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اجلواهري ينتقد السياسيني ويحذر من دخول االقتصاد الوطني في نفق مظلم

امل���خ���ب���ري���ة لألشخاص
وفاء خلليلي
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون أع���راض
اإلص����اب����ة بالفيروس،
ب�������ع�������د ت����س����ج����ي����ل
باإلضافة إل��ى أن حاالت
ت��راج��ع ملحوظ ف��ي عدد
االت��������ص��������ال اخل�����اص�����ة
االخ����ت����ب����ارات اليومية
بشخص مت اإلب�ل�اغ عنه
ل���ل���ك���ش���ف ع�����ن ف���ي���روس
إيجابيا ،أي املخالطني،
«ك����ورون����ا» ،ك��ش��ف وزير
لن يتم أخذ عينات منها
ال����ص����ح����ة خ�����ال�����د آي����ت
إال إذا كانت تنتمي إلى
ال��ط��ال��ب أن���ه مت التخلي
الفئة الضعيفة.
عن التحاليل االستباقية
وال يزال آيت الطالب
االح�����ت�����رازي�����ة ،وإج������راء
يحمل كامل املسؤولية في
ال��ت��ح��ال��ي��ل للمخالطني
تدهور األوضاع الوبائية
ال�����ذي�����ن ي���ن���ت���م���ون إل���ى
ل����ل����م����واط����ن��ي�ن
الفئات الضعيفة
وح����ده����م ،حيث
ف�����ق�����ط .وب���ل���غ���ت
بعد تراجع قال إن «الوضعية
ه��ذه االختبارات
الوبائية احلالية
ف���ي آخ����ر يومني
أص���ب���ح���ت تثير
أق���ل م��ن  18ألف
عدد
القلق واملخاوف،
اخ�����ت�����ب�����ار ي�����وم
وتساءلنا جميعا
االث��ن�ين املنصرم،
االختبارات حول أسباب هذه
وح��������وال��������ي 19
االن��ت��ك��اس��ة ،بعد
أل��ف اختبار يوم
أن ظ��ل��ت بالدنا
الثالثاء املنصرم ،بأزيد من
م���ت���ح���ك���م���ة في
ف����ي وق�����ت كانت
الوضع إلى غاية
تفوق أحيانا 25
5000
ال����رف����ع املتقدم
أل���ف اخ��ت��ب��ار في
للحجر الصحي،
اليوم الواحد.
اختبار
وح���ص���ول ت���راخ
وأوض�����������������ح
ف��������ي اح������ت������رام
آي��������ت ال����ط����ال����ب
يوميا..
الوسائل الوقائية
أم�����������ام مجلس
وتدابير السالمة
ال��ن��واب باجللسة
ال��ص��ح��ي��ة ،وكذا
ال���ع���م���وم���ي���ة أن���ه
ن���ظ���را ل���ل���دخ���ول املهني
لتخفيف الضغط املرتبط
وال��وظ��ي��ف��ي وال���دراس���ي
ب����إج����راء ال��ت��ح��ال��ي��ل ،مت
واس��ت��ف��ح��ال السلوكات
ال��ت��خ��ل��ي ع���ن التحاليل
واملمارسات الفردية غير
االس��ت��ب��اق��ي��ة االحترازية
احملسوبة املخاطر».
واالحتفاظ بإجراء العينة

رشيد اجلامعي

من املرتقب أن يرتفع مؤشر
دين اخلزينة بالنسبة للناجت
ال��داخ��ل��ي اخل���ام ف��ي املغرب
إلى حوالي  76في املائة في
نهاية السنة اجلارية ،بعد أن
كان قد سجل انخفاض ًا خالل
السنة املاضية ألول مرة منذ
حوالي  10سنوات واستقر
ف��ي ح���دود  64.9ف��ي املائة.
وه����و أم����ر ي���ه���دد بصراحة
التوازنات املاكرواقتصادية
لبالدنا .هذه اخلاصة دفعت
وال������ي ب���ن���ك امل�����غ�����رب ،عبد
ال��ل��ط��ي��ف اجل���واه���ري ،الذي
حل ضيفا على جلنة املالية
وال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة في
مجلس النواب ،إلى التحذير
مرة أخرى من عودة التقومي
الهيكلي ،داعيا السياسيني
إلى البحث عن حلول عاجلة
وتفادي الصراعات والعمل
على تخليق العمل السياسي
ومحاربة الفساد.

قال إن الحكومة مطالبة بالتدخل للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية واقترح الوساطة بين البنوك والسياسيين
<<

الحدث

الوكيل العام مبراكش يحيل الدرهم ومن معه على
قاضي التحقيق بتهم جنائية

16

مع قهوة الصباح

الصراحة التي حتدث بها والي بنك املغرب ،وهو يكشف
الوضع الصعب الذي تتجه إليه البالد ،ستزعج ،بدون شك ،بعض
املسؤولني «الورديني» ممن أدمنوا تلفيق تهم العدمية والتبخيس
لكل من يشير إلى األعطاب احلقيقية التي جترنا إلى الوراء.
اجلواهري قال إن دور «اإلطفائي» ،الذي تلعبه الدولة في
مواجهة مشاكل املغرب البنيوية ،لم يعد مجديا؛ وإن «األشياء
تتفاقم واحمليط اخلارجي ال يرحم» ،وال بد من «إصالحات حقيقية
وتغيير جذري في العقليات على جميع املستويات».
الرجل ذات��ه ،ال��ذي خبر الكثير من الهزات العنيفة التي
تعرضت لها خزينة ال�ب�لاد ،نبه إل��ى أن طبيعة األزم ��ة ،التي
حصدنا إلى اآلن جزءا منها فقط ،تتطلب االنتقال إلى السرعة
القصوى في تنزيل اإلص�لاح��ات الضرورية املطلوبة ،ومنها
ضرورة التصدي للفساد وتقوية مناعة االقتصاد واسترجاع ثقة
املغاربة ،وأساسا تثمني الرأسمال البشري من خالل االستثمار
في منظومتي التعليم والصحة وتعزيز شبكات األمان االجتماعي
واحلماية االجتماعية.
ه��ذا يعني أننا نسير ببطء ش��دي��د ،إن ل��م نكن ن��دور في
حلقة مفرغة ،ونرجع خطوات إلى ال��وراء ،أخذا بعني االعتبار
امليزانيات الضخمة التي صرفت في مشاريع إص�لاح فاشلة،
استهلكت الزمن وانتهت بنا أم��ام خصاص ف��ادح في النظام
الصحي ،وتعليم عمومي معطوب ،وهشاشة اقتصادية لشريحة
كبيرة م��ن الساكنة ،وت��وس��ع للقطاع غير املهيكل ،وهشاشة
للنسيج اإلنتاجي.
اجلواهري بعث بأكثر من رسالة حني قال إن القادم من
األيام لن يرحم االقتصاديات الهشة.
كما قال إن البالد في حاجة إلى جرعة قوية وجريئة من
اإلصالحات التي يجب أن تتجه ،بشكل مباشر ،إلى األعطاب التي
يتهرب اجلميع من االقتراب منها ،مشددا في الوقت ذاته على
ضرورة التحلي باملصداقية في تنزيل الوعود.
املفارقة أن حتذيرات اجلواهري ج��اءت بعد عدة تقارير،
رسمية ودول �ي��ة ،دق��ت ب��اب م��ن يهمهم األم��ر دون رد أو أدنى
تفاعل.
لهذا السبب بالذات قال اجلواهري إن االكتفاء بـ»إطفاء
العافية» هنا وهناك ،كما حدث على امتداد السنوات املاضية،
لن يكون كافيا هذه امل��رة ،وإن زمن الترقيع والرهان على ربح
الوقت قد انتهى..
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المحكمة تقضي بحل
جمعية الربابنة

عين على العالم

بايدن يقدم رسميا
تشكيلة إدارته لتسيير
شؤون بالد العم سام

الحدث

القضاء ينتصر لتلميذة منعتها مدرسة كاثوليكية
بالقنيطرة من الدراسة بسبب حجابها
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الصوت والصدى

<< صالح بوسريف

ي��أخ��ذن��ا احل���ن�ي�ن إل����ى أي���ام
م��ض��ت ،ح�ين ُك � َّن��ا خ���ارج املغارة
ن���رى وج��وه��ن��ا ف��ي امل���راي���ا دون
خ��دوش أو َت َغ ُّ
نات وجتاعيد،
ض ٍ
ال ش���يء ك���ان ُي � ْر ِب � ُك��ن��ا س���وى ما
ُك � َّن��ا نعيشه م��ن قلق ورغ��ب��ة في
ال��ت��غ��ي��ي��ر ،واالن��ت��ق��ال م��ن وضع
وضع
ال��ب��ؤس واالح��ت��ق��ان إل���ى
ٍ
ف��ي��ه ت��أخ��ذ ال��ع��دال��ة االجتماعية
م���ج���راه���ا ،وت���ت���ح��� َّق���ق مطالب
ال��ن��اس ب��امل��س��اواة ف��ي احلقوق
وال���واج���ب���ات ،وأن ن��ك��ون بلدا
بقدرما يع ُّم فيه األم��ن ،يعم فيه
ال � َّرخ��اء ،وال نبقى ،قلي ُلنا ينعم
في الرفاه ،والكثيرون يعيشون
احل��ي��اة ف��ي ض��ي��ق َ
وض�� َن��ك .هذا
ما ك��ان وم��ا سيظل يشغلنا ،ألن
القلق والتوتر والرغبة في دولة
ع��ادل��ة ومجتمع آم��ن ُمستَقِ ر ،ال
أحد ضد هذا ،اللهم إذا كان ممن
عاثوا فسادا في البالد والعباد،
ووض����ع����وا أرزاق ال���ن���اس في
جيوبهم.
اشتقنا إلى قلقنا ه��ذا ،رغم
أن��ه لم يفارقنا ،بل ازداد القلق
وال���ت���وت���ر ،ف��ال��ك��ث��ي��ر م���ن الناس
ف���ق���دوا وظ��ائ��ف��ه��م ،وم����ا كانوا
يعملون ف��ي��ه م��ن م��ه��ن ومطاعم
وم��ق��اه ،وح��رف موسمية ،وبيع
وش�����راء ،وغ��ي��ره��ا مم��ا ال ن���راه.
ك��ث��ي��رون مم���ن ك���ان���وا يعُ ولون
أسرهم وأبناءهم من هذا القليل،
أصبحوا بدون شغل ،وخصوصا

داخل املغارة خارجها
ال��ش��ب��ان مم���ن مي��ت��ل��ئ��ون بطاقة
العمل والعطاء ،عد ٌد منهم ينتظر
أن تزول الغمة وتنفرج السماء،
ليدخل غمار احلياة مبا عنده من
قوة ورغبة وحماس .اشتقنا أن
نلتقي ونتصافح ،نعقد اللقاءات
واحلوارات ،ونذهب إلى املسارح
وق���اع���ات ال��س��ي��ن��م��ا واملعارض،
ننظر ونتم َّلى وننصت ،نناقش
القضايا واألفكار التي تشغلنا،
ليس باعتبارنا ُك َّتابا أو مثقفني
وفنانني ،بل باعتبار ما نراه وما

ال����واق����ع ،ب��ع�ين امل��ث��ق��ف دائما،
وليس بعني السياسي التي يبدو
أن فيها َق��ذى ،أعْ � َ
�ش��ى بصيرتها
وأل��ب��س عليها األل�����وان والقيم
واألف��ك��ار ،ما وضعنا جميعا في
حرج ،وفي مأزق ،نرجو أن نخرج
منه بإطفاء هذا احلنني الذي بات
ُي ْط ِبق علينا من كل اجلهات.
اش��ت��ق��ن��ا إل����ى ال���ت���ح���رر من
السالسل التي تقيدنا ،واخلروج
م��ن امل���غ���ارة ل��ن��رى ال��ش��م��س في
وض����ح ال���ش���م���س ،ال م���ن داخ���ل

يأخذنا الحنين إلى أيام مضت ،حين ُكنَّا خارج المغارة نرى وجوهنا
ّ
تَغَضُناتٍ وتجاعيد ،ال شيء كان
في المرايا دون خدوش أو
يُرِْب ُكنا سوى ما ُكنَّا نعيشه من قلق ورغبة في التغيير
ن��رغ��ب فيه م��ن ان��ت��ق��ال وتغيير،
وم���ن إع�����ادة ت��ف��ك��ي��ر ف���ي القيم،
وصياغة ل��ل��رؤى وامل��واق��ف ،ألن
ال��س��ي��اس��ة ل��م ت��ع��د مت��ل��ك القدرة
على التفكير واالكتفاء بنفسها
ف��ي ح��ل مشكالتنا ،ب��ل ضاعفت
هذه املشكالت ،لذلك فإن املثقف
ال َقلِق ،املشحون بال ُّر َؤى ،هو من
يتساءل ويتأمل ويفكك ويحلل
وينتقد ويتخ َّيل ويرى ما يجري
أمامه من وقائع وأحداث ،هو من
ميكن أن نستعني ب��ه ف��ي قراءة

ب��ي��وت��ن��ا ،أو م���ا ن��ق��ب��ع ف��ي��ه من
أماكن .لم نعد نسافر كما اعتدنا،
أو نخرج من مدينة إل��ى أخرى،
أصبحنا رهائن في يد املقدمني
وال���ش���ي���وخ وال����ب����اش����وات .ولم
نعد نقف أم��ام س��ف��ارات البلدان
األجنبية لنحصل على تأشيرة
السفر لتبديل امل��ن��ازل ،ب��ل إننا
ب��ت��ن��ا ن��ت��ج��م��ه��ر أم����ام العماالت
وامل��ق��اط��ع��ات ،ف��ق��ط ،ل��ن��خ��رج من
مدينة إلى أخرى ،وفقدنا احلرية
التي ُك َّنا ننعم بها ،ولم نكن ُن َق ِدّر

قيمتها ،وصار ينطبق علينا املثل
السائر "فاقد الشيء ال يعطيه".
ك���م ال��ط��ب��ي��ع��ة ك��ان��ت قاسية
علينا ،هذا إذا ما كانت الطبيعة
ه����ي م����ن أج����رم����ت ف����ي حقنا،
�س��فِ ��ر عن
وأت���اح���ت ل��ل��دول أن ُت� ْ
سلطاتها وتصبح هي الراعية،
ون��ح��ن القطيع ال���ذي ينتظر أن
ت��هُ � َّ
�ش عليه بعصاها .مساحات
من احلرية استرجعتها كثير من
وس� َ�ع��ت من
ال��دول ،ودول أخ��رى َّ
مساحات هيمنتها ،مثلما عندنا
ف��ي امل��غ��رب ،بالسعي إل��ى فرض
قوانني جائرة ،بدعوى اجلائحة،
ال تفتأ أن تصبح أبدية ،ال ميكن
إلغاؤها؛ وهذا ما استفادت منه
ال���دول واألن��ظ��م��ة املختلفة ،ولم
تسمح لغيرها بأن تكون له يد في
ما يجري ،مبا في ذلك احلكومات
واألح��زاب؛ فالسلطة تنتعش في
األزم������ات واألم������راض واألوبئة
وال��ك��وارث الطبيعية ،وال ترانا
إال داخ��ل امل��غ��ارة ،السالسل في
أي��دي��ن��ا وأرج��ل��ن��ا ،وم��ا ن���راه من
ظ�ل�ال ل��ن��ا خ���ارج امل���غ���ارة ،نظنه
احلياة ،فيما احلياة هي ُأ ْمنِ َّية،
اشتقنا أن نعود إليها دون أن
نكون رهائن في يد أي كان ،ألن
ال��وج��ود ب� ُ
�اجل � ُرع��ات ه��و وجود
م���ري���ض ،ون���ح���ن اع���ت���دن���ا على
استعمال أكفنا لننهل ما نشربه
م��ن م��اء وه���واء دون ح��س��اب ملا
اعترانا من ضيق أو عطش.
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مغربي يصدر أول «إحصاء» لعدد املسلمني في العالم منذ ظهور اإلسالم
محمد عبد الصمد اإلدريسي
ف���ي م��غ��ام��رة ب��ح��ث��ي��ة ،أص����در الباحث
امل��غ��رب��ي املقيم ب��أم��ري��ك��ا ،حسني الكتاني،
ك��ت��اب��ا ض��خ��م��ا م���ن ح���وال���ي  1100صفحة
بعنوان «ت��ع��داد املسلمني بالعالم ..حتليل
زم��ن��ي وج��غ��راف��ي منذ البعثة النبوية إلى
القرن القادم» ،ويقدّم حتليال زمنيا وجغرافيا
وتقديرا إحصائيا موثقا لتعداد املسلمني في
العالم منذ ظهور اإلس�ل�ام في بداية القرن
السابع امليالدي وحتى نهاية القرن احلادي
والعشرين .الكتاب غير املسبوق في حجمه
وشموليته الزمنية واجلغرافية ،صدر أوال
باللغة اإلجنليزية قبل أن يتم حتيينه مؤخرا
وترجمته إلى العربية من ق َبل املؤلف نفسه،
الذي يشتغل أستاذا للهندسة الكهربائية في
جامعة ويسكونسن األمريكية ،ونشر عدة
أبحاث ودراسات محكمة في مجاالت مختلفة.
وي��س��ت��ع��رض ال��ك��ت��اب ال��ت��ط��ور التعدادي
واجلغرافي النتشار املسلمني عبر العالم،
إضافة إلى دراسة استشرافية مستقبلية عما
سيبلغه التعداد السكاني للمسلمني خالل
العقود املقبلة.

مساهمات المستشرقين

ينطلق املؤ ِ ّلف من أن نشأة اإلسالم منذ
أكثر من أربعة عشر قرن ًا ش ّكل حدث ًا هائال
في تاريخ البشرية وكان له تأثير دائم على
اإلنسانية .وبحجم ه��ذا التحول ،فقد اهتم
بعض املتخصصني ،ل��ع��دة ق���رون ،مبسألة
من��و وت���وزي���ع امل��س��ل��م�ين ف��ي جميع أنحاء
العالم .فكتاب «البداية والنهاية» البن كثير
(توفي  774ه��ـ) حت��دث عن تاريخ املسلمني
منذ بداية اإلس�لام إلى  767هـ ،لكن املؤلف
يرى أن الكتاب نادر ًا ما تطرق لعدد املسلمني،
لكنه يساعد على تخمني نسبة املسلمني في
بلدان العالم في تلك القرون .وي��رى املؤ ّلف
أن أول عمل في هذا املوضوع قام به العالم
األملاني «هوبرت يانسن» في عام  ،1897ثم
ت�لاه آخ���رون كاملستشرق الفرنسي لويس
ماسينيون في عام 1923م  ،واملغربي علي
بن املنتصر الكتاني (وال��د املؤ ّلف) في عام
 ،1986إضافة إلى ما أصدره املركز األمريكي
«بيو» لألبحاث عام  .2009وحسب املؤلف،
فقد كان عمل كل هؤالء معن ًّيا بالعدد «احلالي»
للمسلمني في جميع أنحاء العالم أو زيادتهم
في غضون عقد واحد إلى ثالثة عقود.
وع��ل��ى النقيض م��ن ذل���ك ،ق���دم حسني
ال��ك��ت��ان��ي س��ن��ة  2014أول ت��ق��دي��ر شامل
ل��ع��دد املسلمني بالعالم منذ ظهوراإلسالم
حوالي  600ميالدي إلى  2300م ،حيث مت
حتليل انتشار املسلمني والتغير في عددهم
وتوزيعهم في جميع أنحاء العالم وضمن
احلدود السياسية احلالية للبلدان.
وم��ن��ذ س��ن��ة  2009ب���دأ امل��ؤل��ف بنشر
دراس����ات مح ّكمة ب��امل��ؤمت��ر ال��دول��ي للعلوم
االجتماعية واالنسانية بسنغافورة ،ليتم
استدعاؤه في ما بعد إللقاء الكلمة الرئيسية
باملؤمتر .وكان عنوان الدراسات «املسلمون
بآسيا» و»املسلمون بإفريقيا» و»املسلمون
ب��أورب��ا» و»املسلمون بأمريكا» و»املسلمون
بأقيانوسيا» .أرب��ع سنوات بعد ذل��ك نشر
حسني الكتاني دراس��ة علمية أكثر تفصيال
بعنوان «املسلمون بالعالم سنة  »2010نشرت
سنة  2010باملؤمتر العاملي للفنون والعلوم
االجتماعية بجزر هواي األمريكية .ثم وسع
البحث ونشره مجزءا على مقاالت بــ»املجلة
الدولية لعلوم البيئة والتنمية».

المسلمون بخمس قارات

يقسم املؤلف العالم إلى خمس قارات،
ويقسم ك� ًّ
لا منها إلى مناطق غير متداخلة،
وهذه بدورها مقسمة إلى بلدان في حدودها
السياسية احلالية .مطلع كل قرن من 600
ميالدي أي القرن األول الهجري إلى 2100م
\  1500هـ قدّر عدد السكان لكل منطقة وبلد
ف��ي ح��دوده��ا احل��ال��ي��ة ،وع���دد املسلمني بها
ونسبتهم املئوية .وع�ل�اوة على ذل��ك ،يقدم
تقدير نفس البيانات مطلع كل عقد من 1790
\  1200هـ إلى  1520 \ 2100هـ لكل منطقة
وب��ل��د .ومت تلخيص ه��ذه ال��ب��ي��ان��ات لتكون
مرجعً ا للدراسات واملناقشات األخرى املتعلقة
بالسكان املسلمني عبر املناطق واألزمنة.
ويقدر الكتاب أن يكون ع��دد املسلمني
قد ارتفع من  8.9مليون ع��ام  700ميالدية
أي  100هجرية ،إل��ى  19مليونا ع��ام 800
ميالدية ،ثم إلى  28مليونا عام  900امليالدي،
ثم إل��ى  36مليونا ع��ام  ، 1000ثم إل��ى 41
مليونا عام 1100م القرن اخلامس الهجري.
كما يقدّر الكتاب ارتفاع تعداد املسلمني
إلى  46مليونا بحلول القرن السادس الهجري
أي عام 1200م ،ثم إلى  52مليونا في القرن
السابع بعده (عام 1300م)  ،ثم إلى  58مليونا
في القرن الثامن (ع��ام 1400م) ثم إل��ى 66
مليونا في القرن التاسع الهجري (1500م)،
ثم إلى  84مليونا في القرن العاشر الهجري
(1600م) ،ليصل إلى  97مليونا خالل القرن
احلادي عشر الهجري ( 1700م).
ويذهب اإلحصاء التقديري إلى أن تعداد
املسلمني في العالم جتاوز  100مليون خالل
القرن الثاني عشر الهجري ،حيث قدر عددهم
بـ 122مليونا عبر العالم أي بنسبة  13%من
سكانه ،عام 1800م ،ليتضاعف بعد ذلك إلى
 217مليونا بحلول ع��ام 1900م من تعداد
السكان بالعالم ،قبل أن يصل إلى  0,79مليار
نسمة خالل عام 1980م.
وبحلول األلفية الثالثة جت��اوز تعداد
مسجال  1,32مليار نسمة
املسلمني املليار
ّ
بنسبة  21,5%من سكان العالم عام ،2000
ليقف على عتبة املليارين عام 2020م ،كما
يتوقع الكتاب أن يصل عدد املسلمني إلى 2.9
مليار بحلول عام .2050

زيادة الحرب العالمية

تشير البيانات املقدمة إل��ى أن نسبة
املسلمني من إجمالي سكان العالم قد ازدادت
بشكل مطرد من  3%في القرن األول الهجري
إلى  % 7في القرن الثاني ،ثم إلى  % 11خالل
القرن الثالث إلى  % 13في القرن الرابع ،إلى
 % 16سنة  1700أي القرن  11الهجري .لكن

هذه النسبة انخفضت إلى  % 13سنة 1800
سنة .1900
ثم زادت إلى % 14
وي�������ق�������رر
ال�����ك�����ت�����اب أن
ال������ن������س������ب������ة
املئوية لتعداد
املسلمني ظلت
ت���زي���د مبقدار
ن��ق��ط��ة مئوية
واح�������������دة كل
ع��ق��د م��ن��ذ عام
1950م ،حيث
ب���ل���غ���ت 25%
ع�������ام .2020
ومن املتوقع أن
ي��ت��ب��اط��أ معدل
ال������زي������ادة في
ع�����دد السكان
امل��س��ل��م�ين في
ال���ع���ال���م ،حيث
ستزيد نسبتهم
إل������������ى 30%

بحلول ع��ام 2050م ث��م  % 36بحلول عام
2100م .أي أنه بعد احل��رب العاملية الثانية
ص����ارت ال���زي���ادة ملحوظة
وم��ض��ط��ردة ،ح��ي��ث أصبح
معدل ال��زي��ادة ف��ي ك��ل عقد
ي���زي���د ع����ن ن��ق��ط��ة مئوية
واح�����دة ،وم���ن امل��ت��وق��ع أن
يستمر هذا طوال هذا القرن.
تسبب هذا في ارتفاع نسبة
امل��س��ل��م�ين م��ن ع���دد سكان
العالم إلى  25.2%في عام
 2020وهكذا زاد املسلمون
من واحد من كل ثمانية من
سكان العالم في عام 1850
( 150مليونا) ،إل��ى واحد
من كل سبعة في عام 1950
أي ( 350مليونا) ،ث��م إلى
واح��د م��ن ك��ل ستة ف��ي عام
 650( 1970مليونا) ،ثم إلى
واحد من كل خمسة في عام
( 1990مليار) ،ثم إلى واحد
من كل أربعة في عام 2020

(ملياران) ،ثم إلى واحد من كل ثالثة بحلول
عام  3.5( 2075مليار).

ارتفاع رغم انخفاض النمو العالمي

م��ن��ذ ال��ع��ام  1970ظ��ل��ت نسبة النمو
السنوي لسكان العالم في تناقص مستمر ،من
 2%إلى  1,2%عام  .2010كما انخفض معدل
النمو السنوي للمسلمني أيضا من  2,8%عام
 1970إلى  1,2%عام  ،2010إال أنه مع ذلك
فإن نسبة منو عدد املسلمني أعلى بحوالي
 50%من منو عدد سكان العالم غير املسلمني.
وهذا ما يفسر سبب زيادة نسبة املسلمني في
العالم بأكثر من نقطة مئوية واح��دة في كل
عقد .ومن املتوقع أن ينخفض معدل النمو
السكاني بالعالم بشكل كبير قرب نهاية هذا
القرن ،ليصل  0,06%لغير املسلمني ،و0.29%
للمسلمني ،باملقابل يتوقع أن تستمر زيادة
املسلمني بالعالم حوالي نقطة مئوية واحدة
لكل عقد طوال هذا القرن.
وبالنظر إل��ى ال��ق��ارات اخل��م��س ،يشير
الكتاب إلى أن معظم املسلمني يعيشون في
ق��ارة آسيا ،لكن نسبتهم من مسلمي العالم

انخفضت من  75%خالل القرن التاسع عشر
والنصف األول من القرن العشرين ،إلى 70%
في نهاية القرن العشرين،
ثم إل��ى  67%ع��ام 2020
وم���ن امل��ت��وق��ع أن تصل
النسبة إلى  60%بحلول
عام  2050و 48%بحلول
عام  .2100وتأتي قارة
إفريقيا في الرتبة الثانية
مع زيادة نسبة مسلميها
م���ن مسلمي ال��ع��ال��م من
 21%خالل القرن التاسع
عشر إلى  27%قرب نهاية
ال��ق��رن العشرين ،ث��م إلى
 30%ع���ام  ،2020ومن
املتوقع أن تصل النسبة
إل����ى  37%ب��ح��ل��ول عام
.2050
وفي أورب��ا ،كانت
ن��س��ب��ة امل��س��ل��م�ين بني
 3%و 4%م��ن ساكنة
ال��ع��ال��م خ�لال القرنني

امل��اض��ي�ين لكنها انخفضت إل��ى 2%
خ�لال ه��ذا القرن،
أما بالنسبة إلى
القارة األمريكية
فمنذ عام 1950
ي����ع����ي����ش أق�����ل
م���ن  0.4%من
س���ك���ان العالم
امل��س��ل��م�ين بها
وم�����ن املتوقع
أن ي��رت��ف��ع إلى
 0,6%بحلول
ن�����ه�����اي�����ة ه�����ذا
ال����ق����رن ،بينما
يعيش أق��ل من
 0.1%من سكان
العالم املسلمني
ف���ي أقينوسية
وم�����ن املتوقع
أن يظل الوضع
كذلك طوال هذا
القرن.

الكتاني :عملي كان مجهودا فرديا لكنه اعتمد مئات المراجع الموثوقة

 هذا عمل يحتاج مؤسسة أو مجموعة بحثية للقيامبه ،ما احملددات النظرية واملنهجية التي سلكتها في هذا
العمل؟
< نعم ،ك��ان مجهودا فردي َا لكنه اعتمد على مئات
املراجع املوثقة بالبحث .في هذه الدراسة ،مت اعتبار
التعداد أو اإلحصاءات الرسمية التي جتمع بيانات
عن االنتماء الديني األكثر توثيق ًا .نستبعد البيانات
غير الصاحلة مثل املفقودة أو ع��دم االستجابة أو
رف��ض اإلج��اب��ة م��ن إجمالي ال��س��ك��ان .كما أن بعض
اإلحصاءات ال جتمع هذه املعطيات من صغيري السن.
فبعضها ي��ب��دأ م��ن س��ن اخلامسة أو الثانية عشرة
أو السادسة عشرة أو الثامنة عشرة .وم��ع ذل��ك ،ال
تستفسر جميع اإلحصاءات عن الديانة وبعضها ال

يعقد بانتظام .وهكذا فإن مصدرنا الثاني للتقديرات
هو املسوح أو االستطالعات التي تستفسرعن الدين.
تقابل هذه املسوح ع��ددًا قلي ً
ال من األشخاص (مئات
إلى اآلالف) في بلد ما .ثم يتم وزن البيانات حلساب
التحيز والتقليل ،وتستبعد البيانات غير الصحيحة
مثل املفقودة أو عدم االستجابة أو رفض اإلجابة.
 لكن ماذا في حالة لم تتوفر اإلحصاءات أو التعداد؟< عندما ال يتوفر تعداد أو مسح ،نلجأ إلى تقديرات
أخ��رى من مصادر موثوقة مطبقة على إجمالي عدد
السكان الذين مت احلصول عليهم في أق��رب تعداد.
وهكذا ،في جداول بيانات كل دولة على حدة ،تستند
السنة ومجموع السكان إلى بيانات التعداد باستثناء
البلدان التي ال يتم فيها إج��راء التعداد لعدة عقود.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ذل���ك ،ي��وف��ر ال��ع��م��ود األخ��ي��ر ف��ي هذه
اجل����داول امل��رج��ع ال���ذي يستند إل��ي��ه تقدير السكان
املسلمني .بجانب امل��رج��ع ،تتم إض��اف��ة األح���رف «»c
أو « »eأو « »esلإلشارة على التوالي إلى أن التقدير
يستند إلى التعداد حيث يتم االستعالم عن الديانة،
أو التعداد العرقي الذي ميكن أن نستنتج منه االنتماء
الديني ،أو مجرد تقدير .في هذا البحث ،يعتمد إجمالي
تقديرات السكان في كل بلد منذ عام  1370 \ 1950هـ
على التوقعات السكانية العاملية لألمم املتحدة ،بينما
تستند بيانات ما قبل عام  1950إلى عمل أجنوس
ماديسون ( ،)2010-1926والتي كانت تستند إلى
االقتصادات التاريخية للمناطق املقابلةُ .تستخدم
تقديرات أخرى وبيانات التعداد مللء البيانات املفقودة
من عمل ماديسون.
هل كانت الدراسات السابقة التي أجنزتها هي العامللتخصيص كتاب شامل عن املوضوع؟
< نظرا للتفاعل اإليجابي مع هذه البحوث اخلمسة

التي كنت شاركت بها في مؤمترات علمية ،ارتأيت أن
أكتب كتابا حول عدد املسلمني في العالم منذ نشأة
اإلس�لام إلى نهاية هذا القرن امليالدي عبر السنني
والبلدان في حدودها احلالية .فيسر الله أن نشرت
الكتاب األول سنة  1435 \ 2014هـ بعنوان «املسلمون
بالعالم :التاريخ واآلف���اق» في ستمائة صفحة ،ثم
مددت وحدثت الدراسة بكتاب ثان عنونته «املسلمون
بالعالم :حتليل زمني وجغرافي» طبع سنة \ 2020
 1441هـ في تسعمائة صفحة .كل هاته املطبوعات
كانت باللغة اإلجنليزية وبعد تشجيع كثير ،أمتمت
ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية حتت عنوان« :تعداد
املسلمني بالعالم :حتليل زمني وجغرافي منذ البعثة
النبوية إلى القرن القادم» ،ونشر األسبوع املاضي
عن دار الكتب العلمية ببيروت – لبنان .هذا العمل
كان مرجعا ملئات املقاالت العلمية التي نشرت حول
العالم.
 تقول إن العمل تقديري ..وهو ما يعني وجود فراغاتكبيرة وص�ع��وب��ات ..م��ا أه��م الصعوبات التي وجدتها
خاصة أنه عليك التحرك تاريخيا وجغرافيا؟
< مت أخذ بيانات التعداد القدمي فقط في بعض املدن
الكبرى في أوربا والشرق األوسط .وأجريت تعدادات
موثوقة للمناطق اجلغرافية املوسعة في أورب��ا فقط
ابتدا ًء من القرن الثامن عشر .بينما تقترب البيانات
السكانية العاملية من املوثوقية فقط بعد عام .1950
وم��ع ذل��ك تفترض معظم النماذج السكانية مبا في
ذلك النماذج املعتمدة في هذه الدراسة ،أن عدد سكان
ال��ع��ال��م ي��ت��زاي��د ب��اس��ت��م��رار خ�لال األل��ف��ي��ات املاضية،
على الرغم من إق��راره��م ب��أن ع��دد السكان قد منا في
مناطق وتراجع في أخرى .بدأ النمو السكاني الكبير
بعد عام  1230 \ 1815هـ  ،عندما وصل عدد سكان

العالم إلى مليار نسمة .وكانت الزيادة بسبب حتسن
الرعاية الصحية ،مما أدى إل��ى انخفاض في معدل
الوفيات وزيادة في متوسط األعمار .ويستند تقديرنا
إلى النسبة املئوية للمسلمني في كل بلد قبل القرن
التاسع عشر إلى تاريخ انتشار املسلمني وحكمهم في
تلك املناطق .عملت كل جهدي لتقدمي بيانات موثوقة،
وم��ع ذل��ك ،ف��إن اإلح��ص��اءات املقدمة في ه��ذا الكتاب،
على حد تعبير الدميوغرافي الفرنسي جان بابتيست
موهو ( )1794-1745عام  1192 \ 1778هـ« :هذه
التقديرات املبنية على فرضيات تشكل خطوة أولى
نحو احلقيقة ،والطريقة األنسب والوحيدة النتقادها
هي استبدالها بأخرى أكثر دقة».
 خلصت إلى أنه بعد تسارع منو نسبة املسلمني خاللالقرن احلالي؛ من املتوقع أن يتباطأ معدل الزيادة خالل
السنوات األخيرة ،بينما الشائع أن أعداد املسلمني سواء
في بالدهم أو في الغرب في تزايد منذ سنوات؟
< منذ عام  1970كان النمو السنوي لسكان العالم
يتناقص باستمرار ،من  % 2.0إلى  % 1.1في عام
 . 2020كما انخفض معدل النمو السنوي لسكان
العالم املسلمني أيض ًا من  % 2.8في عام  ،1970إلى
 % 2.0في عام  . 2020ومع ذلك ،فإن نسبة منو عدد
املسلمني أع��ل��ى ب��ح��وال��ي  50%م��ن من��و ع��دد سكان
العالم غير املسلمني .وه��ذا يفسر سبب زي��ادة نسبة
املسلمني بالعالم بأكثر من نقطة مئوية واح��دة كل
عقد .وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو السنوي
بالعالم سينخفض بشكل كبير قرب نهاية هذا القرن،
ليصل إلى  0.06%لغير املسلمني و  0.29%للمسلمني،
وباملقابل من املتوقع أن تستمر زيادة نسبة املسلمني
بالعالم حوالي نقطة مئوية واحدة لكل عقد طوال هذا
القرن.

