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  Hajrudin Muja خير الدين مويا

اجلبل  يف  وامل�سلمني  الإ�سالم  تاريخ  تعّرض 
التي  للتواريخ  �سيا�سية(   - )فكرية  قولبة  اإىل  الأ�سود 

اأزاح  الذي  املوؤدلج،  التعليمي  النظام  �سمن  ر�سمية  اأ�سبحت 

كل  كانت  فقد  معه.  تن�سجم  ل  التي  الأخرى  التواريخ  كل 

حماولة جادة لإثبات احلقائق خارج تلك القوالب، خ�سو�سًا 

فيما يتعلق بالإ�سالم، تواجه ردات فعل خمتلفة. ويوؤكد هذا 

 -1787( غيزو  فرن�سوا  الفرن�سي  وال�سيا�سي  املوؤرخ   قاله  ما 

François Guizot( )1874( »هناك مئات الأ�ساليب لكتابة 
خمتلفة  باأ�ساليب  تروى  اأن  ميكن  نف�سها  فاحلوادث  التاريخ، 

.
(1(

ونتائج معاك�سة«

) باحث خمت�ص يف تاريخ الإ�سالم بجمهورية اجلبل الأ�سود )مونتنغرو).  (
(1(  G.Markov: «Zbogum na Balkanizacijama», in: «Balkanom vo novijom milenium», 

Shkup 2002, p.301.



3المسبار

  Hajrudin Muja خير الدين مويا

اإل تاريخ ال�سعوب  اإن تاريخ البلقان, كما تثبته امل�سادر, ما هو 
�سالم  يف  اأحيانًا  تعي�ص  كانت  التي  املختلطة,  اأو  املتجاورة  املختلفة, 
الإثنيات  متعدد  جماًل  ت�سكل  كانت  بذلك  وهي  نزاع,  يف  واأحيانًا 
يبدو  اأن  البلقان ميكن  تاريخ  فاإن كل حدث من  ولذلك  والثقافات)2). 
باأ�سكال خمتلفة)3). ومن هنا فاإن ما  ُيف�ّسر  واأن  خمتلفًا من كل زاوية 
يكتب من تاريخ ل يوفر �سورة واقعية عن املا�سي بل هو «رابطة منظمة 
يقول  كما  امل�ستقبل»  وتوقع  الواقع  على  واحلر�ص  املا�سي  تف�سري  بني 
د. تودور كوليت�ص)4)فاملوؤرخ ينطلق من احلا�سر ليف�ّسر املا�سي ويعمد 

كباحث اإلى اإعادة تركيب الأ�سل الراهن بال�ستناد اإلى التاريخ. 

يف ع�سر التو�سع الكبري للدولة العثمانية, التي كانت الأكرب خالل 
الألفية الثانية, كان كل تابع لل�سلطان ميكن اأن ي�سافر بحرية من حو�ص 
الدانوب اإلى املحيط الهندي ومن بالد فار�ص اإلى املغرب, حيث كانت 
وقد  واحدة.  وعملة  واحدة,  ولغة  واحدة,  واإدارة  واحدة,  تقاليد  ت�سود 
برودويل  فرناند  العاملي  امل�ستوى  على  املعروف  الفرن�سي  املوؤرخ  اعترب 
)Fernand BRAUDEL( (1985 -1902) اأن الفتح العثماين كان 
ا�سطهاد  اأن  من  انطالقًا  وذلك  الفقراء»,  للفالحني  «حترير  مبثابة 

)2)  للمزيد انظر:
Antonina Zhelyazkova: «Albania and the Albanian identities- The Fate of Muslim 

Communities in the Balkans», Sofia 2000; Anton Minkov: «Conversion to Islam in 

the Balkans», Boston 2004.

(3(  «Politika», Beograd 2011 .02. 19.

(4( Todor Kuljić: «Historiographic Revisionism- in Post-Socialist Regimes», in The 
Balkans Rachomon- Historiography and literature on Dissolution of SFRY, Helsinki 

Files No.11, Helsinki Commitee for Human Rights in Serbia, Beograd 2002, pp.47-7.
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اعتربوا  اإنهم  ذروته حتى  اإلى  و�سل  للفالحني  امل�سيحيني  الإقطاعيني 
الزاوية  ومن هذه  لهم.)5)  الإ�سالم «حتريرًا»  واعتناق  العثماين  الفتح 

ميكن النظر اإلى اجلبل الأ�سود. 

اإيفان  الأ�سود  اجلبل  حاكم  كان  ع�سر  اخلام�ص  القرن  ففي 
مع  حرب  يف   (1490  –  1465(  (I.Crnojevic( ت�سرنويفت�ص 
البندقية. وب�سبب هذا الو�سع مل يكن بو�سعه اأن يقاوم التو�سع العثماين, 
حيث متكن العثمانيون يف 13 يونيو )حزيران) العام 1497 من اإكمال 
«اجلبل  ت�سمى  كانت  التي   (Kotor( كوتور  منطقة  على  �سيطرتهم 
الإ�سالم كان بطر�ص �سقيق  اأول من اعتنق  اأن  الأ�سود»)6). وُيذكر هنا 
احلاكم  وحتى   .1450 �سنة  حوايل  وذلك  ت�سرنويفت�ص  اإيفان  احلاكم 
اإيفان نف�سه اأر�سل ابنه الأ�سغر �ستاني�سا للدرا�سة يف اإ�سطنبول)7), حيث 
اإ�سكندر بك ويعود حاكمًا  اعتنق الإ�سالم وتابع درا�سته لي�ستهر با�سم 
على اجلبل الأ�سود متخذًا من �ستنيي )Cetinje) عا�سمة له, وذلك يف 

عهد ال�سلطان �سليم الأول )1512 – 1520). 

ّم  �سُ ع�سر  ال�ساد�ص  القرن  منت�سف  يف  بك  اإ�سكندر  وفاة  بعد 
�ستة  من  يتاألف  اأ�سبح  الذي  اأ�سقودره)8)  �سنجق  اإلى  الأ�سود  اجلبل 

(5(  Holm Zundhauzen: «Istorija Srbije od XIX do XXI veka», Beograd 2009, p.41.

(6( Injac Zamputi: «Dokumente të shekullit XV-të për historinë e Shqipërisë», Tiranë 
1967.dok. 224, p.158.

(7( Šerbo Rastoder: «Begovi na Granici- Resulbegovići od Novog, Trebinja do 

Ulcinja», Podgorica 2011, p.20.

)8)  للمزيد حول ذلك انظر:
Elizabeth Roberts,Realm of the Black Mountain: A History of Montenegro, London 
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اأق�سية: خم�سة يف �سمال األبانيا وال�ساد�ص ي�سم اجلبل الأ�سود)9).

وقد ازدهرت يف هذا الق�ساء مراكز جتارية وحرفية واأ�سبحت 
غالبية ال�سكان من امل�سلمني مع مرور الوقت. ومع انت�سار الإ�سالم بداأ 
بناء اجلوامع واملدار�ص مبا�سرة)10), حتى اإنه خالل وقت ق�سري اأ�سبح 
وحمامات  وخانات  مدار�ص  وت�سع  جامعًا   11 الأ�سود  اجلبل  يف  لدينا 

واأ�سبلة اإلخ)11). 

ويك�سف اإح�ساء العام 1570 عن وجود �ست وثالثني اأ�سرة م�سلمة 
يف قلب اجلبل الأ�سود على حني اأنه كان معظم ال�سكان من امل�سلمني يف 
)العا�سمة   (Podgorica( بودغوريت�سا  ناحية  يف  اأما  �سبوزا.  مدينة 
اإلى  الأ�سلمة  ن�سبة  و�سلت  فقد  الأ�سود)  اجلبل  جلمهورية  احلالية 
30%, على حني اأنه يف جابلياك القرو�سطية )التي كانت املركز القدمي 
 (Plav(اإلى 67% ويف بالف الأ�سلمة  ن�سبة  و�سلت  ت�سرنويفيت�ص)  لآل 
التي اأ�سبحت مركز الق�ساء جند هناك 119 اأ�سرة م�سلمة و56 اأ�سرة 
ال�سمالية  النواحي  يف  الإ�سالمي  الوجود  اأن  هنا  ويالحظ  م�سيحية. 
ال�سرقية للجبل الأ�سود )بيولوبويه وبيهور وروجاي) يرد ذكره مبكرًا. 

2007.

(9( Stefanaq Pollo & Arben Puto,The History of Albania, London 1981, p.95.

)10)  للمزيد حول ذلك انظر:
 Dragana Kojović,Tragovima Orijentalno-Islamskog kulturnog nasljeđa u Crnoj 

Gori, Podgorica 2006.

(11( Preporod, 948/10, Sarajevë 2011 .05. 15, p.51.
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ناحية  ويف  م�سلمة)12).  اأ�سرة   297 بيهور  يف  كان   1544 العام   ففي 
كوكان )بوكوفيت�سا احلالية) و�سلت ن�سبة الأ�سلمة اإلى 80%. ومع الفتح 
اأ�سهر  كوت�ص  ناحية  يف  الإ�سالم  اعتنقت   (Medun( ملدون  العثماين 
العائالت هناك خالل القرن ال�ساد�ص ع�سر. وخالل تلك الفرتة كانت 
�سريورة الأ�سلمة قوية حتى يف املناطق ال�ساحلية. ففي العقد اخلام�ص 
للقرن ال�ساد�ص ع�سر جند ذكرًا لوجود امل�سلمني يف 13 مكانًا خمتلفا يف 

بوكا وكوتور وحتى يف هر�سغ نويف)13).

وخالل جولة الرحالة اأوليا جلب)14) يف هذه النواحي كانت هناك 
ثالث وت�سعون ع�سرية م�سلمة)15). اأما الرحالة الغربي بندوتو رامربت 
اإ�سطنبول  اإلى  دوبرفنيك  من  �سفره  خالل  فيذكر   (B. Rambert(
عرب اجلبل الأ�سود يف نهاية القرن ال�ساد�ص ع�سر «كل اأ�سرة هنا فيها 
ت�سارعت  وقد  املقربني».  اأقاربه  اأحد  اأو  الأ�سرة  �سقيق رب  اإما  م�سلم, 
�سريورة الأ�سلمة يف القرن الالحق. فقد مّر الرحالة اليهودي �سيمون 
لهات�ص يف طريقه من اإ�سطنبول اإلى دويروفنيك باجلبل الأ�سود, حيث 

لحظ وجود عدد كبري من ال�سكان ممن اعتنقوا الإ�سالم)16).

(12( Olga Zirojević,Islamizacija na Južnoslovenskom prostoru, Konverti- kako su 

se zvali, Podgorica 2001.

(13( Šerbo Rastoder, «Kratak osvrt naproces Islamizacije u Crnoj Gori XV-XIX 

vijek», «Matrica zima 2010, pp.738-735.

(14( Evlija Čelebija,Putopis- Odlomci o Jugoslovenskim Zemljama, Sarajevo 1967, 
pp.435-431

(15( J.Mulić,Velika Srbija, Muslimani i Bosna- od početka Prvog Srbskog Ustanka 

1804 do Drugog svetskog rata 1941, Sarajevo 2006, pp.432-421.

(16( Ejup Mušović,»Muslimani Crne Gore- XVII stoljeće, Epoha Pojačane 
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 Crna( وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن ال�سم ال�ساليف للجبل الأ�سود
gora), الذي كان جزءًا من دولة زيتا Zeta ورد لأول مرة يف ر�سالة 
للملك ال�سربي ميلوتني)17), ولكنه ككيان اإداري �سيا�سي برز يف  العام 
1514 مع ت�سكيل �سنجق اأ�سقودره حيث �سكل ق�ساء �سّم 3331 اأ�سرة 

اأي حوايل 16900 ن�سمة)18).  

الثامن  القرن   – ع�سر  ال�ساد�ص  )القرن  قرون  ثالثة  وخالل 
ع�سر) بقي اجلبل الأ�سود الذي اأطلق عليه العثمانيون قره داغ)19) ي�سّم 
�ست نواح, اأي بقي دون تعديل على حدوده. وبذلك كان ي�سم كتلة من 
يف  )اأي  للزراعة  ال�ساحلة  الأرا�سي  من  فقط   %3 يتخللها  املرتفعات 
املتو�سط 900 مرت لكل ن�سمة) التي كانت تتناق�ص مع مرور الوقت مما 
اإلى  الو�سع  هذا  اأدى  وقد  مدقع.  فقر  يف  يعي�سون  ال�سكان  يجعل  كان 
اأن يعتمد بع�ص ال�سكان على تاأمني حياتهم بالنهب والقتل وال�ستيالء 
على اأرا�سي الآخرين)20).  وكانت ال�سحية غالبًا امل�سلمون الذين كانوا 
هو  ما  كل  وحول  حولهم  ن�ساأت  فقد  اأف�سل.  واأرا�سي  بيوتًا  ميتلكون 
«تركي» م�ساعر الكره بتاأثري من بع�ص رجال الدين امل�سيحيني)21), وهو 

Islamizacije», www «http://www.montenegrina.net/».  «http://www.montenegrina.
net/»montenegrina «http://www.montenegrina.net/».  «http://www.montenegrina.
net/»net

(17( Stojan Novaković,Zakonski Spomenici Srpskih Država Srednjega Veka, 

Beograd 1912, p.580.

(18( Branislav Đurđev,Turska Vlast u Crnoj Gori u XVI i Xii veku, Svjetlost 1953

(19( Stavri Naçi,Pashallëku i Shkodrës (1796-1757(, Tiranë 1964, p.23.

(20(  Đoko Pejović,Crna Gora u doba Petra I i Petra II, Beograd 1981, p.199

(21( Istorijski Zapisi, 4, Titograd 1963, p.561.
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جريانهم  لذلك  يت�سدى  اأن  دون  لأمالكهم من  نهب  كّل  يرّبر  كان  ما 
�سهول  اإلى  يتطلعون  اجلبال  يف  امل�سيحيون  كان  فقد  امل�سيحيون)22).  
فا�سا  ال�سربي  املوؤرخ  تعبري  حد  وعلى  واأ�سقودره.  وزيتا  نيك�سيت�ص 
العامل  يف  الوحيد  املكان  هو  الأ�سود  اجلبل  «كان  فقد  ت�سوبريلوفيت�ص 
الذي ل ي�ستطيع فيه امل�سيحيون منع اأنف�سهم من ال�ستيالء على اأرا�سي 
امل�سلمني»)23), وهم الذين كانوا يعتربون اأ�سقودره ب�سمال البانيا جزءًا 
طبيعيًا من اجلبل الأ�سود)24), وما هو اأكرث من ذلك فقد كانوا يتطلعون 
للتو�سع نحو الهر�سك وزيتا واألبانيا ال�سمالية وكو�سوفا ونويف بازار)25), 
اأي املنطقة املمتدة ما بني نهري درين ونريتفا ونهرليم )Lim) والبحر 

الأدرياتيكي )26).

وميكن القول اإن التو�سع الأول يف الأر�ص وتزايد عدد ال�سكان   
جرى العام 1795 حني �سّم اجلبل الأ�سود القدمي, اأي املنطقة اجلبلية 
 ,(Bjelopavlici( وبيولوبافيت�ص   (Piper(بيرب بلدتي  املرتفعة, 
األف ن�سمة)27).  ومنذ  اإلى حوايل 50- 52  وبذلك ارتفع عدد ال�سكان 

(22( Safet Bandžović,Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku, I, Podgorica 2011, 

p.37.

(23( Vasa Čubrilović,Odobrani Istorijski Radovi, Beograd 1983, p.543

(24( Derek Hall & Darrick Danta (ed(,Reconstructing the Balkans- A Geography of 

the New Sotheast Europe, London 1996, p.141.

(25( Živko Andrijašević,»Crnogorci i Turci», Alamanah 8-7, Podgorica 1999, pp.-83
104 ,84.

(26( Živko Andrijašević, «O ciljevima državne politike Knjaževine Crne Gore (-1852
1878(», Istorijski Zapisi 3, Podgorica 1997, p.179.

(27( Gligor Stanojević,Crna Gora u doba vladike Danila, Podgorica 1955, pp.-174
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ذلك احلني مل يعد �سكان هذا اجلبل اأو املونتنغريون )ن�سبة اإلى ال�سم 
الالتيني للجبل الأ�سود: مونتنغرو )Montenegro) يعتربون اأنف�سهم 
جزءًا من الدولة العثمانية, بل اأخذوا يطالبون بال�ستناد اإلى امليثولوجيا 
ومع  م�ستقلة)28).   مونتنغرية  ت�سرناغورية/  دولة  بتاأ�سي�ص  البلقانية 
هذا التحول ت�سارعت اجلهود لإقناع ال�سكان هنا باأن الهدف من هذا 
التحرك هو «حترير الإخوة ال�سالف» الأرثوذك�ص )من املحتل الآ�سيوي 
وبعد  واملجرمني»)29).  «ال�سفاحني  الألبان  ومن  امل�سلم  العثماين) 
اعرتاف موؤمتر ال�سفراء يف اإ�سطنبول باجلبل الأ�سود اإمارة ذات حكم 
ذاتي العام 1859 تو�سعت حدود هذه الإمارة مع �سّمها لبع�ص املناطق 
وغريها,   (Rudina( ورودينا   (Grahova( غراهوفا  مثل  املجاورة 
مما زاد يف م�ساحة الإمارة اإلى 5937 كم ورفع عدد �سكان الإمارة اإلى 

140 األف)30)ن�سمة)31).

التي  املعاهدة  ت�سمنت   1878 العام  برلني  موؤمتر  انتهاء  مع   
هذه  وتو�سيع  الأ�سود  اجلبل  اإمارة  با�ستقالل  العرتاف  عنه  انبثقت 
الإمارة من 5937 كم اإلى 15017 كم)32) مع �سم مناطق ومدن مهمة 

185.

(28( S. K. Pavlović,Srbija- Istorija iza imena, Beograd 2004, p.53.

(29( Bicaj,Mardhëniet shqiptaro-malazeze (1914-1881(, Prishtinë 2003, p.32.

(30( Mustafa Memić,Muslimani Crne Gore, u procesu Oslobodilačkih Pokreta, 

Sarajevo 1991, p.100. 

(31( Istorijski Zapisi, 1980/4, p.44. 

(32( E.J. Brill’s,First Encyclopedia of Islam, 1936  -1913, http://books «http://
books.google.com/books». «http://books.google.com/books  «http://books.google.
com/books»google «http://books.google.com/books». «http://books.google.com/
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اإليها مثل بودغورتي�سا )العا�سمة احلالية) وبار واولت�سني وغريها التي 
كانت حتت احلكم العثماين حوايل 500 �سنة)33).

موؤمتر  قرارات  مع  الأ�سود  للجبل  الأخري  التو�سع  جرى  وقد   
البلقانية �سد الدولة  اأعقب اندلع احلرب  ال�سفراء يف لندن)34) الذي 
اأ�سقودره  مدينة  �سم  عار�ست  النم�سا  اأن  ومع   1912 العام  العثمانية 
وجوارها اإلى اجلبل الأ�سود)35) اإلَّ اأن امل�سلمني انتزعت منهم الأرا�سي 
لالألبان  اعرتف  ال�سفراء  موؤمتر  اأن  من  الرغم  وعلى  اخل�سبة)36). 
و�سط  حمّددة  حدود  دون  من  بقيت  «األبانيا»  اأن  اإل  دولة  يف  بحقهم 
الأرا�سي  من  املزيد  ب�سم  واليونان  الأ�سود  واجلبل  مطالب)37) �سربيا 
لها )38). ويف هذا ال�سياق طالب ال�سفري النم�ساوي يف 21/ 3/ 1913 
الإجراءات  باتخاذ  يتعهدوا  «اأن  املوؤمتر  يف  امل�ساركة  الكربى  القوى 
للحماية الفعلية لل�سكان الألبان امل�سلمني والكاثوليك يف الأرا�سي التي 

books»com/books.

(33( Mr. Qemajl Morina, «Ardhmëria e trojeve shqiptare- shqiptarët në Mal të Zi», 

«Dituria Islame», 137, Prishtine , Nëntor 2001.

(34( Gazmend Rizaj,»Çështja e kufijve shqiptar në konferencën e Ambasadorëve në 

Londër më 1913-1912», in Gjurmime Albanologjike 1995 ,25, Prishtinë 1997, p.154.

(35( Artan Puto, Pavarsia e Shqiptarëve dhe diplomacia e Fuqive të Mëdha, Tiranë 

1978, p.190.

(36( Rizaj,Çështja e kufijve shqiptar , pp.157-153.

(37( J.S.Barnes:»The Future of the Albanian State», Geographical Journal 1918/5, 
pp.27-12.

(38( Derek Hall & Darrick Danta (ed(, Reconstructing the Balkans -A Geography of 

the New Sotheast Europe, London 1996, p.123.
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�ست�سم اإلى اجلبل الأ�سود و�سربيا» اإل اأن هذا مل يتحقق)39). ومع هذا 
�سواحيها  مع  جديدة  مدن  الأ�سود  اجلبل  اإلى  ّمت  �سُ اجلديد  التو�سع 
مثل بريانه Berane  وبيولوبوله وغريها)40), مما جعل اجلبل الأ�سود 
ي�سم اإليه 7000 كم و40 األف ن�سمة و160 األف م�سلم, و20 – 25 األف 
كاثوليكي و50 - 60 األف اأرثوذك�سي)41)ويكفي هنا اأن ن�سري على �سبيل 
املثال اإلى اأنه يف نواحي بالف وغو�سينيه كان هناك اأكرث من 10 اآلف 

م�سلم واأقل من األفي اأرثوذك�سي)42).

كانت �سيا�سة اجلبل الأ�سود مع التو�سع املتوا�سل ترتبط بتن�سري   
امل�سلمني يف املناطق اجلديدة التي ُت�سّم اإليه اأو بتهجريهم منها. وقد 
حيث   ,1706 العام  نويف  هر�سغ  على  الهجوم  يف  ال�سيا�سة  هذه  بداأت 
مت مبادلة ال�سباط الأتراك الذين اأ�سروا باجلنازير )43), ومع ت�سجيع 
القي�سر الرو�سي بطر�ص الأكرب قام مطران الكني�سة الأرثوذك�سية دانيلو 
برتوفيت�ص مبطالبة ع�سريتي ت�سكليني )Ceklini) وت�سيتنيه التابعتني 
رف�ص  لو  فيما  الع�سريتني  من  الإ�سالم  اعتنق  من  كل  بقتل  كن�سيًا  له 
العودة اإلى الأرثذوك�سية . وهكذا بداأ التن�سري الق�سري يف فا�سويفت�ص 

(39( Arben Puto, Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare të periudhës së 

Imperializmit, II, Tiranë 1978, dok.12, p.228.

(40( Theodor Ippen , Novi Pazar and Kosovo, Wien 1892, p.11.

(41( Jugoslovenski Istorijski Časopis, 4-3, Beograd 1973, p.164.

(42( Živko Andrijašević & Zoran Stojanović, Pokrštavanje Muslimana 1913, 
Podgorica, 2003, p.79.

(43( Ami Boue, La Turquie d’Europe, Paris 1840, voll.3, p.396; Jean Claud 
Feveyriak,Historia e shqipërisë, shqipëruar nga Gent Ulqini, Tiranë 2004, pp.-295
296.



المسبار 12

اإلسالم والمسلمون في الجبل األسود )اإلإ ل اإلا(

حيث   ,(Kolasin( كول�سني  يف  ذلك  بعد  ليتوا�سل    (Vasojevic(

كانت اأغلبية ال�سكان من امل�سلمني. وقد عرّب عن هذه الروح العام 1855 
حاكم اجلبل الأ�سود دانيلو برتوفيت�ص يف ر�سالة اإلى اإمرباطور فرن�سا 
يقول فيها: »اإن اجلبل الأ�سود حماط من كل جانب بالأعداء الأتراك... 
فقد اأخذ الأتراك من املونتنغريني اأرا�سيهم الزراعية وجعلوهم يعي�سون 

يف الفقر»)44).

مع ذلك فقد اأخذ البناء القانوين الد�ستوري اجلديد لالإمارة   
الر�سمي  العرتاف  مت   1888 قانون  فمع  الديني.  الو�سع  اإلى  ي�سري 
وتوفري  وبالإ�سالم,  والكاثوليكية)  )الأرثوذك�سية  امل�سيحية  مبذهبي 
احلماية للموؤ�س�سات التي متثل هذه اأتباع هذه الكيانات)45). ويف الد�ستور 
الأول للجبل الأ�سود الذي جاء يف العام 1905 ورد اأن اأمري البالد «حامي 
كل الديانات املعرتف بها»)46), على حني اأن الأرثوذك�سية كانت الديانة 
الد�ستور  باإعالن  اآنذاك يف الحتفال  �سارك  وقد  للدولة)47),  الر�سمية 
بع�ص اأعيان امل�سلمني من بار وبودغوريت�سا واولت�سني وغريها)48), الذي 
كان ين�ّص على اأن «الدين الر�سمي للجبل الأ�سود هو الأرثوذك�سية»)49).

(44( Knjaz Danilo- Caru Napoleonu III, 1855  05  13, dokumanta iz apohe knjaza 

Danila(, Biblioteka Istorijskog Instituta Crne Gore, fascikla 48.

(45( Opšti Imovinski Zakonik za Knjaževinu Crnu Goru, Cetinje 1888, pp.243-242.

(46( Adnan Prekić, Islamska Vjerska Zajednica u Crnoj Gori, 1941-1918, Podgorica 
2011, p.8.

(47( Slobodan Drobnjak & Sait Š.Šabotić, «Muslimansko/ Bošnjačko Onogoškog- 

Nikšićkog Kraja 2003-1477», Almanah Podgorica 2005, p.331.

(48( Jovan Jovanović, «Muslimani u Crnogorskoj Državi», Pobjeda 11-4 prill 1980.

(49( Mijat Šuković,Ustav Knjaževinu Crnu Goru od 1905. u svom vremenu, 
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الأرثوذك�ص  كان  فقد  الدينية  املوؤ�س�سات  بتنظيم  يتعلق  وفيما 
اأ�سقفية  يتبعون  الكاثوليك  كان  بينما  الأ�سود,  يتبعون مطرانية اجلبل 
بار, على حني اأن امل�سلمني كانوا يتبعون مفتي اجلبل الأ�سود)50), وكان 
حكومة  يف  اأع�ساء  واملفتي)  والأ�سقف  )املطران  هوؤلء  من  واحد  كل 
املفتي  كان  فقد  الد�ستور  من   54 املادة  وح�سب  الأ�سود)51),  اجلبل 
ال�سرعيون على  والق�ساة  كان يح�سل هو  ولذلك  ع�سوًا يف احلكومة, 
راتب ر�سمي)52), وقد اكتملت هذه التطورات القانونية الد�ستورية حني 

حتولت الإمارة اإلى مملكة يف العام 1910. 

وعلى الرغم من ذلك فقد فتحت اأبواب جهّنم على امل�سلمني   
خالل احلرب البلقانية )1912 – 1913) كانتقام على الهزائم التي 
مني بها جي�ص اجلبل الأ�سود يف هذه احلرب, حيث قام القائد الع�سكري 
اأفرو ت�سيموفيت�ص )A.Cemoviq)  بحملة لتن�سري امل�سلمني بالقوة. 
امل�سلمني  بع�ص  قّدمها  نيقول  للملك  موجهة  بعري�سة  الأمر  بداأ  وقد 
اجلي�ص  مار�سه  الذي  الإرهاب  من  فيها  يتظلمون  بالف  �سكان  من 
حكم  اإذ  مفاجئًا  الرد  جاء  وقد  الناحية)53),  تلك  يف  امل�سلمني  على 

Podgorica 2005, p.209.

(50( Janko Nicović, Ustavni razvoj Crne Gore, Beograd 1998, pp.58-57; Murteza 
Karađuzović,»Crnogorski i Bosansko Hercegovački muslimani i nadležnost 

Šerjatski Sudova», Glas Crnogorca», 31 ,4 janar 1912.

(51( Šerbo Rastoder, «Bošnjaci/ muslimani Crne Gore između prošlosti i sadašnjosti», 

Almanah- Podgorica 2010, f.21.

(52( Prekić, Islamska Vjerska Zajednica , p.16.

(53( Zekeri Cana, Gjenocidi i Malit të Zi mbi popullin shqiptar (1913  -1912(, 
Prishtinë 1996, dok.78, p.129



المسبار 14

اإلسالم والمسلمون في الجبل األسود )اإلإ ل اإلا(

عليهم باملوت يف رات�سنيRacin  قرب بالف بعد اأن رف�سوا «العر�ص» 
 800 قتل  الثانية  الدفعة  و�سملت  بحياتهم)54),  للنجاة  بتن�سريهم 
م�سلم يف ناحية غو�سينيه بعد اأن اأجربوهم على حفر قبورهم)55), وقد 
و�سلت ال�سغوط اآنذاك على امل�سلمني اإلى حد اأن ميلي�سالف كوكيت�ش 
امل�سلمني  مينع  كان   (Polica( بولتي�سا  بلدية  رئي�ص   (M.Kokic(
واأن  ذقونهم  يحلقوا  اأو  �سعرهم  يق�سوا  اأن  من   1913 العام  مطلع  يف 
يلب�سوا الطرابي�ص, حتى اإنه كان يرغم بع�سهم على حمل ال�سليب يف 
اأعناقهم)56), وقد وثق هذا الو�سع يانكو فوكوتيت�ص )J.Vukotic) يف 
اأبريل )ني�سان) العام 1913 حني كتب يقول: «اليوم يف بالف وغو�سينيه 
تن�سري  ومت  م�سلمًا   240 قتل  فقد  �سرب.  الكل  م�سلم...  اأي  يوجد  ل 

الباقي)57). 

على  فقط  تقع  ل  اجلرائم  هذه  عن  امل�سوؤولية  اأن  الواقع  ويف   
اجلبل الأ�سود واإمنا على القوى الكربى التي جتاهلت ذلك)58).  فخالل 
اأي مالحظة  ت�سمع  لندن 1912- 1913 مل  ال�سفراء يف  انعقاد موؤمتر 

(54( Mehmed Meša Delić: «Plav- Gusinje: Smrt ili Krst», www «http://www.bosnjaci.
net/».  «http://www.bosnjaci.net/»bosnjaci «http://www.bosnjaci.net/».  «http://www.

bosnjaci.net/»net, 21.09.2011.

(55( Dituria Islame, 2007/207.

(56( Z. Šćepanović, Oslobođenje Bjelog Polja 1912 godine i organizacija vlasti, 

Sarajevo 2003, p.89-88.

(57( Safet Bandžović, Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku, I, Podgorica 2011, 
p.135.

(58( Mary Edith Durham, The Burden of the Balkans», Michigan 2005, quoud. lib.
umich.edu.
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عن الفظائع التي كانت جتري يف اجلبل الأ�سود �سد ال�سكان الأ�سليني 
امل�سلمني. وقد ا�ستمر هذا ال�سمت لأن القوى الكربى كانت ترغب يف 
اأوروبا«، يف الوقت الذي كانت فيه الأو�ساط  »األ يبقى م�سلم واحد يف 
«احلمالت  عنه  عجزت  مبا  تقوم  باأنها  تفتخر  واملونتنغرية  ال�سربية 
ال�سليبية خالل اأعوام )1109 – 1227)»)59), ومل ينك�سر هذا ال�سمت 
حيث   ,(L.Palaj( بالي  لويجي  الكاثوليكي  الق�سي�ص  قتل  عندما  اإل 
احتج على ذلك الفاتيكان والنم�سا ومت توجيه كتاب اإلى حكومة اجلبل 
الأ�سود يت�سمن املطالبة بتنفيذ البند 30 من معاهدة برلني الذي ي�سمن 
اأتباعها. وحينئذ فقط تدخل امللك نيقول  حرية كل الديانات واأمالك 
وحّمل كل م�سوؤولية الفظائع للقائد ت�سيموفت�ص, الذي وعده بالعفو عنه 
اأن  يبنّي  ولكن ما حدث لحقًا  اإن اعرتف عالنية بجرائمه)60),  لحقًا 
اعرتف  فقد  اأفراد.  مزاجية  ولي�ست  دولة  �سيا�سة  كانت  الفظائع  تلك 
نائب القن�سل ال�سربي يف بريزرن )Preizren), التي اأ�سبحت حتت 
اأن كل ما حدث «كان  النم�ساوي  القن�سل  لنائب  املونتنغرية  ال�سيطرة 

خمططًا ومق�سودًا»)61).

فظائع  وقف  على  الأ�سود  اجلبل  حكومة  اأُرغمت  حني  وهكذا 
التن�سري يف 7 مايو )اأيار) العام 1913 هرع ال�سكان اإلى نهر غرت�سار 

(59( Dr Hakif Bajrami, Naçertania- Program politik serb që shpie në çfarosjen e 

shqiptarëve (1999-1844(, Prishtinë 2004, p.270.

(60( Mićun M.Pavičević, Crnogorci u pričama i anegdotama, Herceg-Novi- Kotor 

1929, pp.96-95.

(61( Eqerem Zenelaj, Çështja shqiptare nga këndvështrimi i diplomacisë dhe 

gjeopolitikës së Austro-Hungarisë, Prishtinë 2010, p.433.



المسبار 16

اإلسالم والمسلمون في الجبل األسود )اإلإ ل اإلا(

يتخل�سوا  لكي  بالرمل  اأج�سامهم  ويفركوا  يغت�سلوا  لكي   (Grcar(
تخل�سوا من  اأن  بعد  لل�سالة  امل�سلمون  وعندما هرع  التعميد)62),  من 
كابو�ص التن�سري اإلى جوامع غو�سينيه الثالثة مل تعد هذه تكفيهم)63), 
رة بينما عادت اإلى  وبعد ذلك اليوم بقيت فقط خم�ص عائالت متن�سّ

الإ�سالم كل العائالت الأخرى)64).  

وعلى حد معلومات وزارة اخلارجية النم�ساوية جند اأنه من اأ�سل 
األف األباين كاثوليكي اأُرغموا على اعتناق الأرثوذك�سية مل يعد منهم اإلى 

الكاثوليكية �سوى 50 �سخ�سًا)65).

ونظرًا لأن التن�سري قد ف�سل مع امل�سلمني فقد اتبعت الآن �سيا�سة 
التهجري معهم. وبال�ستناد اإلى ما كتبه ممثل النم�سا يف ت�سيتنيه فاإن 
اأرا�سيهم  لأخذ  امل�سلمني  بتهجري  مهتمة  كانت  الأ�سود  اجلبل  حكومة 
الأ�سود  اأ�سدرت حكومة اجلبل  فقد  وهكذا  فيها.  مونتنغريني  وتوطني 
قرارًا بـ«منح 2600 قطعة اأر�ص» �ساحلة للزراعة يف الوقت الذي كانت 

(62( Esad Karić interview with dr.Mustafa Memić:»Događaji 1913 i 1919 u Plavsko- 
Guisinjskom Kraju imaju Genocidni karakter www «http://www.bosnjaci.net/». 
«http://www.bosnjaci.net/»Bosnjaci «http://www.bosnjaci.net/».  «http://www.

bosnjaci.net/»net, 13.12.2005.

(63( M.Memić & B.Redžepagić, Pokrštavanje Muslimana Plava i Gusinja, pp.-240
241, Arkivi: www «http://www.bosnjaci.ne/». «http://www.bosnjaci.ne/»Bosnjaci 
«http://www.bosnjaci.ne/». «http://www.bosnjaci.ne/»net.

(64( Esad Karić interview dr.Mus withtafa Memić: «Događaji 1913 i 1919 u Plavsko- 
Guisinjskom Kraju imaju Genocidni karakter www «http://www.bosnjaci.net/». 
«http://www.bosnjaci.net/»Bosnjaci «http://www.bosnjaci.net/». «http://www.

bosnjaci.net/»net, 13.12.2005.

(65( Zenelaj, Çështja shqiptare , p.439.
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فيه هناك 10019 �سخ�سًا ينتظرون مثل ذلك)66), وقد بداأت الهجرة 
من بالف وغو�سينيه, حيث هاجرت من هناك 125 عائلة م�سلمة اإلى 
�سربيا املجاورة ومنها اإلى تركيا. وقد قال اأخ لأخته بهذه املنا�سبة اإنه 
لـم يحقـق  ولكنـه  لها حني يح�سل علـى ظـروف حيـاة جيـدة,  �سيكتب 
)67), وتك�سف هنا �سجالت وزارة  العـام 1915  اإل يف  لها  ذلك ويكتـب 
الداخلية املونتنغرية عن اأنه خالل اأبريل )ني�سان) ويونيو )حزيران) 
تركيا 1302  اإلى  بار وحده  العام 1914 فقط هاجر عن طريق ميناء 
م�سلم)68), على حني اأن امل�سادر النم�ساوية ترفع هذا الرقم اإلى 1657 

م�سلمًا)69). 

تعر�ص   (1918 – الأولى )1914  العاملية  اندلع احلرب  ومع   
 20 بلغت خ�سائره من اجلنود  فقد  اإلى خ�سائر كبرية.  الأ�سود  اجلبل 
اأو 10% من عدد ال�سكان و40% من القوة الع�سكرية. وهكذا على  األفًا 
حني اأن عدد �سكان اجلبل الأ�سود يف العام 1914 كان يبلغ 238.423 
ن�سمة جند اأن هذا العدد انخف�ص يف العام 1921 اإلى 199.857 ن�سمة, 
اأي مبقدار ال�سد�ص. ويف هذا ال�سياق دفع امل�سلمون ثمنًا باهظًا, حيث 

ا�سطرت غالبيتهم اإلى الهجرة وبقيت اأقلية فقط يف موطنها)70).  

(66( Istorijski Zapisi, 2-1, Cetinë 1955, pp.240-236.

(67( Sandzak, 2, Sarajev8.10.1990 0.

(68( Ejup Mušović, Muslimani Crne Gore, Novi Pazar 1997, pp.142 ,139.

(69( Branko Babić, Politika Crne Gore u novooslobođenim krajevima 1913-1912, 
Beograd 1984, p.259.

(70( Slobodan Drobnjak & Sait Š. Šabotić: «Muslimansko/ Bošnjačko Onogoškog- 

Nikšićkog Kraja 2003-1477», Almanah- Podgoricë 2005, p.335.



المسبار 18

اإلسالم والمسلمون في الجبل األسود )اإلإ ل اإلا(

الأول  وال�سلوفني» يف  والكروات  ال�سرب  «مملكة  تاأ�سي�ص  ومع   
«مملكة  لحقًا  دعيت  التي   1918 العام  الأول)  )كانون  دي�سمرب  من 
يوغو�سالفيا», حيث ذابت فيها مملكة اجلبل الأ�سود)71), اأخذت بع�ص 
�سد  الكراهية  ببث  الإ�سالم»  من  «التخل�ص  اإلى  الداعية  ال�سحف 
ال�سالف  اجلديدة)72)وتلطيخ  للدولة  بالعداء  اإياهم  متهمة  امل�سلمني 
نيقول  ال�سربي  املطران  ذلك  عن  عرّب  لالإ�سالم)73)وقد  باعتناقهم 
فليمريوفيت�ص )N.Velimirovic) )1880 – 1956) يف كتابه «فوق 
ال�سرق والغرب» بقوله: اإن م�سلمي البلقان غري مرغوب فيهم )74), وكان 
ي�سار اإلى امل�سلمني هناك بـ«الأتراك» مما زاد يف الكراهية �سدهم)75), 

كما لو كان الأمر يتعلق بغرباء)76). 

كل  الأ�سود  اجلبل  فقد  اجلديدة  اليوغ�سالفية  الدولة  و�سمن   
ا�ستقاللية ومل يتمتع حتى بحكم ذاتي, با�ستثناء بع�ص الإ�سارات اإليه 
كّر�ص  وقد  العام 1921.  اأُقّر  الذي  للدولة اجلديدة  الأول  الد�ستور  يف 
كاراجورجفيت�ص  اأ�سرة  مركزيًا حتت حكم  ملكيًا  نظامًا  الد�ستور  هذا 
الد�ستور  هذا  اأن  ومع  معار�سيها)77).   مع  تت�سامح  التي مل  ال�سربية, 

(71( Almanah, 26-25, Podgoricë 2004, p.179-178.

(72( «ABC Muslimana», Sarajevë 1990, p.30.

(73( S.Cerić, Muslimani Srbskohrvatskog jezika, Sarajevo 1968, p.195.

(74( Grup autora, Historijski mitovi na Ballkanu,Sarajevo 2003, p.278.

(75( R. Muminović, «Okolina je protiv Muslimana dvojako motivirana», in Bosna i 

bošnjastvo, Sarajevë 1990, p.101.

(76( D.Tanasković, «Srbi turskog zakona ili «Turci srbskog jezika», in Srbija i 

Komentari, Beograd 1991, pp.218-210.

(77( Mira K. Dimitrijević, «Hrvatska u prvoj Jugoslaviji- bitne značajke položaja», 
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حقوقهم  ومقدونيا)  وكو�سوفا  الأ�سود  )اجلبل  اجلنوب  مل�سلمي  �سمن 
واأمالكهم فاإن هذا بقي حربًا على ورق. فقد طالب امل�سلمون بقرارات 
وفتح  اأوقافهم  واإدارة  �سرعية  حماكم  يف  حقوقهم  ت�سمن  وا�سحة 
بع�ص  اأن  ومع  ذلك.  من  �سيء  يتحقق  مل  ولكنه  �سرعية)78),  مدار�ص 
وال�سحة,  التجارة  وزيري  مثل  وزارية  منا�سب  �سغل  اآنذاك  امل�سلمني 
فاإنهما ا�سطرا لتقدمي ا�ستقالتيهما يف الأول من يونيو )حزيران) العام 
1921 )79), ويف الوقت نف�سه قّدم النائب امل�سلم يف الربملان اليوغ�ساليف 
نظيم غفوري مذكرة احتجاج �سد �سيا�سة الدولة يف 1921/1/2 اإزاء 
اأ�ساليب  �سدهم  ت�ستخدم  الذين  الأبرياء»  امل�سلمني  �سد  «اجلرائم 
حماكم التفتي�ص من دون وجود قوانني حلمايتهم)80), يف الوقت الذي 
كانت ت�سمع فيه دعوات للتخل�ص من الوجود امل�سلم)81), وهكذا كانت 
الهجمات على امل�سلمني ل تفرق بني الرجال والن�ساء والأطفال, حتى اأنه 
األقيت يف يوم واحد 1020 جثة يف حفرة واحدة)82), ومثل هذه الفظائع 
يف   (Radovic( رادوفيت�ص  املونتنغري  ال�سابط  اأي�سًا  يرتكبها  كان 
كو�سوفا, وبالتحديد يف ناحية لبي )Lapi).)83) وهكذا حتى نهاية تلك 

in Hrvatska politika u XX. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb 2006, pp.193,194,198.

(78( Politika, Beograd 9.12.1923.

(79( Pravda, no.296, Sarajevo 2.6.1921.

(80( Dr Hakif Bajrami, Politika e shfarosjes së shqiptartëve dhe kolonizimi serb i 

Kosovës (1995-1844(, Prishtinë 1995, pp.88-85.

بتاريخ  ريبار  اإيفان  برئا�سة  وال�سلوفيني  والكروات  ال�سرب  مملكة  برملان  يف  الألبان  النواب  مداخلة  من   (81(
.1921/2/21

(82( Pravda, Sarajevo 16.02.1921.

(83( Bajrami, Politika e shfarosjes,p.126.
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من  وحرق  �سخ�ص   22110 و�سجن  �سخ�سًا   12371 قتل  فقط  ال�سنة 
البيوت 6000 بيت, بينما نهب 10526 )84).

البالد  اأي�سًا يف �سيا�سة «تطهري  اليوغ�سالفية  الدولة  ا�ستمرت   
 1923 العام  خالل  بلغراد  يف  طرحت  حيث  الغريبة»,  العنا�سر  من 
و«تهجري  الأتراك»  «تهجري  مثل  هدفها  على  تدل  وا�سحة  مب�سميات 
اليوغ�سالفية  احلكومة  كانت  �سكلية  ناحية  من  ولكن  امل�سلمني»)85), 
ُتظهر «�سعة ال�سدر» بتوقيعها على «معاهدة فر�ساي» حلماية الأقليات 
اأن كل املواطنني «�سيحظون بحماية  يف 10/ 9/ 1919 التي ورد فيها 
حرياتهم بغ�ص النظر عن الأ�سل والقومية واللغة والعرق والدين )86). 
امل�سلمني جمال  العلماء  رئي�ص  وّجه  فقد  كان غري ذلك؛  الواقع  اأن  اإل 
 Le» الدين ت�ساوؤوت�سفيت�ص نداء اإلى الفرن�سيني يف مقابلة له مع جريدة
temps« خالل �سهر فرباير )�سباط( العام 1919 تعبريًا عن خماوفه 
من اأن يتم تهجري امل�سلمني من جديد: «لقد قتل اأكرث من األف �سخ�ص 
واأحرقت 76 امراأة وُنهب وُدّمر 270 بيتًا, كما قامت القوات ال�سربية 
بعد قدومها بانتزاع الأ�سلحة من امل�سلمني واإعطائها لالأرثوذك�ص»)87). 

 1919 العام  – 20( فرباير )�سباط( من  وخالل يومي )19   
حيث  الأ�سود  اجلبل  يف  فظيعة  بجرائم  فا�سويفت�ص  ع�سابات  قامت 

(84( Ibid., p.182

(85( Monitor, no.403, Podgorica 10.07.1998.

(86( Glasnik, no.6-4, Sarajavo 1994, p.239.

(87( Safet Bandžović, Iseljavanje muslimana Crne Gore u Trsku, I, Podgorica 2011, 

p.183.
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وهكذا  الطريق.  يف  ت�سادفه  م�سلم  كل  بالف  نواحي  يف  تقتل  كانت 
ال�سن  كبار  من  معظمهم  جثة,   450 هناك  جتمعت  اأيام  ثالثة  خالل 
والن�ساء والأطفال, مل يتمكن اأ�سحابها من الفرار. وقد اأحرجت هذه 
اجلرائم الوفد اليوغ�ساليف يف موؤمتر ال�سلح الذي كان يناق�ص حقوق 
الأقليات داخل يوغو�سالفيا, التي كانت ت�سمل اجلبل الأ�سود. وب�سبب 
هذا مل يعجب البند )59) وحتى البند )51) الوفد اليوغ�ساليف, وهو 

ما جعل النم�سا توؤجل التوقيع على هذه املعاهدة �سهرين)88).  

ومن حيث التنظيم املوؤ�س�ساتي فقد كان م�سلمو اجلبل الأ�سود   
بقرار  وذلك  امل�سلمة,  اجلماعة  راأ�ص  باعتباره  بلغراد,  مفتي  يتبعون 
من امللك األك�سندر الأول حتى العام 1929 )89) كما اأن حوايل خم�سني 
رواتبهم من  ياأخذون  كانوا  الإ�سالمية  العاملني يف اجلماعة  كبار  من 
بالتاأثري  للملك  ي�سمح  كان  ما  وهو  موظفيها)90)  من  ويعتربون  الدولة 
يف قراراتهم )91).  وخالل تلك الفرتة كانت مملكة يوغو�سالفيا ت�سم 
امل�سلمني. ومن هوؤلء كان يف  ن�سمة منهم 1345271 من   11984911
اجلبل الأ�سود 23300 م�سلم. وقد تتابع اآنذاك �سدور القوانني اجلديدة 
)ت�سرين  نوفمرب  يف  اأوًل  �سدر  حيث  الدينية,  للموؤ�س�سات  الناظمة 
الثاين) العام 1929 القانون اخلا�ص بالكني�سة ال�سربية الأرثوذك�سية 

(88( Prekić, Islamska Vjerska Zajednica , p.19.

(89( Spisak Službenika Islamske Zajednice KSHS, AJ86-53-69-,in Adnan Prekić, 

Islamska Vjerska Zajednica u Crnoj Gori, 1941-1918», Podgorica 2011, p.60.

(90( Prekić,Islamska Vjerska Zajednica ,pp. 108-107.

(91( Zvezdan Folić, Država i Vjerske Zajednice u Crnoj Gori 1965-1945, Podgorica 
2007, p.34.
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الأول)  )كانون  دي�سمرب  يف  اليهودية  باجلماعة  اخلا�ص  القانون  ثم 
العام 1929 و�سوًل اإلى القانون اخلا�ص باجلماعة الإ�سالمية يف يناير 
)كانون الثاين) العام 1930 )92). وحتى 24 اأبريل )ني�سان) العام 1929 
كانت ال�سوؤون الدينية تتبع وزارة الأديان, على حني اأنه بعد ذلك األغيت 

هذه الوزارة, واأ�سبحت ال�سوؤون الدينية تتبع وزارة العدل. 

تعرّب  لالإ�سالم  املعادية  الروح  بقيت  ذلك  من  الرغم  وعلى   
ال�سربية»  القومية  «ال�سبيبة  ب�سكل علني. فقد كتب رئي�ص  نف�سها  عن 
كر�ستا ماريت�ص )K.Maric) يف العام 1923 اأن «الدين املحمدي معاد 
فال�سخ�ص  القومية.  الرابطة  اأقوى من  الدينية  الرابطة  واأن  للقومية, 
اأو عربي  اأوًل م�سلم ثم بعد ذلك... تركي  الدين هو  يعتنق هذا  الذي 
الب�سناق  ملاذا  ي�ستغرب  ل  يعرف ذلك  اإن من  كرواتي...  اأو  اأو �سربي 
باأنهم  ي�سعرون  ل  ولكنهم  �سربية  مالمح  ولهم  ال�سربية  يتحدثون 
ل  امل�سلمني  بع�ص  باأن  ي�سرحون  امل�سوؤولني  بع�ص  وكان  �سرب»)93). 
اإلى تركيا)94).   يتقبلون امل�ساواة مع الرعية امل�سيحية ولذلك يهاجرون 
وكان هذا التربير للهجرة يرد منذ الن�سف الثاين للقرن التا�سع ع�سر, 
اأي يف وقت ت�سكل الدول القومية يف البلقان)95).  ولكن بع�ص املهاجرين 
ولذلك  تركيا,  يف  احلياة  ظروف  مع  يتكيف  اأن  ي�ستطع  مل  امل�سلمني 
زفونو  البلغرادية  اجلريدة  كانت  املقابل  ويف  بالعودة.  يطالبون  كانوا 

(92( Prekić,Islamska Vjerska Zajednica ,p.22.

(93( Novi Život, no.10, Beograd 28.04.1923.

(94( Prilozi», no.8, Sarajevo 1972, p.99.

)95) للمزيد حول ذلك:
Kurtesh Devaja: «Te Molla e Kuqe», Prishtinë 2012.
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فو�سى  و«عنا�سر  «م�سترتكون»  اأنهم  امل�سلمني  عن  تكتب   (Zvono(
وعنا�سر زائدة ل لزوم لها». وت�سيف ال�سحيفة قائلة: «يجب اأن ُيجمع 
اآ�سيا التي ي�ستن�سقون  اإلى  هوؤلء يف البو�سنة والهر�سك... واأن ُير�سلوا 

عبريها وينتمون اإليها» بال�ستناد اإلى �سعار: «اآ�سيا لالآ�سيويني»)96).

على  ال�سربية»  القومية  «ال�سبيبة  منظمة  اأخذت  وحينما   
عاتقها واجب «خلق ال�سعور بعدم الأمن لكي يهاجر امل�سلمون من هذه 
الع�سابات  ورجال  الطرق  بقطاع  يعّج  ال�سنجق  اأ�سبح  النواحي»)97)، 
الذين كانوا يتمتعون بحرية احلركة من دون اأي خوف من امل�سوؤولية. 
وهكذا يروي ماتيا موركو )M.Murko) خالل �سفره العام 1924 عرب 
للعمل  م�سلحني  يذهبون  هناك  الرجال  �ساهد  كيف  وبالف  بيولوبويه 
يف اأرا�سيهم)98), وخالل ال�سنة ذاتها حدثت جمزرة �سد امل�سلمني يف 
�ساهوفيت�ص )Sahovic) )99) بحجة النتقام ملقتل بو�سكو بو�سكفيت�ص 
الذي قتل على يد املونتنغريني. فقد اجتمع حوايل األفني من «املنتقمني» 
املونتنغريني املدججني بال�سالح, وذلك بتوجيه من حمافظ بيولوبوله: 
ن. ت�سيموفيت�ص, وهجموا على امل�سلمني يف قراهم يف النواحي التي كان 
امل�سلمون ي�سكلون غالبية ال�سكان فيها وقتلوا املئات منهم )األف م�سلم 

-ح�سب املفتي) هناك)100).

(96( Š.Filandra, Bošnjačka politika u XX. Stoljeću, Sarajevo 1998, p.60.

(97( M.Čorovič, Ćor-pashin Odzak, Istambul 1995, pp.287,29.

(98( Sandžak, Sarajevë 24.12.1990, p.19.

(99( Hakija Avdić, Položaj Muslimana u Sandžaku, Sarajevë 1991, pp.145-124.

(100( Novopazarski Zbornik, no.15, Novi Pazar 1991, pp.125-121.
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امل�سلمني  عدد  فاإن  الإ�سالمية  اجلماعة  اإح�ساءات  وح�سب   
وبار 3081  اأولت�سن  العام 1935. وهكذا جند يف  بو�سوح  انخف�ص  قد 
اأ�سرة م�سلمة مع 48  جامعًا و13 اإمامًا, ويف بريانه 316 اأ�سرة وجامعان 
واإمام, ويف بيولوبوله 2598 اأ�سرة و12 جامعًا وت�سعة اأئمة, ويف غو�سينيه 
اأ�سرة وعدة  اأئمة, ويف بلفليا 2029  اأ�سرة وت�سعة جوامع و�سبعة   1298
جوامع )لعدد غري حمدد), و6 اأئمة, اأي اإن العدد الإجمايل كان 2522 

اأ�سرة )67227 ن�سمة) و98  جامعًا و50 اإمامًا)101). 

م�سلمو  كان  فقد  للم�سلمني  املوؤ�س�ساتي  بالتنظيم  يتعلق  وفيما   
العام  واإلى  يوغو�سالفيا  ت�سكيل  منذ  ومقدونيا  و�سربيا  الأ�سود  اجلبل 
جماعة  ي�سكلون   ,1930 العام  قانون  �سدور  اإلى  وبالتحديد   ,1929
راأ�سها مفتي بلغراد. وكانت هذه مع اجلماعة الأخرى يف  واحدة على 
�سراييفو التي يراأ�سها رئي�ص علماء امل�سلمني ي�سكلون معًا اأكرب جماعة 
م�سلمة يف اأوروبا. وح�سب القانون اجلديد ال�سادر يف 31/ 1/ 1930 
فقد ن�ّص البند الأول على اأن «جميع م�سلمي مملكة يوغو�سالفيا ي�سكلون 
�سمن  يدخل  الإ�سالم  العلماء»,)102)واأن  رئي�ص  يراأ�سها  واحدة  جماعة 
الأديان املعرتف بها, واأنه يعامل على قدم امل�ساواة مع الأديان الأخرى 
ويتمتع اأتباعه بحرية ممار�سة �سعائرهم)103). ولكن الكني�سة ال�سربية 

(101( «Pregled džemata na području Vakufskog Mearifskog Vijeća u Skoplju, Skoplje 

februar 1935-», in Islamska Vjerska Zajednica u Crnoj Gori, 1941-1918, Podgorica 
2011, p.73.

(102( Prekić, slamska Vjerska Zajednica , p.7; dok.3, p.175.

(103( Ibid., p.73, document 4, p.181.
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الأرثوذك�سية كانت تتحكم يف احلياة الدينية)104).

وكبقية احلروب ال�سابقة جاءت احلرب العاملية الثانية لتفتح   
اأبواب جهنم على امل�سلمني يف اجلبل الأ�سود. ففي برنامج  من جديد 
جديد  من  يوغو�سالفيا  لت�سكيل  ال�سربية  القومية  «الت�ستنيك»  حركة 
ورد اأنه قد اآن الأوان حلل «م�ساألة امل�سلمني» لكي يبقى ال�سرب وحدهم 
)يوغو�سالفيا  اجلديدة   الدولة  فاإن  راأيهم  وح�سب  ال�سرب.  بالد  يف 
حدودها  �سمن  وت�سمل  الإثنية  الناحية  من  �سافية  �ستكون  الكربى) 
وبانات   (Srem( و�سرمي  والهر�سك  والبو�سنة  الأ�سود  واجلبل  �سربيا 
الأرثوذك�سية  ال�سنة  راأ�ص  ومبنا�سبة   ,(Backa( وبات�سكا   (Banat(
مع  باأنه  الأ�سود  اجلبل  يف  «الت�سنيك»  حركة  قائد  �سّرح   1942 العام 
«مالحقة امل�سترتكني» �سيتم «تطهري الدم ال�سربي من غري امل�سيحيني». 
اجلرنال  «الت�ستنيك»  حلركة  العام  القائد  كان  �ساهوفيت�ص  بلدة  ويف 
الأقليات»,  من  التخل�ص  «يجب  باأنه  ي�سّرح  ميخائيلوفيت�ص  دراجا 
يف  ومعادية  قومية  غري  «عنا�سر  باأنهم  امل�سلمني  ي�سف  كان  بينما 
الداخل واأتراك»)105)ولذلك «عليهم اأن ي�سبحوا �سربًا اأو اأن يهاجروا 
من هنا»)106)  ويف منا�سبة م�سابهة �سّرح اجلرنال ميخائيلوفيت�ص عن 
امل�سلمني قائاًل: «اإن عاملنا ل يريدهم اأن يبقوا يف داخله. ولذلك عليهم 
اأن يهاجروا اإلى تركيا اأو اإلى اأي بلد يف العامل, وذلك لكي ينجو ال�سرب 

(104( Sluzbene Novine Kralevine Srba, Hrvata i Slovenaca, no.269, Beograd 
16.11.1929.

(105( Edib Hasanagić,Pljevljak Muhamed Hadžismajlović, Podgorica 2010, pp.-49
50.

(106( M. Minić, Oslobodilacki ili gradanski rat u Jugoslaviji, Novi Sad 1993, p.346.
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مرة واإلى الأبد من هوؤلء اخلونة»)107).  

وقد األهمت هذه الدعوة �سد «اخلونة» املجزرة �سد امل�سلمني التي 
حدثت يف يومي )5 – 6) يناير )كانون الثاين) العام 1943 يف بيهور 
)Bihor), وبالتحديد يف املنطقة املنزوعة ال�سالح بني اجلبل الأ�سود 

واألبانيا التي ت�سم 82 مركزًا ح�سريًا والتي كانت ت�سرف عليها القوات 
الإيطالية الفا�سية. وهكذا قامت قوات حركة «الت�سنيك» خالل يومني 
فقط مبذابح جماعية واإحراق حوايل �ستة اآلف بيت للم�سلمني واأخذوا 
منهم 251 فتاة لإ�سباع غرائزهم ثم قتلوهن بعد ذلك اأي�سًا. وبالإ�سافة 
اإلى هوؤلء فقد ُنهبت اأمالك 15 األف م�سلم واأُرغموا على الهجرة من 
بامل�سلمني خالل  اأكرب جمزرة حّلت  كانت  اأن هذه  �سك  ول  مواطنهم. 

احلرب العاملية الثانية )108).

وفرباير)�سباط(  الثاين(  )كانون  يناير  بني  الفرتة  وخالل   
العام 1943 و�سل عدد �سحايا امل�سلمني اإلى حوايل ع�سرة اآلف)109). 
«الت�ستنيك»  ل�سحايا  قوائم  باإعداد  كوت�سوفيت�ص  دارغولوب  قام  وقد 
الدميوغرافية»  «الناحية  الثانية متّيز بني  العاملية  فقط خالل احلرب 
جند  الأ�سود  باجلبل  يتعلق  ففيما  )الر�سمية).  الواقعية»  و«الناحية 

(107( Istorijski Zbornik», no.10, Banjaluka 1989, pp.175-157.

(108( Muhamet Pirraku: «Letër e hapur Grupit G1+7-», www «http://www.beepworld.
de/».  «http://www.beepworld.de/»beepworld «http://www.beepworld.de/».  «http://
www.beepworld.de/»de.

(109( Madge Tomašević, «Zločini na jugoslovenskim prostorima u prvom i drugom 

svetskom ratu», Zbornik Dokumenta no.1993, Vojnoistorijski institut Beograd, 
1975, p.258.
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تعليقه  ويف  امل�سلمني.  من  اآلف  اأربعة  بينهم  من  �سحية  األف   77 هنا 
الأرقام  من  اأقل  لي�ست  «الواقعية»  الأرقام  اأن  الباحث  يبنّي  ذلك  على 

«الدميوغرافية» بل اأكرث بكثري)110).

وكانت جمريات احلرب العاملية الثانية قد ف�سلت بني اجلبل   
التي  و�سربيا  الفا�سية  اإيطاليا  �سيطرة  حتت  اأ�سبح  الذي  الأ�سود 
اأ�سبحت حتت �سيطرة اأملانيا النازية. وكان احللفاء قد اأيدوا اأوًل حركة 
فجاأة  موقفهم  حتول  ثم  ميخائيلوفيت�ص  اجلرنال  بقيادة  «الت�سنيك» 
ك�سب  على  تيتو  �ساعد  ما  وهو  تيتو,  بقيادة  «الباتيزان»  قوات  لتاأييد 

احلرب �سد «الت�سنيك» وتاأ�سي�ص يوغو�سالفيا الفدرالية. 

يف هذا ال�سياق اأُقّر يف العام 1946 د�ستور «جمهورية يوغو�سالفيا   
ال�سعبية الفدرالية» اأو «د�ستور يوغو�سالفيا الثانية». ويف هذا الد�ستور 
مل يذكر اأي دين, بل لدينا يف الباب الرابع تعابري عامة, حيث يرد يف 
البند 25: «يتمتع املواطنني بحرية العتقاد والدين. الكني�سة منف�سلة 
الد�ستور  مع  مبادئها  تتعار�ص  ل  التي  الدينية  الدولة. اجلماعات  عن 
العقيدة وممار�سة �سعائرها, وحتظى مدار�سها لإعداد  حتظى بحرية 
التنظيمات  يف  الكني�سة  ا�ستغالل  مُينع  باحلرية.  الدينية  الكوادر 
عن  املدر�سة  ف�سلت  املادة31  لأن  ونظرًا  دينية».  اأ�س�ص  على  ال�سيا�سية 
الكني�سة, فقد ُكّلفت وزارة التعليم مبهمة تعليم الأولد حتى ل يلتحقوا 

(110( Dragoljub Kočović, Žrtve Drugog Svetskog Rata u Jugoslaviji, London, 1985, 

pp.5-2-1. 
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باملدار�ص اأو الدورات الدينية)111) وقد اتخذ النظام ال�سيوعي اإجراءات 
كل  با�ستخدام  وذلك  عفوي»,  «ب�سكل  ذلك  يبدو  لكن  الدين  ملنع  قوية 
و�سائل الدعاية لإظهار الدين بكونه قد جتاوزه الزمن ومل يعد مفيدًا. 
ونتيجة لذلك فقد اأ�سبح الكثري من امل�سلمني ل يربطهم بالإ�سالم �سيء 

�سوى اأ�سمائهم. 

وبعد تقّل�ص عدد امل�سلمني يف اجلبل الأ�سود بعد احلرب العاملية   
عديدة:  هويات  على  بتوزيعهم  امل�سلمني  مع  اأخرى  لعبة  بداأت  الثانية 
مونتنغريون وب�سناق واألبان ويوغ�سالف واأتراك وغوران... اإلخ)112)ومن 
للم�سلمني.  دقيق  تعداد  اإلى  الو�سول  ال�سعب  من  اأ�سبح  احلني  ذلك 
«املونتنغريون»  با�سم  تظهر  كتلة  اأكرب  جند   1948 العام  اإح�ساء  ففي 
باملعنى القومي, وبذلك كانت جمهورية اجلبل الأ�سود اأكرث جمهوريات 
الحتاد اليوغ�ساليف جتان�سًا. فقد بلغ عدد �سكان اجلبل الأ�سود حينئذ 
يوغو�سالفيا  �سكان  جممل  من   %24 يوازي  ما  اأي  ن�سمة,   377189
)113). وباملعنى الإثني ظهر يف هذا الإح�ساء 387 م�سلمًا فقط, ولذلك 

خل�ص هوملز )Holmes) اإلى اأن ن�سبة امل�سلمني يف اجلبل الأ�سود هي 
فقط 1.0% اأما يف اإح�ساء العام 1953 فقط ظهر لدينا 6424 م�سلم 

(111( Alexandre Popovic, Islamizimi Ballkanik- Myslimanët e Evropës Juglindore 
gjatë periudhës paosmane, Shqipëruar nga: Dritan Egro dhe Sokol Haxhimusaj, 

Dituria, 2006 ,p.64.

(112( Mustafa Memić, Bošnjaci (muslimani( Crne Gore, Podgorica 2003, p.8.

(113( Slobodan Drobnjak & Sait Š. Šabotić, «Muslimansko/ Bošnjačko Onogoškog-

Nikšićkog Kraja 2003-1477», Almanah- Podgorica 2005, p.339.
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اأو 53.1% من جممل ال�سكان)114). ويف 1961 كانت بداية ظهور خانة 
جديدة تدل على امل�سلمني )Muslimani) باملعنى القومي, على حني 
اأنه يف اإح�ساء العام1971 اأ�سبحت هذه اخلانة تدل على اأحد �سعوب 

يوغو�سالفيا)115).

ومن ناحية اأخرى فقد مّت يف العام 1946 وقف العمل باملحاكم   
ال�سرعية, بينما ُطّبق قرار منع احلجاب العام 1950 و�سهد العام 1914 
رئي�ص  ن�سر  حيث  احلجاب  خللع  احلكومة  من  مدعومة  حماولة  اأول 
العلماء اآنذاك جمال الدين ت�ساوؤوت�سفي�ص مقالة توؤيد ذلك, ولكن هذه 
املحاولة ف�سلت ب�سبب رف�سها من علماء امل�سلمني. ثم جاءت املبادرة 
الأخرى من م�سطفى كمال اأتاتورك يف تركيا, ولكن هذه مل تلق تاأييدًا 
حني  اأخرى  حماولة  حدثت   1944 العام  ولكن  الأ�سود.  اجلبل  يف  لها 
ان�سمت اأربع فتيات من ناحية غو�سينيه اإلى وحدات «جي�ص التحرير». 
احلزب  حكم  حتت  فدرالية  كجمهورية  الأ�سود  اجلبل  ا�ستقرار  وبعد 
اجلديدة  لل�سلطة  املوالني  الأئمة  من  جمموعة  يف   قامت  ال�سيوعي 
فر�سًا  لي�ص  باأن احلجاب  امل�سلمني  لإقناع عامة  العام 1947 مبحاولة 
دينيًا)116). وخالل تلك ال�سنة قامت 648 امراأة م�سلمة بخلع احلجاب 
«طواعية» ويف العام 1947 حني تولت «جبهة الن�ساء املعادية للفا�سية» 
ن�سبته %85  ما  اأي  بخلع احلجاب,  امراأة  قامت 12567  «املهمة»  هذه 

(114( Takvim, Sarajevo 1975, p.120.

(115( Snježana Mrdjen, «Narodnost u popisima, Promjenljiva i nestalna kategorija», 

Pregledni članak UDK 30.12.2002 ,(497( 312.95.

(116( Zvezdan Folić, «Skidanje Zara i Feredže u Crnoj Gori 1953 -1947», Almanah 
no.12-11, Podgorica 2000, pp.87-75.
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Berane قامت  من جممل عدد الن�ساء امل�سلمات. ويف منطقة بريانه 
ال�سلطة اجلديدة باإلزام 68 اإمامًا بالرتويج لذلك، ولكن واحدًا منهم 

فقط رف�ص التوقيع على ذلك )117).

العام 1948 يف  اأغ�سط�ص )اآب)  ال�سياق عقد يف 17  ويف هذا   
ت�سيتنيه «موؤمتر علماء امل�سلمني يف اجلبل الأ�سود», حيث توّجه بنداء 
اإلى امل�سلمات «خللع احلجاب الذي ل مكان له يف الإ�سالم»)118). اإل اأن 
منع احلجاب جوبه مبقاومة خ�سو�سًا يف مناطق بالف وبار وتيتوغراد 
)بودغورتي�سا). وهكذا جند خالل دي�سمرب )كانون الأول) العام 1950 
ومايو )اأيار) العام1951 اأن بع�ص امل�سلمني مل يعد يخرج من بيته ب�سبب 
ا�سطراب الو�سع. ويف ذلك الوقت كانت يف مدينة اأولت�سني وحدها 800 
امراأة حمجبة, بعد اأن قبلت 30 امراأة فقط خلع احلجاب. وبعد مقاومة 
طويلة بداأت الأو�ساع تهداأ حني تولى مهمة اإقناع امل�سلمني بذلك مفتي 
اأولت�سني عبداهلل  بار احلافظ ح�سن مفريت�سي )H.Mafriqi) واإمام 
بوزوكو. وكانت الن�ساء املحجبات قد منعن من اخلروج من بيوتهن بعد 

تطبيق قانون منع احلجاب العام 1951 )119).

ويف العام 1949, حني كان من املفرت�ص اأن تتم عملية تن�سري   
 (120(  1937 العام  �ستويادنيوفيت�ص  ت�سيانو-  اتفاقية  ح�سب  امل�سلمني 

(117( Sandžacke Novine, no. 86, Novi Pazar 14.12.1998.

(118( Pobjeda (Titograd(, no.16.08.1947 ,16.

(119( Safet Bandžović, Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku, II, Podgorica 
2011, pp,61,62.

(120( Hakif Bajrami, Naçertania- program politik serb, p.264.
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اأغلقت اآخر الكتاتيب)121)باعتبارها «م�سرة لأطفال امل�سلمني» و«معيقة 
لتطورهم العقلي»)122) , وكما كان الأمر مع منع احلجاب فقد قام بع�ص 
علماء امل�سلمني املوالني لل�سلطة بتربير اإغالق الكتاتيب اأي�سًا. ويف وقت 
لحق ُمنعت اأي�سًا �سالة الرتاويح)123). كما �سودرت �سجالت امل�سلمني 
التي كانت تت�سمن املواليد حتى ل يعرف على وجه الدقة عددهم )124)  . 
ومن ناحية اأخرى فقد و�سعت الأوقاف حتت �سيطرة الدولة )125). فبعد 
احلرب العاملية الثانية بقي يف كل اأرجاء يوغو�سالفيا 576 جامعًا, بينما 
وخمازن  متاحف  اإلى  اجلوامع  من  العديد  حّولت  قد  احلكومة  كانت 
اإلخ. وهكذا يف هارم )Harem) ب�سواحي مدينة بريانه هدم اجلامع 
«بهدوء» يف العام 1947 و�سودرت اأوقافه التي كانت تت�سمن 35 هكتارًا 
 .(126( املدينة  يف  الكبري  اجلامع  هدم   1949 العام  ويف  الأرا�سي.  من 
ومع ذلك هدمت الكثري من املن�ساآت الأثرية الإ�سالمية)127). وقد اأمرت 
امل�سلمني  بيوت  حتيط  التي  الأ�سوار  بهدم  بالف  ناحية  يف  ال�سلطات 
والتي توفر خ�سو�سية لهم. ونتيجة لكل هذا فقد اأ�سبحت الأو�ساع ل 
اأخذوا يفكرون يف الهجرة  بالن�سبة لكثري من امل�سلمني, الذين  حتتمل 

اإلى البو�سنة املجاورة اأو اإلى تركيا. 

(121( Islamska Misao, no. 65, Sarajevë 1984, p.23.

(122( Š. Filandra, Bošnjačka Politika u XX,stoljeća, pp.222-221.

(123( R.Crnišanin, Priče iz Tjesne Čaršije, Beograd 1995, p.115.

(124( Arhivska Praksa, no.13, Tuzla 2010, pp.417-415.

(125( Bandžović, Isavanje muslimana Crne Gore u Tursku, p.31

(126( H.Čengić, O genocidi nad Bošnjacima (muslimanima( u zapadnom dijelu 

Sandžaka 1943. godine, Sarajevo 1984, pp.220 ,10. 

(127( Politički Ekspres, Beograd 23.06.1964
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ا�ستمرت الو�سع يف اجلبل الأ�سود اإلى اأن عقد اجتماع املكتب   
يناير  يف  اليوغو�ساليف  ال�سيوعي  للحزب  املركزية  للجنة  ال�سيا�سي 
احلملة  ا�ستمرت  احلني  ذلك  فحتى   .1952 العام  الثاين)  )كانون 
بع�ص  فيها  ي�سارك  اأن  الطبيعي»  «من  واأ�سبح  الدين,  �سد  العنيفة 
يروجون  اأ�سبحوا  ال�سياق  هذا  ويف  لل�سلطة.  املوالني  امل�سلمني  علماء 
ل  كانوا  اإذا  امل�سلمني  خلدمة  بعملهم  يقوموا  اأن  ميكنهم  ل  الأئمة  اأن 
كانت  فقد  امل�ستجدة  الظروف  وب�سبب  درا�سية.  ب�سهادات  يتمتعون 
الإ�سالمية  امل�سيخة  �سكرتري  اأعدها  درا�سة  ففي  لالأئمة.  م�سكلة  هذه 
يف اجلبل الأ�سود  بايرو اآغوفيت�ص يك�سف فيها اأنه من اأ�سل 82 اإمامًا 
اإكمال  من  منهم   35 يتمكن  مل   1953 العام  خالل  الأ�سود  اجلبل  يف 
املدر�سة ال�سرعية و27  منهم اأكمل فقط «مدار�ص ال�سبيان»)128), ومع 
العام 1954 �سدر قرار  ب�سرعة. ففي  الأئمة  هذه احلملة تراجع عدد 
بوقف اأربعني اإمامًا عن العمل, وبذلك مل يبق يف كل اجلبل الأ�سود �سوى 
23 اإمامًا. ومن هوؤلء كان ع�سرون منهم يغطون ناحيتي بار واأولت�سني, 
)برانه)  غراد  واإيفان  بودغوريت�سا  نواحي  يغطون  الباقي  كان  بينما 
اأما نواحي بلفال وبيولوبوله وبالف وروجاي فلم يبق فيها  وغو�سينيه. 
اأي اإمام, وهو ما اأدى اإلى جتميد احلياة الدينية للم�سلمني التي تقل�ست 

اإلى احلد الأدنى من ال�سعائر)129) .

ونتيجة لهذه ال�سيا�سة القائمة على التمييز مل تعد املناطق التي   
يعي�ص فيها امل�سلمون توفر اأي اأمل للم�ستقبل. وخوفًا من اأن يلحق بهم 

(128( Bajram Agović, Dzamije u Crnoj Gori, Podgorica 2001, pp.15-14.

(129( Bandžović, Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku, II, p.63.
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ما حدث لأجدادهم يف املا�سي من قتل وتدمري لبيوتهم فقد �سعر من 
بقي منهم باحلاجة اإلى الهجرة اإلى تركيا. كان هوؤلء يتملكهم ال�سعور 
اأنه ل توجد لدينا معطيات عن  باأنهم «غري مرغوب فيهم»)130)  . ومع 
اأن  اإل   (1953 - عامي )1946  تركيا خالل  اإلى  الذين هاجروا  عدد 
اأمريان  الباحث  اإليه  خل�ص  ما  اإلى  اأ�سار  موت�سايف  ع�سمت  الباحث 
كورتكان بيلغي�سفن )A.K.Bilgisevenit) من اأنه خالل العام 1947 

هاجر اإلى تركيا من اأرجاء يوغو�سالفيا ن�سف مليون م�سلم)131).

وقد فتحت التفاقية التي عقدت بني تيتو وكوبتيل العام 1953   
الأبواب الوا�سعة اأمام هجرة «الأتراك» اإلى موطنهم الأ�سلي)132)وهكذا 
تركيا  اإلى  الأ�سود  اجلبل  من  هاجروا  الذين  امل�سلمني  عدد  يقّدر 
م�سلم  األف  و80   13074 بني  ما   (1968  -  1953( عامي  )133)خالل 

للظروف  نتيجة  تركيا  اإلى  للهجرة  املوجة  هذه  انح�سرت  وقد   .(134(

ال�سيا�سية اجلديدة التي �سادت يف يوغو�سالفيا خالل �سبعينيات القرن 
للم�سلمني  الوثائق  اإعطاء   1969 العام  يف  توقف  فقد  املن�سرم)135) 
ويف�سر  يوغو�ساليف.  �سعب  باأنهم  اآنذاك  بهم  واعرتف  «اأتراك»  باأنهم 

(130( Husejn Đozo, «Zapažanja sa puta po Sandzaku, Kosmetu i Makedoniji», 

Glasnik Vrhovnog islamskog starešinstva u SFRJ, Sarajevo, 1967, no.10-9, p.462.

(131( Bandžović, Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku, II, p.67.

(132( F.Shehu & S.Shehu, Pastrimet etnike të trojeve shqiptare 1957-1953, Prishtinë 
1993, p.15.

(133( Safet Bandžović, Iseljavanje muslimana iz Sandžaka», II, Podgorica 2011, p.107.

(134( Društveni i državno-pravni kontinuitet Sandžaka, Naučni skup 22 i 04.1995 23; 
Sarajevo 1995, pp.213-212.

(135( Novopazarski Zbornik, no.13, Novi Pazar 1989, pp.145-144.
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البع�ص باأن اإقناع امل�سلمني باأن «الذهاب اإلى تركيا ل يوؤمن لكم احلياة 
هناك» اإمنا جاء ان�سجامًا مع مرحلة التحول من «ال�سرتاكية الواعدة 
 1970 )136). وخالل فرباير )�سباط( العام  الراأ�سمالية املدمرة»   اإلى 
اإن  حيث  الهجرة,  اأ�سباب  حول  الأ�سود  اجلبل  يف  ال�سجالت  دارت 
باأنها حّر�ست  العليا اتهمت رئا�سة اجلماعة الإ�سالمية  بع�ص الدوائر 
امل�سلمني على الهجرة, بينما رّدت رئا�سة اجلماعة الإ�سالمية بالقول: 
اإنها كانت تعمل على وقف هذه الهجرة)137), ويف هذه احلالة بداأت ترد 
طلبات العودة للم�سلمني من تركيا اإلى اجلبل الأ�سود. فقد وّجه ع�سو 
اآنذاك  اخلارجية  وزير  اإلى  �سوؤاًل  كوربيوفيت�ص  عبدل  ال�سعب  جمل�ص 
مريكو تبات�سفيت�ص: «كيف وبال�ستناد اإلى ماذا �ُسمح للم�سلمني بالهجرة 
اإلى تركيا وملاذا ل ُي�سمح ملن يرغب منهم بالعودة؟». وقد اأجاب الوزير 
ول  فقط  بالأتراك  تتعلق  الهجرة  حول  املعقودة  التفاقية  «اإن  قائاًل: 
ت�سمل امل�سلمني», اأي اإن الأمر يتعلق بـ«مّل �سمل العائالت الرتكية». اإل 
اأن اجلريدة الكرواتية «ف�سنيك اأو �سريدو» ن�سرت يف 2/29/ 1969 اأن 
«مهاجرينا اإلى تركيا عليهم اأن ينتظروا خم�ص �سنوات قبل اأن يح�سلوا 
على املوافقة على العودة اإلى يوغو�سالفيا ولكن ك�سياح هذه املرة». وحتى 
يف هذه احلالة كان عليهم اأن يدفعوا 3000 لرية تركية )3600 دينار 
فعل  ردود  املعاملة  هذه  اأثارت  وقد  ر�سمية».  كـ«�سريبة  يوغو�ساليف) 
امل�ساواة  يعاملوا على قدر  برغبتهم مل  املهاجرين  امل�سلمني  لأن  كثرية 
الذين  وغريها  «الت�سنيك»  حركة  من  يوغو�سالفيا  اأعداء  مع  حتى 

(136( Bandžović, Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku, II, p.115.

(137( Glasnik, no.8-7, Sarajevo 1970, p.356.



35المسبار

  Hajrudin Muja خير الدين مويا

يوغو�سالفيا,  اإلى  العودة  حق  واكت�سبوا  ال�سادر  العفو  من  ا�ستفادوا 
بينما ُحّرم املهاجرون امل�سلمون اإلى تركيا من هذا احلق )138).

ومع ذلك جند اأن هوملز )Holmes) قد اأ�سار يف العام 1971   
اإلى وجود 70236 م�سلمًا باملعنى القومي يف اجلبل الأ�سود, اأي ما يوازي 
13.3% من جممل عدد ال�سكان)139), وبعد ع�سر �سنوات )1981) جند 
اأن عدد امل�سلمني باملعنى القومي ارتفع اإلى 78080 اأو 13.36% بالإ�سافة 
اأما يف العام 1991 فقد و�سل عدد امل�سلمني  اإلى 37735 من الألبان. 
باملعنى القومي اإلى 89614. )14.57%), يف الوقت الذي و�سل عددهم 
الذين  امل�سلمني  اأي بدون  األف,  اإلى مليونني و300  يف كل يوغو�سالفيا 
�سجلوا اأنف�سهم يف خانة ال�سرب والكروات اإلخ. واإلى جانب هوؤلء فقد 
وجد يف يوغو�سالفيا اآنذاك حوايل مليونني و20 األف م�سلم األباين, و200 
يوغو�سالفيا  ن�سمة يف  اأ�سل 24 مليون  األف م�سلم غجري. وهكذا من 
الإح�ساء  اأما يف  م�سلم)140).  املليون  ون�سف  اأربعة ماليني  كان هناك 
اآلف  الأ�سود 110  امل�سلمني يف اجلبل  بلغ عدد  الالحق )2003) فقد 
م�سلمًا اأو 74.17% من جممل ال�سكان مقابل 74% من الأرثوذك�ص 4.5 

من الكاثوليك)141).

(138( Bandžović, Iseljavanje muslimana Crne Gore u Tursku, II, p.118 ,fus.358, 
p.121.

(139( Takvim, Sarajevo 1975, p.120.

(140( John B.Allcock,»Borders, States, Citizenship- Unscarmbling Yugoslavia», in 

Carter & Norris: «The changing... Westview Press 1996, p.68.

(141( Vjeroispovjest, maternji jezik i nacionalna ili etnička pripadnost prema 

starosti i polu, Podgorica 2004: Zavod za statistiku Republike Crne Gore; http://
www «http://www.monstat.cg.yu/Popis.htm».  «http://www.monstat.cg.yu/Popis.
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يحوم  الكابو�ص  عاد من جديد  الثانية  الألفية  نهاية  مع  ولكن   
ميلو�سيفيت�ص  �سلوبودان  كان  بلغراد  ففي  الأ�سود.  م�سلمي اجلبل  حول 
قد حتول اإلى «بطل», وعادت من جديد الأفكار القدمية التي تقول: اإن 
اأرا�سي يوغو�سالفيا هي اأرا�ص �سربية ويجب اأن يعي�ص فيها ال�سرب 
فقط)142)  من دون اأي اأحد من امل�سلمني)143). ويف هذا ال�سياق كان اأن�سار 
اجلناح املوؤيد مليلو�سيفيت�ص يف اجلبل الأ�سود بقيادة مومري بولتوفيت�ص 
الثاين  �سيكون  ومن  الأول  �سيكون  «من  يهتفون  وهم  ال�سوارع  يجوبون 
اإلى حالة  امل�سلمني)144)وي�سري نيقوليد�ص  اأي  الأتراك»  لل�سرب من دم 
ريزو األكوفيت�ص, الذي وجد على عتبة بيته عندما اأراد اخلروج �سليبا مع 
ورقة ُكتب عليها «ل تبق هنا». ويف هر�سغ نويف كان �سلوبودان بيوفيت�ص 
يتعر�ص مل�سايقات من جريانه لأنه قدم �سهادة عن تهجري امل�سلمني من 
البو�سنة. ويف بيولوبوله اعتربت ال�سلطات اإبراهيم ت�سيكيت�ص «اإرهابيًا» 
 (Budva( بودفا  ويف  الإ�سالمية)145).  الكتب  بع�ص  عنده  وجدت  لأنه 
اأن  علموا  عندما  طورهم  عن  يخرجون  الأحياء  اأحد  يف  ال�سكان  كاد 

htm»monstat «http://www.monstat.cg.yu/Popis.htm».  «http://www.monstat.cg.yu/

Popis.htm»cg «http://www.monstat.cg.yu/Popis.htm».  «http://www.monstat.cg.yu/
Popis.htm»yu/Popis «http://www.monstat.cg.yu/Popis.htm».  «http://www.monstat.
cg.yu/Popis.htm»htm.

(142( Dušan Ičević, Savezna Država i Savez Država (Odnosi Srbije i Crne Gore(, 

Podgorica 2001.

(143( Monitor, 6 nentor 1998, pp.27-26.

(144( Chris Hedges, «It’s Serb vs. Serb in Montenegro Vote», The New York Times, 

28.05.1998.

(145( Andrej Nokolaidis, Fašizam tranzicije, www «http://www.zurnal-info.com/». 
«http://www.zurnal-info.com/»zurnal-info «http://www.zurnal-info.com/». «http://

www.zurnal-info.com/»com, 28.09.2009.
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اإحدى  ال�سرطي  منع  بيولوبوله  ويف  املباين.  اأحد  يف  ي�سلون  امل�سلمني 
امل�سلمات من الدخول اإلى اأحد البنوك لأنها كانت ترتدي احلجاب)146).

اإلى ذلك وقع 760 من �سكان بار )Bar) عري�سة يحتجون فيها 
اأكتوبر   29 ويف  هناك.  امل�سلمني  مقابر  من  بالقرب  جامع  بناء  على 
)ت�سرين الأول) العام 2010 تعر�ست مكاتب اجلماعة الإ�سالمية اإلى 
)ت�سرين  نوفمرب   5 ويف  بار.  مدينة  قرب  دومريدان  بلدة  التدني�ص يف 
الثاين) العام 2010 تعّر�ص بيت حّولته اجلماعة الإ�سالمية اإلى م�سجد 
ل�سيل من احلجارة. ويف مثل هذا الو�سع قال مفتي اجلبل الأ�سود: اإنه 
«يف الدول الدميقراطية حتظى الإ�سطبالت باحرتام اأكرث مما يحظى 
للم�سلمني  ت�سمح  ل  التي  ال�سلطات  وانتقد   ,«(Bar( بار  يف  امل�سلمون 

ببناء جامع اأو تخ�سي�ص مقربة لهم)147).

وبعد العام 2003 بقي اجلبل الأ�سود يف احتاد ه�ص مع �سربيا   
ل مثيل له بني الدول, وذلك يف انتظار الطالق بني الطرفني, وقد حتقق 
هذا مع ال�ستفتاء على ال�ستقالل يف اجلبل الأ�سود يف 21 مايو )اأيار) 

(146( Glas Islama,no. 2010/197.

(147( http://www .state.gov/documents/organization/171712.pdf». 

«http://www.state.gov/documents/organization/171712.pdf»state «http://www.state.

gov/documents/organization/171712.pdf».  

«http://www.state.gov/documents/organization/171712.pdf»gov/documents/

organization/ 
«http://www.state.gov/documents/organization/171712.pdf»171712 

«http://www.state.gov/documents/organization/171712.pdf».  

«http://www.state.gov/documents/organization/171712.pdf»pdf.
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العام 2006 )148) , الذي �سوتت عليه غالبية من 57% لأجل ال�ستقالل, 
وهو ما حتقق فقط بف�سل اأ�سوات امل�سلمني من الب�سناق والألبان لأن 

احلد الأدنى الذي كان مطلوبًا للموافقة على ال�ستقالل %55)149).

يبلغ  الأ�سود حيث  اأقلية يف اجلبل  اأكرب  اليوم  امل�سلمون  وميثل   
عددهم141 األف و195, اأي ما ن�سبته 21% من جممل عدد ال�سكان يف 
الدولة. وبال�ستناد اإلى اإح�ساء العام 2011 يتوزع هوؤلء بني الب�سناق 
 %22.38 اأو   (20270( ال�سالف  امل�سلمون   ,%43.79 اأو   (53453(
 (12758( املونتنغريون  وامل�سلمون   ,%20.75 اأو   (22267( والألبان 
وميثل  وغريهم.   ,%2.44 اأو   (5034( الغجر  وامل�سلمون   ,%10.64 اأو 
امل�سلمني  اأولت�سني وبالف وروجاي. ولدى  ال�سكان يف  امل�سلمون غالبية 
تتوزع  جامعًا  و113  العا�سمة  بودغوريت�سا  قرب  �سرعية  مدر�سة  الآن 
على اأربع ع�سرة حمافظة: روجاي وبريانه وبتني�سا )Petnica) وبالف 
وغو�سينيه وبيلوبوله وبودغورتي�سا وتوز وبلفال واأولت�سني وبار ونيك�سيت�ص 
ناطقة  جملة  الإ�سالمية  اجلماعة  عن  وت�سدر   (150( وكرايا  ودينو�سا 

با�سمها )األف) يف اللغتني املونتنغرية والألبانية. 

في�سيت�ص  رفعت  احلافظ  يراأ�ص   2003 العام  ومنذ   

(148( B4.07.2006 ,92.

(149( Rimëkëmbja,Tirane 24.03.2007.

(150( http://www «http://www.bihor-petnica.com/Islam-c_gora.html».  «http://
www.bihor-petnica.com/Islam-c_gora.html»bihor-petnica «http://www.bihor-
petnica.com/Islam-c_gora.html».  «http://www.bihor-petnica.com/Islam-c_gora.
html»com/Islam-c_gora «http://www.bihor-petnica.com/Islam-c_gora.html».  
«http://www.bihor-petnica.com/Islam-c-gora.html»html.
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)كانون  يناير   30 يف  وّقع  وقد  الإ�سالمية,  اجلماعة   (H.R.Fejzic(
 (I.Luksic( الثاين) العام 2012 مع رئي�ص احلكومة اإيغور لوك�سيت�ص
احلكومة  بني  امل�سرتكة  وامل�سالح  العالقات  تنظيم  حول  اتفاقية 

وامل�سلمني)151) .

اجلبل  جمهورية  لأن  مهمة  التفاقية  هذه  فاإن  املفتي  وح�سب 
وما  الدولة  هذه  يف  امل�سلمني  اإلى  وحاجتها  بالإ�سالم  اعرتفت  الأ�سود 
راأى  فقد  لوك�سيت�ص  احلكومة  رئي�ص  اأما  وقدرات.  ميزات  من  ميثلونه 
اأن هذه التفاقية �ست�ساعد جمهورية اجلبل الأ�سود على الن�سمام اإلى 
الحتاد الأوروبي كدولة ميثل الت�سامح فيها قيمة اجتماعية حديثة)152).

لكن ما يقلق املفتي موؤخرًا هو اجلماعة ال�سلفية الوهابية التي   
كانت قد جاءت البو�سنة خالل احلرب )1992 – 1995))153) , حيث اإنه 
يعتربهم خطرًا يهدد اجلبل الأ�سود اإذا مل تتخذ احلكومة الإجراءات 
ال�سرورية)154) . وح�سب راأيه فاإن هذه اجلماعة التي متّولها جهات من 
اخلليج )155)تهدد امل�سلمني يف اجلبل الأ�سود بجلبها لالإ�سالم املت�سدد 
با�ستغاللها  وذلك  البلقان,  يف  التقليدي  الإ�سالم  عن  يختلف  الذي 
ذاتها،  الإ�سالمية  واجلماعات  الر�سمية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سعف  نقاط 

(151( Vijesti, 16.02.2012.

(152( MonteIslam. com, 28.10.2012.

(153( Mattia Del Conero, «The Islam of the Balkans, an unknown galaxy», Dialogues 

of Civilization, 14.09.2011.

(154( Mustafa Canka, «Vehabije sve jači i u Crnoj Gori», Deutsche Welle 20.11.2011.

(155( Novica Đurić, «Ekstremisti u Crnoj Gori terorišu imame», Politika, 2011 .11 .2.
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ميدويفت�ص  نيبوي�سا  احلكومة  با�سم  الناطق  اأي�سًا  عليه  يوافق  ما  وهو 
)N.Medojevic) يف حديث له مع حمطة «دويت�ص فله»)156) . ول �سك 

اأن هذا يبقى مبعثاً للقلق لدى امل�سلمني يف اجلبل الأ�سود. 

(156( Deutche Welle 12.06.2012 .


