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�أم��ام��ه��م ع��راق��ي��ل وح��واج��ز ك��ث�يرة متنعهم م��ن بناء
امل�����س��اج��د يف امل���دن وال��ق��رى الإ���س��ب��ان��ي��ة .ول��ع��ل �أك�بر
م�شكلة يت�صدى لها امل�سلمون يف �إ�سبانيا هي م�شكلة
احلفاظ على الهوية الإ�سالمية يف ح�ضن جمتمع
غربي ابتعد يف العقود الأخرية عن مظهره امل�سيحي
القدمي مع �إخفاء م�شاعر االنتماء الديني عن �أعني
املجتمع (با�ستثناء بع�ض الطقو�س اجلماعية التي
هي �أق��رب �إىل الفلكلور والأعياد منها �إىل التدين)،
وال ي��ح��ب��ذ �إظ���ه���ار ال���رم���وز ال��دي��ن��ي��ة يف ال��ف�����ض��اءات
ال��ع��ام��ة .وم���ن جت��ل��ي��ات ه���ذه امل�����ش��ك��ل��ة امل��رت��ب��ط��ة مبا
ميكن �أن ن�سميه «�صراع الهوية» اجلدال احلاد الذي
ن�ش�أ يف �إ�سبانيا �ش�أنها يف ذل��ك ���ش���أن ب��ل��دان �أوروب��ي��ة
�أخ��رى حول ارت��داء احلجاب يف املدار�س وامل�ؤ�س�سات
العامة الإ�سبانية ،بعد �أن مت �إب��ع��اد بع�ض الفتيات
امل�����س��ل��م��ات امل��ح��ج��ب��ات ع��ن م��دار���س ال��ث��ان��وي��ة يف ع��دة
م��دن �إ�سبانية بناء على النظم الداخلية للمدار�س
الإ�سبانية التي جترب التالميذ على ح�ضور قاعات
التدري�س مك�شويف ال��ر�أ���س� .إال �أن��ه وبعد نقا�ش حاد
يف و�سائل الإع�ل�ام ويف امل�ؤ�س�سات التعليمية اختتم
اجلدل يف معظم الأحيان؛ باعتبار �أنَّ نظاما داخليا
ال يجوز يف �أي حال من الأحوال �أن تعطى له الأولية
�أمام مبد�أ عام من�صو�ص عليه يف الد�ستور الإ�سباين،
وه��و حرية العقيدة واحل��ري��ة ال�شخ�صية يف اختيار
املالب�س واملظاهر؛ فنتيجة لذلك متت �إع��ادة قبول
الفتيات املحجبات يف امل��دار���س� .أم��ا اجل��ام��ع��ات ،فال
توجد فيها �أي م�شكلة بهذا اخل�صو�ص �إذ �أن الطالب
م��ن الرا�شدين وه��م �أح���رار ال يجوز �إج��ب��اره��م على
ارتداء �أو عدم ارتداء �أي ملب�س.
وعلى ر�أ���س طموحات وتطلعات املهاجرين امل�سلمني
يف �إ�سبانيا و�سلم �أولوياتهم احل�صول على اجلن�سية
الإ���س��ب��ان��ي��ة ال��ت��ي ت�ستع�صي عليهم ب�سبب التمييز
الذي يعانون منه مقارنة مع املهاجرين املنحدرين
م���ن ال���ب���ل���دان ال���ت���ي ك���ان���ت يف ال�����س��اب��ق م�����س��ت��ع��م��رات
�إ���س��ب��ان��ي��ة ك��ب��ل��دان �أم���ري���ك���ا ال�لات��ي��ن��ي��ة وال��ف��ي��ل��ي��ب�ين
وغينيا اال�ستوائية ،فيكفي لهم الإق��ام��ة �سنتني يف
�إ�سبانيا للح�صول على اجلن�سية ،يف حني �أن امل�سلمني
ال ب��د ل��ه��م م��ن امل��ك��وث يف الأرا����ض���ي الإ���س��ب��ان��ي��ة مل��دة
ع�شر �سنوات ،وحتى للمغاربة الآت�ين من منطقتي
الريف وال�صحراء املغربية اللتني كانتا يف ال�سابق
م�ستعمرتني �إ���س��ب��ان��ي��ت�ين .ي��ق�����ص ل��ن��ا ���س��م�بري��رو يف
ه��ذا ال�����ص��دد حكاية بع�ض امل�سلمني ال��ذي��ن ي�سعون
جاهدين �إىل اكت�ساب اجلن�سية الإ�سبانية ولكنهم
مل يفلحوا بعد؛ �إذ �إنَّ ال�سلطات الإ�سبانية ال تطلب
منهم �إذن الإقامة والعمل فح�سب ،بل تطلب �أي�ضا
�إث��ب��ات االن���دم���اج االج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف وال��ل��غ��وي يف
املجتمع الإ�سباين ،و�أه��م من ذل��ك ،ميكن لل�سلطات
رف�����ض اجل��ن�����س��ي��ة ب�����ش��ك��ل ت��ع�����س��ف��ي ا���س��ت��ن��ادا ل��ت��ق��اري��ر
امل��خ��اب��رات الإ���س��ب��ان��ي��ة �أو جم��رد ال�شبهات يف �سلوك
ط��ال��ب اجلن�سية دون �أي ت�بري��ر ع��ل��ن��ي .وم���ع ذل��ك،
ي���ؤك��د امل���ؤل��ف �أن الإح�صائيات الإ�سبانية ت�شري �إىل

�أن درج��ة االن��دم��اج ال ب���أ���س بها مقارنة م��ع البلدان
الأوروب����ي����ة الأخ������رى؛ �إذ �إنَّ امل�����س��ل��م�ين امل��ق��ي��م�ين يف
�إ�سبانيا الذين يحملون اجلن�سية الإ�سبانية ي�شكلون
ما يقارب الـ %40من جمموع امل�سلمني.
وم���ن امل��وا���ض��ي��ع ال�����س��اخ��ن��ة ال��ت��ي ُي��ن��اق�����ش��ه��ا امل����ؤل���ف:
مو�ضوع احلركات املتطرفة القريبة يف مواقفها من
التنظيمات الإرهابية التي حتاول االنت�شار يف الغرب.
احل��ق��ي��ق��ة �أن ���س��م�بري��رو ي��ق��دم يف ه���ذا ال�����ص��دد �أروع
�صفحات الكتاب ،مع عر�ض نتائج بحث معمق حول
هذه احلركات املتطرفة؛ ا�ستنادا �إىل معلومات �شبه
�سرية مقتب�سة من وزارة الداخلية الإ�سبانية و�إىل
جولة من املقابالت والزيارات امليدانية يف املنطقتني
الأكرب �أهمية يف هذا املجال؛ وهما :منطقة كتالونيا
ال��ت��ي ا�ستقبلت �أك�ب�ر ع��دد م��ن امل�سلمني يف �إ�سبانيا
وم��دي��ن��ت��ا �سبتة وم��ل��ي��ل��ي��ة ال��ل��ت��ان ت�سميهما و���س��ائ��ل
الإع��ل��ام امل��غ��رب��ي��ة ب��امل��دي��ن��ت�ين «امل��ح��ت��ل��ت�ين» .فيقوم
�سمربيرو على منوال ما كان قد فعله يف مقاالت له
ن�شرت يف ج��ري��دة «البايي�س» ب�سرد احل���وارات التي
�أجراها مع جمموعة من امل�سلمني امل�شتبه مب�شاركتهم
يف �أن�شطة متعلقة ب���الإره���اب� ،إىل ج��ان��ب مقابالت
�أخ���رى �أغ��ل��ب��ه��ا ���س��ري��ة م��ع �أف����راد ال�����ش��رط��ة الوطنية
الإ�سبانية ورج���ال امل��خ��اب��رات .النتيجة ه��ي مقاربة
جدية لو�ضع ه��ذه احل��رك��ات املتطرفة يف كتالونيا،
ول��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا �أج���ه���زة الأم�����ن الإ���س��ب��ان��ي��ة
ملالحقتها وللحد من ظهورها وانت�شارها .وبالن�سبة
ملدينتي �سبتة ومليلية ،اللتني يقارب عدد امل�سلمني
فيهما ن�صف �إجمايل ال�سكان ،واللتني تُعتربان �أهم
م�صدر للمقاتلني الإ�سبان املتوجهني �إىل �سوريا من
�أج��ل االن�ضمام �إىل «داع�ش» والتنظيمات الإرهابية
الأخ��رى ،فيقوم امل�ؤلف بدرا�سة مف�صلة عن مواقف
الأح����زاب ال�سيا�سية جت��اه امل�سلمني وع��ن ال�سيا�سة
التي اتبعتها ال�سلطات الإ�سبانية �إىل ح ِّد الآن وعن
و���ض��ع ال��ع��ائ�لات امل�سلمة ال��ف��ق�يرة ال��ت��ي ت��ع��اين من

الإق�صاء والتهمي�ش والتي ي�ستغلها دع��اة التطرف
وع���ن اخل��ط��اب ال��دي��ن��ي ال���ذي يتلقاه رواد امل�ساجد
هناك؛ مما يعطي يف الأخري �صورة متكاملة لو�ضعية
يف غاية التعقيد يف منطقة ح�سا�سة جدا .وال بد من
الإ�شارة هنا �إىل �أن �سمربيرو يحاول دائما (وينجح
يف ال��ع��م��وم) الإب���ق���اء ع��ل��ى ال���ت���وازن واالع���ت���دال فيما
يكتبه عن هذا املو�ضوع ال�ساخن.
ومما يلفت �أنظار القراء يف هذا الكتاب هو �أن �إحدى
امل�����ش��ك�لات ال��ت��ي ي��ت��ط��رق امل����ؤل���ف �إىل حت��ل��ي��ل��ه��ا هي
ال��ن��زاع الداخلي ال��ذي ي�شتد بني امل�سلمني �أنف�سهم
يف �إ���س��ب��ان��ي��ا؛ فيالحظ �سمربيرو �أن��ه��م مل يتمكنوا
من تنظيم �أنف�سهم يف رابطة �أو احت��اد موحد ،فهم
منق�سمون �إىل جماعتني خمتلفتني ومتناف�ستني
تكونان يف �أغلب الأحيان متناق�ضتني يف مواقفهما
و�أق��وال��ه��م��ا ،وه��م��ا «احت���اد اجلمعيات الإ���س�لام��ي��ة يف
�إ���س��ب��ان��ي��ا» ( )UCIDEب��رئ��ا���س��ة الطبيب ال�����س��وري
رياج ططري ،و»االحت��اد الإ�سباين للكيانات الدينية
الإ����س�ل�ام���ي���ة ( ،)FEERIب��رئ��ا���س��ة امل��غ��رب��ي منري
بنجلون� .صحيح �أن احلكومة الإ�سبانية متكنت من
توحيدها يف م�ؤ�س�سة ت�سمى بـ«املفو�ضية الإ�سالمية
يف �إ�سبانيا» ،ولكن هذه امل�ؤ�س�سة ال تعمل يف احلقيقة؛
�إذ �إنَّ هناك تناف�سا قويا بني اجلماعتني املذكورتني،
ونتيجة لذلك ي�صعب على احلكومة الإ�سبانية �إيجاد
�صوت موحد ميثل امل�سلمني يف �إ�سبانيا؛ مما �أدى �إىل
عرقلة اجلهود الرامية �إىل النهو�ض بو�ضع امل�سلمني
يف �إ�سبانيا.
وختاماُ ..يكن القول ب�أنَّ م�ؤلف هذا الكتاب متكن
م��ن ت��ق��دمي ���ص��ورة م��و���ض��وع��ي��ة ب��ق��در الإم���ك���ان عن
امل�سلمني يف �إ�سبانيا دون ال�سقوط يف الأفكار اجلاهزة
والنمطية ودون جتاهل تهديد احل��رك��ات املتطرفة
التابعة للمحافظني الإ���س��ب��ان ال��ت��ي ي�سودها ُره��اب
الإ���س�لام (الإ���س�لام��وف��وب��ي��ا) وال��ت��ي ت�سعى لتهمي�ش
وت��ع��ن��ي��ف امل�����س��ل��م�ين ال��واف��دي��ن �إىل �إ���س��ب��ان��ي��ا ،ودون
ن�سيان امل�شاكل الناجمة عن ظهور وانت�شار احلركات
املتطرفة الإ�سالموية التي حتاول الت�سلل �إىل قلوب
امل�سلمني الذين يعي�شون ب�سالم وكرامة يف �إ�سبانيا.
�صورة معقدة ،ال �شك يف ذلكُ ،ي�سهم امل�ؤلف ب�أقواله
وحت��ل��ي�لات��ه و�إح�����ص��ائ��ي��ات��ه وخ��رائ��ط��ه يف تو�ضيحها
وتقريبها م��ن ال��ق��ارئ الإ���س��ب��اين ال��ع��ادي ،بعيدا عن
االنحياز �إىل طرف من الأطراف املنخرطة يف امل�شهد
االجتماعي والثقايف واالقت�صادي الإ�سباين احلايل.
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“إسبانيا الله” ..إلغناسيو سمبريرو
إغناثيو فيراندو *
عد ح�ضور امل�سلمني يف �إ�سبانيا من حيث عددهم املتزايد ،ومن حيث �أهمية الدور الذي ي�ضطلعون به يف كنف املجتمع الإ�سباين ،ظاهرة الفتة لأنظار املفكرين
ُي ُّ
واملعنيني ،وم�ؤ�شرا على حركة التغريات االجتماعية التي ت�شهدها �إ�سبانيا يف الوقت الراهن ،و�ست�شهدها ال حمالة يف امل�ستقبل القريب ،باجتاه التعدد الثقايف
والديني ،بعد �أن ظلت خالل عقود طويلة بلدا يتميز بالأحادية الثقافية واالجتماعية والديانة الر�سمية الوحيدة ب�سبب انغالق النظام ال�سيا�سي الذي �ساد
امل�شهد العام حتى �أواخر القرن الع�شرين .ويف هذا الكتابَ ،ي ْ�س َعى امل�ؤلف ال�صحفي الإ�سباين املعروف �إغنا�سيو �سمربيرو� ،إىل تقدمي �صورة �شاملة قدر امل�ستطاع عن
�أو�ضاع امل�سلمني احلالية يف �إ�سبانيا على خمتلف فئاتهم وطبقاتهم ،مع حتليل مف�صل ل�شتى جوانب ح�ضورهم يف �أر�ض كانت حتمل يف املا�ضي ا�سم الأندل�س.

ل��ق��د ع��م��ل امل����ؤل���ف م���دة ط��وي��ل��ة يف امل���غ���رب م��را���س�لا
جلريدة «البايي�س» القريبة يف مواقفها ال�سيا�سية
من الي�سار ال�سيا�سي الإ�سباين الذي ير�أ�سه احلزب
اال�����ش��ت�راك����ي .وب��ف�����ض��ل خ�ب�رت���ه امل�ت�راك���م���ة �أ���ص��ب��ح
���س��م�بري��رو م��ن �أب����رز املتخ�ص�صني امل��ع�ترف ب��ه��م يف
العالقات الإ�سبانية املغربية ويف ال�ش�ؤون الإ�سالمية،
�إال �أنَّ بع�ض م��ق��االت��ه ال��ت��ي ال تخلو م��ن ان��ت��ق��ادات
ل�سيا�سة احلكومة املغربية وتتناول ب�شيء من اجلر�أة
بع�ض الق�ضايا «احل�سا�سة» ،ت�سببت يف �إحداث قطيعة
بينه وبني املغرب؛ ففي �سنة  2014قام الوزير الأول
املغربي ،عبد الإل��ه بن ك�يران ،برفع دعوى ق�ضائية
����ض���ده �أم�����ام امل��ح��ك��م��ة ال��وط��ن��ي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة متهما
ال�صحفي الإ���س��ب��اين بالتحري�ض على الإره���اب من
خالل ن�شر مقالة حتتوي على مقطع فيديو من�سوب
�إىل م�ؤ�س�سة الأن��دل�����س ل�ل�إن��ت��اج الإع�لام��ي التابعة
لتنظيم القاعدة ببالد امل��غ��رب الإ���س�لام��ي .ونتيجة
ل��ل�����ض��غ��وط��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال�����ش��دي��دة ال��ت��ي مار�ستها
احل��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة ،ق��ام��ت �إدارة «ال��ب��اي��ي�����س» ب�إعفاء
�سمربيرو من من�صبه كمرا�سل لها يف املغرب.
وقبل التطرق �إىل مو�ضوع الكتاب بحد ذات��ه ،ال بد
�أن ن�شري �إىل تناق�ض �صارخ بني العنوان على الغالف
وما حواه الكتاب بني دفتيه .ك�أن امل�ؤلف مال �إىل روح
الإثارة جللب انتباه القراء ف�أعطى كتابه عنوانا الفتا
هو «�إ�سبانيا اهلل» ،و�أتبعه بعنوان فرعي يقول باحلرف
الواحد« :ها قد عاد امل�سلمون بعد خم�سة قرون من
�إع��ادة الفتح (ح��روب اال���س�ترداد �أو «الريكونكي�ستا»
كما يطلق عليها بالإ�سبانية) ،هم الآن مليونا ن�سمة
وع��دده��م ال ي��زال يف ا���ض��ط��راد» ،م��ع ���ص��ورة خريطة
�إ�سبانيا ويف داخلها زم��رة من امل�سلمني وه��م ي���ؤدون
ال�صالة جماعة .فماذا يق�صد امل�ؤلف بالإ�شارة �إىل
مفهوم «الريكونكي�ستا»� ،أي� ،إعادة تن�صري الأندل�س
عرب تقدم اجليو�ش امل�سيحية نحو اجلنوب ،ما انتهى
باال�ستيالء على غ��رن��اط��ة� ،آخ��ر معاقل الإ���س�لام يف
الأندل�س و�إجبار امل�سلمني على اعتناق امل�سيحية ويف
الأخري طردهم من اجلزيرة الإيبريية؟ وملاذا يربط
بني هذه الأح��داث التاريخية وبني وجود عدد كبري



ن�سبيا من امل�سلمني يف الأرا���ض��ي الإ�سبانية حاليا؟
�أول ما يخطر يف بال القارئ غري املطلع عند �إلقاء
نظرة على هذا الغالف الذي ير�سم ه�ؤالء امل�سلمني
ك��ال��غ��زاة ال���ذي���ن ي��ن��ت�����ش��رون يف �أر�����ض �أخ�����رى ،ف��ك��رة
التهديد واخل��ط��ر على الهوية الإ�سبانية الأ�صيلة
املزعومة .غري �أن حمتوى الكتاب ال ي�صب يف اجتاه
ن�شر كراهية الإ���س�لام عند ال��ق��راء وال التعبري عن
ُرهاب الإ�سالم على الإطالق �أو التم�سك مبا ي�سمى بـ
«القيم الإ�سبانية الأ�صيلة» لدى �أو�ساط املحافظني
الإ�سبان جتاه «موجات املهاجرين امل�سلمني»� .شتان
ما بني هذا الكتاب ال��ذي ي�صف �أو�ضاع امل�سلمني يف
�إ�سبانيا و�صفا مو�ضوعيا �إىل حد ما ،وبني الت�شبث
مبنطق ال��وط��ن��ي��ة الإ���س��ب��ان��ي��ة وال���دف���اع امل��ت�����ش��دد عن
القيم الغربية جت��اه م��ا يطلق عليه ت�سمية «خطة
الغزو الإ�سالمي»؛ �إذ �إنَّ ما يقدمه لنا �سمربيرو �إمنا
هو رحلة مف�صلة يف ف�ضاءات اجلماعات الإ�سالمية
التعمق فيما تواجهه من
املوجودة يف �إ�سبانيا ،عرب
ُّ
م�شاكل و�صعوبات من ناحية ،وما ت�شكله من فر�ص
وم��ي��زات لفائدة املجتمع الإ�سباين ال��ذي يحت�ضنها
من ناحية �أخرى .ولعل �أبرز تعبري ي�ستخدمه امل�ؤلف
لتو�ضيح ر�ؤيته هو ما نقر�أه يف املقدمة« :بالرغم من
تعدد امل�شاكل التي تعاين منها اجلالية الإ�سالمية
يف �إ�سبانيا ،هناك مقولتان ثابتتان ال �شك فيهما وال
تقبالن اجل��دل� :أوالهما «�إن املهاجرين والالجئني
ي���أت��ون لإث���راء ال��ب��ل��دان ال��ت��ي حتت�ضنهم ويف الوقت
ذات��ه لإف��ق��ار ال��ب��ل��دان التي ي��ف��رون منها» ،وثانيهما
«�إن ال��ه��ج��رات ال�سلمية يف عمومها ،مهما ت�سلل يف
�صفوفها �أق��ل��ي��ة م��ن املتطرفني وامل���ؤم��ن�ين بالعنف،
مل ت��غ�ير �أب�����دا ق��ي��م امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ت�����ض��ن ومل ت��ع��دل
م�ؤ�س�ساتها تعديال جذريا».
ويف الأب�����واب اخل��م�����س��ة الأوىل ،ب��ع��د ت��ق��دمي درا���س��ة
دقيقة تو�ضح ال��ب��ل��دان الإ�سالمية التي ي���أت��ي منها
امل���ه���اج���رون وك���ث���اف���ة امل�����س��ل��م�ين يف ك���ل امل��ح��اف��ظ��ات
والأق��ال��ي��م الإ�سبانية ،يناق�ش امل���ؤل��ف مو�ضوع �سبل
ان��دم��اج ج��ال��ي��ة امل�سلمني يف املجتمع الإ���س��ب��اين .ما
هي امل�شاكل التي يواجهها عدد من امل�سلمني (منهم

اجل���دد ومنهم ال��ق��دم��اء وح��ت��ى الإ���س��ب��ان الأ�صليون
الذين اعتنقوا الإ�سالم) يقدر يف  1.88مليون ن�سمة
يف �أواخ��ر � ،2015أي ،ن�سبة  4.06يف املائة من �سكان
البلد ،ح�سب الإح�صائيات الر�سمية؟ تكمن امل�شكلة
الأوىل ،على حد قول امل�ؤلف ،يف �أن ن�سبة كبرية من
امل�سلمني ال ي��ج��دون ف��ر���ص ع��م��ل يف �إ���س��ب��ان��ي��ا وه��ي
�ضعف ن�سبة البطالة عند الإ�سبان الأ�صليني التي
ارت��ف��ع��ت يف ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة ح��ت��ى  %20ت��ق��ري��ب��ا،
ناهيك عن املهاجرين ال�سريني الذين يبقون على
الأرا����ض���ي الإ���س��ب��ان��ي��ة يف و�ضعية غ�ير ق��ان��ون��ي��ة دون
�أوراق ودون �إذن الإق���ام���ة .وب��ال��رغ��م م���ن اجل��ه��ود
الكبرية التي تبذلها ال�سلطات الإقليمية واملحلية
لتقدمي م�ساعدات مادية للم�سلمني ودورات تعليمية
وتكوينية م��ن �أج���ل �أن ي��ك��ون��وا ق��ادري��ن ع��ل��ى دخ��ول
�سوق العمل على قدم امل�ساواة مع املواطنني الإ�سبان،
ف�����إن احل��ق��ي��ق��ة ال��ت��ي ال مِ ����راء ف��ي��ه��ا ه���ي �أن ���س��ن��وات
الأزم���ة االقت�صادية ال��ت��ي �شهدتها �إ�سبانيا م���ؤخ��را
خلقت طبقة وا�سعة من امل�سلمني الذين يعانون من
التهمي�ش االجتماعي ومييلون �إىل التقوقع ،وقد
ت����ؤ ِّدي ه��ذه ال��ظ��اه��رة االجتماعية �إىل ظ��ه��ور ون�شر
الأفكار املتطرفة والتعاطف مع اجلماعات الإرهابية
الإ���س�لام��وي��ة .امل�شكلة ال��ث��ان��ي��ة ه��ي �أن االن��دم��اج يف
املجتمع الإ�سباين لي�س ب�أمر �سهل بالن�سبة للم�سلمني
ال��ذي��ن ال ي���ري���دون ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال��ق��ي��م وال��ط��ق��و���س
واملمار�سات الإ�سالمية التي �ألفوها يف بلدان الأ�صل.
�صحيح �أنَّ �إ�سبانيا دول��ة علمانية لي�س لديها دين
ر���س��م��ي ،و�أن ع��ل��ى ال�سلطات الإ���س��ب��ان��ي��ة اح�ت�رام كل
الديانات على الت�ساوي� .إال �أن املذهب الكاثوليكي
امل�سيحي ه��و ال���ذي ي�ستفيد م��ن اجل���زء الأك�ب�ر من
امل�ساعدات الر�سمية التي متنحها الدولة للجمعيات
واملنظمات الدينية ،يف حني �أن امل�سلمني ال يكادون
ي�ستفيدون منها .على �سبيل املثال ال يتوفرون على
م�ساجد منا�سبة ي���ؤدون فيها ال�صالة ،با�ستثناء قلة
قليلة من امل�ساجد التي �أن�شئت بتمويل خارجي من
ب��ل��دان اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ،ف��ي�����ض��ط��رون �إىل ا�ستعمال
قاعات �ضيقة ومنازل خا�صة؛ �إذ �إنَّ ال�سلطات ت�ضع

