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  أوضاع املسلمني يف أنغوال  بيان احتاد علماء إفريقيا حول

 ، بسم هللا الرحمن الرحيم

؛ وعلى محمد بن عبد هللا ؛  نبي الهدى والرحمة  الحمد هلل رب العاملين ؛ والصالة والسالم على

 :آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد 

تواصل مع قادة الجالية املسلمة في أنغوال حول ما نشر في وسائل قد فإن اتحاد علماء إفريقيا  

إلاعالم العاملية عن حظر الدين إلاسالمي في البالد وما ورد في ألاخبار من هدم بعض املساجد وإغالق 

ضها؛ وقد تبين من خالل هذا التواصل وجود مبالغات وتضخيم في نشر الخبر ؛ ومع ذلك فإن بع

 .الوضع يدل على وجود معاناة لألقلية املسلمة في البلد في أداء شعائر دينهم

 :يلي  يعلن ما الاتحادفإن وإزاء هذا الوضع الذي يجب تصحيحه، وقياما بالواجب 

الدين حظر ألانغولية إلى بيان رسمي حول حقيقة ما نشر  من يدعو الاتحاد الحكومة  -1

 .إلاسالمي في البلد وهدم أو إغالق املساجد 

شعائر دينهم والسماح يدعو الاتحاد الحكومة ألانغولية إلى إعطاء الحرية للمسلمين في أداء  -2

 . والتزاما باملواثيق الدولية أسوة بالدول املتحضرة وضمان حقوقهم ببناء مساجدهم 

يستنكر الاتحاد الترويج ملقوالت الخلط بين إلاسالم وإلارهاب ؛ واستغالل أحداث قام بها  -3

  الضطهاد املسلمين املساملين في أداء شعائر دينهم 
ً
 .فئات باسم إلاسالم  زورا

يوص ي الاتحاد قادة الجالية املسلمة في أنغوال إلى الوحدة وسلوك مسلك الحكمة والتعاون   -4

 .دينهم تصة من أجل استيفاء حقوقهم  في ممارسة مع السلطات املخ

يبدي الاتحاد كامل استعداده للتعاون مع السلطات املختصة في أنغوال وبالتنسيق مع قادة  -5

الجالية املسلمة من أجل إظهار الصورة الصحيحة لإلسالم باعتباره دينا عامليا  يقرر مبدأ 

 . التعايش السلمي 

 .لى آله وصحبه أجمعينوصلى هللا على نبينا محمد وع

 

 األمين العام                  
 
 
 

 سعيد محمدبابا سيال/ الدكتور 

 رئيس اتحاد علماء إفريقيا
 

 
 سعيد برهان عبد الله/ الدكتور 

 


