاأفريقيػػػػبػػػػاقي دوؿ 
ـ جعؿ الفاتيكاف وكيالا لو في مدينػة )ىومػابي( الواقعػة عمػا بحيػرة ٖٜٜٔوفي عاـ   إالنصراني

إ  يمكنيـ استقباؿ  إورأوا أنيا صالحة لمقياـ بنشاطاتيـ إفيكتوريا حيث درسوا استراتيجية المنطقة
وفػػي السػػابع عشػػر مػػف شػػير  لبسػػيولة إوروانػػدا إوبورونػػدي إوأوغنػػدا إتنزانيػػا :الػػ يف يػػ توف مػػف

                                                 
 ٛسورة الممتحنة:   ٕٚ

ٕٛ - Marchesin, Philippe (ٕٖٓٓ): “The Rise of Islamic Fundamentalism in East 
Africa, p. ٕٖ 

ٕٜ - Holway, James D. (ٕٓٓٚ): “The Religious Composition of the Population of 
the Coast Province of Kenya, p. ٕٕٚ 
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ومنيػا بنػاء منصػة  إـ كانت االستعدادات الستقباؿ بابػا الفاتيكػاف قػد اكتممػتٜٜ٘ٔسبتمبر عاـ 
وقػد قػدر  إكبيرة في ساحة االستقالؿ )إحدت الساحات المشيورة في مدينة نيروبي عاصمة كينيػا

س الخاصػػة التػػي أقيمػػت فػػي سػػاحة االسػػتقالؿ بحػػوالي مميػػوف عػػدد الحاضػػريف فػػي مراسػػـ الطقػػو 
شػػػػخص مػػػػف أتبػػػػاع الكنيسػػػػة الكاثوليكيػػػػة وأتبػػػػاع المػػػػ اىب األخػػػػرت مػػػػف البروتسػػػػتانت والكنيسػػػػة 

كانػػت  لوالثالثػػة لكينيػػا إافريقيػػويػػ كر أف ىػػ ه الزيػػارة ىػػي الحاديػػة عشػػرة مػػف نوعيػػا أل إةفريقيػػاأل
 لٖٓـٜ٘ٛٔثانية في أغسطس ـ والٜٓٛٔ األولا في كينيا في مايو عاـ

 :العاممة في كينياـ المؤسسات الوقفية  ارابع

مػا بػػيف إسػالمية وغيػر إسػػالميةإ تنتشػر المؤسسػات الوقفيػػة فػي كينيػا وتتنػػوع نشػاطاتياإ 
وبعضػيا يتخػ  مػف كينيػا مقػرا لدوافع حسنة أو نوايا غير حسنةإ بعضػيا يعمػؿ مػف خػارج كينيػاإ 

لألعماؿ الخيرية( التػا يػديرىا عبػد الممػؾ أوبامػا الشػقيؽ األكبػر  ومنيا )مؤسسة باراؾ أوبامالوإ 
نسػػانية  ومقرىػػا نيروبػػي بكينيػػاإ التػػي تسػػعا لتقػػديـ خػػدمات خيريػػة ٖٔلمػػرئيس األمريكػػي أوبامػػا وا 

ورابطػػة العػػالـ  ٕٖالمنتػػدت اإلسػػالمي أبػػرز تمػػؾ المؤسسػػات:لممحتػػاجيف فػػي جميػػع منػػاطؽإ أمػػا 
 لٖ٘المؤسسة اإلسالميةو  ٖٗجمعية العوف المباشرو  ٖٖاإلسالمي

يعد المنتدت اإلسالمي مػف المؤسسػات الوقفيػة  ات الجيػد البػارز عمػا مسػتوت العػالـإ و 
  ومف أنشطتو الثقافية الوقفية في كينيا:

                                                 
 ٕٙػ عبد الرازؽ عبد المجيد أالروإ التنصير في أفريقياإ ص ٖٓ
جامعة ىاوايإ وأمػو أميركيػة بيضػاء  ي مسمـ كاف يدرس فيػ والد الرئيس األمريكي باراؾ حسيف أوباماإ كين  ٖٔ

 مف والية كانساس
 ٕٖٔ/  ٖٚػ المنتدت اإلسالميإ مجمة البيافإ الرياضإ   ٕٖ

المػػؤتمر  ػ ىػػي منظمػػة إسػػالمية عالميػػة جامعػػة مقرىػػا مكػػة المكرمػػةإ أنشػػئت بموجػػب قػػرار صػػدر عػػف  ٖٖ
مػػايو  ٛٔيوافقػػو  ىػػػ الػػ ئٖٛٔي الحجػػة   ٗٔاإلسػػالمي العػػاـ األوؿ الػػ ي عقػػد بمكػػة المكرمػػة فػػي 

أنشػػ ت رابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي ضػػمف جيازىػػا اإلداري باألمانػػة العامػػة إدارة تسػػما:  إدارة و   .ـٕٜٙٔ
 ىػػػ إال أنػػو تغيػػر اسػػميا فيمػػا بعػػد وأصػػبحت  إدارة أبحػػاث األقميػػاتٕٜٖٔاألقميػػات المسػػممة  فػػي عػػاـ 

 المسممة ل
 ٜٔٛٔكويت )جمعية العوف المباشر( في عاـ ت سست لجنة مسممي أفريقيا بال  ٖٗ

مؤسسة دينية تعميميةإ وفرع مف المؤسسة اإلسالمية في مدينة  ليستر  بانجمتراإ والتي أسست مف قبؿ بعض العمماء  Islamic Foundationالمؤسسة اإلسالمية   ٖ٘

األنصاري مف دولة قطرإ وىي تعني بتحسيف أوضاع المسمميفإ وميمتيا المسمميفإ عما رأسيـ الشيخ أبو األعما المودودي رحمو اعإ والشيخ عبد اع 

 ـ لنشر الدعوة في أفريقياٖٜٙٔالرئيسية إصدار الكتب بمغات عممية وتوزيعيا في أنحاء العالـإ وقد أنشئت المؤسسة في عاـ 
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 القوافػؿ الدعويػةو  حمقات تحفيظ القرآف الكػريـو برناما تعييف الدعاة و  إػ الدورات الشرعية
نشػاء بنػاء المسػػاجد و  الحػػا  ترحػالو  مشػػروع إفطػار الصػػائميفو  حفػػر ا بػارو  ثيػةالمراكػػز اإلغاوا 

نشػػاء المػػدارس النظاميػػةو  المخيمػػات الشػػبابيةإ وعمػػؿ والعمػػرة نشػػاء المػػدارس الشػػرعيةو  ا  وعمػػؿ  ا 
نشػػاء بػػراما تعيػػيف الػػدعاة واألئمػػة والمدرسػػيفو  معاىػػد إعػػداد الػػدعاة المكتبػػات العامػػة ومكتبػػة إ وا 

وعمػؿ  كفالػة األيتػاـوبرناما  برناما األضاحيو  إلسالمييفتوزيع الكتاب والشريط او  طالب العمـ
  لمراكز الخياطة

ثػالث طبعػات مػف ترجمػة معػاني القػرآف الكػريـ بالمغػة اإلسػالمية المؤسسػة  أصػدرتوقد 
السػػواحيميةإ ترجميػػا العالمػػة الشػػيخ عبػػد اع صػػالح الفارسػػي رئػػيس القضػػاة فػػي كينيػػا فػػي سػػنة 

لرد عما ضػالالت فئػة األحمديػة )القاديانيػة( التػي بثتيػا فػي ـإ وقد حاوؿ فييا اٜٜٙٔىػ/ٜٖٛٔ
 ٕٓٓ٘ٛترجمتيا لمقرآف الكريـإ وقد أصدرت المؤسسة عدة آالؼ نسخة مف ى ا الترجمػة بمغػت 

نسػػػػخة باإلضػػػػافة إلػػػػا طبػػػػع ثمانيػػػػة وعشػػػػريف كتابػػػػاا إسػػػػالمياا بالسػػػػواحيمية واإلنجميزيػػػػة وتصػػػػدر 
يػػةإ ومػػف الكتػػب التػػي اىتمػػت المؤسسػػة بطباعتيػػا عػػدة المؤسسػػة مجمػػة  اإلسػػالـ  بالمغػػة اإلنجميز 

كتب ألبي األعما المودوديإ مثؿ كتاب  مبادئ اإلسالـ إ وبعػض كتػب سػيد قطػبإ وقػد قامػت 
بتوزيع ى ه الكتبإ والكتب المترجمة إلا السواحيمية واإلنجميزية عف طريؽ مكتبة  مركز الكتػاب 

 لٖٙاإلسالمي  في نيروبي

 ية الشيعية في كينياإ وبخاصػة  الشػيعة اإلسػماعيمية إ وقػد ضػـتنتشر المؤسسات الوقفو 
األغاخػػػاف كػػػػؿ المػػػدارس اإلسػػػػماعيمية فػػػي أفريقيػػػػا وآسػػػػيا إلػػػا مؤسسػػػػة تعميميػػػة أسػػػػماىا  خدمػػػػة 

مػػػف مستوصػػػفات ومصػػػحات  إاألغاخػػػاف التعميميػػػة إ وكػػػ لؾ فعػػػؿ مػػػع كػػػؿ المؤسسػػػات الصػػػحية
كمػا  Agha Khan foundationة  وغيرىػاإ فوضػعيا تحػت تنظػيـ  خػدمات األغاخػاف الصػحي

أنشػئت فػي  إأنش  تنظيماا جديداا أسػماه  مؤسسػة األغاخػاف  وىػو عبػارة عػف وكالػة إنسػانية خيريػة
ـ لتقدـ خدماتيا إلا كؿ الطوائؼ والجماعاتإ وُجعمت رئاستيا في جنيؼ )سويسػرا( ٜٚٙٔعاـ 

والبرتغػاؿإ  إوبػنجالديشوأسست ليا فروع في الينػد وباكسػتاف وطاجيكسػتاف فػي آسػيا الوسػطاإ 
 لثـ في كينياإ وتنزانياإ وأوغندا إوالواليات المتحدة األمريكيةإ وكندا

 لمسممي كينياالخريطة المستقبمية ـ  ثالثالمبحث ال

بالرعاية والعناية عمػا مسػتوت المسػاعدات الماديػة جديرة األقميات المسممة في كينيا فئة 
أف ُتراعاإ ومطالب يجػب أف تُػوّفاإ حتػا تػ وؽ حػالوة  فمي ه الفئة حاجات ينبغي إواالجتماعية

                                                 
 ٙٙٔػ عبدالرحمف أحمد عثمافإ المؤثرات اإلسالمية والمسيحية عما الثقافة السواحيميةإ ص ٖٙ
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الػػديفإ وتنصػػيرإ إيمانػػاا واقتناعػػااإ فػػي بوتقػػة التعػػاليـ اإلسػػالمية الداعيػػة إلػػا قػػيـ الخيػػر والعػػدؿ 
 والحؽل

ومػػػػف ثػػػػـ فترشػػػػيد أغػػػػراض الوقػػػػؼ ضػػػػرورة شػػػػرعية وحضػػػػارية تممييػػػػا أوضػػػػاع العصػػػػر 
أحػػؽ فئػػة بالرعايػػة الوقفيػػة باعتبػػار ظروفيػػا  وحاجيػػات المسػػمـ المعاصػػرإ وأف األقميػػات المسػػممة

االستثنائية المعّقدةإ ولػ لؾ نػرت ضػرورة توجيػو المصػارؼ الوقفيػة إلػا سػّد حاجػات األقميػات فػي 
 :التالية مجاالتال

 :الوقف الدعويأوال ـ 

تعاني الدعوة في كينيا مػف عػدـ بمػوغ الػدعوة إلػا الغالبيػة العظمػا مػف السػكاف لضػعؼ 
إدراؾ مفيوـ  فف الدعوة إ ومف ثـ نجد عدـ وجود متابعة مستمرة لمف يػدخؿ فػي الوسائؿإ وعدـ 

اإلسػػالـإ حيػػث يعػػود الػػداخؿ فػػي اإلسػػالـ إلػػا الغابػػة التػػي يعػػيش فييػػا وىػػو يجيػػؿ اإلسػػالـإ فػػال 
يعمؿ بمبادئو وأصػولو وىػو يجيميػاإ وقػد يرتػد عػف اإلسػالـإ كمػا أنػو قػد يتعػرض لمتنصػير الػ ي 

لناس إلا المدارس والعالج وبعض المساعداتإ فيستجيبوف لو لعػدـ وجػود يستغؿ دعاتو حاجة ا
 مف يتابعيـل

الت ىيػػػؿ والتػػػدريب: ويكػػػوف لألئمػػػة والػػػدعاة  فػػػيمػػػف ثػػػـ تتمثػػػؿ صػػػورة الوقػػػؼ الػػػدعوي و 
والمثقفػوف والنسػاء والشػػباب المتػدينوف النشػطوف فػػي مجػاالت الػدعوةإ توضػػع ليػـ بػراما لمت ىيػػؿ 

عػداد الػدعا ة يعػد حجػر الزاويػة فػي العمػؿ الػدعوي فػي كينيػال وبػراما الػدعوة متعػػددة والتػدريبل وا 
وفػي الوقػؼ الػدعوي يبػرز دور ترجمػة منيػا منػا ىػو قصػير ومنيػا الطويػؿل  األشكاؿ والوسائؿلل

الكتب المتعمقة ب ساسيات العقيدة والفقو والحديث والسيرة ومعاني القػرآف الكػريـ ومجػاالت الثقافػة 
 ةإ وتحري المغات المحمية األوسع انتشاراال اإلسالمية المعاصر 

 ـ الوقف التعميمي: ثانيا

يوجػػد فػػي كينيػػا ثػػالث جامعػػات ىػػي الجامعػػة الكينيػػة فػػي نيروبػػيإ وجامعػػة كينياتػػا فػػي 
نيروبػػي وجامعػػة مػػوي فػػي مدينػػة إلػػدوريتإ إضػػافة إلػػا عػػدد مػػف كميػػات ومعاىػػد لمتعمػػيـ العػػاليل 

ف أفػػػػراد األقميػػػػاتإ والسػػػػيما طبقػػػػة العمػػػػاؿ والصػػػػناع ولمػػػػا كػػػػاف التعمػػػػيـ غيػػػػر مكفػػػػوؿ لكثيػػػػر مػػػػ
ؤسسػػػػػات تعميميػػػػػة متّعػػػػػددة والحػػػػػرفييفإ فػػػػػاف مػػػػػف أوكػػػػػد الواجبػػػػػات أف يعنػػػػػا الواقفػػػػػوف بانشػػػػػاء م

 المستوياتل

 ى ه المؤسسات التعميمية يمكف إنشاؤىا وفؽ الخيارات ا تية:و 

 يع ورعايتيالأف تضطمع وزارات األوقاؼ ومؤسساتيا الرسمية بتمويؿ ى ه المشار  -ٔ
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 أف يصرؼ ريع األوقاؼ العممية في كؿ بمد إسالمي في تمويؿ ى ه المشاريعل -ٕ

أف يقؼ أثرياء المسمميف بعض أمواليـ وغالتيـ عمػا تعمػيـ فئػة األقميػات المسػممةإ  -ٖ
 فيكوف عمميـ ى ا مف قبيؿ الصدقة الجارية التي ال ينقطع ثوابيا بموت اإلنساف وفنائول

 اإلعالمي:  ـ الوقف ثالثا

لمػػػا كػػػاف لاعػػػالـ التػػػ ثير البػػػال  فػػػي توجيػػػو الػػػرأي العػػػاـإ أصػػػبح مػػػف الضػػػروري وقػػػؼ 
األمػػواؿ عمػػا إنشػػاء قنػػوات اإلعػػالـ اإلسػػالميإ وتوجيييػػا بصػػفة خاصػػة إلػػا مجتمػػع األقميػػات 

 المسممة ال ي يفتقر إلا ت طير عممي وشرعيل 
 : صندوق التنمية االجتماعيةوقف ـ  رابعا

ميػػػات المسػػممة فػػػي كينيػػػا ػ كبقيػػة المجتمػػػع الكينػػػي ػ مػػف تػػػردي األوضػػػاع تعػػاني األق
االقتصاديةإ واالجتماعيةإ ومف ثـ فيـ في حاجة ماّسة إلا إنشاء صندوؽ وقفي ينفؽ في شػتا 
سبؿ الخيرإ ويتتّبع أحواؿ المحتاجيف فيسّد ِخّمتيـ عما أتـ وجوإ وعما رأسػيـ العجػزة والمرضػا 

يعجزوف عف النيوض بتكاليؼ العػيش وأعبػاء الحيػاةل وىػ ا المشػروع  و وو الدخؿ المحدود ممف
الوقفي مقاصده واضحة ومباشرة تخدـ باألساس العمؿ االجتماعي بشتا صيغو وأنماطوإ وتروـ 

 لٖٚتحسيف الوضع المادي لطبقة كادحة مف مجتمع األقميات المسممة 

 : صندوق التنمية المستدامةوقف ـ  خامسا

التنمية ويراد ب التنميةإ والمستدامةلمف لفظتيفإ ىما:  نمية المستدامةالتيتكوف اصطالح 
يستعمؿ لمداللة عمػا أنمػاط  -برغـ حداثتو  –زيادة الموارد والقدرات واإلنتاجيةل وى ا المصطمح 

البشػريةإ  والتنميػة االجتماعيػةإ والتنميػةةإ قتصػادياالمختمفة مف األنشطة البشريةإ مثػؿ: التنميػة 
االسػػتخداـ األمثػػؿ لممػػوارد الطبيعيػػة والبشػػريةإ ة: قتصػػادياال بالتنميػػةح ُيػػراد صػػطالاالفػػي و الػػخل 

أمػا التنميػة االجتماعيػة ل لغرض تحقيؽ زيادات مستمرة في الدخؿ تفػوؽ معػدالت النمػو السػكاني
فالمراد منيا ىو إصالح األحواؿ االجتماعية لمسكاف عف طريؽ زيادة قدرة األفراد عما اسػتغالؿ 

ة المتاحة إلا أقصا حد ممكفإ وبتحصيؿ أكبر قدر مف الحرية والرفاىيػةل وتعنػي التنميػة الطاق
البشػػػرية: تخويػػػؿ البشػػػر سػػػمطة انتقػػػاء خيػػػاراتيـ ب نفسػػػيـإ سػػػواء فيمػػػا يتصػػػؿ بمػػػوارد الكسػػػبإ أو 
باألمف الشخصيإ أو بالوضع السياسيل ويالحظ أف ثمة تداخال بيف كؿ ى ه األنمػاط التنمويػةإ 

كؿ نمط منيا مع سائر األنماط األخرت ارتباطاا وثيقاا مف حيث الت ثير المتبادؿ بينيمال إ  يرتبط 
ولػػ لؾ وجػػدنا مػػف يػػدما كػػؿ ىػػ ه األنمػػاط المختمفػػة مػػف التنميػػة تحػػت مسػػما واحػػد ىػػو التنميػػة 

                                                 
 لٔٗصصالح كماؿإ  دور الوقؼ في النمو االقتصادي إ ػ  ٖٚ
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التنمية المستدامة فيػا:  األعمػاؿ التػي تيػدؼ إلػا اسػتثمار المػوارد البيئيػة بالقػدر المتكاممةل أما 
لػػ ي يحقػػؽ التنميػػةإ ويحػػد مػػف التمػػوثإ ويصػػوف المػػوارد الطبيعيػػة ويطو رىػػاإ بػػدالا مػػف استنػػػزافيا ا

ومحاولة السػيطرة عمييػال وىػي تنميػة تراعػي حػؽ األجيػاؿ القادمػة فػي الثػروات الطبيعيػة لممجػاؿ 
الحيػػػػوي لكوكػػػػب األرضإ كمػػػػا أنيػػػػا تضػػػػع االحتياجػػػػات األساسػػػػية لانسػػػػاف فػػػػي المقػػػػاـ األوؿإ 

ياتيا ىي تمبية احتياجات المرء مف الغ اء والمسكف والممبس وحؽ العمؿ والتعميـ والحصوؿ ف ولو 
عما الخدمات الصػحية وكػؿ مػا يتصػؿ بتحسػيف نوعيػة حياتػو الماديػة واالجتماعيػةل وىػي تنميػة 

إ أي إنيػػا تتطمػػب تضػػامناا بػػيف الجيػػؿ الحػػالي ٖٛتشػػترط أال ن خػػ  مػػف األرض أكثػػر ممػػا نعطػػي 
قبميإ وتضػػمف حقػػوؽ األجيػػاؿ المقبمػػة فػػي المػػوارد البيئيػػةل وتتمثػػؿ أىػػداؼ التنميػػة والجيػػؿ المسػػت

المسػػتدامة فػػي تحسػػيف ظػػروؼ المعيشػػة لجميػػع سػػكاف العػػالـإ وتػػوفير أسػػباب الرفاىيػػة والصػػحة 
 واالستقرار لكؿ فردل 

وأفضؿ صور الوقؼ لمتنمية المستدامة ىنالػؾ إنشػاء مؤسسػة وقفيػة تعنػا بالزراعػة فقػط 
يؽ حصر الموارد الالزمة لمزراعةإ مع وضع شروط لموقؼ ال تزيد مف ىوة الخالؼ بيف عف طر 

المسمميف وغير المسػمميفإ بػؿ تزيػدىـ احترامػا ليػ ا الػديفإ وىػ ا مػا تفعمػو المؤسسػات التنصػيرية 
ففي حديث جػابر بػف ؛ إ  أف نفعيا يعـ الناس كافةإ ونحف أولا ب لؾ منيـإ في ج ب المسمميف

 لٜٖقاؿ رسوؿ اع صما اع عميو وسمـ:   خير الناس أنفعيـ لمناس  إاؿعبد اع ق

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 لٚػ سعاد عبد اع العوضيإ البيئة والتنمية المستدامةإ صفحة   ٖٛ
  ٜٓٔ/ٔإ صححو األلباني في السمسمة الصحيحة ػ  ٜٖ
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 خاتمةال
تعػاني مػف عػدة فػي كينيػا المسػممة قميػة توصمت الدراسة إلا عدة نتائا تتمثؿ فػي أف األ

تنظيمػا حقيقيػا الػدعوي مشكالتإ تتمثؿ فػي قمػة الػدعـإ وعػدـ وجػود قيػادة مؤسسػية تػنظـ العمػؿ 
آرب الفئويػػة والشخصػػيةإ وضػػعؼ ا داء السياسػػي لممسػػمميفإ ومعانػػاتيـ ػ كبقيػػة بعيػػدا عػػف المػػ

 المجتمع الكيني ػ مف الفقر  والتخمؼ واألمية؛ ومف ثـ نوصي في تتمة الدراسة بما يمي:

وت ىيؿ القيادات  ات الكفايات العاليػة  إػ إحياء التديف الصَّحيح بتنشيط  الوقؼ الدعوي 
 لالدعوة والثقافة اإلسالمية عما ىدت مف اع وبصيرة العالمية لمقياـ بواجب

ػػػ تنظػػيـ وقػػؼ  أبحػػاث تػػاريخ المسػػمميف فػػي أفريقيػػا  تتػػواله أقسػػاـ الحضػػارة والتػػاريخ فػػي 
أو معيػػػد البحػػػوث األفريقيػػػة فػػػي مصػػػر أو  إإحػػػدت الجامعػػػاتإ ولػػػتكف إحػػػدت جامعػػػات السػػػوداف

لخبػػػرات لتمػػػػؾ الدراسػػػاتإ فدراسػػػة التػػػػاريخ أوغنػػػدا أو غيرىمػػػاإ إ  أف لػػػػدييـ األدوات األساسػػػية وا
والوقػػوؼ عنػػد أحداثػػو وتحميميػػا فػػي غايػػة األىميػػة لػػيعمـ المسػػمموف مػػا كػػاف عميػػو األقػػدموف فػػي 

 وحضارتيـ في القارةل إوأخالقيـ إوسموكياتيـ إوشرائعيـ إعقائدىـ

نشػاء  إػ االستعانة بالمراكز اإلسالمية في كينيا لتتبع أحواؿ المسمميف وتقػدير أعػدادىـ وا 
وتشػجيع البػاحثيف وتكميػؼ األكفػاء مػنيـ  لمراكز إسالمية أخرت فػي المػدف التػي لػيس بيػا مراكػز

  لعما إجراء البحوث في ى ا المجاؿ

ػػػ االىتمػػاـ بػػالتعميـ األكػػاديمي والفنػػي ألبنػػاء المسػػمميف فػػي كينيػػا مػػع التركيػػز عمػػا تعمػػيـ 
ـإ و لػػؾ بانشػػاء مػػدارس ومراكػػز جديػػدة ودعػػـ المغػػة العربيػػة ونشػػرىا باعتبارىػػا لغػػة القػػرآف الكػػري

سػػػػواء أكػػػػاف الػػػػدعـ ماديػػػػا أـ دعمػػػػا بالكػػػػادر البشػػػػري المؤىػػػػؿل  إالمػػػػدارس التػػػػي تعمػػػػؿ منػػػػ  فتػػػػرة
 لواالىتماـ أيضا ببراما محو األمية

ػ توسيع فرص المنح الدراسية والدورات التدريبية لمشباب الكيني المسمـ بغية خمؽ كوادر 
وقػػػػادرة عمػػػػا قيػػػػادة العمػػػػؿ اإلسػػػػالمي مسػػػػتقبال فػػػػي مختمػػػػؼ المجػػػػاالت  شػػػػبابية إسػػػػالمية فاعمػػػػة

فعمػػػا األقميػػػة المسػػػممة أال تحصػػػر نفسػػػيا فػػػي  لالسياسػػػية واالجتماعيػػػة واإلعالميػػػة واالقتصػػػادية
التعمػػػيـ اإلسػػػالمي وحػػػدهإ بػػػؿ البػػػد مػػػف االىتمػػػاـ بػػػالتعميـ فػػػي المجػػػاالت الميمػػػة التػػػي تحتاجيػػػا 

 ليندسة والصيدلة وغيرىا مف العموـالمجتمعات األفريقية كالطب وال

 إػػػ ضػػرورة االىتمػػاـ بػػالوقؼ اإلعالمػػي ألىميتػػو وقػػوة تػػ ثيره عمػػا قطاعػػات الػػرأي العػػاـ
 إوالسػػػعي إلنشػػػاء إ اعػػػات لمقػػػرآف الكػػػريـ والتفسػػػير بالمغػػػات المحميػػػة لمواجيػػػة عمميػػػة  التنصػػػير
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ت األفريقيػػة وتوزيعيػػا خاصػػة فػػي ظػػؿ  قيػػاـ  المنظمػػات الكنسػػية بترجمػػة اإلنجيػػؿ بعشػػرات المغػػا
 لعما نطاؽ واسع

ومراجعة أماكف وجودىاإ بيدؼ  إػ إعداد خريطة لمراكز التنصير التي تنتشر في أفريقيا
وضع خطط وبراما لتطويقيا والعمؿ عما نشر اإلسالـ دوف الدخوؿ مع تمؾ المراكز ومجالسيا 

 لفي صراعات

كينيػػا مػػف حيػػث العػػدد والتوزيػػع ػػػ عمػػؿ  قاعػػدة بيانػػات  تفصػػيمية ألحػػواؿ المسػػمميف فػػي 
والخصػػػائص واإلمكانيػػػات والتوقعػػػات المسػػػتقبميةإ فػػػ ت عمػػػؿ مػػػنظـ البػػػد أف يعتمػػػد عمػػػا قواعػػػد 

 البياناتل

لكػػػػػؿ المؤسسػػػػػات الكينيػػػػػة العاممػػػػػة فػػػػػا خدمػػػػػة اإلسػػػػػالـ  ٓٗ(SWOT)ػػػػػػ عمػػػػػؿ تحميػػػػػؿ 
مػا البيئػة ى إوالمسمميفإ وى ا التحميؿ يتناوؿ فحص واستكشاؼ بيئتيف تحكماف عمػؿ المؤسسػات

فيػػو مػػف جانػػب يحػػاوؿ فحػػص المنظومػػة الداخميػػة لممؤسسػػة لتحديػػد  لالداخميػػة والبيئػػة الخارجيػػة
نقاط القوة التي تتميػز بيػا نظػـ المؤسسػة المختمفػة ونقػاط الضػعؼ التػي تعػاني منيػا تمػؾ الػنظـل 

ئة لممؤسسة يتنب  بالفرص التي توفرىا البي (SWOT)أما فيما يتعمؽ بالبيئة الخارجية فاف تحميؿ 
  لوك لؾ التيديدات التي يمكف أف تتعرض ليا مف البيئة الخارجية

تنشػػيط  وقػػؼ التنميػػة المسػػتدامة  فػػي كينيػػا بانشػػاء مؤسسػػة وقفيػػة تعنػػا بالزراعػػة عػػف ػػػ 
طريػػؽ حصػػر المػػوارد الالزمػػة لمزراعػػةإ مػػع وضػػع شػػروط لموقػػؼ ال ُتزيػػد مػػف ىػػوة الخػػالؼ بػػيف 

يػدىـ احترامػا ليػ ا الػديفإ وىػ ا مػا تفعمػو المؤسسػات التنصػيرية المسمميف وغير المسػمميفإ بػؿ تز 
 في ج ب المسمميف؛ إ  أف نفعيا يعـ الناس كافةإ ونحف أولا ب لؾ منيـل

 

 

 

 

 

                                                 
 (Strengths)القػػػػػػػػػػػوة( يعنػػػػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػػة تفصػػػػػػػػػػػيمية ألربعػػػػػػػػػػػة عناصػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػا: SWOTتحميػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػوات ) ٓٗ

 ل(Threats( و)التحديات Opportunitiesلفرص و)ا( Weaknessالضعؼو)
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 المصادر والمراجع
 ٕٖٔ/  ٖٚػ المنتدت اإلسالميإ مجمة البيافإ الرياضإ 

مـ لمماليػػػػيفإ بيػػػػروتإ ػػػػػ بييػػػػر جػػػػورجإ جيوبوليتيكػػػػا األقميػػػػاتإ ترجمػػػػة عػػػػاطؼ عمبػػػػيإ دار العػػػػػ
 ـل ٜٜٜٔ

ػػػ تػػاج السػػر أحمػػد حػػرافإ األقميػػة المسػػممة فػػي كينيػػاإ جامعػػة اإلمػػاـ محمػػد بػػف سػػعود اإلسػػالميةإ 
 ـلٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔالرياضإ 

الكويػػتإ ػػػ سػػعاد عبػػد اع العوضػػيإ البيئػػة والتنميػػة المسػػتدامةإ الجمعيػػة الكويتيػػة لحمايػػة البيئػػةإ 
 ل ـٖٕٓٓىػ/  ٕٗٗٔالطبعة األولاإ 

صػػػالح كمػػػاؿإ  دور الوقػػػؼ فػػػي النمػػػو االقتصػػػادي إ بحػػػث مقػػػدـ إلػػػا نػػػدوة: نحػػػو دور تنمػػػوي ػػػػ 
 لٖٜٜٔلموقؼإ وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالميةإ الكويتإ 

عبػػػػد الػػػػرازؽ عبػػػػد المجيػػػػد أالروإ التنصػػػػير فػػػػي أفريقيػػػػاإ سمسػػػػمة دعػػػػوة الحػػػػؽإ رابطػػػػة العػػػػالـ ػػػػػ 
 ـلٕٛٓٓىػ/ٜٕٗٔإ ٕٕٚإ العدد ٖٕاإلسالميإ السنة 

اليجرة مف مكة إلا الحبشة فا صدر اإلسالـلل دراسػة تحميميػة ػ عبد العظيـ أحمد عبد العظيـإ 
فػػػا الجغرافيػػػا الحضػػػاريةإ المػػػؤتمر السػػػادس لمركػػػز دراسػػػات المسػػػتقبؿ بجامعػػػة أسػػػيوطإ 

 لٕٚٓٓ]العرب وأفريقيا: فضاء استراتيجي مشترؾ[إ أسيوطإ إبريؿ 
 ٕ٘ٔٓرافية األديافإ دار المعرفة الجامعيةإ اإلسكندريةإ جغػ عبد العظيـ أحمد عبد العظيـإ 

ػ عبدالرحمف أحمػد عثمػافإ المػؤثرات اإلسػالمية والمسػيحية عمػا الثقافػة السػواحيميةإ دار جامعػة 
 ـلٕٔٓٓأفريقيا لمطباعة والنشرإ الخرطوـإ 

 لٕ٘ٓٓػ فتحي محمد أبو عيانةإ جغرافية أفريقياإ دار المعرفة الجامعيةإ اإلسكندريةإ 
ػػػ محمػػد عمػػي فيػػيـ بيػػوميإ  دور رابطػػة العػػالـ اإلسػػالمي فػػي خدمػػة قضػػايا األقميػػات اإلسػػالميةإ 
بحػػػث منشػػػور فػػػي: )المػؤتػمػػػػر العػػػالمي األوؿ عػػػف جيػػػود المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية فػػػي 

 ـلٕٓٔٓىػ  الموافؽ ديسمبر /ٕٖٗٔخدمة القضايا اإلسالمية(إ مكة المكرمةإ محـر /
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