
 

بخصوص طارق بن علي بخودا هوالندا السالم مؤسسة مسجديان ب  

السيد طارق  هارينش دعاءات والتهديدات التيالسالم اإل مسجدفي هذا البيان ، تتناول الجمعية اإلسالمية 

، الملفالمتعلقة بهذا جهتنا سنقوم هنا بتوضيح الحقائق . من جتماعيبن علي عبر وسائل التواصل اإل

الزمني.وبالترتيب   

مساجد الثالثة، النور ومسجد الفتح ومسجد السالم. باإلضافة إلى الثالثة مساجد هي: مسجد  خودايوجد في 

أصحاب . أطلق عليه جتماعيإثقافي نطلقت في خودا مبادرة لتأسيس مركز إسالمي إ 2014عام وفي 

 المبادرة إسم " الوحدة".
لها  ، وكانمستقلةكانت منظمة الوحدة   عليها في المدينة.المتخلى نة العسكرية كالث قتناءإهو هدفالكان و

.قوانينها الخاصة وإدارتها وحسابها المصرفي الخاصب ،مجلس إداري خاص بها  

.2014عام التبرعات لفائدة مسجد الوحدة لقد كان الداعية طارق من بين المشاركين في جمع   

بثها طارق على أحداث هذه الحملة ألف أورو.  300قارب ، جمع ما يفي األيام الثالثة التي شارك فيها

 قنواته الخاصة.

 

ولكن لم يكن .  مبادرة الوحدة لشراء الثكنة العسكريةلقد دعم مسجد السالم كباقي المساجد في المدينة 

ومن البديهي أن ال يكن لمؤسسة الوحدة. أي سلطة تخوله اإلطالع على الشؤون الداخلية لمسجد السالم 

بهذه خاص ومستقل يقوم كان لمؤسسة الوحدة مجلس إدارة على الشؤون المالية.  اإلطالع  للسالم

 األعمال.

بما يتعلق الشؤون المالية للوحدة، وكانت النتيجة دقيق مالي قامت بلدية خودا بإجراء تحقيق   2015عام 

الوحدة. إدارةفي حوزة بيان هذا التحقيق  جد إيجابية.   
وتأسيس لبيع الثكنة المذكورة بلدية خودا بعدم السماح ، في نفس السنة صوت اغلب أعضاء مع األسف

حلم الجالية المسلمة بالمدينة.مكانها مسجد الوحدة. وبهذا قضي على   

 

أحمد  ضمنهم السادة:يد. من مجلس إدارة جد جماعة مسجد السالم بخودا ختارتإ  2016في عام 

في إنضموا إلى مكتب التسيير منهم أربعة فوهم ثمانية( ) اآلخرين  أما المسيرين خواخي.الموريدي وفؤاد 

.2020في أكتوبر واألربعة األخرين  2018نوفمبر   

مساحة لألنشطة الدينية األخرى وكذلك األنشطة الثقافية في أماكن الصالة وخلق  النقص لحل

 الشأن في المساجد األخرى لتحقيق هذا الهدف. كما هو ، قرر مسجد السالم شراء بناية أخرى واإلجتماعية

ة للجمع التبرعات قصد شراء البناية. وحظر الداعية طارق مرتين طيقام مسجد السالم بتنظيم حمالت 

. 2017وفي يناير  1620هذه الحملة: في ديسمبر   

 

 



 

 Trouw فقا لمقال في جريدةو. و2017في بريطانيا يونيو أعتقل طارق بن علي 

. إذ تم كذلك إعتقال أربعة أشخاص إستخبارتي دولي منسقطارق بن علي جزءا من عمل " كان إعتقال 

التصريحات التي وعلى حسب  .جنسية إسبانية في المانيايحمل  شخصإسبانيا كما أعتقل في مايوركا 

كانوا هم لوسائل اإلعالم، فإن طارق واألشخاص اآلخرين المقبوض عليأدلت بها الشرطة البريطانية 

 الجريدة. نعنقال " مراقبون لمدة تزيد عن عامين

 

كانت بأن األموال التي جمعت في خودا تثبت باإلدالء بشهادة لب مسجد السالم اطارق بن علي يطالداعية 

 اإلسبانية(.) كما تدعي المخابرات  باإلرهابوليس لها أي عالقة لفائدة المساجد 

 لفائدة مسجد السالم والتي شارك في جمعها طارق بن علي  2017و   2016في أما األموال التي جمعت 

أي شهادة يطلبها لتسليم على استعداد تام التسيير لمسجد السالم فإن مكتب كما أشرنا إلى ذلك أعاله، 

 طارق بن علي ومساعده مرارا بهذا. إبالع وقد تم  طارق بن علي.

. تلكم الحملة نظمها، ارك فيها طارق لجمع التبرعات في خوداالتي ش( 2014عن المرحلة األولى )أما 

بمجلس إدارة فمسجد الوحدة كانت مؤسسة مستقلة المشرفون آنذاك على مسجد الوحدة. كما أشرنا، 

الذين لهم الحق في أي لمكتب التسيير لمسجد الوحدة، هم األشخاص الوحيدون األعضاء السابقين مستقل. 

من مجموع خمسة فإن ثالثة وكما هو معلوم يتعلق بالشؤون اإلدارية والمالية لمسجد الوحدة. تصريح 

 قد وقعوا عن الشهادة التي طلبها منهم طارق بن علي. المسؤولين السابقين عن الوحدة  من أعضاء

في جمع   2017و   2016معنا عامي ال ننكر مشاركة طارق بن علي بإسم مسجد السالم  خالصة القول:

العالقة الطيبة كما ال ننكر  .بالشهادة على هذه المشاركةالتبرعات لشراء بناية للمسجد. ومستعدون لإلدالء 

 التي تربط مسجد السالم بالداعية طارق بن علي.

أدنى حق، دون  طارق بتشويه سمعة المسؤولين بالمؤسسةوما يقوم به خيرة غرار األحداث األ ىلكن عل

 لعالقة الطيبة التي كانت تجمعنا بطارق.قد أضر كثيرا با
األخ طارق ويجمعه كما ندعوه أن يفرج عن نسأل هللا أن يحفظ المسلمين في كل مكان ويفرج كربهم، 

 بأوالده.

 

  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  عن لجنة مسجد السالم بخودا هولندا 

  

 


