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ملخص الدراسة

إن ازدياد اإلقبال على اإلس���ام في أوروبا، تفّهما واعتناقا، في فترٍة تشهد تصعيد مواجهته، يعتمد على 
كونه عقيدة صافية عقانية متوازنة، ومنظومة أخاق وقيم إنس���انية، ومنهًجا وسطًيّا عملًيّا، وال يوجد بلد 

أوروبي في شرق القارة وغربها إال ولإلسام وجود فيه، بنسب متفاوتة.

 ولعل هذا األمر ما جعل الظاهرة اإلس���امية مصدر قلِق املس���يطرين عبر مناهج وضعية وفكر مادي، 
ورّبا غلب قلقهم هذا على ما يجري التركيز عليه أو الترويج له حتت عناوين معروفة؛ تخويًفا كاحلرب ضد 
اإلرهاب، أو ترغيًبا كنش���ر قيم الدميقراطية وحقوق اإلنس���ان، وذلك من منظور أّن هذه العناوين أصلح من 
مواجهة مباشرة النتشار اإلسام عبر أطروحات عقدية وقيمية وخلقية، وأقرب إلى التأثير على العاّمة في 
الغرب، ال سيما على صعيد جيل الشبيبة، الذين تسّجل نسبة اعتناق اإلسام في صفوفهم تصاعًدا مّطرًدا، 
في ظّل أش���ّد احلمات املضاّدة ضراوة وعنًفا، وتقييًدا للحريات واحلقوق، حتى بفهومها الغربي، كما هو 

مشهود من خال احلمات على احلجاب والنقاب، أو ما سّمي القوانني االستثنائية.

تقدم الدراس���ة نظرة تاريخية موجزة للغاية بصدد الوجود اإلس���امي في أوروبا، مع التركيز على القرن 
امليادي العش���رين، فالغرض األهّم هو تناول الوضع الراهن وما طرأ عليه بصدد الرؤى الشمولية للجهات 

الرسمية، ومفعول ذلك في احلاضر واملستقبل، ثّم تعامل املسلمني أنفسهم مع تلك الرؤى.

ويرّكز البحث على مجاالت نوعية محّددة من تلك الرؤى الش���مولية فيتناول: قضايا العزلة واالندماج من 
منظور املسلمني أنفسهم وقضايا اإلقصاء والتطويع من جانب املسئولني في األقطار األوروبية.

كما تتناول الدراس���ة بالبحث شبكة التنظيمات اإلسامية وما يشهده تطويرها من عوائق ذاتية وخارجية، 
ثم النظر فيما يتعلّق بجيل املس���تقبل من الناشئة والشبيبة املسلمني، وفيما يتعلّق باملرأة املسلمة التي تعتبر 

في محور ما يُبذل من جهود إيجابية وسلبية للتعامل مع الوجود اإلسامي في أوروبا ومستقبله.

وتس���عى الدراسة الستخاص بعض ما يترتب على ما سبق من استشراف للمستقبل والعوامل التي يُنصح 
براعاتها ليكون إيجابّيًا باملنظور اإلسامي، وبنظور الدول املضيفة على السواء. 

الوجود اإلسالمي يف أوروبا 
بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية
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توطئة:

ال توجد حدود في طريق انتشار اإلسام وقيمه السامية.. لم توجد على مّر التاريخ، ولن توجد في احلاضر أو 
املستقبل، وال عاقة لذلك بوازين القوى املادية، السيما العسكرية، فقد انتشر اإلسام من بداية العهد النبوي 
بقّوة العقيدة وس���امتها، وانتشر في حقبة ازدهار احلضارة اإلسامية لعّدة قرون، وينتشر في الوقت احلاضر 
رغم عوامل التخلّف والتفرقة الذاتية والعقبات والعوائق اخلارجية، ومن أسباب ذلك أن اعتناق اإلسام ال يلغي 
هوية فرد من األفراد أو شعب من الشعوب، كما يشهد تاريخ األقطار اإلسامية احلالية وواقعها، وهذا ما ميكن 
تأكيده على صعيد انتشار اإلسام في أوروبا، رغم اجلدل الذي يثار حول »إسام أوروبي« كإحدى حلقات حروب 

القيم التي يتعرض لها مسلمو أوروبا من جهة و»أسلمة أوروبا« من جهة أخرى.

ازدياد اإلقبال على اإلس���ام في أوروبا، تفّهًما واعتناًقا، في فترٍة تش���هد تصعيد مواجهته، يعتمد على كونه 
عقي���دة صافية عقانية متوازنة، ومنظومة أخاق وقيم إنس���انية، ومنهًجا وس���طّيًا عملّيًا.. ولعل هذا ما جعل 
الظاهرة اإلس���امية مصدر قلِق املس���يطرين عبر مناهج وضعية وفكر مادي، ورّب���ا غلب قلقهم هذا على ما 
يج���ري التركيز عليه أو الترويج له حتت عناوين معروفة، تخويًفا كاحلرب ضد اإلرهاب، أو ترغيًبا كنش���ر قيم 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وذلك من منظور أّن هذه العناوين أصلح من مواجهة مباشرة النتشار اإلسام عبر 
أطروحات عقدية وقيمية وخلقية، وأقرب إلى التأثير على العاّمة في الغرب، الس���يما على صعيد جيل الشبيبة، 
الذين تسّجل نسبة اعتناق اإلسام في صفوفهم تصاعًدا مّطرًدا، في ظّل أشّد احلمات املضاّدة ضراوة وعنًفا، 
وتقييًدا للحريات واحلقوق، حتى بفهومها الغربي، كما هو مش���هود من خال احلمات على احلجاب والنقاب، 

أو ما ُسّمي القوانني االستثنائية.

سبق انتشاُر اإلسام في أوروبا -كما تشهد مصادر تاريخية عديدة- وصول العثمانيني ثم املسلمني التتار إلى 
عواصمها، مثل بودابست وبلجراد وس���راييفو؛ إذ تتحّدث مثًا عن الصقالبة البوشناق، وانتشار اإلسام لديهم 
قبل فتح القسطنطينية بعدة قرون، وكذلك األلبان )وأصلهم من أواسط آسيا( الذين كانوا يتحّصنون في اجلبال 
ملقاومة الغزاة، فعجزوا عن إدخالهم في عقائدهم، إلى أن وصل العثمانيون فاعتنقوا اإلسام سريًعا، وأصبحوا 

الوجود اإلسالمي يف أوروبا 
بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية
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جزًءا من املس���لمني ما بني املش���رقني، كما يوجد في 
بعض املتاحف-كما في السويد- آثار تعود إلى القرن 

امليادي التاسع.))(

يقتصر هذا البحث على نظرة تاريخية موجزة للغاية 
بصدد الوجود اإلس���امي في أوروبا، مع التركيز على 
القرن امليادي العش���رين، فالغ���رض األهّم هو تناول 
الوضع الراهن، وما طرأ عليه بصدد الرؤى الشمولية 
للجهات الرسمية، ومفعول ذلك في احلاضر واملستقبل، 
ثّم تعامل املسلمني أنفسهم مع تلك الرؤى، وهو جانٌب 
في غاية الصعوبة على أّي دراسة منهجية، إذ ال يوجد 
إاّل القليل من القواسم املشتركة على هذا الصعيد ما 
بني املس���لمني في األقطار األوروبية املتعددة، با في 
ذلك فئاتهم األكبر تعداًدا في فرنسا وأملانيا وبريطانيا، 
فا ب���ّد من االنطاق من أحده���ا منوذًجا من حيث 
االستش���هادات واملراجع، وهو في هذا البحث املنطقة 
الناطقة باألملانية، األكبر تعداًدا وتأثيًرا، واألقّل متابعًة 
باللغة العربية، ويس���اعد على ذل���ك إقامة كاتب هذه 

السطور في أملانيا منذ 965)م. 

ومن صعوبات البحث أيضا جتّنب ذكر »الديانة« في 
املراجع اإلحصائية وسواها، وهو ما يجعل مجّرد حتديد 
أعداد املس���لمني وتوّزع فئاتهم السكانية واالجتماعية 
عس���يًرا، فضًا عن العوامل العقدية والسياسية التي 

من املصادر التاريخية عن البوش���ناق املسلمني »رحلة ابن فضان إلى   )((
باد الصقالبة«، من العهد العباس���ي، وكتاب »معجم البلدان« لياقوت 
احلموي، ومن املصادر احلديثة املوّس���عة  »البوسنة والهرسك دراسة 
عامة، للدكتور أحمد عبد الكرمي جنيب، دار املعرفة، الطبعة اإللكترونية: 
http://www.kl28.com/knol3/?p=view&book=8144 
وفي���ه ذكر بعض املصادر األجنبية التي تؤّكد ذلك أيًضا.  وانظر حول 

اإلسام في السويد ما ورد في موقع آراب نيهيتر: 
http://www.arabnyheter.com/ar/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=5833&Itemid=35
بقلم املسلم الس���ويدي محمد عمر: السويد وأوروبا تدين باليهودية!! 
حيث يقول: )يُعتقد أن الكثير من املس���لمني كانوا قد عاشوا في السويد 
زمن الدولتني األموية والعباس���ية؛ حيث ُعثر في أحد القبور على خامت 
فضي يحمل لفظ اجلالة )الله(، ويشير علماء اآلثار إلى أن تاريخ القبر 
يعود للقرن التاس���ع امليادي، كما يوجد باملتاحف الس���ويدية الكثير من 
العملة املعدنية التي عثر عليها في السويد ُسّكت في فترة خافة األمويني 

والعباسيني(.

جتع���ل كثيًرا من ذلك ضحّية التهويل أو التهوين بعيًدا 
عن رؤية منهجية مستقلّة.))(

ويرّكز البح���ث على مجاالت نوعية محّددة من تلك 
الرؤى الش���مولية، مّما يغلب عليه كونه من القواس���م 

املشتركة رغم التفاوت النسبي بني قطر وآخر. 

وال تُطرح »الرؤى الشمولية« على كّل حال حتت هذا 
العنوان –كاس���تراتيجيات- إمنا ينبغي استنباطها من 
خال الرجوع إل���ى كل مجال على حدة، للوصول إلى 
نسيج مشترك فيما بينها، ومن تلك املجاالت: قضايا 
العزلة واالندماج من منظور املسلمني أنفسهم، وقضايا 
اإلقصاء والتطويع من جانب املس���ئولني في األقطار 
األوروبية، وش���بكة التنظيمات اإلسامية وما يشهده 
تطويرها من عوائق ذاتي���ة وخارجية، ثم النظر فيما 
يتعلّق بجيل املس���تقبل من الناشئة والشبيبة املسلمني، 
وفيما يتعلّق باملرأة املس���لمة التي تعتبر في محور ما 
يُب���ذل من جهود إيجابية وس���لبية للتعامل مع الوجود 
اإلسامي في أوروبا ومستقبله، مع استخاص بعض 
ما يترتب على ما س���بق من استش���راف للمس���تقبل 
والعوامل التي يُنصح براعاتها ليكون إيجابّيًا باملنظور 
اإلس���امي، وبنظور الدول املضيفة على السواء. وال 
بّد من اإلش���ارة إلى أّن دواع���ي اإليجاز املطلوبة في 
إعداد البحث تفرض تقدمي األهّم على املهم، وجتّنب 

التفاصيل.

تط���ّور الوج���ود البش���ري اإلس���المي يف أوروبا.. 
ا ونوًعا: كمًّ

ال يوجد بلد أوروبي في ش���رق الق���ارة وغربها إال 

يشهد على تلك الصعوبات أّن وزارة الداخلية األملانية أرادت في ختام   )((
اجلولة األولى من »مؤمتر اإلسام في أوروبا« ذكر أقرب األرقام صّحًة 
إلى عدد املس���لمني في أملانيا، فخصصت فص���ًا كامًا من الكتاب 
الذي صدر بتلك املناسبة لشرح األساليب التي جلأت إليها لتستخلص 
منهجّيً���ا أرقاًما قريبة من الواقع قدر اإلم���كان. عنوان الكتاب »حياة 
 Deutsche Islam Konferenz: :املس���لمني في أملانيا«، باألملاني���ة
 Muslimisches Leben in Deutschland, Forschungsbericht
6, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesmin-

isterium des Inneren, Berlin, 2009.
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ولإلس���ام وجود فيه، بنسب متفاوتة، إمّنا غلب على 
الكتابات حول الوجود اإلسامي في أوروبا احلديث عنه 

في غربها، وهو نتيجة التعامل مع 
أوروبا ف���ي حقبة احلرب الباردة 
وانقس���امها إلى ش���رق وغرب. 
ويحلو لكثير من األقام ذكر وفد 
اخلليفة العباسي هارون الرشيد 
لدى إمبراطور الفرجنة شارملان، 
واعتب���ار ذلك بداي���ة االحتكاك 
األّول لألوروبي���ني مع اإلس���ام 
يورد  ولم  األوروبية،  األرض  على 

املؤّرخون املس���لمون األوائل ش���يًئا عن هذه القصة، 
بينما نقلها بعض الكّتاب احملدثني عن مصادر التأريخ 
الغربية، ويوجد من الباحثني من يشّكك فيها، ويعزوها 
إل���ى اإليهام بتعاون خليفة عباس���ّي مع الفرجنة ضّد 

األمويني في األندلس.))(

األرجح أّن انتش���ار اإلس���ام في أوروب���ا بدأ على 
أرض أوروبا نفس���ها مع االحتكاك البش���ري املباشر، 
في نطاق التجارة، وكذلك بني طلبة العلم وأساتذتهم، 
وقطاعات أخرى على مس���توى الفك���ر واألدب، وكان 
ذلك عب���ر األندلس، وفي جنوب الق���ارة على البحر 
األبيض املتوسط، الذي كان »بحيرة إسامية«، إضافة 
إلى االحتكاك البشري عبر احلروب الصليبية، خارج 
نطاق األرض األوروبية. وكان االحتكاك الفكري األكبر 
فيما يس���ّمى حقبة »الفلس���فة اإلنس���انية« ثم »حقبة 
التنوير« في أوروبا )القرون 4)-7)م(، أي قبل انتشار 
»فلس���فات احلداثة« واجتاهاته���ا اإلحلادية )القرون 
8)-0)م(، فآنذاك.. عندما كانت احلضارة اإلسامية 
في أوج تأّلقها من جهة، واألوضاع األوروبية في أش���ّد 
درجات الظلمة االس���تبدادية فيها من جهة أخرى، بدأ 
))(  عن التشكيك في الرواية الغربية انظر ص )3)-34) من كتاب »هارون 
الرشيد« لألستاذ ش���وقي أبو خليل، دار الفكر، دمشق 977)م. وعن 
الرواية الغربية انظر ص )9) فصل: »آثار عربية تروي حقول الثقافة 

األملانية« لزيجريد هونكه، في كتاب: »العرب واألملان« باألملانية:
Hsg. F.H. Kochwasser und H.G. Roemer: Araber und Deut-
sche, Erdmann Verlag, Tübingen und Basel, 1974

كثير من األدباء والفاس���فة األوروبيني باالطاع على 
اإلس���ام، واإلعجاب به نهًجا وقيًم���ا، وبغض النظر 
عّما صنعته املؤسسات الكنسية 
االستشراقية األولى، يعود كثير 
مّما تتناقله األدبيات العربية من 
أولئك  بأقام  اإليجابية  األقوال 
األعام عن اإلسام واملسلمني، 
وع���ن القرآن الك���رمي ومحمد 
صل���ى الل���ه عليه وس���لّم، إلى 
تلك الفترة من حقبة الفلس���فة 
اإلنس���انية والتنوير، ثّم من بقي 
يتبّن���ى أطروحاتها من بعد، وق���د انطلقت منها عجلة 
النهضة األوروبية، قب���ل أن تخنق كثيًرا من إيجابّياتها 
االجتاه���اُت املادي���ة واإلحلادية في فت���رة »احلداثة« 
املتأّخ���رة زمنّيًا ع���ن انطاقة النهض���ة علمّيًا وتقنّيًا 
وإنتاًج���ا، بل ميكن اعتبارها مهَد االنحراف الحًقا في 
مس���ار تطبيق القيم اإلنسانية املكتسبة في الغرب في 

احلقبة السابقة عموًما.

سبق وجوُد املسلمني منذ تلك الفترة ظهوَر اإلسام 
واملسلمني بنس���بة متزايدة مجّدًدا في القرن امليادي 
العش���رين، ويشير إلى ذلك وجود مساجد مضى على 
نش���أتها زهاء ثاثة قرون، كمس���جد »شفيتسنجن« 
جن���وب أملانيا م���ن الق���رن امليادي الثامن عش���ر، 
تخصيص مقابر للمسلمني كالتي ُخّصصت في برلني 
جلنود فرقة عسكرية من  املسلمني في جيش القيصر 

األملاني غليوم الثاني.))(

))(  هذا مّما يش���ير إليه كتاب »ماذا يريد اإلس���ام في أملانيا؟«، في ص 
 Muhammad Salim Abdullah: Was will der Islam  :(4-(0
وكان    .in Deustchland?, Gütersloh Verlag, Mohn, 1993
مؤلفه محمد سالم عبد الله، مدير »Archiv des Islam«، معتمًدا 
رسمّيًا وكنس���ّيًا كمصدر رئيس حول املسلمني في أملانيا لزمن طويل، 
إمّنا تش���ّكك بعض اجلهات في بعض ما يذكره، مثل بروفيس���ور أودو 
ش���تاينباخ، من معهد االستش���راق األملاني في هامبورج، كما ورد في 
الكتاب الصادر عن املركز »منظمات إسامية في أملانيا« الهامش رقم 
 Nils Feindt-Riggers und Udo Steinbach: «Islamische :((
Organisationen in Deutschland«, Deutsches Orient-Insti-

tut, Hamburg, 1997.

انتش��ار اإلس��ام في أوروب��ا بدأ عل��ى أرض 
أوروبا نفسها مع االحتكاك البشري المباشر، 
في نطاق التجارة، وكذلك بين طلبة العلم 
وأس��اتذتهم، وقطاعات أخرى على مستوى 
الفكر واألدب، وكان ذلك عبر األندلس، وفي 
جنوب القارة على البحر األبيض المتوس��ط، 
ال��ذي كان »بحي��رة إس��امية«، إضاف��ة إل��ى 

االحتكاك البشري عبر الحروب الصليبية.
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ويبدو كأّن البحوث املعاص���رة تتجّنب التركيز على 
»جذور تاريخية قدمية« لإلس���ام ف���ي أوروبا))(، بل 
تتجاوز غالًبا التنويه بأعداد كبيرة من املس���لمني في 
نطاق الهجرة بعد الثورة الش���يوعية في روس���يا، من 
شرق أوروبا إلى غربها، إضافة إلى املسلمني الوافدين 
ب���ني احلربني العامليتني من »املس���تعمرات« األوروبية 
س���ابًقا، كما هو احلال مع نس���بٍة عالية من مسلمي 
هولندا وبريطانيا وفرنس���ا، من الباكستانيني والهنود 

واإلندونيسيني وسواهم. 

وترّكز البح���وث املعاصرة على املوج���ة الثانية من 
الوافدي���ن بعد احل���رب العاملية الثاني���ة، وقد غلب 
عليهم أّنه���م من العمال الذين س���اهموا في حتريك 
عجلة االقتصاد في معظم البلدان األوروبية بعد دمار 
احل���رب العاملية الثانية، والنس���بة األعظم من هؤالء 
من تركيا واملغرب العرب���ي، ورافق تلك املوجة الثانية 
مزيٌد من املس���لمني املهاجرين من البلدان الشيوعية 
في شرق أوروبا، بعد رسوخ احلرب الباردة، ومعظمهم 

من أواسط آسيا والبلقان.

يفّسر هذا اإلطار التاريخي أّن البنية الهيكلية األولى 
للوجود البش���ري اإلسامي احلديث في أوروبا قامت 
على فئات اجتماعية أضع���ف عموًما، فمعظمها من 
الاجئني أو العمال األجانب، وبدأ ذلك يتبّدل تدريجّيًا 
في العقدين األخيرين من القرن امليادي العش���رين، 
مع ارتفاع نس���بة الوافدين من الطلبة، وتخّرجهم ثم 
اس���تقرار كثير منهم في البل���دان املضيفة، ثّم نتيجة 

ه���ذه إش���ارة تعميمي���ة ال تنفي وج���ود اس���تثناءات، مث���اٌل عليها   )((
»روبرخ���ت لورنس« رئي���س جلنة الش���ئون اخلارجية ف���ي املجلس 
النياب���ي األملاني، وأحد ق���ادة حزب املس���يحيني الدميقراطيني في 
كتاب���ه الصادر ع���ام 0)0)م حول تركي���ا وانضمامه���ا إلى االحتاد 
األوروب���ي؛ إذ يؤّك���د: )أّن من يتحدث ع���ن جذور ثقافي���ة أوروبية 
م���ن منطلق دين���ي ينبغي عليه بي���ان أنها جذور مس���يحية ويهودية 
 Ruprecht Polenz: Besser für Beide, :وإس���امية(. باألملاني���ة
Die Türkei gehört in die EU, Roger de Fick, Köln, 2010 

وانظر للكاتب تعريًفا بالكتاب في موقع »مداد القلم«: 
http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=1563

مواليد املهاجرين األوائل، مّم���ن يطلق عليهم وصف 
اجلي���ل الثاني والثال���ث، ولم يعد يصل���ح في الوقت 
احلاضر وصُف الوجود اإلس���امي ف���ي أوروبا بأنه 
وجود »وافدين.. والجئني.. وجاليات« وما شابه ذلك، 
فهم جزء عضوّي م���ن املجتمع���ات األوروبية؛ إذ إّن 
النس���بة األعظم منهم –تتراوح التقديرات بني ثلثني 
وثاثة أرباع- تتك���ّون من أهل الباد األصليني الذين 
اعتنق���وا اإلس���ام، ومن املواليد املس���لمني الذين ال 
يعرفون ألنفسهم مواطن أخرى غير البلدان األوروبية، 
ومن هؤالء املواليد حوالي 60% من املس���لمني في بلد 
كفرنسا، و))% في بلد كالدامنرك، ويضاف إلى هاتني 
الفئتني املس���تقّرون بعد إقامة طويلة لعّدة عقود، كما 
تتراوح نسب حملة اجلنسيات األوروبية بني بلد وآخر، 
فتصل إلى نصف تعداد املس���لمني ف���ي بلد كهولندا، 
وتناه���ز الربع في بلد كأملانيا، وال يعود ذلك إلى رغبة 
في االندماج أو عزوف عنه، إمنا إلى اختاف قوانني 

التجّنس في الدرجة األولى.))(

لم يسبق إجراء إحصاء لوجود املسلمني في أوروبا، 
ب���ل بقي تعدادهم دوًما –وال يزال- موضع التقديرات 
العامة، انطاًقا من األرقام واإلحصاءات حول األجانب 
ومواطنهم األصلية، وعندما يكتس���ب فريق من هؤالء 
اجلنس���يات األوروبية، يزول أخذهم بعني االعتبار في 
ذكر أعداد األجان���ب، وبالتالي يزول أيًضا في تقدير 
عدد املسلمني منهم غالًبا، وفي السنوات األخيرة فقط 

ل���م تبدأ جهات أوروبية باحلديث عن كون املس���لمني في أوروبا جزًءا   )((
عضوّيًا من مجتمعاتها إاّل حديًثا، وبصورة نادرة نسبّيًا، مثال ذلك: في 
اجللس���ة العامة الرابعة واخلتامية جلولة 3 سنوات أولى من مشروع 
»مؤمتر اإلسام في أملانيا« والتي انعقدت في برلني يوم 5)/009/6)م 
أكد اجلميع الرغبة في متابعة املشروع بعد االنتخابات النيابية التالية، 
ورأى وزي���ر الداخلية األملاني فولفجاجن ش���ويبلي آنذاك، أن املؤمتر 
أعطى مؤشًرا واضًحا على أن املس���لمني »أصبحوا جزًءا من أملانيا«، 
وميكن القول: إّن أملانيا من أواخر البلدان األوروبية التي بدأت تنطلق 
من هذا املنطلق، بعد بريطانيا وهولندا وفرنس���ا وسواها، وتشير إلى 
ذلك التقديرات الواردة في الفصل األول من كتاٍب منهجي حتت عنوان 
»نخب املسلمني في أوروبا« أصدره »املركز االحتادي للتوعية السياسية 

في أملانيا«: 
 Jytte Klausen: Europas muslimische Eliten, Bundeszentrale
  für politische Bildung, Campus Verlag, Bonn, 2006.
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)بعد 004)م( بدأت تظهر تقديرات حديثة تنطلق من 
أع���داد ذوي األص���ول األجنبية عموًم���ا أو املختلطة 
بالت���زاوج، في نط���اق املواطنني األوروبي���ني )ويبلغ 
هؤالء زهاء ربع س���كان أملانيا مثًا كما ورد على لسان 

املستشارة األملانية آجنيا ميركل عام 0)0)م(.))( 

وبدأت تقدي��رات عدد املس��لمني تراعي ذلك، 
على أنّها تبقى تقديرات غري مضمونة، ألسباب 

عديدة، يف مقدمتها:
)- تش���مل التقديرات من مصادر رسمية وجامعية 
غربي���ة أرقاًم���ا أكبر من الواقع بس���بب ذكر طوائف 
ال تعتبره���ا املصادر اإلس���امية من املس���لمني، مثل 
القاديانيني، والبهائيني )أعلن ممثلوهم رس���مّيًا أنهم 
فئة دينية مستقلة عن اإلسام(، والعلويني )من تركيا 

تخصيًصا(. 
)- توج����د باملقابل مخ����اوف من ذكر نس����ٍب عالية 
للمواطنني املس����لمني عموًما، بعضه����ا نتيجة ما يترتب 
وردت في موقع مجلة »شتيرن« األملانية يوم 008/8/8)م أرقام تقول:   )((
إن ع���دد ذوي اجلذور األجنبية ف���ي أملانيا 5.3) مليون من أصل 80 
مليون نسمة، وإن نسبة أس���رهم تعادل 5)% من األسر األملانية، نقًا 
عن مصادر الدوائر الرسمية في الواليات األملانية لشئون ذوي اجلذور 

األجنبية. 

على ذلك قانونّيًا وسياسّيًا، ومنها جتّنب استغال اليمني 
املتطّرف للتهويل من ارتفاع تلك النسب في حماته ضد 

اإلسام واملسلمني في أوروبا )أسلمة أوروبا!(.
3- غياب وجود جهة مركزية إسامية تتابع بنفسها 
تل���ك التقديرات بص���ورة إحصائي���ة منهجية، وعدم 
اهتم���ام التنظيمات اإلس���امية بذلك عل���ى امتداد 

عشرات السنني.
4- اعتماد مصادر رسمية في تقديراتها على بعض 
اجلهات غي���ر املعتمدة من جانب املس���لمني عموًما، 
واعتماد مصادر إس���امية حديثة نس���بّيًا على تلك 

التقديرات دون دراسة منهجية للتأكد من صحتها.
5- اقتص���ار كثير م���ن املصادر على ذك���ر أرقام 
تش���مل فقط الفئات السكانية من املسلمني في موقع 
»األقليات« في بلدان أوروبية غربية، دون أن تش���مل 
املس���لمني في البلقان في دول ذات غالبية إس���امية 
)ألبانيا، وكوسوفا، والبوسنة والهرسك( أو نسبة عالية 

من السكان )مقدونية، وبلغاريا(.

على ضوء ما س���بق جند أرقاًم���ا إجمالية متباينة 
للغاية، تتأرجح ما ب���ني 5) مليوًنا و30 مليوًنا، ويبدو 
عند التمحيص فيها أّن األرجح هو بلوغ عدد املسلمني 
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في االحتاد األوروبي زهاء )) مليون مس���لم، يضاف 
إليهم املس���لمون في البلقان خ���ارج االحتاد، ويناهز 
تعدادهم 8 مايني نس���مة. وم���ن املعروف أّن هذا ال 
يش���مل املس���لمني في تركيا التي تبق���ى خارج نطاق 
التقديرات، رغم اجلدل ما إذا كانت تنتس���ب جغرافّيًا 
إلى أوروب���ا أم ال، وإذا انضّمت إلى االحتاد األوروبي 
فعًا، فيمكن أن تصبح بعد بضع س���نوات أكبر دوله 

األعضاء سكاًنا، متقّدمة بذلك على أملانيا حالًيا.
ويبني اجلدول التالي خريطة وحجم توزع املسلمني 
عل���ى األقط���ار األوروبية؛ اعتم���اًدا عل���ى »الكتاب 
اإلحصائي السنوي 009)م« الصادر عن مجموعة من 
الباحثني من هولندا والواليات املتحدة األمريكية.. مع 

بعض التحفظات عليه.))(

جدول بأعداد املسلمني يف الدول األوروبية 
)مع التحفظ على املصدر(

املسلمون فيهاالدولة
6500000فرنسا

3400000أملانيا

00000)3بريطانيا

00000))كوسوفا

000000) )+ مليون مشرد(البوسنة والهرسك

0000)4)إيطاليا

000000)بلغاريا

950000هولندا

900000إسبانيا 

700000مقدونية

 Editor :الكتاب اإلحصائي للمس���لمني في أوروب���ا – اإلصدار األول  )((
in Chief Joergen S. Nielsen: Yearbook of Muslims in Eu-
 rope-Volume 1, Brillverlag, Ledien and Boston, 2009رغم 
غلبة النهج العلمي على محتويات الكتاب، لفت نظر كاتب هذه السطور 
احتواؤه على رقم ).3 مليوًنا لتعداد املسلمني في أملانيا، بينما سبقت 
اإلش���ارة إلى أن آخر التقديرات التي نشرتها وزارة الداخلية األملانية 

-قبل صدور الكتاب- بلغت بهم 4.3 مليون.

450000بلجيكا

400000السويد

340000النمسا

000))3سويسرا

قبرص – اجلنوب
قبرص - الشمال

(0000
(60000

40000)صربيا

0000))الدامنرك

50000)النرويج

50000)اجلبل األسود

70000رومانيا

67500كرواتيا

48000سلوفينيا

45000فنلندا

40000البرتغال

35000اليونان

500)3أيرلندا

0000)بولندا

8900لوكسمبورج

8000ليتوانيا

5000سلوفاكيا

5000مالطة

5000التفيا

4500استونيا

3000تشيكيا

8400)49)املجموع 

يضاف إلى ذلك مليون بوسني مسلم مشرد، واملسلمون 
في ألبانيا الذي يذكر املصدر عدم التمكن من ذكر 

عددهم، نتيجة تضارب كبير بني ما تقول به السلطات، 
وجهات تنصيرية، ومصادر إسامية.
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العزلة واالندماج.. بني جيلني من املسلمني:

تعّرض املس���لمون ف���ي أوروبا زمًن���ا طويًا –ما ال 
يق���ّل عن العقود الثاثة األخي���رة من القرن امليادي 
العشرين- التهامهم باالنعزال عن الوسط الغربي من 
حولهم، ويُذكر هذا العنصر في تعليل كثير من اجلوانب 
السلبية ألوضاع املسلمني الراهنة، مثل انخفاض نسبة 
التعليم بني الناش���ئة، باملقارنة م���ع أقرانهم من غير 
املس���لمني، وهو ما يعني حتميلهم املس���ئولية عن تلك 
األوضاع السلبية، إمّنا تبقى »العزلة« تهمة »تعميمية« 

تتطلب بيان بعض جوانبها باختصار:

)- كانت غالبية املس���لمني الوافدي���ن من الجئني 
وعمال أجانب على أدنى مس���توى ثقافي واجتماعي 
ومادي داخل بلدانهم األصلية، وبقي التعامل الرسمي 
واالقتص���ادي معهم فت���رة طويلة ال ينطل���ق إال من 
إس���هامهم كقوى عاملة في حتقيق مردود اقتصادي، 
فكانت العزلة نتيجة حتمي���ة للجهل باللغة والقوانني 
وبالظ���روف االجتماعية، ولنقص الطاق���ات الذاتية 
لكس���ر طوق العزلة، التي كانت املس���ئولية عنها في 

البداية على األقل مسئولية السلطات الرسمية.

)- في حقبة السبعينيات حتى أواسط الثمانينيات 
من القرن امليادي العش���رين، مع ارتفاع نسبة الطلبة 
والتجار والاجئني السياسيني من بلدان إسامية، ال 
ميكن احلديث عن »عزلة« بقدر ما ميكن احلديث عن 
»ذوبان« في املجتمعات األوروبي���ة الغربية، فالغالبية 
حملت معها توّجهات قومية ويسارية وغربية، وهو ما 
انعكس في ممارس���ة طريقة احلياة الغربية السائدة 
على نطاق واس���ع، قبل أن تتخذ الصحوة اإلسامية 

مسارها في أوساط اجليل الثاني من املسلمني.  

3- في بداية انتشار الصحوة اإلسامية انتشرت في 
أوساط التنظيمات وأنشطتها ميول »العزلة« بفهومها 
االجتماعي؛ خشية من املؤثرات السلبية للحياة الغربية 
-السيما ما ُسّمي ثورة الطلبة أو الثورة اجلنسية عام 
968)م وما تاها- على العقيدة والس���لوك األخاقي 

في الدرجة األولى، إال أّن ذلك لم يقترن بانتشار اجتاه 
»التشّدد والتطّرف« الذي يرد مع احلديث عن العزلة 
ومفعولها من جانب من يطرحها مع حتميل املس���لمني 

أنفسهم املسئولية عنها.

4- رغم ذلك ال يسري مفهوم العزلة حالًيا على النسبة 
األعظم من جيل الناشئة والشبيبة في أوساط الصحوة 
اإلس���امية أيًضا، فتركيز التنظيمات اإلسامية على 
األنش���طة العقدية والتعّبدية والثقافية، دون االهتمام 
الكافي بتأس���يس مراكز ومؤسسات اجتماعية وفكرية 
وثقافية ورياضية بطابع إسامي؛ ساهم –دون تخطيط 
مسبق- في انخراط الشبيبة املسلمة اندماجّيًا في هذه 
امليادين في نطاق ما يتوافر من مؤسسات لها، وأصبح 
عليهم االعتماد على أنفس���هم في محاولة التوفيق ما 
بني توّجهاتهم اإلسامية واملعطيات املتناقضة معها في 

املجتمع من حولهم.

5- رغ���م جميع ما يقال إعامّيًا للربط بني »العزلة 
الذاتية« للمس���لمني في أوروبا، وبني ظاهرة التطّرف 
وصوالً إلى االنزالق إلى االنتماء لتنظيمات استخدام 
العنف غير املشروع؛ فإن التقارير الرسمية، با فيها ما 
يصدر عن أجهزة األمن األوروبية )املخابرات وسواها( 
ال تصل بأقصى ما تذك���ره من تقديرات انتماء فريق 
من الشبيبة املسلمني إلى اجتاهات التطّرف والعنف، 
إلى أكثر من واحد في املائة من عموم املسلمني، وهي 
نسبة أدنى من انتماءات غير املسلمني من السكان إلى 
اجتاهات التطّرف والعنف، اليمينية واليس���ارية، هذا 
ناهيك عن ممارسة العنف غير املشروع؛ مّما ال يصدر 
إال عن نسبة متدّنية ال تكاد تُذكر عدًدا، وال تصل إلى 
إمكانية املقارنة بينها وبني ممارس���ة ذلك العنف من 

فئات أخرى كاليمني املتطّرف.))(

ش���هد العقد األول م���ن القرن امليادي العش���رين تصعي���ًدا كبيًرا   )((
بصدد االتهامات بالعنف والتطرف، وبات احلديث عن اإلس���ام في 
أوروب���ا مرّكًزا على منظور »احلرب ض���ّد اإلرهاب« ومنظور »املراقبة 
االستخباراتية«، إمنا كانت البداية لذلك قبل سنوات، أي قبل تفجيرات 
)00)م في نيويورك وواش���نطن، وشمل هذه التركيز الكتب واإلعام 
على نطاق واسع، با في ذلك ما يصدر مباشرة عن أجهزة املخابرات 

من تقارير دورية.
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ال ينفس���ح املجال للتفصيل فيما سبق، السيما من 
حي���ث دور السياس���ة والفكر واإلع���ام في صناعة 
أجواء معادية، وانتشار ما يسمى اخلوف املرضي من 
اإلسام))(، فنس���وق هنا مثاالً واحًدا لبيان املقصود 

بالفقرات السابقة: 

في مقالة نش���رها يوم 6)/0/8)0)م موقع »أملانيا 
اجلديدة« ))( يقول أس���تاذ م���اّدة اإلعام في جامعة 

زولينجن يورج بيكر:

»ورد في آذار/ مارس )00)م في صحيفة فرانكفورتر 
اإلملانية مقال جاء فيه: )إّن الشعوب اإلسامية املشرقية 
متخلفة اضطرارّيًا حتت تأثير الضغوط، واالستصغار 
من ش���أنها، والغباء، ومنع التقّدم، تخلًفا دون املستوى 
الثقافي الغربي براحل، فهم بشر عاطفيون، وحيوانات 
عقائدية، هائجة، عنيفة، كالبهائم املرمية في أس���واق 
البيع«... صحيح أّن هذا االستش���هاد بس���يط للغاية 
باملقارنة مع استش���هاد آخر ورد فيه: »يجب علينا أن 
نقي���م دار دعارة حيوانية ف���ي حديقة املدينة من أجل 
أولئك الرجال املس���لمني كيا يتعّرضوا باالعتداء على 

))(  بدأت تظهر كتب ومقاالت حتذر من اخلوف املرضي من اإلسام، وتشير 
إل���ى مصادره، ومن األمثلة الصارخة على طريقة صنعه كتاب »أنقذوا 
 Udo Ulfkotte: SOS Abendland, :»الغرب!.. أسلمة أوروبا املتسلّلة
 Die schleichende Islamisierung Europas, Kopp Verlag, 2008 

انظر التعريف به للكاتب في موقع »مداد القلم«: 
http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=1270 
ومن الكتب التي تتحّدث عن نش���أة الظاهرة وتطّورها كتاب »صورة املسلم 
 Kai Sokolowsky: :العدائية« حول نش���أتها وصانعيها وتفنيده���ا
Feindbild Moslem, Rotbuch Verlag, Berlin, 2009. 
انظر التعريف به للكاتب في موقع »مداد القلم«: 
http://www.midadulqalam.info/midad/modules. 
php?name=News&file=article&sid=1476
وم���ن األمثلة على الكت���ب التي تبنّي منهجي���ا دور اإلعام على هذا 
 Dr. Sabine Schiffer: :»الصعيد كتاب »عرض اإلسام في الصحافة
 Die Darstellung des Islams in der Presse. Sprache, Bilder,
Suggestionen. Eine Auswahl von Techniken und Beispie-
len. Ergon-Verlag, Würzburg 2005
Jlrg Becker, Neues Deutschland, 16.08.2010, in:      :انظر )((
http://www.neues-deutschland.de/artikel/177500.
 hysterische-glaubenstiere.html

الفتيات في احلديقة«، ويجمع بني هذين االستشهادين 
استخداُم تعبير احليوانات.... ثّم يورد األستاذ اجلامعي 
استش���هادات أخرى من الفترة ما بني 965) و005)م 
لش���خصيات سياس���ية وحزبية وإعامية معروفة من 
مختلف االنتماءات، ليق���ول تعقيًبا: »هذه لغة تصّنف 
البش���ر في مرتبة احليوانات، فيمكن بالتالي التعامل 
معهم تعامًا غير إنس���اني دون وخز ضمير، وال مكان 
ملثل تلك اللغة في ظل نقاش دميقراطي... ويتوزع ذلك 
التشبيه بمارسات جنس���ية حيوانية بصورة متكافئة 
ما بني األحزاب املسيحية واالشتراكية، وال يصدر عن 
هامش املجتمع، وكان االستش���هاد األول املذكور أعاه 
من جانب أواّل أونس���يلد باركيفيتش، صاحبة دار نشر 
س���وركامب، وهي بذلك ذات تأثير واس���ع النطاق في 
األوساط الثقافية اليس���ارية، واالستشهاد الثاني من 
جانب س���وزانه فينتر، السياسية النمساوية من حزب 
الليبراليني النمس���اوي اليميني املتط���رف. واضح أّن 
العداء لإلسام يصدر عن اليسار واليمني، عن النساء 

والرجال«.

هذه مقتطفات من مقالة واحدة، منش���ورة حديًثا، 
باستش���هادات متثل غيًضا من فيض ما انتش���ر على 
مدى عدة عقود، وإذا كانت ال تعطي بالضرورة صورة 
متكاملة املعالم عن مجموع املوقف الرسمي والسياسي 
والكنسي والثقافي جتاه الوجود اإلسامي في أوروبا، 
فهي تكش���ف –كمثال- عن خطأ الص���ورة التعميمية 
القائلة: إّن هذا العداء، أو اخلوف املرضي من اإلسام 
في أوروبا، هو من صنع اجتاه معنّي، مع توجيه أصابع 

االتهام إلى اليمني املتطّرف فقط.

وفي هذه األجواء ال يس���هل اجلواب على الس���ؤال 
املطروح باس���تمرار: ما الذي ينبغي على املسلمني في 
أوروب���ا صنعه على طريق اندم���اج إيجابي يجمع بني 
جن���اح املواطنة في الدول التي يعيش���ون فيها، وباتوا 
جزًءا من واقعها ومستقبل مجتمعاتها، وجناح احلفاظ 
على متيزهم بالهوية اإلسامية، وهو ما ال ميكن -دون 
حتقيقه- أن يسري مفعول »حرية املعتقد« على أرض 
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الواقع؟

في مطلع 009)م تابع كاتب هذه السطور التناقض 
بني بع���ض التصريحات اإليجابية وواقع املمارس���ات 

السياسية، وكان من ذلك على سبيل املثال:))(

ق���ول رئيس الوزراء البريطاني الس���ابق توني بلير قبل 
سنوات: »إن األصوات املتطرفة حتظى باهتمام إعامي ال 
يتناسب مع حجمها، وحتجب عن العالم الصوت اإلسامي 
املعتدل واحلقيقي«. وتعليق محمد شفيق باسم »مؤسسة 
رمضان« الش���بابية اإلس���امية في بريطانيا: »احلكومة 

ا في صياغة ما تعلن  ماهرة جّدً
عنه، ولك���ن ال يص���در الكثير 
عنها عن���د الوصول إلى التنفيذ 
بلير  وحكومة  بصورة جوهرية.. 
أقدمت على كثير من التشريعات 
على  تنط���وي  التي  القانوني���ة 
التمييز ضد املسلمني، كما أن ما 
فعلته في العراق وأفغانستان زاد 

من وطأة اإلرهاب«، وال يبدو من »االستراتيجية اجلديدة« 
حلكومة براون –السابقة في هذه األثناء- أنها قد خرجت 

عن هذا اخلط العام عموًما.

أو ق���ول د. آلبريخ���ت ماجن، رئيس جلن���ة اندماج 
األقليات ف���ي فرانكفورت بأملاني���ا: »ال نحاول اقتاع 
الناس من جذورهم، بل نريد نش���ر اإلدراك أننا نعيش 
في مجتمع متعدد الثقافات«.. وانتقاد د. فيرنر شيفاور، 
من جامعة فرانكفورت »قي���اَم بعض قطاعات اإلعام 
الغربي بدور كبير إللصاق )تهمة اإلرهاب( باملسلمني«.

 وه���ذه أقوال تتناقض أيًض���ا مع عدم رصد جهود 
رس���مية تواجه هذه الظواهر على أرض الواقع، الذي 
عبَّرت عنه مثًا وزيرة املغتربني الس���ورية سابًقا بثينة 

انظر للكاتب: »مستقبل اإلسام بني الشباب والكهول« في موقع مداد   )((
القلم:

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?nam
e=News&file=article&sid=1179

ش���عبان أثناء مؤمتر انعقد في دمشق ببادرة أملانية 
ع���ام 006)م، بقولها: »أفض���ل طريقة لاندماج هي 
قبول الغرب للمس���لمني على أنهم ج���زء ثقافي منه 
ومصدر ِغًنى ل���ه، وعلى القوانني واحلكومات الغربية 
تفّهم ثقافة اإلسام ألن لديه الكثير مما يغني اإلنسان 

في الشرق والغرب«.

ويش���هد على احلاجة إلى جهود رسمية ما ورد في 
»دليل ش���ئون االندماج« الصادر بنسخته األولى قبل 
5 أع���وام )005)م( عن مفوضي���ة االحتاد األوروبي، 
وه���و يؤك���د أن »االندماج ال 
يتحقق عب���ر طريق في اجتاه 
واح���د فق���ط، ب���ل ينبغي أن 
تكون املجتمعات األوروبية على 
املهاجرين  الحتضان  استعداد 
أيًض���ا«، ثّم يب���ني تبًعا لذلك 
ينبغي صنعه -ولم  الكثير مما 
يُصنع- على أصعدة اخلدمات 

والسكن والقطاع االقتصادي وغيره.  

اإلقصاء والتطويع.. بني جيلني من السياسيني:

في العقود األولى بعد احلرب العاملية الثانية لم تكن 
ميول االنعزال خوًفا على العقيدة واألخاق من جانب 
املسلمني وحدها هي العنصر الفّعال في طبيعة تطّور 
الوجود اإلس���امي في أوروبا، إمّنا كان إلى جانبها، 
بفع���ول مماثل، عنصر اإلقصاء م���ن جانب صانعي 
القرار السياس���ي واالقتصادي والثقافي أيًضا. ومع 
انتش���ار ما عرف بثورة الطلبة أو »الثورة اجلنس���ية« 
ابتداء من عام 968)م، والتي صنعت اجتاًها ش���امًا 
ملناحي احلي���اة، اإلباحية اجتماعّيًا، واملتحّررة بفهوم 
احلرية املطلقة سياس���ّيًا واقتصادّيًا، اس���تمّر إقصاء 
أصح���اب التوّجهات اإلس���امية، وإب���راز أصحاب 
التوّجهات العلماني���ة املتغّربة بصورة منهجية –وليس 
ا في  مثال سلمان رشدي وتس���ليمة نسرين مثاالً شاّذً
ه���ذا اإلطار- وكانت مش���اركة العالم العربي كضيف 

في العق��ود األولى بعد الحرب العالمية الثانية 
ل��م تكن مي��ول االنع��زال خوًف��ا عل��ى العقيدة 
واألخ��اق م��ن جان��ب المس��لمين وحده��ا ه��ي 
العنص��ر الفّع��ال ف��ي طبيع��ة تط��ّور الوج��ود 
اإلس��امي ف��ي أوروب��ا، إّنم��ا كان إل��ى جانبه��ا، 
بمفعول مماثل، عنصر اإلقصاء من جانب صانعي 

القرار السياسي واالقتصادي والثقافي أيًضا.
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شرف في معرض كتب فرانكفورت الدولي سنة 004)م 
مناسبة أظهرت للعيان حصيلة هذه اجلهود.))(

وال ينفي ذلك تأكيد وجود قصوٍر من جانب أصحاب 
التوجهات اإلسامية عن التحّرك بفاعلية في امليادين 

الثقافية واألدبية والفنية والفكرية عموًما.

لقد حتّولت صيغة العزلة واإلقصاء حتّوالً جذرّيًا مع 
مطلع التس���عينيات من القرن امليادي العشرين، إلى 
صيغة العداء والتطويع )قبل سنوات عديدة من وضع 

ى اإلرهاب ف���ي محور  ما يُس���مَّ
وسواها(،  السياس���ية  التحركات 
وكأّن إش���ارة البدء لها كانت مع 
طرح ش���عار »اإلسام عدّو بديل« 
عقب س���قوط الش���يوعية، وكان 
للشئون  السنوي  املنتدى  ذلك في 

األمني���ة العاملية في ميونيخ عام )99)م، على لس���ان 
ديك تش���يني، وزير الدفاع األمريك���ي آنذاك ونائب 

الرئيس األمريكي بوش االبن الحًقا.

ل���م يعد الغالب ف���ي املواقف والوثائق السياس���ية 
–كوثائ���ق حلف ش���مال األطلس���ي- وف���ي املواكبة 
السياسية؛  للتوجهات  الناش���طة  والفكرية  اإلعامية 
يعتم���د على مح���ور الربط بني اإلس���ام والتخلّف، 
فانتش���رت أطروحات جديدة كاألصولية اإلس���امية 
مقّدمة لإلرهاب اإلس���امي الحًقا، وضرورة حترير 
املرأة من اضطهادها إس���امّيًا، والذي حتّول واقعّيًا 
إلى »اضطهاد تقنيني« حلجابها ولعملها الحًقا، وظهر 
في التسعينيات عدد كبير من الكتب واملواقع الشبكية 
املوّجهة إل���ى العاّمة، في صيغة قص���ص، أو كتابات 
بعيدة عن التزام املنهج العلمي، تشير إلى اخلّط العام 
في مضامينها االستش���هاداُت املشار إليها في مطلع 
))( التفاصيل في مقالتني للكاتب في »إسام أون الين« و»إسام ويب«: 
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Artic
leA_C&cid=1181064120838&pagename=Zone-Arabic-
MDarik%2FMDALayout
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article
&lang=A&id=73982

هذه الفقرة؛ فبات العداء لإلس���ام منهًجا متبًعا، كما 
تبنّي ذلك دراس���ات منهجية منصفة، سبقت اإلشارة 
إل���ى بعضها، ومنها أيًضا: »العداء لإلس���ام والعداء 

للسامية.. دراسة مقارنة«.))(

وينسجم نشر العداء لإلسام مع محاولة املسئولني 
تس���ويغ الهجمة العسكرية الكبرى على أكثر من موقع 
في العالم اإلس���امي، أبرزها أفغانس���تان والعراق، 
بينما يش���ير ظهور املزيد من الكتب املنصفة إلى بذور 
العقد  التي ظه���رت في  التحّول 
األّول من القرن امليادي احلادي 
والعشرين، فتصعيد العداء صنع 
ا، وله���ذا أهمية  رّد فع���ل مضاّدً
التعامل  تط���ّور  كبيرة في رصد 
مع الوجود اإلسامي في أوروبا، 
على مختلف املس���تويات، السيما 
الفكرية واجلامعية، ويش���هد على ذلك كمثال من بني 
أمثلة عديدة، التفاعل مع ما ُعرف باإلساءات الكبرى 
-نطلق عليها الكبرى لوجود إس���اءات سابقة والحقة 
باس���تمرار- ملقام النبّوة، فكان ذلك التفاعل من وراء 
رصد ميزاني���ة خاصة وعامني كاملني من الدراس���ة 
الستصدار كتاب بعنوان »محمد.. احلياة واألسطورة« 
ملستشرق معروف، هو بروفيسور ) تيلمان ناجل(، في 
)05) صفحة، ميكن التنويه بتوّجهاته عند اإلشارة إلى 
أنه بدأ بطرح فرضية أن محمًدا صلى الله عليه وسلّم 
مجّرد أس���طورة، ولم يكن له وجود في التاريخ، وهي 
فرضية طرحتها باحثة أمريكية سابًقا، ورغم استبعاده 
صّحة تلك الفرضية »ميكن التكّهن بأن ذلك استهدف 
من جانب املؤّلف إضفاء صفة اإلنصاف املنهجي لنفسه 
في بقية كتابه« لم تدع فصول الكتاب أسلوًبا إال واتبعه 
املؤّلف للتشكيك في سائر ما ورد في السيرة املطّهرة، 

عداء السامية وعداء اإلسام – مقارنة:   )((
Dr Sabine Schiffer und Constantin Wagner: Antisemitis-
mus und Islamophobie - ein Vergleich, HWK Verlag, 2009.

انظر التعريف به للكاتب في موقع »مداد القلم«:
http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?nam
e=News&file=article&sid=1363

ينسجم نشر العداء لإلسام مع محاولة 
المسئولين تسويغ الهجمة العسكرية 
الكبرى على أكثر من موقع في العالم 

اإلسامي، أبرزها أفغانستان والعراق
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وص���در الكتاب عن دار نش���ر متخصصة في إصدار 
الكتب املدرسية واجلامعية، وسرعان ما تبّنى عدد من 
دور االستشراق اجلامعية اعتماد هذا املؤلَّف اجلديد 

إلى جانب املصادر االستشراقية القدمية.))(

ل���م ميض وقت طويل إال وأق���دم الباحث اجلامعي 
بروفيس���ور ماتياس روهي، على إص���دار كتابه القيم 
بعنوان »الش���ريعة، في التاريخ وفي الوقت احلاضر« 
ففّند فيه –وفق املنظ���ور الغربي لألديان- كثيًرا مّما 
يقال عن اإلسام وشريعته ونبّيه صلّى الله عليه وسلّم 

من منطلق العداء.))(

لم تعد الس���احة الفكرية واإلعامية على اإلطاق 
كما كانت من قبل، حافلة بالعداء خالية من اإلنصاف، 
بل على النقي���ض من ذلك، ميكن الق���ول: إن تنامي 
ع���دد املواقف املنصف���ة في ثنايا الكثي���ر من الكتب 
واملق���االت)3(، عاوة على املؤّلفات املنصفة في صيغة 
كتب ودراس���ات منهجية عديدة، أصبح ظاهرة تسمح 
بالقول: إن التغيير بهذا االجتاه أخذ طريقه على نطاق 

واسع، ويصعب تصّور وقوع نكسة على صعيده.
»محمد.. احلياة واألسطورة«:  )((

Tilman Nagel: Mohammed, Leben und Legende, Olden-
bourg Verlag, München, 2008.

))( »الشريعة، في التاريخ وفي الوقت احلاضر«:
 Mathias Rohe: Das islamische Recht: Geschichte und
Gegenwart, Beck Verlag, 2009

ال ميكن حصر ما يترّدد في ثنايا الكتب واملقاالت بطبيعة احلال، إمنا   )3(
يتبني املقصود من خال مثال م���ا ورد بقلم الكاتب يورجن تودنهوفر 
بعن���وان »ملاذا تقتل يا زيد؟« حول املقاومة في العراق، وهو يقول مثًا: 
»لم أق���رأ كتاًبا أكثر إثارة وقدرة على اس���تخدام الكلمات مثل العهد 
القدمي )التوراة(، وال كتاًبا ينشر إحساس احملبة بني أوراقه مثل العهد 
اجلديد )اإلجنيل(، وال قرأت كتاًبا حافًا بروح العدالة في طّياته مثل 
القرآن، ال���ذي يخترق بإبداعه الباغي حت���ى احلاجز الذي تصنعه 

الترجمات الضعيفة لنصه العربي«.
انظر التعريف به للكاتب في موقع »مداد القلم«:

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?nam
e=News&file=article&sid=832
واجلدي���ر بالذكر أّن جامعات عديدة بدأت تتناول اإلس���ام والوجود 
اإلسامي في الغرب بدراس���ات وبحوث علمية منهجية، وإنشاء كراسي 
تدريس جامعي، ومشاريع إلعداد األئمة واملدرسني، بصيغ تتجاوز اإلرث 
الثقيل من حقبة االستش���راق الكنسي والعداء االستعماري، وال تخلو من 

عقبات جديدة، ولكنها ال تخلو أيًضا من التعاون مع جهات إسامية.

ال ينفي ما سبق استمرار احلرص عموًما على عدم 
متكني اإلسام واملسلمني من التحّرك دون »ضوابط« 
مس���تمّدة من الرؤى العلمانية املس���يطرة سياس���ّيًا 
واجتماعّيًا، وهذا م���ا ميكن إعطاؤه عنوان »التطويع« 
بعد اس���تحالة اإلقص���اء املطلق –وس���يرد احلديث 
عنه الحًقا- ولم ينتش���ر هذا التوّج���ه اعتباًطا، فقد 
طرحت معاملَه الرئيس���ة رؤى ارتيادية )استراتيجية( 
غربي���ة عديدة، كان من أبرزها الدراس���ات الصادرة 
–واملعروفة عموًما- عن مؤسسة راند األمريكية، حول 
ما أسمته »اإلس���ام املدني الدميقراطي« و»الشبكات 
اإلس���امية«، وواكبتها أطروحات مشابهة في الساحة 
الفرنس���ية التي تُعتبر العلمانية فيها أرس���خ منها في 
أقطار أوروبية أخرى، ومن ذلك ما ُطرح حتت عناوين 
»عوملة اإلس���ام«، و»جتربة اإلس���ام السياسي« في 
كتابني حتت هذا العنوان للمؤلف الفرنس���ي »أوليفيه 
روا«، صدرت ترجمتهما بالعربية عن دار »الس���اقي« 

في لندن وبيروت.

كما لم ينقطع في الوقت نفسه طرح التعامل مع الوجود 
اإلسامي في أوروبا من منظور »اإلرهاب.. واألمن«، 
ومن ذلك مثًا اإلعان البريطاني يوم 4)/009/3)م 
عن »استراتيجية جديدة ملكافحة اإلرهاب«، والتصريح 
بخاوف عدد من املسئولني عن التنظيمات اإلسامية 
من مزيد من التشدد جتاه املسلمني في بريطانيا حتت 
ستار تش���ريعات قانونية، وإجراءات إدارية شبيهة با 
ُعرف حتت عنوان القوانني االستثنائية بعد تفجيرات 

نيويورك وواشنطن عام )00)م. 

ومنه���ا أيًضا حملة مداهم���ات واتهامات في والية 
بافاري���ا األملانية، ُكش���ف عنها ي���وم 9)/009/3)م، 
واستهدفت سبعة من الناشطني إسامّيًا من منظمات 
إس���امية معروف���ة، وانط���وت على تصعي���د نوعية 
االتهامات ومضامينها باملقارنة مع ما كان في حمات 
س���ابقة، فضًا عن ازدياد نسبة مداهمات املساجد، 
وحظ���ر العديد من اجلمعيات اخليرية بدعوى دعمها 
»أبناء الشهداء« في فلسطني، وبالتالي –وفق املواقف 
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الرسمية لتعليل ذلك- تشجيع من يقوم بعمليات عنف 
مع االستعداد للشهادة خالها.

تط���ّور العمل التنظيم���ي.. بني العوائ���ق الذاتية 
واخلارجية:

ميكن اعتبار أواس���ط الس���تينيات امليادية البداية 
لقيام عمل إس���امي منظم في أوروب���ا، اعتمد على  
األف���واج األولى من الطلبة الوافدي���ن، بعد تنظيمات 
أقيمت على أس���اس املصليات التي أنش���أها العمال 
املس���لمون من قبل، وساهم في تطّور العمل التنظيمي 
االرتفاع التدريجي لنسبة أصحاب القدرات املالية من 
املسلمني، كأصحاب االختصاصات اجلامعية واملهنية 
املهاجرين إلى أملانيا ألس���باب سياسية أو اقتصادية، 
أو اخلريجني من الطلبة الوافدين سابًقا، عاوة على 
تراجع التي���ار العلماني والقومي بعد 967)م، وارتبط 
تط���ّور عمل التنظيمات اإلس���امية بتأثي���ر االنتماء 
املذهبي، الس���ّيما ما بني السّنة والش���يعة، واالنتماء 
احلركي، ف���ي نطاق املراكز والتنظيمات اإلس���امية 
ذات الغالبي���ة العربية تخصيًص���ا، وكانت العاقات 
بينه���ا صورة طبق األصل عن العاقات وتطّورها على 
مستوى التنظيمات احلركية األّم في البلدان العربية، 
بينما بقي لانتماء القومي دوره في أوساط املسلمني 
من غير العرب، الس���ّيما األت���راك. وتركت األحداث 
السياس���ية الكبرى في البلدان اإلسامية أثرها على 
طبيعة األنش���طة في نطاق التنظيمات اإلسامية في 
أوروبا، ومن أبرزها أحداث قضية فلسطني وما حولها، 

والثورة اإلسامية في إيران وآثارها اإلقليمية.

ال ميكن تبًعا ملا س���بق وضع خارطة واضحة املعالم 
للتنظيمات اإلس���امية م���ع نهاية الق���رن امليادي  
العش���رين، بينما جند الحًقا ازدياد محاوالت التنسيق 
والتع���اون بني املنظمات القائم���ة، جنًبا إلى جنب مع 
ازدياد التركيز على القضايا املباشرة املتعلّقة بالوجود 
اإلس���امي في الغرب، بدالً من التركيز س���ابًقا على 

أحداث العالم اإلسامي.

س���اهم ذلك في تطّور بطيء لعاق���ة التنظيمات 
اإلسامية مع السلطات في البلدان األوروبية، وانتقالها 
من مرحلة التوّتر الش���ديد إلى مرحلة »محاولة« إزالة 
مواط���ن التوّتر، عاوة على البح���ث عن حلول عملية 
للمش���كات الناشئة؛ نتيجة ارتفاع نسبة املسلمني في 
امل���دارس واجلامعات واملؤسس���ات املهنية وغيرها.. 
وبالقدر نفسه نشأت مواطن توّترات تنظيمية جديدة 

على مستوى العاقة بني األجيال.

ميكن القول: إن املس���ئولية ع���ن صناعة القرار في 
معظم التنظيمات اإلس���امية »متوارثة« ليس بعنى 
القرابة األس���رية، وإمنا بعنى القراب���ة »احلركية«، 
فا تزال غالبية املس���ئولني عن ه���ذه التنظيمات من 
اجليل السابق، جيل الوافدين، بينما تواجه التنظيمات 
مشكات مرتبطة في الدرجة األولى باجليل اجلديد، 
الذي ميثل عل���ى أرض الواقع ج���زًءا من املجتمعات 
األوروبي���ة، ويواجه مش���كاته املباش���رة معها، بدًءا 

باملدرسة وانتهاء بكان العمل.

إن املراك���ز واالحت���ادات واجلمعي���ات وغيرها من 
التنظيمات اإلسامية التي أُنشئت قبل عقود، قّدمت 
خدمات ُجلّى لوجود اإلس���ام واملسلمني في أوروبا، 
وكان وجودها وأنش���طتها وجهود م���ن قام عليها من 
األركان احلاس���مة في احلفاظ على إسام املسلمني، 
وانتش���ار الصح���وة ف���ي صفوفه���م، وتأمني بعض 
االحتياجات األساس���ية لهم، من حيث أداء العبادات، 
وحتصي���ل املعرفة اإلس���امية، والتربية الس���لوكية، 
وتأمني متطلبات معيش���ية أخرى ب���دًءا بالذبح على 

الشريعة اإلسامية انتهاء باملقابر اإلسامية.

هذا احلديث يصف حقب���ة ماضية، والتفصيل فيه 
ميكن أن يطول، إمنا يأتي ذكره عمًدا قبل اإلشارة إلى 
السلبيات دفًعا مِلا قد يثير االنطباع أو الوهم كما لو لم 

تكن توجد إيجابيات، وليس هذا صحيًحا.
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ميكن االكتفاء بصدد بعض السلبيات املقصودة 
بتعداد بعض العناوين األساسية:))(

)- البنية الهيكلية ملعظ���م التنظيمات القائمة بنية 
بلغت مرحل���ة الكهولة، إن لم نقل الش���يخوخة، وقد 
قامت حتت تأثير ظ���روف زمنية وموضوعية تختلف 

اختاًفا جذرّيًا عما هو سائد اليوم.

)- م���ن ذلك على وج���ه التخصي���ص غلبة طابع 
»تنظي���م جاليات وافدة« مع ما يعني���ه ذلك من تأثير 
األساليب والوس���ائل وطرق التفكير والتعامل الوافدة 
م���ع الوافدين من مواطنهم األصلية، بينما أصبح أكثر 

من ثلثي املس���لمني ف���ي أوروبا من 
الفئات املستوطنة، التي تشكل جزًءا 

عضوّيًا من املجتمع.

3- أغلب املسئولني )أي القيادات( 
في العمل اإلس���امي في أوروبا، 
من مراكز وروابط، يس���ري عليهم 
ما يسري عليها من حيث الوصول 
إلى مرحلة الكهولة وجتاوزها، ومن 
حيث غلبة »فكر الوافدين« عليهم، 

بينما جند أن السواد األعظم من املسلمني املترددين 
على املساجد واملصليات واملراكز اإلسامية هم من 
جيل الشبيبة، وهم في سن العطاء املطلوب، ويتمتعون 
بيزات أخرى عديدة، بدًءا باستيعاب املجتمع الذي 
ُولدوا ونش���ئوا فيه، وطرق تفكيره وأساليب التعامل 
معه والتأثير عليه، انتهاء باستيعابهم األكبر لوسائل 
العص���ر احلديثة، وقدرتهم عل���ى توظيفها لتحقيق 

توجد مصادر عديدة حول التنظيمات اإلس���امية ف���ي أوروبا، إمّنا   )((
ال تخرج عن نط���اق التعداد والرؤية لها من خ���ارج نطاقها، بنظور 
غربي غالًبا، أو بنظور جهات مس���لمة أق���رب إلى االرتباط بجهات 
ا أو أخطاء جسيمة بالضرورة، إمّنا  رسمية وكنسية، وال يعني ذلك غلّوً
يفتقر واضعوها إلى املعرفة من الداخل عبر املعايش���ة املباشرة، وهي 
ما تعتمد عليه املاحظات التالية في النص، مع اإلش���ارة إلى ش���روع 
اجلهات الرس���مية حديًثا في االس���تعانة ببعض اخلريجني املسلمني 
للتوصل إلى دراسات منهجية حول واقع التنظيمات اإلسامية ومدى 

متثيلها للمسلمني.

األهداف املرجوة.

4- إن التركيز على التميز االنتمائي اإلسامي كما 
مارس���ته التنظيمات اإلسامية في عقود ماضية كان 
ضرورة، الس���يما في مواجهة ما غلب على املجتمعات 
األوروبية واإلسامية آنذاك، ومتثل في تيارات رافضة 
للدين ومعادية له، ويختلف الوضع اآلن من حيث ارتفاع 
نسبة املتأثرين في تصوراتهم وواقع حياتهم بالصحوة 
اإلسامية، كما يختلف بارتفاع نسبة املعرفة باإلسام 
ف���ي الغرب، رغ���م املظاهر العدائي���ة والتحريضية. 
واستمرار التميز مطلوب، ولكن دون أن يفقد ضوابطه، 
كيا يتح���ّول إلى تقوقع وعزلة، 
أو يدعم مظاهرهما املنتش���رة 
حت���ى اآلن، فيصبح عقبة في 
طريق االندماج اإليجابي بشقي 
واالنتماء  األوروبي���ة  »املواطنة 
اإلس���امي« مًعا ف���ي الوقت 

احلاضر.

التنظيم���ات  ممارس���ة   -5
اإلميان  إلى  للدعوة  اإلس���امية 
واألخ���اق والعبادات في حقبة ماضية كانت ضرورية 
للغاية، وق���د حققت كثيًرا من أهدافه���ا، وال تنقطع 
احلاجة إليها اآلن وفي املس���تقبل أيًضا، إمنا احلاجة 
ف���ي الوقت احلاض���ر كبيرة وماس���ة وحيوية إلى ما 
يرتبط بيادين أخرى عملية، ب���دًءا بقضايا حضانة 
األطفال والتدري���س، وعاقة أولياء أم���ور التامذة 
املسلمني باملس���ئولني في املدارس والدوائر الرسمية، 
وعاقة الطلبة والطالبات بزمائهم من غير املسلمني 
وبأطقم التدريس في اجلامعات، مروًرا بقضايا األسرة 
واملجتم���ع، وتنمية املواه���ب والتخصصات، والتعامل 
مع النقابات وأرباب العمل، والتأثير على املس���تويات 
الفكري���ة واألدبية والفنية واإلعامية، انتهاء بالتفاعل 
مع التيارات واألحزاب السياسية ومراكز القوى املؤثرة 

على صناعة القرار التشريعي القانوني وغير ذلك.  

إن التركيز على التميز االنتمائي اإلسامي 
كما مارسته التنظيمات اإلسامية في عقود 
ماضية كان ضرورة، السيما في مواجهة ما 
غلب على المجتمعات األوروبية واإلسامية 
آن��ذاك، وتمث��ل في تي��ارات رافض��ة للدين 
ومعادية ل��ه، ويختلف الوضع اآلن من حيث 
ارتف��اع نس��بة المتأثري��ن ف��ي تصوراتهم 

وواقع حياتهم بالصحوة اإلسامية .
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اس���تهداف جيل الناش���ئة والش���بيبة.. والطاقات 
اجلديدة:

إذا كان���ت »عوملة اإلس���ام« أو علمنت���ه، أو إيجاد 
م���ا يوصف أحياًنا باإلس���ام األوروبي من املرتكزات 
الرئيس���ة في أي رؤية ارتيادية »اس���تراتيجية« غربية 
مس���تقبلية، فإن العنصر احلاس���م على هذا الصعيد 
هو تركيز االهتمام األكبر على جيل األطفال والناشئة 
والشبيبة من املسلمني، وهو ما ال ميكن استبعاد التكّهن 
بصدده أّنه يريد »تطويع« تطّور الوجود اإلسامي في 

أوروبا للرؤى العلمانية السائدة فيها، 
مّما ميثل معضلة ال يس���هل اجلمع 
فيها بني اندم���اج إيجابي ال يقترن 
بالذوبان ف���ي املجتم���ع، وال يلغي 
الهوية اإلس���امية للمسلمني، وبني 
إيج���اد صيغة توافقي���ة بني تطبيق 
اإلس���ام في بلدان غالبية سكانها 
من غير املس���لمني، وب���ني القوانني 

واألعراف السائدة فيها.  

بع���ض املظاهر »الس���لبية« لهذا االهتم���ام بجيل 
املس���تقبل موجودة منذ فترة بعيدة، ويُذكر على سبيل 
املثال كيف حاولت حكومة املستش���ار األملاني هلموت 
ك���ول في ثمانينيات القرن امليادي العش���رين، إغراء 
الشبيبة بالتجّنس وإغراء اجليل األكبر سّنًا بالرحيل، 
فصدرت قوانني تس���ّهل على الش���بيبة البقاء بقصد 
االستقرار والتجّنس، حتى وإن لم يبلغ الشاب/ الشابة 
الس���ن القانونية، أي الثامنة عشرة من العمر، مقابل 
قوانني بإعطاء منحة مالية ملن يرغب من اجليل األكبر 

سّنًا في الرحيل إلى »بلده األصلي«.

غ���اب مفعول هذه القوانني وأمثالها بعد أن تبنّي أن 
انتشار الصحوة اإلسامية يش���مل جيل الشبيبة في 
الدرجة األولى، أو بتعبير آخر بعد أن ظهر أن مستقبل 
الوجود اإلس���امي في أوروبا مرتبط بتوّجهات هذا 

اجليل. 

مع اخللل في التطّور الس���كاني في أوروبا عموًما؛ 
نتيج���ة نق���ص املواليد م���ن أهل الب���اد األصليني، 
وارتفاعها في أوس���اط ذوي األصول األجنبية السيما 
املسلمني، ارتفعت نس���بة جيل األطفال والناشئة في 
مؤسس���ات التعليم با يتجاوز مع���ّدالت وجود عموم 
املسلمني بني السكان؛ إذ تبلغ نسبة التاميذ املسلمني 
في املدارس األملانية –مثًا- حسب املصادر الرسمية 
حوالي 5)% وس���طّيًا، مقابل نسبة من املسلمني تعادل 
حوالي 5% من الس���كان، وهذا ما يسري على معظم 

بلدان غرب القارة األوروبية.

وارتف���ع بتأثير ذل���ك اهتمام 
املسلمني،  بالتاميذ  الس���لطات 
جنًبا إلى جنب مع ارتفاع االهتمام 
لتدري���س  بإيج���اد »ضواب���ط« 
اإلسام، وكان من أوضح األمثلة 
على ذلك في أملانيا أن مش���روع 
»مؤمتر اإلس���ام« احلواري بني 
الس���لطات االحتادية واإلقليمية من جهة وممثلني عن 
املنظمات اإلسامية الكبرى مع إضافة أفراد اختارتهم 
الس���لطات –معظمهم من املس���لمني العلمانيني- قد 
استغرق 3 أعوام )006)-009)م(، وكان من أهم النتائج 
التي أس���فر عنها الدعوة إلى التركيز على مش���اريع 

تدريس اإلسام وأوضاع التاميذ املسلمني.))(

وصارت املشكلة احلقيقية هي التعامل مع التاميذ 
املس���لمني، الس���يما اإلناث داخل امل���دارس، وأثارت 
أص���وات علماني���ة إعامية عديدة ذل���ك في الفترة 

في اجللس���ة العامة الرابعة واخلتامية للمؤمتر خّصص وزير الداخلية   )((
األملاني فولفجاجن ش���ويبلي جزًءا كبيًرا من كلمته االفتتاحية للحديث 
عن تدريس اإلسام في املدارس األملانية، مبيًنا وجود إجنازات حتققت 
على هذا الطريق، وأهمها أن الواليات األملانية -باعتبار التدريس من 
اختصاصها- نشطت على هذا الطريق بشكل ملحوظ، ودعا شتويبلي 
إل���ى تعزيز العمل إلدراج اإلس���ام والبحوث العلمي���ة حوله، وإعداد 
املدرس���ني له في اجلامعات األملانية، ورأى العقبة الرئيسة متمثلة في 
غياب »جهة متثل اإلس���ام« بفهوم القانون األملاني لتكون شريًكا في 
وضع املناهج وما يرتبط بها، وإلى ذلك احلني يؤخذ بحلول وس���طية 

من جانب الواليات األملانية تعتبر »مرحلية« فقط حسب أقواله.

مع الخلل في التطّور السكاني في أوروبا 
عموًم��ا؛ نتيجة نق��ص الموالي��د من أهل 
الباد األصليي��ن، وارتفاعها في أوس��اط 
ذوي األصول األجنبية الس��يما المسلمين، 
ارتفعت نسبة جيل األطفال والناشئة في 
مؤسس��ات التعليم بما يتج��اوز معّدالت 

وجود عموم المسلمين بين السكان
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التالية، على خلفية الرحات املدرسية املختلطة لعدة 
أيام، واملش���اركة في دروس الرياضة والسباحة، ودور 
أولياء األمور على هذه األصعدة، بينما أش���ارت بعض 
وسائل اإلعام إلى مدى »تضخيم« املشكلة، ففي سن 
الطفول���ة املبكرة ينخفض عل���ى كل حال معّدل حظر 
األبوين دروس الس���باحة على صغار املسلمات )تبدأ 
دروس الس���باحة من الصف الثالث غالًبا( انخفاًضا 
كبيًرا، بينم���ا تفاوتت املواقف الرس���مية، ففي والية 
بافاري���ا مثًا أعلن مفوض احلكومة احمللية لش���ئون 
االندماج ج���ورج بارفوس -وهو م���ن الدميقراطيني 
األحرار- فور اس���تام منصبه أنه س���يعطي أولوية 
خاصة لهذه املس���ألة، وسيطالب املس���لمني بأجوبة 
قاطعة بصددها. أم���ا وزارة التعليم في والية برمين 
فعندما سئلت رس���مّيًا عن واقع املشكلة في املدارس 
األملانية في الوالية، أكدت عدم وجود مش���كلة أصًا، 
وأنه ميك���ن جتاوز اجلدل الدائر حوله���ا كلية، وجاء 

جواب مماثًا من والية هامبورج أيًضا.

ورأى بروفيسور ماتياس روهي على هامش اجللسة 
اخلتامية املش���ار إليها، أّنه قد »اتضح في الس���نوات 
الثاث املاضية، أننا ما زلنا في بداية مناقش���ة كثير 
من النقاط، ويسري هذا مثًا على السؤال عن صيغة 
التعاون الضروري في دول���ة حيادية دينّيًا إزاء التنوع 
الكبير في احلياة اإلس���امية الديني���ة فيها، على أن 
يكون التعاون واضًحا ومحدًدا ومراعًيا لهذا التنوع... 
ويبدو أيًضا استمرار س���يطرة املخاوف على النقاش 
العام حول الوجود اإلس���امي في أملانيا، وهنا أيًضا 
ينبغي أخذ املش���كات احلقيقية مأخذ اجلد ورفض 

الشبهات واألحكام املسبقة«.

ومن خال املتابعة املباش���رة ألنشطة متنامية على 
مستوى جيل الشبيبة املسلمة في أوروبا، ميكن القول: 
»إن مستقبل العمل لتثبيت الوجود اإلسامي في أوروبا 
سيشهد تطّوًرا انس���يابّيًا، وإن لم يخُل من املشكات، 
من أساليب مارستها أجيال الوافدين األوائل، وال تزال 
متأثرة بها في التنظيمات اإلس���امية، وبني أساليب 

جديدة ميارس���ها الش���بيبة، دون أن تكون لهم قواعد 
تنظيمية تس���اعدهم على حتقيق تطلعاتهم باإلضافة 

إلى وجود عقبات أخرى، منها: 

)- يحتاج الشبيبة إلى املزيد من املعرفة باإلسام، 
وإلى املزيد م���ن اخلبرة في العمل اإلس���امي، ولن 
يتحقق ذلك إال عبر ممارس���ة العمل، وليس من خال 

إعداد نظري في مرحلة تليها مرحلة أخرى.

)- مفهوم استيعاب الشبيبة من جانب اجليل »األكبر« 
سّنًا، يحتاج إلى تصحيح جذري، فهو ال يتحقق إال من 
خال متكني الشبيبة من املشاركة في الرأي والتوجيه، 
وليس من خال التأكيد دون انقطاع أن الشبيبة »في 

حاجة إلى الرأي والتوجيه« فقط.

3- كثير من الش���بيبة يريد ممارس���ة العمل، الذي 
يعتقده ه���و صواًبا، وهو في غالب األحيان أقرب إلى 
الصواب؛ نتيجة اس���تيعابه للمجتمع الذي نش���أ فيه 
وطرق تفكيره والتعامل معه أكثر من جيل »الوافدين« 
وإن طال بهم املقام، ولك���ن قد ال يبدو الصواب لديه 
صواًبا عند اجليل األكبر س���ّنًا، فإذا حالت تنظيمات 
اجليل األكبر سّنًا بصورة ما دون الشبيبة وما يريدون، 
سيمارس���ون عملهم »منفصلني« ع���ن البنية الهيكلية 
القائم���ة للتنظيمات احلالية، وهذا ما يحصل بالفعل، 
في أمثلة ال حصر لها، وقد أصبحت أنش���طة شبيبة 
املسلمني، ذكوًرا وإناًثا، متنوعة تنوًعا كبيًرا، ومندمجة 
في البيئة االجتماعية حولها جزئّيًا على األقل، ولكنها 

منفصلة غالًبا عما يصنعه اجليل األكبر سّنًا.

4- كثيرون من قيادات العمل اإلسامي في أوروبا، 
أصبح���ت أعمارهم، كما أصب���ح تاريخهم في العمل 
اإلس���امي في العقود املاضية، من أسباب انخفاض 
القدرة الفعلية على العطاء، وعلى التفاعل مع األحداث 
املستجدة، وعلى التحرك السريع والصائب املؤثر على 
أرضية جديدة لوجود اإلس���ام واملسلمني في أوروبا، 
وكذل���ك على التعامل مع وس���ائل العص���ر املتقدمة 
املتطورة بس���رعة كبيرة، وتوظيفها على النحو األمثل، 
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وإّن تنحيهم عن مواقع املس���ئولية والقيادة، ميكن أن 
يؤدي بجيل الش���بيبة في قيادة العم���ل مكانهم، ومع 
ابتكار أشكال جديدة له، مع االعتماد على مشورتهم، 
والرجوع إليهم في كثير م���ن األمور التي يحتاج فيها 

إلى املوعظة واملعرفة واخلبرة. 

أّما أن يكون »التنحي« باألسلوب املرفوض املعروف 
عن القيادات السياسية لألنظمة في البلدان اإلسامية، 
أي إّما موًتا أو عزالً -وهو ما ينتقده العاملون لإلسام 
باس���تمرار- فيعني إما القطيعة بني جيلني يحتاجان 
إلى بعضهما بعًضا، أو غياب اجليل األكبر س���ّنًا عن 
الس���احة آجًا أو عاجًا، وبالتالي افتقاد الش���بيبة 

مصدًرا للنصيحة واملعرفة واخلبرة.

إن مستقبل اإلسام واملسلمني في أوروبا في حاجة 
ماّسة إلى انتقال انسيابي للمسئوليات ما بني جيلني، 
وكل ما س���وى ذلك يس���بب من األضرار ما يستدعي 
ع���دم التهاون مع هذا الواج���ب، وهو واجب ال ميكن 
أداؤه إال انطاًقا من اجليل األكبر سّنًا، من املمسكني 
حتى اآلن بزمام األم���ور إلى حد ال بأس به، فهم من 
ينبغي أن تص���در عنهم املبادرة على هذا الصعيد، بل 
هم الذي يجب أن يصّروا على »انتقال املسئولية« إلى 
سواهم، ما دام القصد من العمل ومن املسئولية، ومن 
أي موق���ع أو منصب، هو طلب مرضاة الله تعالى، من 
خال ما يحقق مصلحة اإلسام واملسلمني على أفضل 

وجه ممكن.

امل���رأة املس���لمة.. ب���ني صي���غ جدي���دة وأه���داف 
قدمية:

ال يخفى أن التركيز على املرأة املسلمة بات يتصّدر 
جهوًدا عاملية ومؤمترات دولية على نطاق واسع، وهو 
ما يشمل –سلًبا- ميدان الوجود اإلسامي في أوروبا، 
كما تش���هد القضايا املتواترة بشأن احلجاب والنقاب 
حديًث���ا، بعد ما ميكن وصف���ه بإخفاق دعوات تغريب 

املرأة املسلمة حتت عناوين »حتريرها«.

على أّن اس���تيعاب خلفي���ة اجله���ود الغربية التي 
تستهدف املرأة املس���لمة، يتطلب نظرة أعمق إلى ما 
يحّركه���ا، وفي مقّدم���ة ذلك أّن العلمانّي���ة األوروبّية 
تعتبر »احلرية الفردية« أكبر منجزاتها، وتواجه حالًيا 
إشكالية االضطرار إلى تقييد أحد أعمدتها الرئيسة، 
وهي احلرية الدينية الفردية، فور جتاوز مفعول القيم 
الدينية جلدران البيوت واملعابد وبعض اجلوانب الضّيقة 
للعاقة الشخصّية مع اآلخر، ويزداد التقييد شّدة في 
ميدان القيم املرتبطة بالعاقات بني اجلنس���ني، بعد 
وضعها في الصدارة عبر ما ُس���ّمي »الثورة اجلنسية« 
أو ثورة التحّرر اجلنس���ي، املنبثقة بدورها عّما ُعرف 

بثورة الطلبة عام 968)م.

لقد ش���هدت العقود املاضية اإلس���قاط التدريجي 
لس���ائر »القيم والضوابط العتيق���ة« وتقنني ما يعتبر 
باملنظ���ور الديني »انحاالً مطلًقا«، حّتى أصبح مجّرد 
االعتراض على ما يس���ّمونه »ال���زواج املثلي«، أي بني 
اللوطيني وبني السحاقيات »اعتراًضا مخالًفا للقانون 
وتعّدًي���ا على حقوق األقلّيات«، ويظهر للعيان ما يعنيه 
ذلك، وأين وصلت إشكالية العلمانية مع القيم الدينية 
عموًما، عندما نستحضر على سبيل املثال كيف أعرب 
أحد املرّشحني لعضوية مفّوضية االحتاد األوروبي عن 
رفض���ه اللواط من منطلق ديني، فكان موقفه س���بًبا 
رئيًس���ا وراء رف���ض املجلس التصديق على تش���كيلة 
املفّوضية )تشرين الثاني/ نوفمبر 004)م( إلى أن مّت 

تعديلها وإقصاؤه عنها.

أثناء هذه املسيرة »التحّررية اجلنسية« على حساب 
القيم الدينية في العقود املاضية؛ تطّورت نوعّية وجود 
املسلمني في أوروبا، كما شهدت النظرة األوروبية إليه 
تط���ّوًرا ملحوًظا، وواكبته أطروح���ات جديدة بصدد 
التعامل الرس���مي واالجتماعي مع املسلمني، من ذلك 
االندماج دون ذوبان الهوية، ثم التعّدد والتنّوع الثقافي 
الشامل للمسلمني، وتأكيد احلوار احلضاري، ورفض 
»صراع احلضارات«.. وجميع ذلك مّما ال ينسجم مع 
الرؤي���ة »األصولية العلمانية« وفق م���ا عّبرت به عن 

نفسها باستمرار. 
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ومن األمثل���ة على ذلك دون احلص���ر احلملة غير 
النزيهة ضّد املستش���رقة األملاني���ة الراحلة آنا ماري 
شيّمل عندما ُمنحت عام 995)م جائزة السام للكتاب 
األملاني، وإصدار العديد من الكتب بأقام مس���لمات 
ابتعدن ع���ن اإلس���ام يتحّدثن فيها ع���ن اضطهاد 
اإلسام واملسلمني للمرأة، والترويج لتلك الكتب بغض 

النظر عن حقيقة قيمتها مضموًنا وتعبيًرا.

على أّن أحداًثا من قبي���ل تفجيرات مدريد ولندن، 
أعطت أجواء مواتية لتلك األنشطة املضادة لإلسام، 

با فيها تشكيل منظمات حتت عناوين 
من قبيل »منظمة املس���لمني سابًقا«، 
لبناء  وتنظي���م مظاهرات مض���اّدة 
املس���اجد، أو احلمات التحريضية 
للتنظيمات  املس���تمرة ضّد احت���اد 
اإلس���امية في برلني عند حصوله 
-بع���د مس���يرة قضائية اس���تمّرت 
عشرين سنة- على تثبيت أعلى جهاز 

قضائي حّق مشاركة املسلمني في وضع مناهج تدريس 
أبنائهم اإلسام في »والية برلني«.

لقد حتّولت احلمات الثقافية والفكرية على اإلسام 
من األساليب التقليدية القدمية، إلى أساليب استفزازية 
وعدوانية، اّتسع نطاق انتشارها في ظّل أجواء »غلبة 
لغة العنف العس���كري« األمريكي جتاه املسلمني على 
الصعيد الدولي أيًضا، واتخذت منًحى »عدوانّيًا ثقافّيًا 
عنيًفا«، ال تُعتبر اإلساءات الكاريكاتورية والبابوبة إاّل 
أمثلة »صارخة« عليها؛ ألنه���ا لفتت األنظار أكثر من 
س���واها، وكان منها مثًا إنتاج املخرج الهولندي »فان 
جوخ« على مدى س���نوات عديدة، وآخر محّطاته فيلم 
نه مش���اهد تصّور -مثًا- آيات  »اخلضوع« الذي ضمَّ
قرآني���ة مكتوبة بالعربية على جس���د امرأة عارية إاّل 
من عباءة ش���فافة، »تؤّدي الصاة« وتدعو شاكية من 

اضطهاد اإلسام واملسلمني للمرأة! 

ولكن ذلك ال يعني تبرير جرمية اغتياله، إمّنا اإلشارة 
إلى أّنه من منطلق إسامي متوازن ميكن القول: إّن ما 

صنعه ال يدّل على حرّية ثقافية وفنية قدر ما يدّل على 
درجة بعيدة من »اإلف���اس« في هذا امليدان بالذات، 
إمّنا تأّخر حتّرك اجلهات اإلسامية والرسمية إلى ما 
بعد وقوع جرمية االغتيال، فانفسح املجال واسًعا أمام 
استغالها في تصعيد مطالب »اليمني املتطّرف« بدًءا 
بفرض عقوبات على الفتيات املس���لمات في املدارس 
الاتي يرفضن ارت���داء املابس الفاضحة في دروس 

الرياضة، انتهاء بحظر بناء املآذن في بلد كسويسرا.

في هذه األجواء ال يُستغرب أن تقطع حملة »تسييس 
احلجاب« علمانّيًا أشواًطا واسعة، فتبلغ 
في فرنسا في وقت مبكر )996)م( 
طرح مشاريع حظره على التلميذات 
الناش���ئات، وفي أملاني���ا )998)م( 
الش���روع في حظره عل���ى املعلمات 
املسلمات، وهو ما بدأ يتسع نطاقه 
عبر العقد األول من القرن امليادي 
احلادي والعشرين، على مستوى دول 

أوروبية أخرى، إضافة إلى التركيز على »النقاب«.

توجد حتركات إس���امية مضادة، لعّل أشّدها لفًتا 
لألنظار ما مّت تنظيمه في بريطانيا ملعارضة احلمات 
ضّد احلج���اب، وبعض املؤمت���رات اجلماهيرية التي 
طرح���ت قضية املرأة املس���لمة، عل���ى أّن األهّم من 
ذلك –فيما يحس���ب كاتب هذه الس���طور- هو تطّور 
أوضاع الشابات املسلمات »األوروبيات« أصًا من جيل 
الش���بيبة، وظهورهن في احلياة العامة، وقدرتهن على 
ممارسة خطاب إس���امي املنطلق، أسقط على أرض 
الواقع احلجة الرئيس���ة للحمات على املرأة املسلمة، 
وه���ي اّدعاء أّنه���ا محرومة من حريته���ا، مضطهدة 
في أسرتها، مرغمة قس���ًرا على كثير من املمارسات 

اإلسامية كفريضة احلجاب.

 وال ينفي ذلك أّن املسلمات في أوروبا يواجهن بدًءا 
بس���ن الطفولة -كما في مدارس فرنس���ا- وإلى سن 
متقدمة، مشكات مضاعفة، سواء من حيث استغال 
أوضاعهّن االجتماعية واألسرية، أو من حيث احلمات 

اإلس��قاط  الماضي��ة  العق��ود  ش��هدت 
والضواب��ط  »القي��م  لس��ائر  التدريج��ي 
العتيق��ة« وتقنين م��ا يعتب��ر بالمنظور 
الدين��ي »انح��االً مطلًق��ا«، حّت��ى أصب��ح 
مجّرد االعتراض على ما يس��ّمونه »الزواج 
وبي��ن  اللوطيي��ن  بي��ن  أي  المثل��ي«، 
الس��حاقيات »اعتراًض��ا مخالًف��ا للقانون 

وتعّدًيا على حقوق األقلّيات«. 
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املضاّدة النتش���ار الصحوة بني اجليل الناش���ئ منهّن 
أكثر مما مضى، وهي حمات باتت تركز على الترويج 
للفكر املعروف عن علمانيني »مسلمني«، وحتت عناوين 
»تفس���ير القرآن الكرمي«، كما هو معروف عن أركون 
وأبو زي���د وأمثالهما، ممن أصبح له���م »تاميذ« من 
أصحاب األقام التي يجري الترويج لها، بغض النظر 

عن القيمة الفكرية واألدبية احلقيقية إلنتاجها.

نظرة استشرافية.. بني املطلوب واملمكن:

ال تكمن األهمية الكبرى بش���أن مواجهة ما يعترض 
مستقبل الوجود اإلس���امي فيما قد يبدو »صارًخا« 
أكثر من سواه، بحكم عنصر »اإلثارة اجلماهيرية« على 
صعيده، سواء في ذلك »اإلساءات« أو »حمات اليمني 
املتطّرف« أو حتى »القوانني االس���تثنائية«، فبحكم أّن 

عنص���ر التحام���ل العدواني فيها 
ظاهر للعيان، وأن نتائجها املباشرة 
»صارخة«، اس���تدعت ظهور ردود 
األفعال املضاّدة، واملنصفة، داخل 
املجتمع���ات الغربية جتاهها، وهو 
ما سبقت اإلش���ارة إليه في أكثر 

من موضع.

إمّنا تكم���ن األهمية األكبر في 
رؤية ش���مولية مستقبلية  ضرورة 

من جانب املسلمني في أوروبا، ملا ينبغي صنعه بحيث 
يكون له مفعول الدميومة، والتأثير على صعيد جذور 
املشكات اليومية القائمة، وعلى وجه التخصيص ما 
يؤّدي إلى انتزاع »قضية اإلسام واملسلمني« من عنوان 
»قضية وافدين« أو »قضية تطرف ومجتمعات موازية« 
أو حت���ى »قضية جالي���ات وأقلي���ات«، لتثبيت عنوان 
»مس���تقبل الوجود العضوي لإلسام واملسلمني« في 
املجتمع���ات األوروبية املتعّددة التوّجهات دينّيًا وثقافّيًا 

وسياسّيًا واجتماعّيًا وفكرّيًا.

والدعوة إلى ذلك قدمية نسبّيًا في أوساط املسلمني 
في أوروبا، وق���د لفت طارق رمض���ان األنظار إليها 

بأطروحاته عل���ى هذا الصعيد، والت���ي أثارت جدالً 
في األوس���اط اإلس���امية خارج أوروبا في الدرجة 
األولى، ويلخّصها كتابه »املسلمون في الغرب« الصادر 
بالفرنس���ية عام )00)م، بعد ط���رح بعضها في كتب 
سابقة مثل »كيف يعيش املسلم في أوروبا؟« و»اإلسام 
واملس���لمون« و»اإلس���ام والغرب« وكان من أوائل من 
حتدث على هذا الصعيد عن »املواطنة« أساًسا لعاقة 
»املواطن املسلم« بالدولة في البلدان األوروبية، ويختلف 
مضمون نظرته جذرّيًا عّما طرحته مؤسس���ة »راند« 
األمريكية في تقريره���ا الصادر عام 007)م، وفق ما 
عرضه د. باس���م خفاجي في قراءته لهذا التقرير في 
سلس���لة »رؤى معاصرة« الصادرة عن »املركز العربي 

للدراسات اإلنسانية« في القاهرة.

ال ميكن التوّصل إلى رؤية شمولية عن طريق مقالة أو 
بحث أو مؤمتر، بل يتطلب تاقي 
جه���ود متواصلة عل���ى مختلف 
املس���تويات، للوصول واقعّيًا إلى 
مثل تل���ك الرؤي���ة، بحيث يكون 
لها من عناصر القّوة واإلقناع ما 
يجعلها موض���ع القبول والتأييد 
فكًرا وتطبيًقا على مستوى نسبة 
عالية من املسلمني، وبحيث تترك 
تأثيرها –آنذاك- على األوساط 

الرسمية والفكرية واإلعامية في الغرب. 

على هذه اخللفية تأتي في ختام هذا البحث خواطر 
موجزة، مِلا ينبغي صنعه على طريقني متوازيني، يشمان 
التعامل مع األوضاع اآلنية واملش���كات املرتبطة بها، 
والتأس���يس للتطلعات البعيدة املدى م���ن أجل رؤية 

شمولية جامعة:
)- التركي���ز على مضاعفة اجلهود لضمان العنصر 
الديني اإلس���امي في إعداد جيل األطفال والناشئة 
من املسلمني على مستوى التعليم املدرسي واجلامعي 

والتأهيل املهني.
)- تكثيف نشاطات التوعية اإلسامية املتوازنة في 

ال يمك��ن التوّصل إلى رؤية ش��مولية عن طريق 
مقال��ة أو بح��ث أو مؤتم��ر، ب��ل يتطل��ب تاقي 
جه��ود متواصل��ة عل��ى مختلف المس��تويات، 
ا إلى مثل تل��ك الرؤية، بحيث  للوص��ول واقعّيً
يكون لها من عناصر القّوة واإلقناع ما يجعلها 
موض��ع القبول والتأيي��د فك��ًرا وتطبيًقا على 
مس��توى نس��بة عالية من المس��لمين، وبحيث 
تترك تأثيرها –آنذاك- على األوس��اط الرسمية 

والفكرية واإلعامية في الغرب
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أوساط الشبيبة املسلمة، اعتماًدا على جهود الشبيبة أنفسهم، ودون الفصل بينهم وبني عاّمة الشبيبة في املجتمعات 
الغربية حولهم.

3- متابعة اجلهود املبذولة على صعيد املرأة املسلمة، والسّيما من جيل الشبيبة التي تشهد حتّرًكا واسع النطاق، 
إلثبات وجود املرأة املسلمة ودورها في املجتمع حولها بصورة مباشرة.

4- إعادة النظر في املهام التقليدية واألس���اليب التقليدية التي قامت عليها التنظيمات واملراكز اإلس���امية في 
الغرب حتى اآلن، مّما حقق أغراضه في فترة سابقة بغض النظر عن حجم النجاح وحجم األخطاء.

5- التحّرك من جانب من لديهم مواصفات »النخبة الثقافية والفكرية واإلعامية« داخل صفوف املس���لمني في 
الغ���رب، إليجاد آليات عملية ودائمة للتفاعل مع النخب املماثلة في املجتمع األوروبي، والتي ميكن القول: إّن الفترة 
األخيرة ش���هدت على صعيدها كثيًرا من املب���ادرات الهادفة إلى »ضبط« أفضل وأكث���ر إنصاًفا ألطر التعامل مع 

اإلسام واملسلمني بدالً من »انفات« احلمات الهجومية الراهنة.
6- دراس���ة الس���بل األجنع لتفعيل منّو العمل التخصصي في امليادين األكادميية واملهنية والتجارية، ليس بغرض 
فصله���ا عن احمليط التخصصي األوروبي حولها، وإمّنا لتعزيز وجودها في نطاقه، مع قابلية توظيف منجزاتها في 

خدمة مستقبل أفضل للوجود اإلسامي في املجتمعات األوروبية عموًما.

7- الدعوة إلى ميثاق للمس���لمني في أوروبا )أو في الغرب( ال يتنافى مع الدعوة إلى ما يش���ابه ذلك مع غيرهم؛ 
حيث تتوافر القواس���م املشتركة، ليس بهدف إنش���اء تنظيم موحد جامع للمسلمني في أوروبا )أو في الغرب(، وهو 
أمر ال يوجد ما يس���تدعيه من حيث الضرورة، وال ما ميكن اعتباره قابًا للتحقيق على أرض الواقع، إمّنا املطلوب 
االنطاق من واقع قائم، للتوصل إلى جملة من األس���س والقواعد للتعامل بني املس���لمني، وتنظيماتهم، با يراعي 
حقيقة تعّددهم، والتعددية القائمة في املجتمعات الغربية، وما يحفظ من خال ذلك حقوقهم وحرياتهم، ويس���اعد 
على حتقيق مطالبهم املش���روعة من خال اكتس���اب قّوة إضافية لها حني طرحها في هذا البلد، أو ذاك، أو على 

مستوى أوروبي أو غربي جامع.
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معلومات إضافية

األقليات املسلمة يف بعض الدول األوروبية: 

املسلمون يف فرنسا:

- يشكل الوجود اإلسامي في فرنسا النسبة األكبر في أوروبا؛ حيث يزيد على 6 مايني نسمة، يشكلون نحو 
0)% من تعداد الس���كان، ينحدرون من نحو 53 بلًدا، يتحدثون )) لغة إلى جانب الفرنس���ية، نصفهم ذوو أصول 
عربي���ة، خاصة اجلزائريني واملغاربة، إضافة لتونس���يني وأتراك، وأفارقة ومهاجرين من لبنان وس���وريا ومصر 

والبوسنة وباكستان.

- يوجد حوالي مليونني من املسلمني مولودون في فرنسا، أغلبهم ممن يسمون باملصطلح اجلزائري »احلركيني«، 
أي أبناء املتعاونني مع فرنسا من اجلزائريني خال االحتال الفرنسي للجزائر.

- تشير الدراسات والتوقعات إلى تضاعفهم ثاث مرات بحلول عام 0)0)، ليزيد عددهم عن 0) مليون نسمة، 
بس���ب نسبة اخلصوبة، ومعدل املواليد املرتفع بينهم، واستمرار تدفق املهاجرين املسلمني لفرنسا، ودخول أعداد 

غير قليلة من الفرنسيني في اإلسام، تقدرها بعض اإلحصائيات بنحو مائة ألف نسمة.

- ميثل اإلسام الديانة الثانية بعد املسيحية الكاثوليكية في فرنسا.

املسلمون يف أملانيا:

- يترواح عدد املسلمني في أملانيا، بني ثاثة مايني نسمة حسب اإلحصاءات الرسمية، فيما تقدر املؤسسات 
اإلسامية تعدادهم ب� 4 مايني، يشكل األتراك حوالي 80% منهم.

- يعتبر اإلس���ام الديانة الثانية في أملانيا بعد املسيحية، واجلالية الثالثة بعد اإلجنيلية والروم الكاثوليك، وال 
توجد منطقة في أملانيا فيها غالبية مسلمة.

- أكبر تعداد للمس���لمني في والية ش���مال الراين يبلغ نحو مليون نس���مة، با ميثل نسبة 7% من عدد سكانها 
املقدر ب� 8) مليون نسمة.

- من بني الثاثة مايني مسلم بأملانيا � حسب اإلحصاءات الرسمية � يحمل 800 ألف منهم اجلنسية األملانية، 
كما أن عدد األملان الذين حتولوا إلى اإلسام من أصل أملاني قد يصل إلى 60 ألف شخص.

املسلمون يف بريطانيا:

- يعد الدين اإلسامي أسرع الديانات انتشاًرا في بريطانيا، وتشير التقديرات إلى أن عدد املسلمني البريطانيني 
يتراوح ما بني ) – 3 مايني نسمة، يشكل ما بني 5.) – 5% من عدد السكان البالغ 60 مليون نسمة، يتركزون 

أساًسا في العاصمة لندن واملدن الصناعية الكبرى، مثل برمنجهام، ومانشيستير وبرادفورد وجاسكو.

- النس���بة األكبر من املسلمني في بريطانيا من أصول باكس���تانية، ثم من ينحدرون أساًسا من تركيا والشرق 
األوس���ط، خاصة من العراق وباد الش���ام، ومصر واملناطق الكردية وش���مال إفريقيا، ثم من الس���نغال والهند 
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وماليزيا ونيجيريا والصومال.

- يتميز املس���لمون في بريطانيا بأنهم أكثر امتاًكا للعنصر الش���بابي من البريطانيني أنفس���هم، وتبلغ نسبة 
املسلمني البريطانيني املولد حوالي 55% من مجموع املسلمني.

املسلمون يف إيطاليا

- يتواجد بإيطاليا، قرابة مليون مس���لم مس���جلني رسمّيًا كمس���لمني، يضاف إليهم 80 ألف مسلم من أصل 
إيطالي.

اإلس���ام ثاني أكبر دين يعتنقه س���كان الباد البالغ 85 مليون نسمة، وأس���رع العقائد منًوا، السيما الوجود 
األلباني املسلم، بفعل اجلوار اجلغرافي.

- ينتش���ر املس���لمون في جميع إرجاء إيطاليا، وينح���درون من املغرب واجلزائر وتون���س ومصر، إلى جانب 
الس���نغاليني والصوماليني، وأبناء دول جنوب شرق آسيا، ومنطقة البلقان وتركيا، وكلهم وفدوا تقريًبا في غضون 

عقدين من الزمن.

املسلمون يف إسبانيا:

- حسب اإلحصاءات الرسمية يشكل األجانب في إسبانيا بصفة عامة )% من مجموع السكان، البالغ 40 مليون 
نس���مة، أي ما يقل عن املليون نسمة، ثاثة أرباعهم تقريًبا من أبناء اجلالية اإلسامية، نصفهم ينحدر من أصل 

مغاربي – بسبب القرب اجلغرافي – والبقية تتوزع على عشرات اجلنسيات، أهمها الباكستانية.

- يشكل اإلسام الديانة الرئيسة في شبه جزيرة أيبيريا )األندلس( طيلة 8 قرون. وتشهد مدن إسبانية وجوًدا 
مكثًفا لألقلية املس���لمة، ومن أهمها برشلونة )شمال ش���رق الباد( وهى أكبر مدن إسبانيا، والعاصمة مدريد، 

ومدينة ليبانتى وسط شرق الباد.

املسلمون يف هولندا:

- يقدر عدد املسلمني في هولندا بليون نسمة، من بني 6) مليون نسمة، هم عدد سكان الباد اإلجمالي، تبرز 
بينهم اجلالية املسلمة املغربية )400 ألف نسمة(، ثم األتراك، وهما مًعا يشكان 75% من األقلية املسلمة، والباقي 

من سورينام )املستعمرة الهولندية السابقة( وأقطار عربية وإفريقية أخرى ومسلمي يوغسافيا السابقة.

- ميثل املسلمون املجموعة الدينية الثالثة والتي تزيد عن 5% بعد الكاثوليك ) 34% من السكان( والبروتستانت 
.)%(5(

 - أصبح اإلس���ام الدين األول في العاصمة أمس���تردام، متقدًما على الكاثوليكية والبروتستانتية اإلصاحية 
وباقي الديانات املسجلة في السجل املدني لبلدية املدينة؛ حيث تبلغ نسبة املسلمني 3)%، في حني ال تتجاوز نسبة 
الكاثوليك 0)%، ونس���بة أتباع الكنيس���ة اإلصاحية الهولندية )البروتستانتية( 5% . ويشكل أتباع بقية الديانات 
األخرى مجتمعني نس���بة ))%، بينما ال يتجاوز عدد اليهود نس���بة )%، فيما يعتبر  59% من س���كان أمستردام 

أنفسهم »ال دينيني«.
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- اإلس���ام يعد الديانة األسرع واألكثر انتشاًرا في املجتمع الهولندي، نتيجة متسك املسلمني بعقيدتهم بشكل 
أكبر، قياًس���ا على أتباع الديانات األخرى، وإقبالهم على اإلجناب، وقدرة اإلس���ام على استقطاب أتباع جدد، 

خاصة في أوساط األقليات اإلثنية من أصل أفريقي، أو أوساط غير املنتمني ألديان.

املسلمون يف بلجيكا:

- يعيش في بلجيكا حالًيا زهاء نصف مليون مسلم، من جملة عدد السكان، البالغ 0) مايني نسمة، معظمهم 
من املنتمني إلى اجلالية الوافدة من الباد اإلسامية، وحتديًدا من اململكة املغربية وتركيا وألبانيا بشكل رئيس، 

إلى جانب مختلف اجلنسيات األخرى.

- يش���هد الدين اإلس���امي إقباالً متصاعًدا في اعتناقه من قبل البلجيكيني وقطاعات واسعة من األوروبيني 
املقيمني في بلجيكا.

املسلمون يف السويد:

- يقدر عدد املس���لمني في الس���ويد بنحو 400 ألف نس���مة من جملة تعداد السكان البالغ 8.5 مليون نسمة، 
يشكلون الدين الثاني في الباد.

- كانت طائع املسلمني الذين وفدوا إلى السويد قد جاءوها في بداية الستينيات من القرن املاضي على هيئة 
قوى عاملة من تركيا ويوغسافيا السابقة، ومع اندالع احلرب األهلية اللبنانية تدفقت إلى السويد أعداد كبيرة 
من العرب من لبنان وسوريا . كما نزح إليها أعداد إضافية بعد اندالع حرب الثماني سنوات بني العراق وإيران. 

وبرزت جاذبية اإلسام وقدرته على اجتذاب املئات من السويديني، خاصة عام )00)م.

املسلمون يف النمسا:

- يترواح عدد املس���لمني في النمس���ا م���ا بني 350 – 400 ألف، يش���كلون ما ب���ني 4.5 – 5% من مجموع 
السكان.

- ميثل املس���لمون املجموعة الدينية الثالثة بعد الكاثوليك والبروتس���تانت، وينتشرون في كافة واليات النمسا 
التس���ع، وإن كان لهم ثقل أكبر في العاصمة فيينا، بحكم أنها الوالية الكبرى من حيث التعداد الس���كاني، حيث 

تقدر نسبتهم بنحو 5)%.

- من املتوقع أن يتعدى تعداد املس���لمني في أواس���ط القرن احلالي، املليون نسمة. وينحدر مسلمو النمسا من 
أصول تركية وبوسنية وألبانية وعربية وآسيوية.

املسلمون يف بولندا:

- يتضاءل عدد املس���لمني في بولندا، ليبلغ ما بني 0) - 40 ألًفا، منهم ألف ش���خص اعتنقوا اإلس���ام من 
املواطنني في السنوات األخيرة . فيما تتحدث املؤشرات عن منو مطرد متوقع فى عدد املسلمني مع مطلع القرن 

احلالي، السيما في بلد يتبع 93% من أبنائه الكنيسة الكاثوليكية.
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املسلمون يف أيرلندا:

- فى أيرلندا، ذات الطابع الكاثوليكي، والذي ال يزيد عدد س���كانه عن 3.5 مليون نس���مة، نشأت عبر نصف 
القرن املاضي أقلية مس���لمة ناهضة، تزيد عن 5) ألف نسمة، يقطن نصفهم تقريًبا في العاصمة دبلن، إضافة 

إلى جتمعات صغيرة في مناطق »جالواى« و »باليهاوفيز« و »كرايجافون« وكورك.

- أما أيرلندا الش���مالية، فإنها تضم في عاصمتها »بلفاست« جتمًعا إسامّيًا، هو الثاني في حجمه بعد دبلن 
على الصعيد األيرلندي العام.

- ينح���در معظم املس���لمني في أيرلندا من املناطق املأزومة في العالم اإلس���امي، خاصة البوس���نة وألبانيا 
والصومال، والجئني سياسيني من العالم العربي.

املسلمون يف الدامنارك:

- يقدر عدد املس���لمني في الدامنرك يقدر بحوالي 60) ألف مس���لم من بني 5 مايني وربع املليون نسمة، هم 
عدد سكان الباد.

- تعاني األقلية املس���لمة من كونها األكثر عرضة لاس���تبعاد من فرص العمل؛ حيث تصل نسبة العاطلني عن 
العمل في صفوفها 7) %، بينما ال تتجاوز 5.5 % في املعدل العام.

 املصدر:

املس���لمون فى أوروبا.. إش���كالية احلفاظ على الهوية وأزمات االندماج، د. الس���يد عوض عثمان،  ) نوفمبر 009)م، موقع 
»قاوم« على الرابط:

 http://qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5879&Itemid=1317
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ملخص الدراسة

لقد شهد التاريخ صعوًدا لقوى كبرى ظهرت في بقع جغرافية بعينها قبل أن تتوسع في جوارها اجلغرافي 
لتعب���ر البحار والقارات حتى متدد س���يطرتها إلى أقصى حيز ممكن؛ وهو مث���ال تكرر تاريخّيًا منذ عصر 
اإلمبراطورية الرومانية، مروًرا باإلمبراطوريتني الفرنسية والبريطانية، وصوالً إلى الواليات املتحدة األمريكية 
في عصرنا الراهن. ومثلما عرف التاريخ صعود األمم فقد عرف هبوطها أيًضا، وهكذا ينش���غل العلماء من 
قدمي األزل باكتش���اف عوامل صعود وهبوط القوى الكبرى، وحتدي���د صيرورتها التاريخية، وهو ما يعرف 

.Power Transition باقتراب حتول القوة في العاقات الدولية
وتهدف هذه الدراس���ة إلى بحث ظاهرة حتول القوة ف���ي العاقات الدولية من منظور قيمي لصالح قوى 
جدي���دة صاعدة حتمل أبعاًدا قيمية قد ال تتف���ق بالضرورة مع قيم القوة التقليدي���ة املهيمنة واملتمثلة في 
الواليات املتحدة األمريكية. وتتمثل املش���كلة البحثية للدراس���ة في تساؤل رئيس أال وهو: كيف ميكن للقوى 

اإلسامية االستفادة من ظاهرة حتول القوة في العاقات الدولية؟
وتستخدم الدراسة اقتراب حتول القوة  Power Transition لتحليل ظاهرة صعود وهبوط القوى في العاقات 
الدولية واألطر النظرية املفسرة لها، مع التطبيق على دول مجموعة البريك BRIC األربع )البرازيل، وروسيا، 
والهند، والصني( التي تعد الدول األسرع منًوا في العالم وفًقا للتقديرات الدولية، وذلك بغرض االستفادة من 
جتربة صعود تلك القوى إس���امّيًا با يحقق رقي األمة وتقدمها وريادتها حاضًرا ومستقبًا، مع احتفاظها 

بثوابتها العقدية وخصوصيتها القيمية.
فلقد أدركت قوى )البريك( أن التنمية القائمة على مفاهيم العوملة التي قدمت كحل ملشاكل الدول النامية 
أو املتخلفة، ليس���ت إال الوجه اآلخر لتغريب العالم وفًقا للنموذج القيم���ي األمريكي املعاصر، ومن ثم فقد 
سعت تلك القوى إلى كسر هذا املنظور التغريبي املعولم بأن شقت لنفسها سبيًا تنموّيًا يحتفظ بخصوصيته 

القيمية وال يتماهى مع قيم اآلخر السائد أو املهيمن.
وهذا ما يجب أن تأخذه األمة اإلس���امية في اعتبارها؛ حيث إن طبيعة اإلسام كدين من ناحية وطبيعة 
النسق القيمي املنبثق عنه من ناحية أخرى تفرضان البحث في ظاهرة حتول القوة في العاقات الدولية من 

منظور قيمي إسامي؛ اتساًقا مع خصوصية الرسالة من جهة، وخصوصية األمة من جهة أخرى.

حتول القوة يف العالقات الدولية .. 
دروس لألمة

مصطفى شفيق عالم

مدير وحدة العاقات الدولية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية
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ثمة تبدالت وحتوالت ش���هدتها خريطة القوى الفاعلة في العاقات الدولية في النظام الدولي املعاصر خال 
العقدي���ن األخيرين، فمع انهيار نظام القطبي���ة الثنائية Bi-polarity نهايات الق���رن الفائت عبر تفكك االحتاد 
السوفييتي عام )99)م، برزت الواليات املتحدة األمريكية كقوة عظمى مهيمنة على مجريات النظام الدولي الذي 
 ،the New World Order »عبر ما أطلق عليه آنذاك »النظام العاملي اجلديد Uni-polarity أضح���ى أحادي القطبية
حيث كّثفت القوة األمريكية جهودها للهيمنة على قيم وثقافات األمم والشعوب ونشر قيمها بدعوى العوملة حيث 
 American Century »ش���طح اخليال بالبعض حتى أطلق على القرن احلادي والعش���رين مسمى »القرن األمريكي

تعبيًرا عن انفراد واشنطن بقيادة العالم دومنا منازع. 
بيد أن هذه الصورة التقليدية التي سادت منط العاقات الدولية، أو التي ربا حاولت آلة اإلعام األمريكية 
املهيمنة أن توحي بها لم تس����تمر طويًا؛ حيث لم يلبث النظام الدولي أن ش����هد بروز قوى أخرى على الساحة 
الدولي����ة باتت تهدد بش����كل أو بآخر النموذج القيمي األمريكي املزعوم املهيم����ن على مقدرات العالم، با حدا 
 Multi-polarity  ببعض احملللني أن يص����ف النظام الدولي احلالي بأنه بات يتجه صوب منط التعددية القطبية
والذي يعني أن مقدرات القوة لم تعد متركزة في قطب أوحد أو حتى قطبني اثنني، كما كان احلال طوال الستني 
عاًم����ا املاضي����ة، ولكنها باتت موزعة بني مجموعة من الدول أو األقطاب في إطار ش����به متكافئ تقريًبا، األمر 
الذي يشي بس����يادة منط األحاف واألحاف املضادة الذي ساد العاقات الدولية خال القرنني الثامن عشر 

والتاسع عشر.))(
وتهدف هذه الدراسة إلى بحث ظاهرة حتول القوة في العاقات الدولية من منظور قيمي لصالح قوى جديدة 
صاع���دة حتمل أبعاًدا قيمية قد ال تتفق بالضرورة مع قيم القوة التقليدية املهيمنة واملتمثلة في الواليات املتحدة 

األمريكية. 
وتتمثل املشكلة البحثية للدراسة في تساؤل رئيس أال وهو: كيف ميكن للقوى اإلسامية االستفادة من ظاهرة 

حتول القوة في العاقات الدولية؟
ويتفرع عن هذا التس���اؤل عدد من األس���ئلة الفرعي���ة لعل أهمها: ماهية اقتراب حت���ول القوة في العاقات 
الدولية؟ وما هي أبرز القوى الصاعدة؟ وكيف ارتقت إلى مصاف القوى الكبرى في العالم؟ وكيف تخلصت تلك 
القوى الصاعدة من أسر النمط التنموي القيمي الغربي الذي تتبناه القوى الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة 

األمريكية، باعتباره الوصفة السحرية الوحيدة للتقدم دون سواه؟

))( محمد السيد سليم: تطور السياسة الدولية في القرنني التاسع عشر والعشرين، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الفجر اجلديد للنشر والتوزيع، 004)م، 
ص 5)-8).

حتول القوة يف العالقات الدولية .. 
دروس لألمة

مصطفى شفيق عالم
مدير وحدة العاقات الدولية باملركز العربي للدراسات اإلنسانية



الباب الرابع : العالقات الدولية

التقرير االسرتاتيجي الثامن 322

 Power وتس���تخدم الدراس���ة اقتراب حتول القوة
Transition لتحلي���ل ظاهرة صعود وهبوط القوى في 
العاقات الدولية، واألطر النظرية املفّس���رة لها، مع 
التطبيق عل���ى دول مجموعة البريك))( BRIC األربعة 
)البرازيل، وروس���يا، والهند، والصني( التي تعد الدول 
ا ف���ي العالم وفًقا للتقدي���رات الدولية،  األس���رع منّوً
وذلك بغرض االس���تفادة من جتربة صعود تلك القوى 
إسامّيًا با يحقق رقي األمة وتقدمها وريادتها حاضًرا 
ومستقبًا مع احتفاظها بثوابتها العقدية وخصوصيتها 

القيمية.

اقرتاب حتول القوة.. التعريف واألطر النظرية:
تتباين دول العالم املختلف���ة فيما بينها على خلفية 
ما متتلكه من محددات للقوة بشقيها املادي واملعنوي، 
وتدرك كل دولة في ظ���ل البيئة الدولية احلالية التي 
يحكمها منطق الصراع باألس���اس أن حماية حدودها 
ومكتس���باتها الوطنية، فضًا ع���ن حتقيق مصاحلها 
القومية، رهن بامتاك القوة والسعي الدائم إلى زيادة 
هذه القوة إلى أبعد مدى ممكن، وذلك بإضافة مصادر 
أو ط���رق أو وح����دات إنتاج جديدة للق���وة )حتالف، 
تعاهد، تفوق علمي وعس�كري، .. وغيرها( أو بالعمل 
على إض�عاف قوى اآلخ�رين بش���تى الط�رق )احلرب، 
احلرب النفسية، التفريق، التقسيم، .. وغيرها( خللق 

التوازن املطلوب لضمان أمنها وصيانة استقالها.))(
ولقد شهد التاريخ صعوًدا لقوى كبرى ظهرت في بُقع 
جغرافية بعينها قبل أن تتوسع في جوارها اجلغرافي 
لتعب���ر البحار والق���ارات حتى متدد س���يطرتها إلى 
أقصى حيز ممك���ن؛ وهو مثال تكرر عبر التاريخ منذ 

))( يعد جيم أوني���ل  Jim O'Neill رئيس البحوث االقتصادية بجموعة 
جولدمان س���اش البنكي���ة Goldman Sachs ، أول م���ن ابتكر هذا 
املصطلح عام )00)م. وفي تقرير البنك لعام 003)م تنبأ أونيل بإعادة 
تشكيل الهيكل االقتصادي العاملي بحلول عام 050)م، وأن دول البريك 
األربع س���وف تتفوق على معظم الدول الغربية املتقدمة مثل بريطانيا، 
وفرنس���ا، وإيطاليا، وأملانيا، وستش���كل مع الواليات املتحدة واليابان 

االقتصاديات الستة الرئيسة في العالم.
))( حامد عبد الله ربيع، األبعاد االستراتيجية لصراع القوى الكبرى حول 
ح���رب اخلليج العربي، القاهرة، معهد البحوث والدراس���ات العربية، 

983)م، ص54 - )6. 

عصر اإلمبراطورية الرومانية، مروًرا باإلمبراطوريتني 
الفرنس���ية والبريطانية، وصوالً إلى الواليات املتحدة 
األمريكية في عصرن���ا الراهن. ومثلما عرف التاريخ 
صعود األمم فقد عرف هبوطها أيًضا، وهكذا ينشغل 
العلماء من قدمي األزل باكتشاف عوامل صعود وهبوط 
القوى الكبرى وحتديد صيرورته���ا التاريخية)3(، وهو 
ما يُعرف باقتراب حت���ول القوة في العاقات الدولية 
Power Transition والذي يشير إلى فقدان الدولة 
املهيمن���ة موقعها القيادي لصالح قادم جديد س���ريع 

التنامي. 
ولك���ي يحدث حت���ول للقوة؛ فإنه يتع���ني على هذا 
القادم اجلديد أن يحصل على مصادر للقوة أكبر مما 
لدى الدولة املهيمنة أو عل���ى األقل يحدث تعادالً مع 
املقدرات القومي���ة للدولة القائد اآلفلة أو اآلخذة في 
األفول، وه���ذا يعني أنه يتعني على القادم اجلديد أن 
يحاول اللحاق بالدولة القائد بالشكل الذي يجعل من 
املقدرات القومية لكل منهما تقترب من حد التساوي. 
ويب���ني مفهوم حت���ول القوة أن الدول���ة املهيمنة أو 
املس���يطرة تبدأ في فقدان س���يطرتها لصالح ُمتََحدٍّ 
صاعد جديد، وهذا الفقدان والتحول في ميزان القوة 
من طرف لصالح طرف آخر، يحدث باألساس بسبب 
التغيرات الت���ي تطرأ على اإلمكانات القومية لكل من 
القوتني اآلفلة والصاعدة، شريطة أن توجد حالة من 
عدم الرضا الشديد عن الوضع الدولي القائم من قبل 
القوة الصاعدة؛ ومن ثم فإن احتمالية نش���وب حرب 

بني القوتني تبقى قيد االحتمال. 
وجدير بالذكر أن مفه���وم حتول القوة ليس قاصًرا 
على اس���تعاء دول���ة على أخرى، أو مج���رد محاولة 
الس���يطرة عليها، أو التحكم فيها عب���ر أدوات القوة 
الصلدة Hard Power، وإمنا يتسع ليشمل أيًضا أدوات 
القوة الناعمة Soft Power من قبيل انتشار ثقافة معينة 
مغايرة، وصعودها في مجتمع ما على حساب الثقافات 
والعادات والتقاليد األصيل���ة في ذلك املجتمع، ولعل 

)3( مصطف���ى اللباد، اإلمبراطوريات: منطق الس���يطرة العاملية، اجلريدة 
الكويتية، ))/009/3)م.

http://www.aljareeda.com/AlJarida/Article.aspx?id=101029 
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أبرز مثال على ذلك عوملة الثقافة األمريكية وانتشارها 
حول العالم.))(

ورمبا يفّس���ر لنا ظاهرة صع���ود وهبوط القوى الكربى، 
ع���رب التاري���خ اإلنس���اني، ع���دد م���ن األس���باب لع���ل من 

أهمها:))( 
أوالً: جتاوز القوة الكبرى حلركة التوس���ع والهيمنة 
بدرجة تفوق الطاقات االستيعابية الذاتية التي قامت 
عليها تلك القوة في البداية، مما يجعل حركتها تسير 
وفق معادلة مفادها: مزيد من التوسع يعني مزيًدا من 

االقتراب نحو االنهيار أو التاشي. 
وثانًيا: التعبئة السياسية والتشتت 
حتركات  يق����وي  مما  العس����كري 
األطراف الرافضة لس����يطرة تلك 
القوة والعاملة على التخلص منها، 

ويزيد من فاعليتها. 
وثالًثا: ما ينشأ عن حركة القوة 
ثقافية  الكبرى من صراع���ات 
وحضارية تؤثر على مركز تلك 
القوة نفس���ه بعد اتساع نطاق 

تواصله مع األطراف املراد الهيمنة عليها. 
ورابًعا وأخي���ًرا: املقاومة التي جتدها القوة الكبرى 
من األطراف التي تهيمن عليها في حلظة تاريخية ما، 
وألس���باب قد يكون ما سبق بعضها؛ حيث تتدرج تلك 
املقاومة بناًء على وضع القوة الكبرى وحالتها، وصوالً 

إلى املقاومة املسلحة التي قد تختلط بالعنف.
وم���ن ثم ميك���ن القول: إن ظاه���رة صعود وهبوط 
الق���وى الكبرى تاريخّيًا إمن���ا ترجع إلى مجموعة من 
العناصر املتداخلة يتعلق بعضها بمارسات تلك القوى 
وتفاعاته���ا على الس���احة الدولية، ف���ي حني يتعلق 
البعض اآلخر باألطراف املناوئة لتلك القوى الرافضة 

))( أحم���د عبد الله الطحاوي، مفهوم حتول القوة في نظريات العاقات 
الدولية دراس���ة احلالة الصينية، رس���الة ماجس���تير، كلية االقتصاد 

والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 009)م، ص4)-9).
(2) Herfried Mükler, Empires: The Logic of World Domin -
tion from Ancient Rome to the United States.
http://www.foreignaffairs.org/articles/63070/g-john-ikenber-
ry/empires

ملمارساتها واس���تراتيجياتها اإلمبريالية أو التوسعية، 
والتي تتحني اللحظة التاريخية إلس���قاط تلك القوى، 
ب���ل ربا محاول���ة إرث دورها العامل���ي أو اإلقليمي، 
استناًدا إلى س���نة التداول التي حتكم حركة البشرية 
منذ ب���دء اخلليقة وإل���ى أن يرث الل���ه األرض ومن 
 عليها، قال تعال���ى: } ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ{

]آل عمران: 40)[.
ووفًق���ا ألورجانس���كي Organski فإنه ميكن تقس���يم 
الفاعل���ني الدولي���ني إلى أربع���ة فئات طبًق���ا ملعياري 
املقدرات ودرجة الرضاء عن املوقع في النس���ق الدولي 
السائد، وهي: دول قوية وراضية، 
ودول قوي���ة وغي���ر راضية، ودول 
ضعيف���ة وراضي���ة، ودول ضعيفة 

وغير راضية.)3( 
وي���رى أورجانس���كي أن الفئة 
الثاني���ة – القوية غير الراضية- 
هي األكثر تهديًدا للقوى املهيمنة 
ف���ي النظ���ام الدول���ي، واألكثر 
حرًصا على الس���عي نحو حتويل 
الق���وة لصاحلها في التفاع���ات الدولية، وربا تعد 
أملانيا خال حقبة ما ب���ني احلربني العامليتني األولى 
والثاني���ة، ودول مجموعة البريك –البرازيل وروس���يا 
والهند والصني- في الوقت احلالي خير جتسيد لهذه 

الفئة من الدول.

القوى الصاعدة.. مؤشرات الصعود:
ولع���ل اختيارن���ا ملجموعة البري���ك BRIC كنموذج 
للقوى الصاعدة في العاقات الدولية يجّس���د حقيقة 
حتول الق���وة احلاصل في النظام الدولي لصالح قوى 
جدي���دة، وذلك باعتراف األمريكيني أنفس���هم؛ حيث 
عك���ف العديد من اخلبراء باملراكز البحثية املعنية في 
واش���نطن بتحليل بنية التفاع���ات الدولية الراهنة؛ 
لبحث أفضل اخليارات املمكنة أمام صانع القرار في 
البيت األبيض واملؤسس���ات األمريكي���ة األخرى ذات 

)3( محمد السيد سليم، حتليل السياسة اخلارجية، القاهرة، مكتبة النهضة 
املصرية، الطبعة الثانية، 998)م، ص ))3.

ا  إن ظاهرة صعود وهبوط القوى الكبرى تاريخّيً
إنما ترجع إلى مجموعة من العناصر المتداخلة 
الق��وى  تل��ك  بممارس��ات  بعضه��ا  يتعل��ق 
وتفاعاته��ا على الس��احة الدولي��ة، في حين 
يتعل��ق البعض اآلخر باألط��راف المناوئة لتلك 
القوى والرافضة لممارساتها واستراتيجياتها 
اإلمبريالية أو التوسعية، والتي تتحين اللحظة 

التاريخية إلسقاط تلك القوى.
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الثق���ل للتعاطي مع املخاطر االس���تراتيجية الناجمة 
عن تراجع مكانة واش���نطن إزاء قادمني جديدين باتا 
يشكان تهديًدا وحتدًيا بالًغا لسياسة الواليات املتحدة 
األمريكية أبرزهم الدول األربع سالفة البيان))(، والتي 
باتت متثل نحو 40% من مجموع س���كان العالم ونحو 

5)% من الناجت اإلجمالي العاملي.))(
خريطة )1(

مساحة دول الربيك بالنسبة ملساحة العامل
 Resource : http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC

شكل )1(

معدالت النمو يف دول الربيك مقارنة بأهم القوى 
االقتصادية عامي 2008- 2009م.

))( راجع في ذلك دراس���ة مايكل شيفر مسئول برنامج حتليل السياسات 
بؤسسة ستانلي البحثية األمريكية:

 Michael Schiffer, The US and Rising Powers, The Stanley
Foundation, January 2009.
http://www.stanleyfdn.org/resources/US__Rising_Powers_
Great_Decisions_Chapter.pdf

))( وكالة األنباء الفرنسية، 5)/009/6)م.

وتتميز بلدان البري���ك األربعة بكونها متتلك ثروات 
بشرية وطبيعية متفردة –وخاصة في مؤشرات الكتلة 
احليوية املتعلقة باألرض والس���كان- ال متتلكها بلدان 
أخرى تنتمي ملجموع���ة الدول األكثر تصنيًعا واألقوى 
اقتص���اًدا في العال���م مثل اليابان وكندا. وتنس���حب 
مؤش���رات الكتلة احليوي���ة الهائلة على املؤش���رات 
الفرعية اخلاصة بعدد السكان واملساحة الكلية للبلد، 
وإجمالي الناجت احمللي، ونسبة النمو السنوية 

التي تُعتبر من النسب األرفع في العالم.

وفيم���ا يتعل���ق بالبعد اجلغراف���ي، متتلك 
البرازيل مس���احة تغطي نح���و 8.5 مايني 
كيلو متًرا مربًعا، فيما متس���ح أراضي روسيا 
االحتادية الضعف أي ما يعادل نحو 7) مليون 
كيلو متًرا مربًعا، في حني تبلغ مساحة الهند 
3.3 مايني كيل���و متًرا مربًعا، وتأتي الصني 
في املرتبة الثانية بعد روس���يا ب� 9.6 مايني 
كيلو متًرا مربًعا،  وعلى صعيد الكتلة البش���رية 
تتس���م دول البريك بعدد السكان الضخم كذلك، وإن 
بتفاوت كبير فيما بينها، ففي حني يصل عدد س���كان 
الصني إلى نحو 3.) مليار نس���مة)3(، تأتي الهند في 
مرتبة قريبة منها بنحو ).) مليار نسمة)4(، والبرازيل 
في مرتبة بعيدة بنحو 93) مليون نس���مة)5(، ثم روسيا 

االحتادية بنحو )4) مليون نسمة.)6(

وعلى صعيد الناجت اإلجمالي احمللي ومعدالت النمو 
الس���نوية؛ فقد حققت دول البريك قفزات هائلة في 
هذا الصدد خال العقد األول من القرن احلالي، فقد 
بل���غ إجمالي الناجت احمللي للصني ع���ام 009)م نحو 
أربعة تريليونات و984 ملي���اًرا و730 مليون دوالر)7(، 
بعدل منو بلغ نح���و 9.5% للعام 0)0)م)8(، في حني 

(3) http://data.worldbank.org/country/china
(4) http://data.worldbank.org/country/india
(5) http://data.worldbank.org/country/brazil
(6) http://data.worldbank.org/country/russian-federation
(7) http://data.worldbank.org/country/china
(8) http://www.imf.org/external/datamapper/index.
php?chart=barchartView&db=WEO

Resource : http://en.wikipedia.org/wiki/BRIC  
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بل���غ إجمالي الناجت احمللي للهن���د نحو تريليون و0)3 
مليارات و70) مليون دوالر في العام 009)م))(، بعدل 
منو بلغ نح���و ).8% بتقديرات الع���ام 0)0)م))(، أما 
روسيا فقد بلغ إجمالي الناجت احمللي لها للعام 009)م 
حوال���ي تريليون و30) ملي���اًرا و730 مليون دوالر)3(، 
بع���دل منو بلغ حوالي 6.3% للعام 009)م)4(، كما بلغ 
إجمالي الن���اجت احمللي للبرازيل حوالي تريليون و)57 
ملياًرا و980 مليون دوالر)5(، محققة معدل منو سنوي 

بلغ قرابة ).4% للعام 0)0)م.)6(

وإذا جمعنا إجمالي الناجت اإلجمالي احمللي للبلدان 
األربعة جند أنه جتاوز 5) تريليون و500 مليار دوالر، 
وفًق���ا للتقديرات الت���ي نقلتها وكالة االس���تخبارات 
األمريكية عام 007)م، أي أنه تفوق على إجمالي الناجت 
احمللي األمريكي، والذي بل���غ نحو 3) تريليوًنا و860 
مليار دوالر بحس���ب صندوق النق���د الدولي، وكذلك 
تقدم أيًضا على دول االحتاد األوروبي مجتمعة والتي 
بلغ إجمال���ي الناجت احمللي لها نحو 4) تريليوًنا و3)7 

مليار دوالر؛ بحسب املصدر نفسه للعام 007).)7(
شكل )2(

إمجايل الناتج اإلمجايل احمللي لالقتصاديات الكربى 
يف العامل للعام 2007م

(1) http://data.worldbank.org/country/india
(2) http://www.imf.org/external/datamapper/index.
php?chart=barchartView&db=WEO
(3) http://data.worldbank.org/country/russian-federation
(4) http://www.imf.org/external/datamapper/index.
php?chart=barchartView&db=WEO
(5) http://data.worldbank.org/country/brazil
(6) http://www.imf.org/external/datamapper/index.
php?chart=barchartView&db=WEO
(7) Michael Schiffer, The US and Rising Powers, Op.Cit. P 6.

ويعد هذا مؤش���ًرا ذا داللة على ب���روز هذه الدول 
–البري���ك-، ومقارعتها لقوى اقتصادي���ة كبرى في 
العالم، وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية، ومن 
ثَم فا غ���رو أن ينحو كثير من الدراس���ات الصادرة 
ع���ن مراكز األبحاث األمريكية واألوروبية إلى أن دول 
البريك األربع ستتصدر املشهد الدولي خال العقدين 
القادمني متفوقة على ُجّل القوى التقليدية التي تتصدر 
املش���هد الدولي احلالي، كما أنها بحلول عام 050)م 
س���تصبح مع الواليات املتحدة واليابان القوى الس���ت 

الرئيسة على صعيد االقتصاد العاملي.)8(

شكل )3(
توقعات القوى االقتصادية الكربى يف عام 2050م

 Resource: Goldman Sachs, Dreaming With BRICs: The
Path to 2050, Global Economics Paper No: 99. P4.

بل إن مجلس االس���تخبارات القومي األمريكي يرى 
أن األم���ر أقرب من ذلك، ففي تقريره االستش���رافي 
املعنون ب�»االجتاه���ات العاملية 5)0)م: عالم متحول« 
يرى املجلس أنه بحلول عام 5)0)م، س���تجد الواليات 
املّتحدة نفسها بني عدد من الفاعلني الدوليني املهّمني، 
وعلى رأس���هم دول البريك، ويذه���ب التقرير إلى أن 
تق���ّدم من وصفهم ب� »اآلخرين« ف���ي مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا والتوّسع في اعتماد تكتيكات غير تقليدية، 

(8) Goldman Sachs, Dreaming With BRICs: The Path to 
2050, Global Economics Paper No: 99. pdf

 

Resource: Goldman Sachs, Dreaming With BRICs: The Path to 2050, Global 
Economics 
Paper No: 99. P4. 
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وانتشار أسلحة الدمار الشامل البعيدة املدى والدقيقة 
اإلصابة وغيرها، كل هذه العوامل من شأنها أن حتد 
م���ن حّرية احلركة لدى الوالي���ات املّتحدة األمريكية، 
األمر الذي س���يكون له انعكاسات على تراتبية النظام 

الدولي بشكل كبير. 

ووفًقا للتقرير؛ فإنه من غير املتوقع أن تتحدى قوى 
البريك النظام الدولي على الشكل الذي فعلته كل من 
أملانيا واليابان في القرن التاسع عشر والعشرين، بيد 
أنه وبسبب منو نفوذهم االقتصادي واجليواستراتيجي، 
سيكون لديهم درجة عالية من حرية احلركة با ميّكنهم 
من تعديل وضعهم السياس���ي وسياستهم االقتصادية، 

بدالً من أن تتبنى بش���كل كامل 
النم���وذج الغرب���ي واملعايي���ر 
الغربي���ة، كما أن���ه من املرجح 
–وفًق���ا للتقري���ر- أن تذهب 
باجتاه احلفاظ  البري���ك  قوى 
للمن���اورة من دون  على قوتها 
التورط في التعامل مع املزالق 
التقليدية  األمريكي���ة والغربية 

من قبيل قضايا اإلرهاب والتغير املناخي واالنتش���ار 
النووي وأمن الطاقة.))(

واتساًقا مع اإلمكانات الطبيعية والبشرية الضخمة 
التي متتلكها دول البريك والوثبات االقتصادية الكبيرة 
التي حققتها لم يك���ن لها أن ترضى بالبقاء في موقع 
األطراف على خريطة الفاعلني الدوليني، وال أن تسند 
لها أدوار هامش���ية بعيدة عن مركز القرار السياسي 
واالقتصادي الدولي، ومن ثَ���م فقد بدأت تلك القوى 
في بلورة نواة لعمل مؤسس���ي دائم انطاًقا من القمة 
التأسيسية التي عقدتها في مدينة إيكاترنبورج الروسية 
في يونيو 009)م، با ميكن من خاله أن يؤش���ر إلى 
تبل���ور معالم نظام عاملي قد يك���ون أكثر تعددية وأقل 
قطبية جتد في���ه دول البريك موطئ قدم لطموحاتها 

(1)  U.S. National Intelligence Council, Global Trends 2025: 
A Transformed World, November 2008,

بعيًدا عن هيمنة الواليات املتحدة وأخواتها من القوى 
الغربية على مقدرات النظام الدولي وفاعلياته.

وق���د حددت مجموع���ة البريك خ���ال تلك القمة 
التأسيس���ية ثاثة أهداف مرحلية تس���عى إلجنازها 
في املرحل���ة الراهنة تتعلق جميعها باالقتصاد الدولي 
الذي يُعد قاطرة مؤشرات القوة في العاقات الدولية، 
وتتلخص هذه األه���داف في احلد من هيمنة الدوالر 
على األس���واق العاملية وإنهاء اعتماده كعملة مرجعية 
وحيدة مع الذهب ف���ي املعامات الدولية، إلى جانب 
إدماج العملتني الروس���ية والصينية -الروبل واليوان- 
في س���لة العمات املرجعية لصن���دوق النقد الدولي، 
وإيجاد عمل���ة مرجعية بديلة 
من خارج العمات الوطنية، أي 
أن البلدان األربعة ال تقترح أن 
حتل عملة وطنية أخرى محل 
العمل���ة األمريكي���ة املهيمنة، 
وإمنا تط���رح التنويع باعتباره 
وأداة  الدولي،  للتوازن  ضماًنا 
االقتص���ادي.  لاس���تقرار 
ا  وإدخال إصاح على النظام النقدي العاملي يضع حّدً
لس���يطرة مراكز القرار احلالية با مينح دوًرا متنامًيا 
للقوى األربع الصاعدة، وينقل مفتاح القرار االقتصادي 

الدولي نحوها.))(

وجاءت ترجمة هذا التوجه من دول البريك س���ريًعا، 
فبعد أقل من ش���هر على قمة إيكاترنبورج التأسيسية، 
وحتديًدا في قم���ة الدول الثمان الصناعية الكبرى التي 
ُعقدت في يوليو 009)م بدينة الكويا اإليطالية، نقلت 
الص���ني أهم قرارات قمة األربعة؛ حيث اقترحت اللجوء 
إلى عملة احتياط محايدة خارج الدوالر والعمات القومية 
األخرى، لتحقي���ق التوازن واالس���تقرار في التفاعات 
االقتصادية في العالم، الس���يما بعد األزمة املالية التي 

ضربت كبرى أسواق املال العاملية عام 008)م.

))( اجلزيرة. نت، ))/009/6)م.

والبش��رية  الطبيعي��ة  اإلمكان��ات  م��ع  اتس��اًقا 
الضخمة الت��ي تمتلكها دول البري��ك والوثبات 
االقتصادية الكبي��رة التي حققتها لم يكن لها 
أن ترضى بالبقاء في موقع األطراف على خريطة 
أدوار  له��ا  أن تس��ند  الدوليي��ن، وال  الفاعلي��ن 
هامش��ية بعي��دة ع��ن مرك��ز القرار السياس��ي 

واالقتصادي الدولي
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وم���ن الواض���ح أن دول البريك تركز على الش���ق 
االقتصادي في التفاع���ات الدولية؛ باعتبار أن هذه 
املس���ألة تعكس أبعاًدا اس���تراتيجية ذات تأثير بعيد 
املدى في التوازنات السياسية الدولية؛ حيث إن الدفع 
باجتاه التخلي ع���ن الدوالر األمريك���ي كعملة دولية 
س���يجعله عرض���ة لتقلبات ال حدود له���ا با يقّوض 
النف���وذ االقتصادي األمريكي في العالم، ومن ثم يقود 
إلى إضعاف دور الواليات املتحدة السياس���ي لصالح 
القوى الصاعدة في النظام الدولي، وأبرزها مجموعة 

البريك األربعة.

عومل���ة  األبعاد القيمية للصعود يف س���لم النظام 
الدولي:

لقد أع���اد الصعود املتنامي لق���وى البريك األربعة 
قضي���ة األبعاد القيمية ودوره���ا في نهضة األمم إلى 
واجهة املش���هد، الس���يما في ظل ما آلت إليه أحوال 
األمة اإلسامية في الوقت الراهن. فقد متكن الغرب 
»احلضاري« -وعلى رأسه الواليات املتحدة األمريكية- 
بعد تفكيك الدولة العثمانية من السيطرة على املنطقة 
العربية واإلس���امية، التي هي قلب العالم اجلغرافي 
واحلضاري أيًضا، ومن ثَم استطاع الهيمنة على العالم 
وقيادته تكريًسا لهيمنة الرجل األبيض ودوره الرسالي 
احلضاري املزعوم، فمن يس���يطر على القلب يس���هل 

عليه السيطرة على الهامش واألطراف. 

ولم متر س����وى عقود قليلة على ب����دء هذه الثنائية 
املتناقض����ة – التفكك العربي واإلس����امي من جهة، 
والتكتل الغربي بأش����كاله وص����وره املختلفة من جهة 
أخرى - حتى بّش����رتنا قائدة املعسكر الغربي وحاملة 
لواءه وُدرة تاجه اإلمبريالي الواليات املتحدة األمريكية 
ببدء عص����ر جديد من احلضارة اإلنس����انية أطلقت 
عليه »عصر العومل����ة« Age Globalization، فمن أراد 
أن يتق����دم .. أن ينهض؛ فما عليه إال أن يتبع النموذج 
األمريك����ي- الغربي املعولم بحذافيره، وإال فا نهضة 

وال تقدم وال رقي.

والعومل���ة؛ ذل���ك املفه���وم امللتب���س الغامض الذي 
بات النغمة الس���ائدة في العاق���ات الدولية والعلوم 
االجتماعية، الس���يما منذ تس���عينيات القرن الفائت 
وحتى حلظتن���ا الراهنة، لن جتد له���ا تعريًفا جامًعا 

يكشف أسرارها ويسبر أغوارها. 

ولقد تبارى الكثير من مثقفينا »املقلِّدين« لكل ما هو 
مستورد من األفكار والثقافات دون أن يكون لهم أثارة 
من فكر أصيل أو مس���حة من أصالة علمية راسخة، 
في التبش���ير بالعوملة بني شعوبنا ومجتمعاتنا العربية 
املسلمة، باعتبارها الوصفة السحرية الناجعة للنهوض 
واخلاص م���ن آفات الفقر واجلهل واملرض والتخلف 
وضعف التنمية املستدامة، وأنها السبيل الوحيد للرقي 

والتقدم واحلضارة. 

وال غرو أن ُجّل هؤالء املثقفني –أو مدعي الثقافة إن 
شئت الدقة- ال يعرف عن مفهوم العوملة غير طنطنات 
فارغة وعب���ارات مبهمة ينقلها عم���ن ينبهر بهم من 
مفكري الغرب ومنظريه، ويرددها هكذا دومنا وعي أو 
تفكير في إطار احلروب القيمية واملفاهيمية السائدة 
التي يش���نها ساس���ة ومنظرو الفكر الغربي للنيل من 
ثوابت األمة اإلس���امية، ومن ثم فإن مسألة البحث 
والتحلي���ل لتوضيح معنى العوملة ليس مجرد مس���ألة 
معرفية مجردة فحس���ب، بل هي ضرورة ملحة للدفاع 
ع���ن مصالح األمة وهويتها في وج���ه مفاهيم العوملة 
التي يهدف الغ���رب من خالها إلى الس���يطرة على 
مقدرات األمم والش���عوب مس���تخدمة في ذلك -إلى 
جانب أس���لحتها الفكرية واملفاهيمية- أرقى منجزات 
العل���م والتكنولوجيا واملعلوماتية وش���بكات االتصال 

احلديثة املتطورة.

ولتعريف العوملة التي تُصور –أمريكّيًا وغربّيًا-على 
أنها السبيل الوحيد الصعود في سلم العاقات الدولية 
س���نكتفي بتعريف واحد جامع ملعناها ومبناها، أطلقه 
أحد أبرز املفكرين األمريكيني املعاصرين، وهو توماس 
فريدم���ان، حيث ق���ال: »نحن أمام معارك سياس���ية 
وحضاري���ة فظيعة، والعوملة ه���ي األمركة، والواليات 
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املتح���دة قوة مجنونة، نحن قوة ثورية خطيرة، وأولئك 
الذين يخش���وننا على حق، إن صندوق النقد الدولي 
قطة أليفة باملقارنة مع العوملة، في املاضي كان الكبير 

يأكل الصغير، أما اآلن فالسريع يأكل البطيء«.))(

ويق���ول فريدمان في موضع آخ���ر: »إن العوملة تعد 
بصورة كبيرة، وإن لم تكن كلية، هي األمركة، ابتداء من 
ماكدونالدز إلى ماكنت���وش إلى ميكي ماوس، والعوملة 
لها محدداتها التكنولوجية التي تكفل الس���يطرة على 
كل جوانب احلياة كالعال���م الرقمي واالتصاالت عبر 

األقمار الصناعية واأللياف الضوئية واإلنترنت«.))(

إذن فالعوملة باختص���ار وبكلمة واحدة هي األمركة 
Americanism، وقد استطاعت آلة اإلعام األمريكية 

أن ترّوج للعومل���ة باعتبارها صنو التق���دم والنهضة. 
وبتفكي���ك مفهوم العوملة إجرائّيًا يتضح أن النمو وفًقا 
للمفهوم الغربي- األمريكي، ال بد أن يتضمن في صيغته 
البنائي���ة والعملياتية عوملات ثماني���ة جتمعها عناوين 
واجلغرافيا،  والبيئة،  واالقتصاد،  والتكنولوجيا،  املال، 

والثقافة، والسوسيولوجيا، والسياسة.)3(

ويقصد بالوجه املالي للعوملة ما يطلق عليه الس���وق 
اآلنية العاملية للنتاجات املالية املتعامل بها في كبريات 
املدن املالية –الغربية باألساس- على مدار اليوم، ومن 
ثَم تصبح النتاج���ات املتعامل بها في غيرها من مدن 
العالم مجرد تابع يدور في فلك أس���واق املال الغربية 
الكب���رى صعوًدا وهبوًطا، ولعل خي���ر مثال على تلك 
التبعية املالية ما آلت إليه األوضاع في أس���واق العالم 
من انحطاط في ظل األزمة التي ضربت أس���واق املال 
األمريكي���ة منذ منتصف عام 008)م، وال زالت آثارها 
مستمرة حتى اللحظة الراهنة دون أن يبدو في األفق 

نهاية واضحة لها.
))( جريدة الشرق األوسط، )/997/3)م.

(2) Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, New 
York,  Alfred A.Knopf, 2000.
)3( بيتر تيلور، كولن فلنت، اجلغرافيا السياس���ية لعاملنا املعاصر، ترجمة: 
عبد السام رضوان، إسحق عبيد، الكويت، سلسلة عالم املعرفة، عدد 

)8)، يونيو )00)م، ص9) -0).

أم���ا الوجه التكنولوجي املبه���ر للعوملة، فإنه يصف 
املجموع���ة املترابط���ة م���ن تكنولوجي���ا الكمبيوتر، 
واالتصاالت وعملي���ات ربطها باألقم���ار الصناعية، 
والتي جنم عنه���ا ظاهرة انضغاط الزم���ان واملكان، 
واالنتقال الفوري للمعلومات عب���ر العالم. وإذا كانت 
الفج���وة الرقمية بني العاملني الغربي واإلس���امي ال 
تخفى؛ فإن االدعاء بأن هذا البعد التكنولوجي للعوملة 
يصّب باألس���اس في مصلحة الط���رف األول ال يكون 
إجحاًفا بقدر ما هو توصيف للواقع، ال سيما إذا كان 
العالم اإلسامي يكتفي بدور املستهلك للتكنولوجيا أو 

املجّمع ملفرداتها على أفضل تقدير.

وبالنظ���ر إلى الوجه االقتصادي للعوملة؛ فإنه يصف 
نظم اإلنتاج اجلديدة التي توصف باملتكاملة، وتش���ير 
 إل���ى متك���ني الش���ركات الكونية املتعدية اجلنس���ية
Multinational Corporations الغربي���ة باألس���اس من 

اس���تغال عناصر اإلنتاج عبر العالم على اتس���اعه، 
الس���يما العالم اإلس���امي الذاخر بثرواته وموارده 
األولية والبشرية كذلك، با يعني هيمنة منط اإلنتاج 
الرأسمالي، بل هيمنة النمط األمريكي باألخص، على 
مقدرات وثروات العالم اإلسامي االقتصادية، والذي 
ِره لكل ما هو  يكتفي أبناؤه عادة بدور املس���تهلك الشَّ

غربي وأمريكي. 

إذن ف���إن البُع���د االقتص���ادي للعوملة إمن���ا يعني 
باألساس استثمار ش���عوب العالم وحتويل كل قدراتها 
إلى مؤسسات هائلة متلكها مؤسسات غربية محدودة 
العدد، تس���يطر ليس على كوكب األرض فحسب، بل 

على فضائه اخلارجي كذلك.

ويأت���ي الوجه البيئ���ي للعوملة، لتس���عى من خاله 
الق���وى الغربية إلى محاولة غس���ل يديها مما تقترفه 
بحق كوكب األرض من تلويث وإفس���اد كنتاج لنهضتها 
التكنولوجية والتقنية دون أدنى مس���ئولية عن مخاطر 
تلك التقنيات وآثارها البيئية املدمرة، بل يصور الغرب 
لن���ا أن احلفاظ على البيئة مس���ئولية مش���تركة بني 
اجلميع، الش���مال واجلنوب، الغن���ي والفقير، املتقدم 
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والنامي أو املتخلف، وكأن املقصود من ذلك أن يجني 
الغرب الربح والفائدة منفرًدا، ويتش���ارك التكلفة مع 
اآلخرين، أو يلقي بُجلّها عليهم إن اس���تطاع، بدعوى 

وحدة اإلنسانية واملصير املشترك!

أما وجه العوملة اجلغرافي، فيعني، باختصار وبدون 
تزييف حلقائق األمور، إعادة تنظيم احليز أو املساحة 
في الكوكب، بني القوى الغربية املهيمنة، عبر تقاس���م 
مناطق النفوذ واألس���واق في العالم، بدعوى الشراكة 

تارة والتكاملية واالعتمادية املتبادلة تارة أخرى. 

ولعل خير مث���ال على تلك 
املزعومة  اجلغرافي���ة  العوملة 
االهتمام  النف���وذ:  القتس���ام 
بالقارة  املتزاي���د  األمريك���ي 
منطقة  تُعد  الت���ي  اإلفريقية 
األوروبي���ة  للق���وى  نف���وذ 
التقليدية، الس���يما فرنس���ا، 
كبير  بقلق  باتت تش���عر  التي 
إزاء االس���تراتيجية األمريكية 
اجلديدة في إفريقيا))(، األمر 

الذي دفع الرئيس الفرنس���ي نيكوال ساركوزي للهجوم 
على من ق���ال: »إنهم يتطلعون إلى إعادة اس���تنزاف 

ثروات القارة ومواردها األولية«.))(

ويظل الوجه السوس���يولوجي للعومل���ة، هو اخليال 
الرومانسي اجلامح الذي تسعى القوى الغربية للترويج 
له عبر مق���والت من قبيل »املجتم���ع العاملي« و»الكل 
االجتماعي املترابط«)3(، وهي املقوالت التي تعني ذوبان 
ومتاهي الكل اإلنس���اني في اجلزء الغربي »املتحضر« 
و»الرس���الي« الذي يقدم النم���وذج املثالي ملا يجب أن 
يكون عليه البشر جميًعا حتى يلحقوا بركب احلضارة 
))( حمدي عد الرحمن حس���ن، »التنافس الدول���ي في القرن اإلفريقي«، 

السياسة الدولية، عدد 77)، يوليو009)م، ص 74). 
))( جناء مرعي، الثروة النفطية والتنافس الدولي االس���تعماري اجلديد 
في إفريقيا، األمة في مواجهة مشاريع التفتيت، التقرير االستراتيجي 

السابع ملجلة البيان، 0)0)م، ص 434.
)3( بيتر تيلور، كولن فلنت، مرجع سابق، ص 0).

والتقدم الذي يزعم الغرب احتكاره باألساس.

ولعل الوج���ه أو البعد الثقاف���ي للعوملة خير مكمل 
للشعارات السوسيولوجية الزائفة والبراقة التي ترّوج 
لها القوى الغربية؛ حيث تسعى تلك القوى إلى ما ميكن 
 Westernization of culture »وصفه ب�»تغريب الثقاف���ة
وقولبة منط احلياة االجتماعية للدول والش���عوب بكل 
ما حتتويه هذه العملية من طمس للشخصية الوطنية، 
وتس���اهل أمام الوافد الغربي من السلع االستهاكية 
والكمالية، وص���والً إلى األفكار واملفاهيم. ويؤكد هذا 
املعنى ناعوم تشومسكي بقوله: 
ليس���ت  الثقافية  العول�مة  »إن 
س���وى نقلة نوعية في التاريخ 
البش���ري، تعزز سيطرة املركز 
األمريكي عل���ى األطراف، أي 

على العالم كله«.)4(

الثقاف���ة  أن  ش���ك  وال 
االس���تهاكية التي ت���رّوج لها 
واش���نطن عاملّيً���ا تع���د أحد 
األمريكية،  الهيمن���ة  مفردات 
والتي تعبر عنها بش���كل رمزي مصطلحات من قبيل 
 ،Mc World »و»عالم ماك Cocacolization »الكوكل���ة«
نس���بة إلى مش���روب الكوكاكوال، وسلس���لة مطاعم 

ماكدونالدز واسعة االنتشار. 

وغني عن البيان أن الهزمية النفسية أمام املنتجات 
واألف���كار الغ�ربية - األمريكية هي أول أهداف حرب 
األفكار املس���مى بالعوملة الثقافي���ة الذي ت�تعرض له 

شع�وب ومجتمعات ودول األمة اإلسامية.)5(

ويأتي الوجه السياس���ي للعومل���ة ليحيط التجليات 
الس���ابقة للعوملة بس���ياج واٍق يحميها ويَُشْرِعنها على 
أرض الواقع عن طريق لبرلة الثقافة السياسية للدول 
)4( محمد أمحزون، العوملة بني منظورين، مجلة البيان، الس���نة 4)، عدد 

45)، رمضان 0)4)ه�، يناير 999)م، ص 5)).
)5( عبد القادر حسني ياسني، خرافة التنمية االقتصادية في العالم الثالث، 

القدس العربي، 9/))/009)م.

يظل الوجه السوسيولوجي للعولمة، هو الخيال 
الرومانس��ي الجامح الذي تسعى القوى الغربية 
للتروي��ج ل��ه عبر مق��والت م��ن قبي��ل »المجتمع 
 ، المتراب��ط«  االجتماع��ي  و»ال��كل  العالم��ي« 
وه��ي المق��والت الت��ي تعن��ي ذوب��ان وتماهي 
الكل اإلنس��اني ف��ي الجزء الغرب��ي »المتحضر« 
و»الرس��الي« الذي يق��دم النم��وذج المثالي لما 
يج��ب أن يكون عليه البش��ر جميًعا حتى يلحقوا 
برك��ب الحض��ارة والتق��دم ال��ذي يزع��م الغ��رب 

احتكاره باألساس.
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الفكري والسياس���ي  النموذج  واملجتمعات، وصع���ود 
الليبرالي على الصعيد العاملي. ومن ثَم فلم تعد السياسة 
بهذا املعنى محلية كما كانت دائًما عبر املجال احملجوز 
للدول، كما ل���م تعد هناك حدود فاصل���ة للقرارات 
والتش���ريعات والسياس���ات التي أخذت تنتقل بحرية 
عبر القارات، ويرتبط بعضه���ا ببعض، لقد أصبحت 
التشريعات البش���رية أمام حالة سياسية جديدة هي 
أن السياس���ة هنا، أصبحت مرتبطة بالسياسة هناك، 
والسياس���ة في الش���رق باتت مرتبطة بالسياسة في 
الغرب، والتش���ريعات التي تصدر في واشنطن غدت 

ملزمة وباّتة لكل العواصم في العالم.))(

األمة اإلسالمية وأمناط حتول القوة.. 
الدروس املستفادة

وأمام ما س���بق بيانه من جتلي���ات وأبعاد لربط 
التق���دم والصعود في ُس���لّم العاق���ات الدولية 

بفاهي���م العوملة أو التغريب أو 
األمركة، يبقى البحث عن حلول 
عملية وناجع���ة للخروج باألمة 
اإلسامية شعوًبا ودوالً من أسر 
اع، هو  ذل���ك القيد الناعم اخلدَّ
التحدي الرئيس والواجب األبرز 

أم���ام عقاء األمة ورموزها على 
مس���توى األفراد واجلماعات، ومن ثَم املؤسسات 
والدول. مع األخذ ف���ي االعتبار أن القوى الغربية 
وعلى رأسها أمريكا لن يرضيها إال أن يكون اجلميع 
تابعني لنموذجها احلضاري الذي هو األس���اس في 
عجلة نظام العوملة- األمركة؛ حيث تسعى لتجسيد 
روح س���يطرتها العاملية وهيمنتها الكونية من خال 
الفك���ر السياس���ي الليبرالي بوجه���ه االقتصادي 
الرأسمالي الشمولي عبر جتليات مالية وجغرافية 

))( عب���د اخلال���ق عبد الله، عوملة السياس���ة والعوملة السياس���ية، مجلة 
البرملان العربي، االحتاد البرملاني العربي، العدد )0)، الس���نة الثامنة 

والعشرون، سبتمبر 007)م.
http://www.arab-ipu.org/publications/journal/v102/studies.html

وتكنولوجية وبيئية وسوسيولوجية وثقافية. 

وإذا كن���ا بصدد التحدث عن بداية حتول في ميزان 
القوى للمش���هد التقليدي للنظ���ام الدولي متمثًا في 
بروز العبني صاعدين جدد، على رأسهم جتمع البريك 
االقتصادي الرباعي، با قد يفضي إلى كس���ر منط 
األحادية القطبية، وتفكيك احت���كار االمتيازات التي 
لم تع���د مقبولة على الصعيد الدولي، بوس���ائل غير 
عس���كرية على األرجح، الس���يما إذا ما حافظ على 
انس���جامه –وهو األرجح-، ومن ثَم فقد يصبح القوة 
االقتصادية والسياس���ية األولى في العالم في غضون 
أربعة أو خمسة عقود. فكيف تستفيد األمة من منوذج 
البريك في نهضتها التنموية؟ وما الدروس التي ميكن 
استقاؤها من جتربة الصعود احلالي واملتوقع مستقبًا 

ملجموعة البريك على الصعيد الدولي؟

لق���د أدركت قوى البريك أن التنمي���ة القائمة على 
مفاهيم العوملة التي قدمت كحل ملشاكل الدول النامية 
أو املتخلف���ة، ليس���ت إال الوجه 
اآلخر لتغريب العالم وفًقا للنموذج 
القيمي األمريكي املعاصر؛ حيث 
حلت أيديولوجيا العوملة املصاحبة 
للهيمنة األمريكية في ظل األحادية 
القطبي���ة مح���ل األيديولوجي���ا 
االس���تعمارية األوروبية التقليدية 
التي س���ادت منط العاقات الدولي���ة حتى منتصف 
القرن الفائ���ت، وإذا كان الغرب قد اعتمد أس���لوب 
اإلكراه العس���كري في فترة االس���تعمار لنهب خيرات 
البل���دان املتخلفة؛ فإن الواليات املتحدة األمريكية في 
زمن العوملة، وباسم القانون الدولي ومؤسسات الهيمنة 
احملتكرة ملفهوم الش���رعية الدولية تسعى لتحويل تلك 
الدول إلى مجرد مورد وس���وق تع���رض فيه ثرواتها 
الطبيعية والبش���رية بأثمان بخس���ة مقابل جني وهم 

التنمية املستدامة.))(

))( عبد القادر ياسني، خرافة التنمية االقتصادية في العالم الثالث، صوت 
الوطن، 9/))/009)م.

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/12/09/182183.
html

أدركت ق��وى البري��ك أن التنمي��ة القائمة 
عل��ى مفاهيم العولمة التي قدمت كحل 
لمش��اكل ال��دول النامي��ة أو المتخلف��ة، 
ليست إال الوجه اآلخر لتغريب العالم وفًقا 

للنموذج القيمي األمريكي المعاصر
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ما أدركته قوى البريك وس���عت إلى كسره بأن شقت 
لنفسها سبيًا تنموّيًا يحتفظ بخصوصيته وال يتماهى 
مع اآلخر املهيمن أو الس���ائد يج���ب أن تدركه األمة 
اإلس���امية عبر عدد من النقاط لع���ل من أهمها:))( 
التأكيد على االختاف بني النس���ق القيمي اإلسامي 
والنسق القيمي الغربي با يجعل لكل نسق خصوصيته 
التنظيرية واملمارساتية؛ حيث إن طبيعة اإلسام كدين 
من ناحية وطبيعة النسق القيمي املنبثق عنه من ناحية 
أخ���رى تفرضان البحث في ظاه���رة حتول القوة في 
العاقات الدولية من منظور إس���امي اس���تناًدا إلى 
كون الرسالة اإلسامية موجهة للعاملني، ومن ثم فإنه 
من األوفق أن ينظر إلى أمة الرس���الة كوحدة واحدة 
ف���ي تعاملها مع األمم أو الوحدات األخرى، وإذا كانت 
الدول���ة القومية تصلح وفًقا للنس���ق املعرفي الغربي 
وح���دة للتحليل، فإن هذا ال يعن���ي أنها منوذج ميكن 
تعميمه على األنساق املعرفية املغايرة السيما إذا كانت 
ذات خصوصية كالنس���ق املعرفي اإلسامي املُْستََقى 

من جوهر اإلسام. 

وقد اس����تطاعت دول البريك كنم����وذج يُحتذى في 
هذا الصدد أن تعمل على »مأسس����ة« جهودها، على 
الرغم من أن تلك الدول ال تتمتع بالترابط والتماسك 
القانوني أو التاريخي أو اجليوسياس����ي مثل االحتاد 
األوروب����ي))(، ومن ثَ����م فإن القوى اإلس����امية بهذه 

»املأسسة« أحق وأجدر.

إن النس���ق املعرفي اإلسامي وإن كان ذا بُعد قيمي 
بحكم مصادره وطبيعت���ه، إال أن الرؤية التي يقدمها 
ح���ول العالم احمليط وقضاياه انطاًقا من األس���اس 
الشرعي ليس���ت رؤية »يوتوبية« تبحث في املثاليات، 
وم���ا يجب أن يك���ون عليه حال العال���م، ولكنها رؤية 
واقعية تنطلق من معرفة نافذة بالطبائع البشرية وما 

))( اس���تفاد الباحث في هذا اجلزء من النقاط األساسية التي وردت في 
دراسة د. نادية محمود مصطفى: إشكاليات البحث في علم العاقات 
الدولية من منظور حضاري مقارن، أوراق غير منشورة، كلية االقتصاد 

والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 007)م.
))( اجلزيرة. نت، 9)/0/4)0)م.

يصلح البش���ر، كما أن مجموعة القيم النهضوية التي 
تنبثق من النسق القيمي اإلسامي ذات طبيعة مختلفة 
عن نظائرها في األنس���اق املعرفية األخرى، السيما 
النس���ق الغربي، وإن اش���تركت معها في اللفظ دون 
املعنى أو املدلول، كذلك فإن أس���س التقدم والنهضة 
ال بد أن ترتبط باألبعاد األخاقية للنس���ق اإلسامي 
التي يحكمها مفهوم السنن الكونية، وترتبط بفاهيم 

املصلحة ومقاصد املنفعة للعباد في النهاية. 

وإذا كان���ت دول البريك حتاول أن تبني لها نس���ًقا 
ا للصعود في العاقات الدولية يتجاوز النس���ق  خاّصً
األمريكي املعول���م من دون أن يكون لها في ذلك أثارة 
من ثقافات أو قيم مش���تركة؛ فإن األمة اإلس���امية 
بذل���ك أولى با متتلكه من قي���م وما حتوزه من أبنية 

ثقافية ربانية راسخة.

وم��ن نافل��ة الق��ول: أن نؤكد على أن���ه ال يوجد في 
النسق املعرفي اإلسامي الفصل بني املمارسة املتغيرة 
والبعد القيمي الثابت ال���ذي يتم االحتكام إليه دائًما 
عند التفس���ير وعند التقومي كما هو احلال في النسق 
الغربي، فإذا كان الفقه هو احلكم الشرعي، ومنظومة 
القواعد والقيم واملب���ادئ هي امليزان، فإن الواقع في 
النس���ق اإلسامي هو املوزون الذي يدور حوله إعمال 
العقل والتجريب واالجتهاد، وإذا كان النسق الغربي ال 
يحوز هذا امليزان الدقيق لقياس األمور، يصبح النسق 
اإلس���امي من ثم – ولضرورات علمية بحتة تتجاوز 
البعد العقدي – وسًطا بني أقصى املثالية القيمية التي 
تقدم الفكرة والقيمة لذاتها في إطار فلسفي متجرد، 
وبني أقصى املادية التاريخية امللتزمة بالتجريب، والتي 
تريد احلفاظ عل���ى الواقع القائ���م باعتباره املنطلق 

واملنتهى الذي تصبو إليه. 

ومن ثَ���م فإن الطبيع���ة اخلاصة للنس���ق املعرفي 
اإلس���امي وتصوراته للعالم ال ب���د أن تنعكس على 
املفاهيم األساسية ملعاجلة الظواهر االجتماعية بشكل 
عام، والسياسية بشكل خاص؛ وعليه فإن العمل على 
وضع قوى العالم اإلس���امي في مرتبة الصدارة في 
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النظام الدولي إمنا يتطلب أن يُنَْظر إليه على مستوى 
األم���ة كوحدة واحدة في حركته���ا اآلنية وصيرورتها 

املستقبلية.

لقد أكدت لنا ظاهرة حتول القوة في ُس���لّم النظام 
الدول���ي التي متثلها ق���وى البري���ك أن كل الفاعلني 
الدوليني با في ذلك أقوى الدول ال ميكنها أن تنعزل 
عن مجريات ما حتكمه حركة التفاعات في النس���ق 
الدولي؛ ألنها ببساطة تعتبر أقلية داخل النظام الدولي 
بكل املعايير، ابتداًء من عدد الس���كان أو املس���احة، 
وانته���اًء بوارد الق���وة التي حتوزها، وه���ذه األقلية 
الت���ي ميثلها كل فاعل دولي منف���رًدا مهما بلغت قوته 
ال تس���تطيع أن تعيش بعزل عن األغلبية التي تعيش 
خارج حدودها حتى لو كان���ت مفردات هذه األغلبية 
ال تضاهيه���ا ق���وة وال نفوًذا، وذلك ألنه���ا تعاني في 
أحد جوانب تفاعاتها أو بعضها بش���كل أو بآخر من 
ظاهرة االحتياج أو عدم االكتفاء الذاتي، وهو ما ميكن 
 تس���ميته بظاهرة التواق���ف))( أو االعتمادية املتبادلة 
Interdependence بعن���ى اعتماد كل فاعل دولي على 

اآلخ���ر؛ بحي���ث إن التغير الذي يطرأ على الس���لوك 
الدولي ألحد الفاعلني ي���ؤدي بالضرورة إلى تغير ما 
بالنس���بة للفاعل اآلخر، ومن ثم فقد استطاعت دول 
البريك عبر ه���ذا اإلدراك توحي���د جهودها لتصعد 
جميعه���ا مًعا القتناعها بأن العاق���ات الدولية باتت 
محًا للكيانات الكبيرة على كافة املستويات، بدًءا من 

االقتصادي، وانتهاًء بالسياسي واالستراتيجي.

وختامًا، فإن أي اس���تراتيجية ته���دف إلى النهضة 
والصعود باألمة اإلسامية في الواقع الدولي ال بد أن 
تتضمن ثاثة مرتكزات رئيسة تتسق مع املنظور القيمي 
اإلس���امي تتمثل في: املرجعي���ة والبيئة واألهداف، 
وميك��ن القول: إن غياب أي ركن من هذه األركان تُفقد 
خط���ة التطوير واإلصاح جدواه���ا وفائدتها لتصبح 
غي���ر ذات جدوى، فاملرجعية هي القاعدة التي تنطلق 

))( أحمد يوس���ف أحمد، مقدمة ف���ي العاقات الدولية، محاضرات غير 
منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، د.ت، ص 5).

منها الرؤى واألفكار التي تخرج علي أساسها األهداف 
والغايات، لذلك ينبغي أن يكون اإلس���ام هو املرجعية 
الوحي���دة التي يجب أن تعتمد وتس���تند وترجع إليها 
االستراتيجيات التي تستهدف صعود األمة اإلسامية، 
حت���ى تؤتي ثمارها املرجوة من التقدم واالزدهار، فلن 

يصلح حال هذه األمة إال با صلح به أولها.

والبيئة هي املجتمعات املس���لمة املراد االرتقاء بها، 
فا يتصور وجود اس���تراتيجية للصعود غير موجهة 
لبيئة معينة تفّعله���ا وتتفاعل معها، وما ينبغي التأكيد 
عليه هنا اتس���اًقا مع منوذج البريك سالف البيان أن 
ما يصلح لبيئة ما قد ال يصلح لبيئة أخرى؛ الختاف 
املرجعيات والثقافات واألط���ر الفكرية، ومن هنا كان 
فشل معظم اخلطط واالس���تراتيجيات التنموية التي 
طبقتها دول العالم اإلس���امي ط���وال حقبة ما بعد 
االستقال عن االحتال الغربي؛ وذلك ألن مرجعيات 
هذه اخلطط واالس���تراتيجيات لم تكن متس���قة مع 
طبيعة املجتمعات اإلس���امية بيئ���ًة وظروًفا وتاريًخا 
وحض���ارًة وفكًرا وثقافة، فهي نُظم مس���توردة وافدة 
من خارج البيئة املس���لمة، لها قيمها وثقافتها ورؤيتها 
املختلفة، بل إنها من بقايا النظم االستعمارية العلمانية 
السابقة، التي ال تريد ألمتنا أن حتيا أو تعيش، فضًا 

عن أن تنهض أو تتقدم.

أم��ا األهداف فهي اس���تبصار س���ابق ومقدم جلملة 
النتائ���ج والغاي���ات الت���ي ميكن حتقيقه���ا في ظل 
اإلمكانيات املتاحة، وهي النواة األساسية التي تتحرك 
في نطاقها عملية البناء االس���تراتيجي للصعود، وهي 
تختلف أيًضا باختاف املرجعيات والبيئات، فإذا كان 
لكل أمة مرجعيتها ومفردات بيئتها التي ال تتشابه مع 
غيرها من األمم؛ فإن لكل أمة أيًضا أهدافها اخلاصة 
التي تت���اءم وتلك البيئة واملرجعية، فإذا كانت الرؤية 
القيمي���ة الغربية املس���توردة تهدف ف���ي جملتها إلى 
املصلحة املصطبغة بالبرجماتي���ة النفعية دون النظر 
إل���ى أي اعتبارات دينية أو أخاقي���ة أو قيمية؛ فإن 
إرادة الصعود في العاقات الدولية لألمة استناًدا إلى 
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مرجعية اإلسام احلاكمة إمنا تهدف في النهاية إلى خلق وصياغة أمة الرسالة التي هي كالغيث أينما حلَّ نفع، 
والتي تس���عى لعمارة األرض دون أن تلهيها تلك العمارة عن غايتها التي كلَّفها الله بها وهي عبادة الله عز وجل، 

اس���تناًدا إلى قوله تعالى: } ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   
ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب{ ]القصص: 77[.
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معلومات إضافية

بريك والتعاون الزراعي:
في الس���ادس والعش���رين من مارس 0)0)م اتفقت دول مجموعة »بريك« على العمل للمساعدة في مكافحة 

املجاعة التي يعانيها أكثر من مليار إنسان حول العالم.
ووّق���ع وزراء الزراعة من ال���دول األربع -التي يوجد فيها مجتمعًة ثلُث األراض���ي القابلة للزراعة في العالم- 
اتفاقية إلنش���اء قاعدة معلومات زراعية مشتركة تساعد كل دولة في حساب أرصدتها من اإلنتاج واالستهاك، 

وإنشاء احتياطيات وطنية من احلبوب.
واتفق الوزراء األربعة على تقاس���م اخلبرات في تقدمي الغذاء للس���كان الفقراء ومنكوبي الكوارث الطبيعية، 

وتبادل التكنولوجيا الزراعية؛ للمساعدة في تقليل آثار التغيرات املناخية على إنتاج الغذاء.
واتفق���ت الدول األربع على عقد سلس���لة اجتماعات ثنائية؛ بغية التوصل إلى أفضل الس���بل لتطوير العملية 

الزراعية.
وتنت���ج االقتص���ادات األربعة -التي توصف بالصاعدة- 40% من اإلنت���اج العاملي من القمح، ونصفه من حلوم 

اخلنزير، وثلثه من الدواجن وحلوم األبقار.

»بريك« وإصالح املؤسسات املالية: 
خال القمة التي ُعقدت في أبريل 0)0)م في برازيليا دعت مجموعة »بريك« إلى إصاح س���ريع للمؤسسات 

املالية الدولية إلعطاء الدول النامية دوًرا أكبر.
وقال زعماء الدول األربع في البيان اخلتامي للقمة: »إنه ينبغي أن تتم املوافقة أثناء االجتماعات على إصاحات 

حلصص التصويت في البنك الدولي؛ إلعطاء الدول النامية ثقًا أكبر يناسب تعاظم اقتصاداتها«.
وتس���عى املجموعة منذ األزمة املالية العاملية في 008)م إلى إصاح النظام املالي الدولي على أساس أن هذا 

النظام تسيطر عليه االقتصادات املتقدمة مثل الواليات املتحدة واليابان وأوروبا.
وم���ن اخلطوات العملية التي اتخذتها ال���دول األربع لتعزيز التعاون فيما بينها: توقي���ع البنوك الوطنية فيها 
على اتفاقية تس���تطيع من خالها املس���اهمة في مشروعات مشتركة، تش���مل قطاعات البنية التحتية والطاقة 

والتكنولوجيا بحسب تصريحات رئيس بنك البرازيل الوطني لوسيانو كوتينو.
كما عززت كل من الصني والبرازيل عاقاتهما املتنامية بتوقيع اتفاقات للتجارة واالستثمار، وتشمل االتفاقات 
الت���ي وّقعها الرئيس الصيني هوجنتاو في برازيليا إقامة مصنع للصلب ف���ي ميناء أكوا في ريودي جانيرو تبلغ 

تكلفته خمسة مليارات دوالر، ويعتبر أكبر مشروع استثماري للصني في أميركا الاتينية.
وخال اجتماٍع في برازيليا بني الرئيس البرازيلي - وقتها - لوال دا س���يلفا ورئيس الوزراء الهندي مامنوهان 

سينغ اتفق اجلانبان على تنويع مجاالت التجارة الثنائية.
ويتمثل هدفهما في الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 0) مليارات دوالر في 0)0)م من 5.6 مليارات دوالر 

في عام 009)م.
كما أنه من املقرر أن تعزز الهند والبرازيل تعاونهما في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والطاقة النووية وغيرها، 

إلى جانب الدفاع ومجاالت أخرى.
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أهداف »بريك« يف فكر منظريها:
في مقال نُش���ر للرئيس البرازيلي الس���ابق لويس إيناسيو لوال دا سيلفا في أبريل املاضي أوضح فيه األهداف 
التي تسعى دول »بريك« لتحقيقها، وهاجم القيم الغربية التي أدت إلى األزمات املالية، معتبًرا أن دول بريك هم 

»وكاء للتغيير في جعل اإلدارة العاملية أكثر شفافية ودميقراطية«.
وقال دا سيلفا في مقاله: نحن ملتزمون ببناء دبلوماسية مشتركة ونهج خاق مع شركائنا من دول »بريك«؛ كي 

نتعامل مع التحديات العاملية، مثل أمن الغذاء وإنتاج الطاقة في سياق التغير املناخي.
وب���دا التضافر احلقيقي للمجموعة خال األزمة املالية العاملية التي ش���هدها العالم قبل عامني. وقد مكنتنا 

قدراتنا واستراتيجياتنا املشتركة من التوازن. 
وحقيقة األمر أن االستجابة السريعة للدول األربع لألزمة التي شهدها العالم املتقدم؛ كشفت عن بدائل جديدة 
للعقيدة البالية التي ورثناها عن املاضي. وقد كش���ف انهيار األس���واق املالية عن فشل النماذج التي اعتبرت في 
الس���ابق من الثوابت. فانهارت ثوابت حترير األس���واق، ومنوذج الدولة املصغرة. ولم يعد التخفيف من صرامة 

حقوق العمال صيغة حملاربة البطالة.
عندم���ا انهارت كل هذه القيم التقليدية، حمت إدارة الدولة النظام االقتصادي من االنهيار الذي تس���ببت فيه 
الس���وق احلرة. وعلى الرغم من سماح بعض الدول بازدهار املضاربات اجلشعة احملفوفة باملخاطر، شّجعت دول 

»بريك« التنمية القائمة على العمل واحلصافة. 
ففي البرازيل لم نفقد يوًما اإلحس���اس باحلاجة إلى التعامل م���ع التباين االجتماعي، وأخذت الدولة بيد 0) 

مليون برازيلي من الفقر منذ 003)م وجعلتهم مواطنني كاملني.
وفي قمة مجموعة دول العشرين، اقترحنا زيادة تدخل الدولة، ووضع تشريعات جديدة للسوق، وكبح املاذات 
الضريبية، وإعادة جتديد مؤسس���ات »بريتون وودز«. وبالنسبة لهذا الهدف األخير قررنا أن ال جنعل من البوادر 
األولية لانتعاش في االقتصاد العاملي مس���وًغا للتخلي عن تغيير البنية الدميقراطية لتلك املؤسسات، فلم تضخ 

دول »بريك« ما يقرب من 00) مليار دوالر في صندوق النقد الدولي كي تترك كل شيء كما كان في السابق.
 وكمجموعة، س���وف نواصل الدفاع عن دمقرطة عملية صنع القرار املش���ترك. فللدول النامية احلق في أن 
يسمع صوتها. وتضييق الهوة التي تفصل بينها وبني الدول الغنية ليس نوًعا من العدالة فحسب، بل إن االستقرار 

االقتصادي واالجتماعي والسياسي العاملي يعتمد على ذلك.
وم���ن منظورنا كاقتص���ادات نامية ربا تكون املوارد التي نحتاجها للتغلب عل���ى اجلوع والفقر ضخمة، لكنها 
متواضعة إذا ما ُقورنت بتكلفة إنقاذ البنوك واملؤسس���ات املالية التي كانت ضحية مضارباتها اجلشعة احملفوفة 
باملخاطر. وفي الوقت ذاته، ال فائدة من تقدمي الطعام والتبرعات إذا استمر التباين في ميزان التجارة الزراعية 
العاملي���ة. فاملس���اعدات غير العادلة في الدول الغنية تثبط اإلنتاج احمللي، وتع���زز االتكالية، وتعطل املوارد التي 

سيكون من األفضل استغالها في برامج التنمية. ولهذا السبب؛ فإن نتائج جولة الدوحة حاسمة.
مأزق التفاوض بشأن القضايا العاملية ال يقارن بجدية التغير املناخي. إلى جانب ذلك، فإن دول »بريك« ملتزمة 
باملس���اعدة في إمتام االتفاق الذي كان مراوًغا في كوبنهاجن. ويتطلب خفض االنبعاثات في الدول النامية، مع 
االحتف���اظ في الوقت ذات���ه بعجلة التنمية، واضطاع اجلميع بواجباتهم؛ حي���ث عرضت دول »بريك« مبادرات 
طموحة للتخفيف من االنبعاثات في بلدانها. ولهذا السبب فإن امللوثني التقليديني الكبار لديهم مسئولية خاصة. 
والتوازن الذي أرس���ته اتفاقية »كيوتو« ضروري لنا للتحرك ُقدًما مًعا. وعلى الرغم من ظهور مشكات جديدة، 
فإن املش���هد الدولي يغّص باملش���كات القدمية. ولن تتمكن أي من أعضاء »بريك« أو دولة أخرى من مواجهتها 
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بفردها. فقد أدت الفردية في املاضي إلى املآزق إن لم تكن إلى كوارث بشرية كتلك التي وقعت في العراق.
يج���ب علينا، في عال���م اليوم، أن نعتمد بصورة كبيرة على اآلخرين. ولكي يح���دث ذلك علينا أن نقيم نظاًما 
دولّيًا أكثر ش���فافية ومتثيًا لدول العالم؛ بحيث ميكن أن يؤدي إلى وحدة الهدف ويعيد تفعيل اإلرادة اجلماعية 
للتوصل إلى حلول حتظى بالقبول من اجلميع. في هذه الرحلة نحو عالم جديد؛ فإن دول »بريك« ملتزمة بالعمل 

لاضطاع بسئولياتها.

املصادر:
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http://www.aljazeera.net/NR/exeres/028269EF-C71B-402E-A1F1-61D72B078568.htm
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- دول »بريك« حتصل على حق االعتراف بصنع القرار العاملي، الرئيس البرازيلي لويس دا س���يلفا، جريدة الشرق األوسط، 
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