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ملخص الدراسة
إن ازدياد اإلقبال على اإلس�ل�ام في أوروبا ،تف ّهما واعتناقا ،في ٍ
فترة تشهد تصعيد مواجهته ،يعتمد على
ومنهجا وسط ًّيا عمل ًّيا ،وال يوجد بلد
كونه عقيدة صافية عقالنية متوازنة ،ومنظومة أخالق وقيم إنس���انية،
ً
أوروبي في شرق القارة وغربها إال ولإلسالم وجود فيه ،بنسب متفاوتة.
ولعل هذا األمر ما جعل الظاهرة اإلس�ل�امية مصدر قلقِ املس���يطرين عبر مناهج وضعية وفكر مادي،
وربا غلب قلقهم هذا على ما يجري التركيز عليه أو الترويج له حتت عناوين معروفة؛ تخويفًا كاحلرب ضد
مّ
أن هذه العناوين أصلح من
اإلرهاب ،أو ترغي ًبا كنش���ر قيم الدميقراطية وحقوق اإلنس���ان ،وذلك من منظور ّ
مواجهة مباشرة النتشار اإلسالم عبر أطروحات عقدية وقيمية وخلقية ،وأقرب إلى التأثير على العا ّمة في
تسجل نسبة اعتناق اإلسالم في صفوفهم تصاع ًدا ّ
مطر ًدا،
الغرب ،ال سيما على صعيد جيل الشبيبة ،الذين
ّ
أش���د احلمالت املضا ّدة ضراوة وعنفًا ،وتقيي ًدا للحريات واحلقوق ،حتى مبفهومها الغربي ،كما هو
في ظ ّل
ّ
سمي القوانني االستثنائية.
مشهود من خالل احلمالت على احلجاب والنقاب ،أو ما ّ
تقدم الدراس���ة نظرة تاريخية موجزة للغاية بصدد الوجود اإلس�ل�امي في أوروبا ،مع التركيز على القرن
امليالدي العش���رين ،فالغرض األه ّم هو تناول الوضع الراهن وما طرأ عليه بصدد الرؤى الشمولية للجهات
الرسمية ،ومفعول ذلك في احلاضر واملستقبل ،ث ّم تعامل املسلمني أنفسهم مع تلك الرؤى.
محددة من تلك الرؤى الش���مولية فيتناول :قضايا العزلة واالندماج من
وير ّكز البحث على مجاالت نوعية
ّ
منظور املسلمني أنفسهم وقضايا اإلقصاء والتطويع من جانب املسئولني في األقطار األوروبية.
كما تتناول الدراس���ة بالبحث شبكة التنظيمات اإلسالمية 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 اإلسالمي في أوروبا ومستقبله.
وتس���عى الدراسة الستخالص بعض ما يترتب على ما سبق من استشراف للمستقبل والعوامل التي يُنصح
مبراعاتها ليكون إيجاب ًّيا باملنظور اإلسالمي ،ومبنظور الدول املضيفة على السواء.

293

الوجود اإلسالمي يف أوروبا
بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية
نبيل شبيب

محلل سياسي سوري مقيم بأملانيا

توطئة:
مر التاريخ ،ولن توجد في احلاضر أو
ال توجد حدود في طريق انتشار اإلسالم وقيمه السامية ..لم توجد على ّ
املستقبل ،وال عالقة لذلك مبوازين القوى املادية ،السيما العسكرية ،فقد انتشر اإلسالم من بداية العهد النبوي
لعدة قرون ،وينتشر في الوقت احلاضر
بق ّوة العقيدة وس�ل�امتها ،وانتشر في حقبة ازدهار احلضارة اإلسالمية ّ
رغم عوامل التخلّف والتفرقة الذاتية والعقبات والعوائق اخلارجية ،ومن أسباب ذلك أن اعتناق اإلسالم ال يلغي
هوية فرد من األفراد أو شعب من الشعوب ،كما يشهد تاريخ األقطار اإلسالمية احلالية وواقعها ،وهذا ما ميكن
تأكيده على صعيد انتشار اإلسالم في أوروبا ،رغم اجلدل الذي يثار حول «إسالم أوروبي» كإحدى حلقات حروب
القيم التي يتعرض لها مسلمو أوروبا من جهة و«أسلمة أوروبا» من جهة أخرى.
ازدياد اإلقبال على اإلس�ل�ام في أوروبا ،تف ّه ًما واعتنا ًقا ،في ٍ
فترة تش���هد تصعيد مواجهته ،يعتمد على كونه
ومنهجا وس���ط ًّيا عمل ًّيا ..ولعل هذا ما جعل
عقي���دة صافية عقالنية متوازنة ،ومنظومة أخالق وقيم إنس���انية،
ً
ورب���ا غلب قلقهم هذا على ما
الظاهرة اإلس�ل�امية مصدر قلقِ املس���يطرين عبر مناهج وضعية وفكر مادي ،مّ
يج���ري التركيز عليه أو الترويج له حتت عناوين معروفة ،تخويفًا كاحلرب ضد اإلرهاب ،أو ترغي ًبا كنش���ر قيم
أن هذه العناوين أصلح من مواجهة مباشرة النتشار اإلسالم عبر
الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،وذلك من منظور ّ
أطروحات عقدية وقيمية وخلقية ،وأقرب إلى التأثير على العا ّمة في الغرب ،الس���يما على صعيد جيل الشبيبة،
تسجل نسبة اعتناق اإلسالم في صفوفهم تصاع ًدا ّ
أشد احلمالت املضا ّدة ضراوة وعنفًا،
الذين
مطر ًدا ،في ظ ّل ّ
ّ
وتقيي ًدا للحريات واحلقوق ،حتى مبفهومها الغربي ،كما هو مش���هود من خالل احلمالت على احلجاب والنقاب،
أو ما ُس ّمي القوانني االستثنائية.
انتشار اإلسالم في أوروبا -كما تشهد مصادر تاريخية عديدة -وصول العثمانيني ثم املسلمني التتار إلى
سبق
ُ
تتحدث مث ً
ال عن الصقالبة البوشناق ،وانتشار اإلسالم لديهم
عواصمها ،مثل بودابست وبلجراد وس���راييفو؛ إذ
ّ
يتحصنون في اجلبال
قبل فتح القسطنطينية بعدة قرون ،وكذلك األلبان (وأصلهم من أواسط آسيا) الذين كانوا
ّ
ملقاومة الغزاة ،فعجزوا عن إدخالهم في عقائدهم ،إلى أن وصل العثمانيون فاعتنقوا اإلسالم سري ًعا ،وأصبحوا

295

الباب الرابع  :العالقات الدولية

جز ًءا من املس���لمني ما بني املش���رقني ،كما يوجد في
بعض املتاحف-كما في السويد -آثار تعود إلى القرن
امليالدي التاسع(((.
يقتصر هذا البحث على نظرة تاريخية موجزة للغاية
بصدد الوجود اإلس�ل�امي في أوروبا ،مع التركيز على
القرن امليالدي العش���رين ،فالغ���رض األه ّم هو تناول
الوضع الراهن ،وما طرأ عليه بصدد الرؤى الشمولية
للجهات الرسمية ،ومفعول ذلك في احلاضر واملستقبل،
جانب
ث ّم تعامل املسلمني أنفسهم مع تلك الرؤى ،وهو
ٌ
أي دراسة منهجية ،إذ ال يوجد
في غاية الصعوبة على ّ
إ ّال القليل من القواسم املشتركة على هذا الصعيد ما
بني املس���لمني في األقطار األوروبية املتعددة ،مبا في
ذلك فئاتهم األكبر تعدا ًدا في فرنسا وأملانيا وبريطانيا،
منوذجا من حيث
ب���د من االنطالق من أحده���ا
فال ّ
ً
االستش���هادات واملراجع ،وهو في هذا البحث املنطقة
الناطقة باألملانية ،األكبر تعدا ًدا وتأثي ًرا ،واألق ّل متابع ًة
باللغة العربية ،ويس���اعد على ذل���ك إقامة كاتب هذه
السطور في أملانيا منذ 1965م.
ومن صعوبات البحث أيضا جت ّنب ذكر «الديانة» في
مجرد حتديد
املراجع اإلحصائية وسواها ،وهو ما يجعل ّ
أعداد املس���لمني وتو ّزع فئاتهم السكانية واالجتماعية
عس���ي ًرا ،فض ً
ال عن العوامل العقدية والسياسية التي
((( من املصادر التاريخية عن البوش���ناق املسلمني «رحلة ابن فضالن إلى
بالد الصقالبة» ،من العهد العباس���ي ،وكتاب «معجم البلدان» لياقوت
املوس���عة «البوسنة والهرسك دراسة
احلموي ،ومن املصادر احلديثة
ّ
عامة ،للدكتور أحمد عبد الكرمي جنيب ،دار املعرفة ،الطبعة اإللكترونية:
http://www.kl28.com/knol3/?p=view&book=8144

أيضا .وانظر حول
وفي���ه ذكر بعض املصادر األجنبية التي تؤ ّكد ذلك ً
اإلسالم 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 اجلاللة (الله) ،ويشير علماء اآلثار إلى أن تاريخ القبر
يعود للقرن التاس���ع امليالدي ،كما يوجد باملتاحف الس���ويدية الكثير من
العملة املعدنية التي عثر عليها في السويد ُس ّكت في فترة خالفة األمويني
والعباسيني).
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جتع���ل كثي ًرا من ذلك ضح ّية التهويل أو التهوين بعي ًدا
عن رؤية منهجية مستقلّة(((.
محددة من تلك
وير ّكز البح���ث على مجاالت نوعية
ّ
مما يغلب عليه كونه من القواس���م
الرؤى الش���موليةّ ،
املشتركة رغم التفاوت النسبي بني قطر وآخر.
وال تُطرح «الرؤى الشمولية» على ك ّل حال حتت هذا
العنوان –كاس���تراتيجيات -إمنا ينبغي استنباطها من
خالل 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 اإلسالمية 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
اإلسالمي في أوروبا ومستقبله ،مع استخالص بعض
ما يترتب على ما س���بق من استش���راف للمس���تقبل
والعوامل التي يُنصح مبراعاتها ليكون إيجاب ًّيا باملنظور
اإلس�ل�امي ،ومبنظور الدول املضيفة على السواء .وال
أن دواع���ي اإليجاز املطلوبة في
بد من اإلش���ارة إلى ّ
ّ
إعداد البحث تفرض تقدمي األه ّم على املهم ،وجت ّنب
التفاصيل.

تط��� ّور الوج���ود البش���ري اإلس�ل�امي يف أوروبا..
ونوعا:
كما ً
ًّ
ال يوجد بلد أوروبي في ش���رق الق���ارة وغربها إال
أن وزارة الداخلية األملانية أرادت في ختام
((( يشهد على تلك الصعوبات ّ
صحةً
اجلولة األولى من «مؤمتر اإلسالم في أوروبا» ذكر أقرب األرقام ّ
فص�ل�ا كام ً
ً
ال من الكتاب
إلى عدد املس���لمني في أملانيا ،فخصصت
الذي صدر بتلك املناسبة لشرح األساليب التي جلأت إليها لتستخلص
منهج ًّي���ا أرقا ًما قريبة من الواقع قدر اإلم���كان .عنوان الكتاب «حياة
املس���لمني في أملانيا» ،باألملاني���ةDeutsche Islam Konferenz: :
Muslimisches Leben in Deutschland, Forschungsbericht
6, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bundesministerium des Inneren, Berlin, 2009.

التقرير االسرتاتيجي الثامن
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ولإلس�ل�ام وجود فيه ،بنسب متفاوتة ،إنمّ ا غلب على كثير من األدباء والفالس���فة األوروبيني باالطالع على
نهجا وقي ًم���ا ،وبغض النظر
الكتابات حول الوجود اإلسالمي في أوروبا احلديث عنه اإلس�ل�ام ،واإلعجاب به ً
عما صنعته املؤسسات الكنسية
في غربها ،وهو نتيجة التعامل مع
ّ
أوروبا ف���ي حقبة احلرب الباردة انتش��ار اإلس�لام في أوروب��ا بدأ عل��ى أرض االستشراقية األولى ،يعود كثير
وانقس���امها إلى ش���رق وغرب .أوروبا نفسها مع االحتكاك البشري المباشر،
مما تتناقله األدبيات العربية من
ّ
في نطاق التجارة ،وكذلك بين طلبة العلم
ويحلو لكثير من األقالم ذكر وفد وأس��اتذتهم ،وقطاعات أخرى على مستوى األقوال اإليجابية بأقالم أولئك
اخلليفة العباسي هارون الرشيد الفكر واألدب ،وكان ذلك عبر األندلس ،وفي األعالم عن اإلسالم واملسلمني،
لدى إمبراطور الفرجنة شارملان ،جنوب القارة على البحر األبيض المتوس��ط ،وع���ن القرآن الك���رمي ومحمد
واعتب���ار ذلك بداي���ة االحتكاك ال��ذي كان «بحي��رة إس�لامية» ،إضاف��ة إل��ى صل���ى الل���ه عليه وس���لّم ،إلى
االحتكاك البشري عبر الحروب الصليبية.
تلك الفترة من حقبة الفلس���فة
األ ّول لألوروبي�ي�ن مع اإلس�ل�ام
اإلنس���انية والتنوير ،ث ّم من بقي
على األرض األوروبية ،ولم يورد
املؤرخون املس���لمون األوائل ش���ي ًئا عن هذه القصة ،يتب ّن���ى أطروحاتها من بعد ،وق���د انطلقت منها عجلة
ّ
بينما نقلها بعض الك ّتاب احملدثني عن مصادر التأريخ النهضة األوروبية ،قب���ل أن تخنق كثي ًرا من إيجاب ّياتها
االجتاه���ات املادي���ة واإلحلادية في فت���رة «احلداثة»
الغربية ،ويوجد من الباحثني من يش ّكك فيها ،ويعزوها
ُ
ضد املتأخّ ���رة زمن ًّيا ع���ن انطالقة النهض���ة علم ًّيا وتقن ًّيا
إل���ى اإليهام بتعاون خليفة
عباس���ي مع الفرجنة ّ
ّ
األمويني في األندلس(((.
وإنتاج���ا ،بل ميكن اعتبارها مه َد االنحراف الحقًا في
ً
مس���ار تطبيق القيم اإلنسانية املكتسبة في الغرب في
أن انتش���ار اإلس�ل�ام في أوروب���ا بدأ على
األرجح ّ
احلقبة السابقة عمو ًما.
أرض أوروبا نفس���ها مع االحتكاك البش���ري املباشر،
سبق وجو ُد املسلمني منذ تلك الفترة ظهو َر اإلسالم
في نطاق التجارة ،وكذلك بني طلبة العلم وأساتذتهم،
وقطاعات أخرى على مس���توى الفك���ر واألدب ،وكان واملسلمني بنس���بة متزايدة مج ّد ًدا في القرن امليالدي
ذلك عب���ر األندلس ،وفي جنوب الق���ارة على البحر العش���رين ،ويشير إلى ذلك وجود مساجد مضى على
األبيض املتوسط ،الذي كان «بحيرة إسالمية» ،إضافة نش���أتها زهاء ثالثة قرون ،كمس���جد «شفيتسنجن»
إلى االحتكاك البشري عبر احلروب الصليبية ،خارج جن���وب أملانيا م���ن الق���رن امليالدي الثامن عش���ر،
صصت في برلني
نطاق األرض األوروبية .وكان االحتكاك الفكري األكبر تخصيص مقابر للمسلمني كالتي خُ ّ
يس���مى حقبة «الفلس���فة اإلنس���انية» ثم «حقبة جلنود فرقة عسكرية من املسلمني في جيش القيصر
فيما
ّ
األملاني غليوم الثاني(((.
التنوير» في أوروبا (القرون 17-14م) ،أي قبل انتشار
«فلس���فات احلداثة» واجتاهاته���ا اإلحلادية (القرون
مما يش���ير إليه كتاب «ماذا يريد اإلس�ل�ام في أملانيا؟» ،في ص
((( هذا ّ
20-18م) ،فآنذاك ..عندما كانت احلضارة اإلسالمية
Muhammad Salim Abdullah: Was will der Islam :14-10
في أوج تأ ّلقها من جهة ،واألوضاع األوروبية في أش��� ّد
 .in Deustchland?, Gütersloh Verlag, Mohn, 1993وكان
مؤلفه محمد سالم عبد الله ،مدير « ،»Archiv des Islamمعتم ًدا
درجات الظلمة االس���تبدادية فيها من جهة أخرى ،بدأ
((( عن التشكيك في الرواية الغربية انظر ص  134-131من كتاب «هارون
الرشيد» لألستاذ ش���وقي أبو خليل ،دار الفكر ،دمشق ١٩٧٧م .وعن
الرواية الغربية انظر ص  ١٩٢فصل« :آثار عربية تروي حقول الثقافة
األملانية» لزيجريد هونكه ،في كتاب« :العرب واألملان» باألملانية:

رسم ًّيا وكنس��� ًّيا كمصدر رئيس حول املسلمني في أملانيا لزمن طويل،
إنمّ ا 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 إسالمية في أملانيا» الهامش رقم
Nils Feindt-Riggers und Udo Steinbach: «Islamische :12

Hsg. F.H. Kochwasser und H.G. Roemer: Araber und Deutsche, Erdmann Verlag, Tübingen und Basel, 1974

Organisationen in Deutschland«, Deutsches Orient-Institut, Hamburg, 1997.
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كأن البحوث املعاص���رة تتج ّنب التركيز على
ويبدو ّ
«جذور تاريخية قدمية» لإلس�ل�ام ف���ي أوروبا((( ،بل
تتجاوز غال ًبا 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�ي�ن احلربني العامليتني من «املس���تعمرات» األوروبية
ٍ
نس���بة عالية من مسلمي
س���ابقًا ،كما هو احلال مع
هولندا وبريطانيا وفرنس���ا ،من الباكستانيني والهنود
واإلندونيسيني وسواهم.
وتر ّكز البح���وث املعاصرة على املوج���ة الثانية من
الوافدي���ن بعد احل���رب العاملية الثاني���ة ،وقد غلب
عليهم أنّه���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
مزي ٌد من املس���لمني املهاجرين من البلدان الشيوعية
في شرق أوروبا ،بعد رسوخ احلرب الباردة ،ومعظمهم
من أواسط آسيا والبلقان.
أن البنية الهيكلية األولى
يفسر هذا اإلطار التاريخي ّ
ّ
للوجود البش���ري اإلسالمي احلديث في أوروبا قامت
على فئات اجتماعية أضع���ف عمو ًما ،فمعظمها من
الالجئني أو العمال األجانب ،وبدأ ذلك يتب ّدل تدريج ًّيا
في العقدين األخيرين من القرن امليالدي العش���رين،
وتخرجهم ثم
مع ارتفاع نس���بة الوافدين من الطلبة،
ّ
اس���تقرار كثير منهم في البل���دان املضيفة ،ث ّم نتيجة
((( ه���ذه إش���ارة تعميمي���ة ال تنفي وج���ود اس���تثناءات ،مث���ا ٌل 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 2010م حول تركي���ا وانضمامه���ا إلى االحتاد
(أن من يتحدث ع���ن جذور ثقافي���ة أوروبية
األوروب���ي؛ إذ يؤ ّك���دّ :
م���ن منطلق دين���ي ينبغي عليه بي���ان أنها جذور مس���يحية ويهودية
وإس�ل�امية) .باألملاني���ةRuprecht Polenz: Besser für Beide, :
Die Türkei gehört in die EU, Roger de Fick, Köln, 2010

وانظر للكاتب تعريفًا بالكتاب في موقع «مداد القلم»:

http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?name=N
ews&file=article&sid=1563
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مم���ن يطلق عليهم وصف
مواليد املهاجرين األوائلّ ،
اجلي���ل الثاني والثال���ث ،ولم يعد يصل���ح في الوقت
وصف الوجود اإلس�ل�امي ف���ي أوروبا بأنه
احلاضر
ُ
وجود «وافدين ..والجئني ..وجاليات» وما شابه ذلك،
إن
فهم جزء
عضوي م���ن املجتمع���ات األوروبية؛ إذ ّ
ّ
النس���بة األعظم منهم –تتراوح التقديرات بني ثلثني
وثالثة أرباع -تتك��� ّون من أهل البالد األصليني الذين
اعتنق���وا اإلس�ل�ام ،ومن املواليد املس���لمني الذين ال
يعرفون ألنفسهم مواطن أخرى غير البلدان األوروبية،
ومن هؤالء املواليد حوالي  %60من املس���لمني في بلد
كفرنسا ،و %12في بلد كالدامنرك ،ويضاف إلى هاتني
لعدة عقود ،كما
الفئتني
املس���تقرون بعد إقامة طويلة ّ
ّ
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 اختالف قوانني
التج ّنس في الدرجة األولى(((.
لم يسبق إجراء إحصاء لوجود املسلمني في أوروبا،
ب���ل بقي تعدادهم دو ًما –وال يزال -موضع التقديرات
العامة ،انطال ًقا من األرقام واإلحصاءات حول األجانب
ومواطنهم األصلية ،وعندما يكتس���ب فريق من هؤالء
اجلنس���يات األوروبية ،يزول أخذهم بعني االعتبار في
أيضا في تقدير
ذكر أعداد األجان���ب ،وبالتالي يزول ً
عدد املسلمني منهم غال ًبا ،وفي السنوات األخيرة فقط
((( ل���م تبدأ جهات أوروبية باحلديث عن كون املس���لمني في أوروبا جز ًءا
عضو ًّيا من مجتمعاتها إ ّال حدي ًثا ،وبصورة نادرة نسب ًّيا ،مثال ذلك :في
اجللس���ة العامة الرابعة واخلتامية جلولة  3سنوات أولى من مشروع
«مؤمتر اإلسالم في أملانيا» والتي انعقدت في برلني يوم 2009/6/25م
أكد اجلميع الرغبة في متابعة املشروع بعد االنتخابات النيابية التالية،
ورأى وزي���ر الداخلية األملاني فولفجاجن ش���ويبلي آنذاك ،أن املؤمتر
واضحا على أن املس���لمني «أصبحوا جز ًءا من أملانيا»،
أعطى مؤش ًرا
ً
إن أملانيا من أواخر البلدان األوروبية التي بدأت تنطلق
وميكن القولّ :
من هذا املنطلق ،بعد بريطانيا وهولندا وفرنس���ا وسواها ،وتشير إلى
ذلك التقديرات الواردة في الفصل األول من ٍ
كتاب 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.

التقرير االسرتاتيجي الثامن

الوجود اإلسالمي يف أوروبا بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية

(بعد 2004م) بدأت تظهر تقديرات حديثة تنطلق من
أع���داد ذوي األص���ول األجنبية عمو ًم���ا أو املختلطة
بالت���زاوج ،في نط���اق املواطنني األوروبي�ي�ن (ويبلغ
هؤالء زهاء ربع س���كان أملانيا مث ً
ال كما ورد على لسان
املستشارة األملانية آجنيال ميركل عام 2010م)(((.
وبدأت تقدي��رات عدد املس��لمني تراعي ذلك،
على أنّها تبقى تقديرات غري مضمونة ،ألسباب
عديدة ،يف مقدمتها:
 -1تش���مل التقديرات من مصادر رسمية وجامعية
غربي���ة أرقا ًم���ا أكبر من الواقع بس���بب ذكر طوائف
ال تعتبره���ا املصادر اإلس�ل�امية من املس���لمني ،مثل
القاديانيني ،والبهائيني (أعلن ممثلوهم رس���م ًّيا أنهم
فئة دينية مستقلة عن اإلسالم) ،والعلويني (من تركيا
تخصيصا).
ً
 -2توج����د باملقابل مخ����اوف من ذكر نس� ٍ
���ب عالية
للمواطنني املس����لمني عمو ًما ،بعضه����ا نتيجة ما يترتب
((( وردت في موقع مجلة «شتيرن» األملانية يوم 2008/8/8م أرقام تقول:
إن ع���دد ذوي اجلذور األجنبية ف���ي أملانيا  15.3مليون من أصل 80
مليون نسمة ،وإن نسبة أس���رهم تعادل  %25من األسر األملانية ،نق ً
ال
عن مصادر الدوائر الرسمية في الواليات األملانية لشئون ذوي اجلذور
األجنبية.

التقرير االسرتاتيجي الثامن

على ذلك قانون ًّيا وسياس ًّيا ،ومنها جت ّنب استغالل اليمني
املتطرف للتهويل من ارتفاع تلك النسب في حمالته ضد
ّ
اإلسالم واملسلمني في أوروبا (أسلمة أوروبا!).
 -3غياب وجود جهة مركزية إسالمية تتابع بنفسها
تل���ك التقديرات بص���ورة إحصائي���ة منهجية ،وعدم
اهتم���ام التنظيمات اإلس�ل�امية بذلك عل���ى امتداد
عشرات السنني.
 -4اعتماد مصادر رسمية في تقديراتها على بعض
اجلهات غي���ر املعتمدة من جانب املس���لمني عمو ًما،
واعتماد مصادر إس�ل�امية حديثة نس���ب ًّيا على تلك
التقديرات دون دراسة منهجية للتأكد من صحتها.
 -5اقتص���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�ل�امية
(ألبانيا ،وكوسوفا ،والبوسنة والهرسك) أو نسبة عالية
من السكان (مقدونية ،وبلغاريا).
على ضوء ما س���بق جند أرقا ًم���ا إجمالية متباينة
للغاية ،تتأرجح ما ب�ي�ن  15مليو ًنا و 30مليو ًنا ،ويبدو
أن األرجح هو بلوغ عدد املسلمني
عند التمحيص فيها ّ
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في االحتاد األوروبي زهاء  22مليون مس���لم ،يضاف
إليهم املس���لمون في البلقان خ���ارج االحتاد ،ويناهز
أن هذا ال
تعدادهم  8ماليني نس���مة .وم���ن املعروف ّ
يش���مل املس���لمني في تركيا التي تبق���ى خارج نطاق
التقديرات ،رغم اجلدل ما إذا كانت تنتس���ب جغراف ًّيا
انضمت إلى االحتاد األوروبي
إلى أوروب���ا أم ال ،وإذا
ّ
فع ً
ال ،فيمكن أن تصبح بعد بضع س���نوات أكبر دوله
األعضاء سكا ًنا ،متق ّدمة بذلك على أملانيا حال ًيا.

بلجيكا

450000

السويد

400000

النمسا

340000

سويسرا

311000

قبرص – اجلنوب
قبرص  -الشمال

20000
260000

صربيا

240000

الدامنرك

220000

النرويج

150000

اجلبل األسود

150000

رومانيا

70000

كرواتيا

67500

سلوفينيا

48000

فنلندا

45000

الدولة

املسلمون فيها

البرتغال

40000

فرنسا

6500000

اليونان

35000

أملانيا

3400000

أيرلندا

32500

بريطانيا

3200000

بولندا

20000

كوسوفا

2200000

لوكسمبورج

8900

البوسنة والهرسك

 +( 2000000مليون مشرد)

ليتوانيا

8000

إيطاليا

1420000

سلوفاكيا

5000

بلغاريا

1000000

مالطة

5000

هولندا

950000

التفيا

5000

إسبانيا

900000

استونيا

4500

مقدونية

700000

تشيكيا

3000

املجموع

24928400

ويبني اجلدول التالي خريطة وحجم توزع املسلمني
عل���ى األقط���ار األوروبية؛ اعتم���ا ًدا عل���ى «الكتاب
اإلحصائي السنوي 2009م» الصادر عن مجموعة من
الباحثني من هولندا والواليات املتحدة األمريكية ..مع
بعض التحفظات عليه(((.

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

((( الكتاب اإلحصائي للمس���لمني في أوروب���ا – اإلصدار األولEditor :
in Chief Joergen S. Nielsen: Yearbook of Muslims in Europe-Volume 1, Brillverlag, Ledien and Boston, 2009رغم

غلبة النهج العلمي على محتويات الكتاب ،لفت نظر كاتب هذه السطور
احتواؤه على رقم  3.2مليونًا لتعداد املسلمني في أملانيا ،بينما سبقت
اإلش���ارة إلى أن آخر التقديرات التي نشرتها وزارة الداخلية األملانية
-قبل صدور الكتاب -بلغت بهم  4.3مليون.
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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 إسالمية.
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العزلة واالندماج ..بني جيلني من املسلمني:
تعرض املس���لمون ف���ي أوروبا زمنً���ا طوي ً
ال –ما ال
ّ
يق��� ّل عن العقود الثالثة األخي���رة من القرن امليالدي
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 ،إنمّ ا تبقى «العزلة» تهمة «تعميمية»
تتطلب بيان بعض جوانبها باختصار:
 -1كانت 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.
 -2في حقبة السبعينيات حتى أواسط الثمانينيات
من القرن امليالدي العش���رين ،مع ارتفاع نسبة الطلبة
والتجار والالجئني السياسيني من بلدان إسالمية ،ال
ميكن احلديث عن «عزلة» بقدر ما ميكن احلديث عن
«ذوبان» في املجتمعات األوروبي���ة الغربية ،فالغالبية
توجهات قومية ويسارية وغربية ،وهو ما
حملت معها ّ
انعكس في ممارس���ة طريقة احلياة الغربية السائدة
على نطاق واس���ع ،قبل أن تتخذ الصحوة اإلسالمية
مسارها في أوساط اجليل الثاني من املسلمني.
 -3في بداية انتشار الصحوة اإلسالمية انتشرت في
أوساط التنظيمات وأنشطتها ميول «العزلة» مبفهومها
االجتماعي؛ خشية من املؤثرات السلبية للحياة الغربية
السيما ما ُس ّمي ثورة الطلبة أو الثورة اجلنسية عام1968م وما تالها -على العقيدة والس���لوك األخالقي
التقرير االسرتاتيجي الثامن

أن ذلك لم يقترن بانتشار اجتاه
في الدرجة األولى ،إال ّ
والتطرف» الذي يرد مع احلديث عن العزلة
«التش ّدد
ّ
ومفعولها من جانب من يطرحها مع حتميل املس���لمني
أنفسهم املسئولية عنها.
 -4رغم ذلك ال يسري مفهوم العزلة حال ًيا على النسبة
األعظم من جيل الناشئة والشبيبة في أوساط الصحوة
أيضا ،فتركيز التنظيمات اإلسالمية على
اإلس�ل�امية ً
والتعبدية والثقافية ،دون االهتمام
األنش���طة العقدية
ّ
الكافي بتأس���يس مراكز ومؤسسات اجتماعية وفكرية
وثقافية ورياضية بطابع إسالمي؛ ساهم –دون تخطيط
مسبق -في انخراط الشبيبة املسلمة اندماج ًّيا في هذه
امليادين في نطاق ما يتوافر من مؤسسات لها ،وأصبح
عليهم االعتماد على أنفس���هم في محاولة التوفيق ما
توجهاتهم اإلسالمية واملعطيات املتناقضة معها في
بني ّ
املجتمع من حولهم.
 -5رغ���م جميع ما يقال إعالم ًّيا للربط بني «العزلة
التطرف
الذاتية» للمس���لمني في أوروبا ،وبني ظاهرة
ّ
وصوالً إلى االنزالق إلى االنتماء لتنظيمات استخدام
العنف غير املشروع؛ فإن التقارير الرسمية ،مبا فيها ما
يصدر عن أجهزة األمن األوروبية (املخابرات وسواها)
ال تصل بأقصى ما تذك���ره من تقديرات انتماء فريق
التطرف والعنف،
من الشبيبة املسلمني إلى اجتاهات
ّ
إلى أكثر من واحد في املائة من عموم املسلمني ،وهي
نسبة أدنى من انتماءات غير املسلمني من السكان إلى
التطرف والعنف ،اليمينية واليس���ارية ،هذا
اجتاهات
ّ
مما ال يصدر
ناهيك عن ممارسة العنف غير املشروع؛ ّ
إال عن نسبة متدنّية ال تكاد تُذكر عد ًدا ،وال تصل إلى
إمكانية املقارنة بينها وبني ممارس���ة ذلك العنف من
فئات أخرى كاليمني املتطرف(((.
ّ
((( ش���هد العقد األول م���ن القرن امليالدي العش���رين تصعي��� ًدا كبي ًرا
بصدد االتهامات بالعنف والتطرف ،وبات احلديث عن اإلس�ل�ام في
أوروب���ا مر ّكزًا على منظور «احلرب ض��� ّد اإلرهاب» ومنظور «املراقبة
االستخباراتية» ،إمنا كانت البداية لذلك قبل سنوات ،أي قبل تفجيرات
2001م في نيويورك وواش���نطن ،وشمل هذه التركيز الكتب واإلعالم
على نطاق واسع ،مبا 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�ل�ام في صناعة
أجواء معادية ،وانتشار ما يسمى اخلوف املرضي من
اإلسالم((( ،فنس���وق هنا مثاالً واح ًدا لبيان املقصود
بالفقرات السابقة:
في مقالة نش���رها يوم 2010/8/16م موقع «أملانيا
اجلديدة» ((( يقول أس���تاذ م���ا ّدة اإلعالم في جامعة
زولينجن يورج بيكر:
«ورد في آذار /مارس 2002م في صحيفة فرانكفورتر
(إن الشعوب اإلسالمية املشرقية
اإلملانية مقال جاء فيهّ :
متخلفة اضطرار ًّيا حتت تأثير الضغوط ،واالستصغار
من ش���أنها ،والغباء ،ومنع التق ّدم ،تخلفًا دون املستوى
الثقافي الغربي مبراحل ،فهم بشر عاطفيون ،وحيوانات
عقائدية ،هائجة ،عنيفة ،كالبهائم املرمية في أس���واق
أن هذا االستش���هاد بس���يط للغاية
البيع» ...صحيح ّ
باملقارنة مع استش���هاد آخر ورد فيه« :يجب علينا أن
نقي���م دار دعارة حيوانية ف���ي حديقة املدينة من أجل
يتعرضوا باالعتداء على
أولئك الرجال املس���لمني كيال ّ
((( بدأت تظهر كتب ومقاالت حتذر من اخلوف املرضي من اإلسالم ،وتشير
إل���ى مصادره ،ومن األمثلة الصارخة على طريقة صنعه كتاب «أنقذوا
الغرب! ..أسلمة أوروبا املتسلّلة»Udo Ulfkotte: SOS Abendland, :
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

تتحدث عن نش���أة الظاهرة وتط ّورها كتاب «صورة املسلم
ومن الكتب التي
ّ
وتفنيده���ا:
وصانعيها
نش���أتها
حول
العدائية»
Kai Sokolowsky:
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 تبينّ منهجي���ا دور اإلعالم على هذا
الصعيد كتاب «عرض اإلسالم في الصحافة»Dr. Sabine Schiffer: :
Die Darstellung des Islams in der Presse. Sprache, Bilder,
Suggestionen. Eine Auswahl von Techniken und Beispielen. Ergon-Verlag, Würzburg 2005
((( انظر:
Jlrg Becker, Neues Deutschland, 16.08.2010, in:
http://www.neues-deutschland.de/artikel/177500.
hysterische-glaubenstiere.html
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الفتيات في احلديقة» ،ويجمع بني هذين االستشهادين
استخدام تعبير احليوانات ....ث ّم يورد األستاذ اجلامعي
ُ
استش���هادات أخرى من الفترة ما بني  1965و2005م
لش���خصيات سياس���ية وحزبية وإعالمية معروفة من
مختلف االنتماءات ،ليق���ول تعقي ًبا« :هذه لغة تص ّنف
البش���ر في مرتبة احليوانات ،فيمكن بالتالي التعامل
معهم تعام ً
ال غير إنس���اني دون وخز ضمير ،وال مكان
ملثل تلك اللغة في ظل نقاش دميقراطي ...ويتوزع ذلك
التشبيه مبمارسات جنس���ية حيوانية بصورة متكافئة
ما بني األحزاب املسيحية واالشتراكية ،وال يصدر عن
هامش املجتمع ،وكان االستش���هاد األول املذكور أعاله
من جانب أولاّ 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
أن
الليبراليني النمس���اوي اليميني املتط���رف .واضح ّ
العداء لإلسالم يصدر عن اليسار واليمني ،عن النساء
والرجال».
هذه مقتطفات من مقالة واحدة ،منش���ورة حدي ًثا،
غيضا من فيض ما انتش���ر على
باستش���هادات متثل
ً
مدى عدة عقود ،وإذا كانت ال تعطي بالضرورة صورة
متكاملة املعالم عن مجموع املوقف الرسمي والسياسي
والكنسي والثقافي جتاه الوجود اإلسالمي في أوروبا،
فهي تكش���ف –كمثال -عن خطأ الص���ورة التعميمية
إن هذا العداء ،أو اخلوف املرضي من اإلسالم
القائلةّ :
في أوروبا ،هو من صنع اجتاه معينّ  ،مع توجيه أصابع
املتطرف فقط.
االتهام إلى اليمني
ّ
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
جز ًءا من واقعها ومستقبل مجتمعاتها ،وجناح احلفاظ
على متيزهم بالهوية اإلسالمية ،وهو ما ال ميكن -دون
حتقيقه -أن يسري مفعول «حرية املعتقد» على أرض
التقرير االسرتاتيجي الثامن

الوجود اإلسالمي يف أوروبا بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية

الواقع؟
في مطلع 2009م تابع كاتب هذه السطور التناقض
بني بع���ض التصريحات اإليجابية وواقع املمارس���ات
السياسية ،وكان من ذلك على سبيل املثال(((:

ش���عبان أثناء مؤمتر انعقد في دمشق مببادرة أملانية
ع���ام 2006م ،بقولها« :أفض���ل طريقة لالندماج هي
قبول الغرب للمس���لمني على أنهم ج���زء ثقافي منه
ومصدر ِغنًى ل���ه ،وعلى القوانني واحلكومات الغربية
تف ّهم ثقافة اإلسالم ألن لديه الكثير مما يغني اإلنسان
في الشرق والغرب».

ق���ول رئيس الوزراء البريطاني الس���ابق توني بلير قبل
سنوات« :إن األصوات املتطرفة حتظى باهتمام إعالمي ال
ويش���هد على احلاجة إلى جهود رسمية ما ورد في
يتناسب مع حجمها ،وحتجب عن العالم الصوت اإلسالمي
«دليل ش���ئون االندماج» الصادر بنسخته األولى قبل
املعتدل واحلقيقي» .وتعليق محمد شفيق باسم «مؤسسة
 5أع���وام (2005م) عن مفوضي���ة االحتاد األوروبي،
رمضان» الش���بابية اإلس�ل�امية في بريطانيا« :احلكومة
وه���و يؤك���د أن «االندماج ال
ماهرة ج ًّدا في صياغة ما تعلن
في العق��ود األولى بعد الحرب العالمية الثانية يتحقق عب���ر طريق في اجتاه
عنه ،ولك���ن ال يص���در الكثير
ً
ل��م تكن مي��ول االنع��زال
خوف��ا عل��ى العقيدة واح���د فق���ط ،ب���ل ينبغي أن
عنها عن���د الوصول إلى التنفيذ واألخ�لاق م��ن جان��ب المس��لمين وحده��ا ه��ي
الفع��ال ف��ي طبيع��ة تط��ور الوج��ود تكون املجتمعات األوروبية على
بصورة جوهرية ..وحكومة بلير العنص��ر
ّ
ّ
اإلس�لامي ف��ي أوروب��ا ،إنّم��ا كان إل��ى جانبه��ا ،استعداد الحتضان املهاجرين
أقدمت على كثير من التشريعات
بمفعول مماثل ،عنصر اإلقصاء من جانب صانعي
أيض���ا» ،ث ّم يب�ي�ن تب ًعا لذلك
ً
القانوني���ة التي تنط���وي على القرار السياسي واالقتصادي والثقافي ً
أيضا.
الكثير مما ينبغي صنعه -ولم
التمييز ضد املسلمني ،كما أن ما
يُصنع -على أصعدة اخلدمات
فعلته في العراق وأفغانستان زاد
والسكن والقطاع االقتصادي وغيره.
من وطأة اإلرهاب» ،وال يبدو من «االستراتيجية اجلديدة»
حلكومة براون –السابقة في هذه األثناء -أنها قد خرجت
اإلقصاء والتطويع ..بني جيلني من السياسيني:
عن هذا اخلط العام عمو ًما.
في العقود األولى بعد احلرب العاملية الثانية لم تكن
أو ق���ول د .آلبريخ���ت ماجن ،رئيس جلن���ة اندماج ميول االنعزال خوفًا على العقيدة واألخالق من جانب
األقليات ف���ي فرانكفورت بأملاني���ا« :ال نحاول اقتالع املسلمني وحدها هي العنصر الف ّعال في طبيعة تط ّور
الناس من جذورهم ،بل نريد نش���ر اإلدراك أننا نعيش الوجود اإلس�ل�امي في أوروبا ،إنمّ ا كان إلى جانبها،
في مجتمع متعدد الثقافات» ..وانتقاد د .فيرنر شيفاور ،مبفع���ول مماثل ،عنصر اإلقصاء م���ن جانب صانعي
أيضا .ومع
من جامعة فرانكفورت «قي���ا َم بعض قطاعات اإلعالم القرار السياس���ي واالقتصادي والثقافي ً
الغربي بدور كبير إللصاق (تهمة اإلرهاب) باملسلمني» .انتش���ار ما عرف بثورة الطلبة أو «الثورة اجلنس���ية»
اجتاها ش���ام ً
ال
أيض���ا مع عدم رصد جهود ابتداء من عام 1968م ،والتي صنعت
ً
وه���ذه أقوال تتناقض ً
واملتحررة مبفهوم
رس���مية تواجه هذه الظواهر على أرض الواقع ،الذي ملناحي احلي���اة ،اإلباحية اجتماع ًّيا،
ّ
اس���تمر إقصاء
ال وزيرة املغتربني الس���ورية سابقًا بثينة احلرية املطلقة سياس��� ًّيا واقتصاد ًّيا،
ّ
عبرت عنه مث ً
َّ
التوجهات اإلس�ل�امية ،وإب���راز أصحاب
أصح���اب
ّ
((( انظر للكاتب« :مستقبل اإلسالم بني الشباب والكهول» في موقع مداد
املتغربة بصورة منهجية –وليس
التوجهات العلماني���ة
ّ
ّ
القلم:
 http://www.midadulqalam.info/midad/modules.php?namمثال سلمان رشدي وتس���ليمة نسرين مثاالً شا ّذًا في
 e=News&file=article&sid=1179ه���ذا اإلطار -وكانت مش���اركة العالم العربي كضيف
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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شرف في معرض كتب فرانكفورت الدولي سنة 2004م
مناسبة أظهرت للعيان حصيلة هذه اجلهود(((.
ٍ
قصور من جانب أصحاب
وال ينفي ذلك تأكيد وجود
التحرك بفاعلية في امليادين
التوجهات اإلسالمية عن
ّ
الثقافية واألدبية والفنية والفكرية عمو ًما.

منهجا متب ًعا ،كما
هذه الفقرة؛ فبات العداء لإلس�ل�ام
ً
تبينّ ذلك دراس���ات منهجية منصفة ،سبقت اإلشارة
أيضا« :العداء لإلس�ل�ام والعداء
إل���ى بعضها ،ومنها ً
للسامية ..دراسة مقارنة»(((.

وينسجم نشر العداء لإلسالم مع محاولة املسئولني
تس���ويغ الهجمة العسكرية الكبرى على أكثر من موقع
لقد حت ّولت صيغة العزلة واإلقصاء حت ّوالً جذر ًّيا مع
في العالم اإلس�ل�امي ،أبرزها أفغانس���تان والعراق،
مطلع التس���عينيات من القرن امليالدي العشرين ،إلى
بينما يش���ير ظهور املزيد من الكتب املنصفة إلى بذور
صيغة العداء والتطويع (قبل سنوات عديدة من وضع
التح ّول التي ظه���رت في العقد
س���مى اإلرهاب ف���ي محور
ما يُ
َّ
األ ّول من القرن امليالدي احلادي
التحركات السياس���ية وسواها)،
ينسجم نشر العداء لإلسالم مع محاولة
المسئولين تسويغ الهجمة العسكرية والعشرين ،فتصعيد العداء صنع
وكأن إش���ارة البدء لها كانت مع
ّ
الكبرى على أكثر من موقع في العالم ر ّد فع���ل مضا ًّدا ،وله���ذا أهمية
طرح ش���عار «اإلسالم عد ّو بديل»
اإلسالمي ،أبرزها أفغانستان والعراق
كبيرة في رصد تط��� ّور التعامل
عقب س���قوط الش���يوعية ،وكان
مع الوجود اإلسالمي في أوروبا،
ذلك في املنتدى السنوي للشئون
على مختلف املس���تويات ،السيما
األمني���ة العاملية في ميونيخ عام 1991م ،على لس���ان
الفكرية واجلامعية ،ويش���هد على ذلك كمثال من بني
ديك تش���يني ،وزير الدفاع األمريك���ي آنذاك ونائب
أمثلة عديدة ،التفاعل مع ما ُعرف باإلساءات الكبرى
الرئيس األمريكي بوش االبن الحقًا.
نطلق عليها الكبرى لوجود إس���اءات سابقة والحقةل���م يعد الغالب ف���ي املواقف والوثائق السياس���ية باس���تمرار -ملقام النب ّوة ،فكان ذلك التفاعل من وراء
–كوثائ���ق حلف ش���مال األطلس���ي -وف���ي املواكبة رصد ميزاني���ة خاصة وعامني كاملني من الدراس���ة
اإلعالمية والفكرية الناش���طة للتوجهات السياسية؛ الستصدار كتاب بعنوان «محمد ..احلياة واألسطورة»
يعتم���د على مح���ور الربط بني اإلس�ل�ام والتخلّف ،ملستشرق معروف ،هو بروفيسور ( تيلمان ناجل) ،في
بتوجهاته عند اإلشارة إلى
فانتش���رت أطروحات جديدة كاألصولية اإلس�ل�امية  1052صفحة ،ميكن التنويه ّ
مقدمة لإلرهاب اإلس�ل�امي الحقًا ،وضرورة حترير أنه بدأ بطرح فرضية أن محم ًدا صلى الله عليه وسلّم
ّ
املرأة من اضطهادها إس�ل�ام ًّيا ،والذي حت ّول واقع ًّيا
مجرد أس���طورة ،ولم يكن له وجود في التاريخ ،وهي
ّ
إلى «اضطهاد تقنيني» حلجابها ولعملها الحقًا ،وظهر فرضية طرحتها باحثة أمريكية سابقًا ،ورغم استبعاده
في التسعينيات عدد كبير من الكتب واملواقع الشبكية
صحة تلك الفرضية «ميكن التك ّهن بأن ذلك استهدف
ّ
املوجهة إل���ى العا ّمة ،في صيغة قص���ص ،أو كتابات من جانب املؤ ّلف إضفاء صفة اإلنصاف املنهجي لنفسه
ّ
ّ
بعيدة عن التزام املنهج العلمي ،تشير إلى
اخلط العام في بقية كتابه» لم تدع فصول الكتاب أسلو ًبا إال واتبعه
في مضامينها
االستش���هادات املشار إليها في مطلع املؤ ّلف للتشكيك في سائر ما ورد في السيرة املط ّهرة،
ُ
((( التفاصيل في مقالتني للكاتب في «إسالم أون الين» و«إسالم ويب»:
http://mdarik.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Artic
leA_C&cid=1181064120838&pagename=Zone-ArabicMDarik%2FMDALayout
http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article
&lang=A&id=73982
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((( عداء السامية وعداء اإلسالم – مقارنة:
Dr Sabine Schiffer und Constantin Wagner: Antisemitismus 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

التقرير االسرتاتيجي الثامن

الوجود اإلسالمي يف أوروبا بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية

وص���در الكتاب عن دار نش���ر متخصصة في إصدار
الكتب املدرسية واجلامعية ،وسرعان ما تب ّنى عدد من
دور االستشراق اجلامعية اعتماد هذا املؤ َّلف 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»
مما
فف ّند فيه –وفق املنظ���ور الغربي لألديان -كثي ًرا ّ
يقال عن اإلسالم وشريعته ونب ّيه صلّى الله عليه وسلّم
من منطلق العداء(((.
لم تعد الس���احة الفكرية واإلعالمية على اإلطالق
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((( ،عالوة على املؤ ّلفات املنصفة في صيغة
كتب ودراس���ات منهجية عديدة ،أصبح ظاهرة تسمح
بالقول :إن التغيير بهذا االجتاه أخذ طريقه على نطاق
واسع ،ويصعب تص ّور وقوع نكسة على صعيده.
((( «محمد ..احلياة واألسطورة»:
Tilman Nagel: Mohammed, Leben und Legende, Oldenbourg Verlag, München, 2008.

((( «الشريعة ،في التاريخ وفي الوقت احلاضر»:

Mathias Rohe: Das islamische Recht: Geschichte und
Gegenwart, Beck Verlag, 2009

((( ال ميكن حصر ما يتر ّدد في ثنايا الكتب واملقاالت بطبيعة احلال ،إمنا
يتبني املقصود من خالل مثال م���ا ورد بقلم الكاتب يورجن تودنهوفر
بعن���وان «ملاذا تقتل يا زيد؟» حول املقاومة في العراق ،وهو يقول مث ً
ال:
«لم أق���رأ كتا ًبا أكثر إثارة وقدرة على اس���تخدام الكلمات مثل العهد
القدمي (التوراة) ،وال كتا ًبا ينشر إحساس احملبة بني أوراقه مثل العهد
اجلديد (اإلجنيل) ،وال قرأت كتا ًبا حاف ً
ال بروح العدالة في ط ّياته مثل
القرآن ،ال���ذي يخترق بإبداعه البالغي 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

أن جامعات عديدة بدأت تتناول اإلس�ل�ام والوجود
واجلدي���ر بالذكر ّ
اإلسالمي 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
أيضا من التعاون مع جهات إسالمية.
عقبات جديدة ،ولكنها ال تخلو ً
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ال ينفي ما سبق استمرار احلرص عمو ًما على عدم
التحرك دون «ضوابط»
متكني اإلسالم واملسلمني من
ّ
مس���تم ّدة من الرؤى العلمانية املس���يطرة سياس��� ًّيا
واجتماع ًّيا ،وهذا م���ا ميكن إعطاؤه عنوان «التطويع»
بعد اس���تحالة اإلقص���اء املطلق –وس���يرد احلديث
ً
اعتباطا ،فقد
التوج���ه
عنه الحقًا -ولم ينتش���ر هذا
ّ
طرحت معاملَه الرئيس���ة رؤى ارتيادية (استراتيجية)
غربي���ة عديدة ،كان من أبرزها الدراس���ات الصادرة
–واملعروفة عمو ًما -عن مؤسسة راند األمريكية ،حول
ما أسمته «اإلس�ل�ام املدني الدميقراطي» و«الشبكات
اإلس�ل�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�ل�ام» ،و«جتربة اإلس�ل�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
اإلسالمي في أوروبا من منظور «اإلرهاب ..واألمن»،
ومن ذلك مث ً
ال اإلعالن البريطاني يوم 2009/3/24م
عن «استراتيجية جديدة ملكافحة اإلرهاب» ،والتصريح
مبخاوف عدد من املسئولني عن التنظيمات اإلسالمية
من مزيد من التشدد جتاه املسلمني في بريطانيا حتت
ستار تش���ريعات قانونية ،وإجراءات إدارية شبيهة مبا
ُعرف حتت عنوان القوانني االستثنائية بعد تفجيرات
نيويورك وواشنطن عام 2001م.
أيضا حملة مداهم���ات واتهامات في والية
ومنه���ا ً
بافاري���ا األملانيةُ ،كش���ف عنها ي���وم 2009/3/19م،
واستهدفت سبعة من الناشطني إسالم ًّيا من منظمات
إس�ل�امية معروف���ة ،وانط���وت على تصعي���د نوعية
االتهامات ومضامينها باملقارنة مع ما كان في حمالت
س���ابقة ،فض ً
ال عن ازدياد نسبة مداهمات املساجد،
وحظ���ر العديد من اجلمعيات اخليرية بدعوى دعمها
«أبناء الشهداء» في فلسطني ،وبالتالي –وفق املواقف
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الباب الرابع  :العالقات الدولية

الرسمية لتعليل ذلك -تشجيع من يقوم بعمليات عنف
مع االستعداد للشهادة خاللها.

تط��� ّور العمل التنظيم���ي ..بني العوائ���ق الذاتية
واخلارجية:
ميكن اعتبار أواس���ط الس���تينيات امليالدية البداية
لقيام عمل إس�ل�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 تط ّور 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 سابقًا ،عالوة على
تراجع التي���ار العلماني والقومي بعد 1967م ،وارتبط
تط��� ّور عمل التنظيمات اإلس�ل�امية بتأثي���ر االنتماء
املذهبي ،الس��� ّيما ما بني الس ّنة والش���يعة ،واالنتماء
احلركي ،ف���ي نطاق املراكز والتنظيمات اإلس�ل�امية
تخصيص���ا ،وكانت العالقات
ذات الغالبي���ة العربية
ً
بينه���ا صورة طبق األصل عن العالقات وتط ّورها على
األم في البلدان العربية،
مستوى التنظيمات احلركية ّ
بينما بقي لالنتماء القومي دوره في أوساط املسلمني
من غير العرب ،الس��� ّيما األت���راك .وتركت األحداث
السياس���ية الكبرى في البلدان اإلسالمية أثرها على
طبيعة األنش���طة في نطاق التنظيمات اإلسالمية في
أوروبا ،ومن أبرزها أحداث قضية فلسطني وما حولها،
والثورة اإلسالمية في إيران وآثارها اإلقليمية.
ال ميكن تب ًعا ملا س���بق وضع خارطة واضحة املعالم
للتنظيمات اإلس�ل�امية م���ع نهاية الق���رن امليالدي
العش���رين ،بينما جند الحقًا ازدياد محاوالت التنسيق
والتع���اون بني املنظمات القائم���ة ،جن ًبا إلى جنب مع
ازدياد التركيز على القضايا املباشرة املتعلّقة بالوجود
اإلس�ل�امي في الغرب ،بدالً من التركيز س���ابقًا على
أحداث العالم اإلسالمي.
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س���اهم ذلك في تط ّور بطيء لعالق���ة التنظيمات
اإلسالمية مع السلطات في البلدان األوروبية ،وانتقالها
من مرحلة التوتّر الش���ديد إلى مرحلة «محاولة» إزالة
مواط���ن التوتّر ،عالوة على البح���ث عن حلول عملية
للمش���كالت الناشئة؛ نتيجة ارتفاع نسبة املسلمني في
امل���دارس واجلامعات واملؤسس���ات املهنية وغيرها..
وبالقدر نفسه نشأت مواطن توتّرات تنظيمية جديدة
على مستوى العالقة بني األجيال.
ميكن القول :إن املس���ئولية ع���ن صناعة القرار في
معظم التنظيمات اإلس�ل�امية «متوارثة» ليس مبعنى
القرابة األس���رية ،وإمنا مبعنى القراب���ة «احلركية»،
فال تزال غالبية املس���ئولني عن ه���ذه التنظيمات من
اجليل السابق ،جيل الوافدين ،بينما تواجه التنظيمات
مشكالت مرتبطة في الدرجة األولى باجليل اجلديد،
الذي ميثل عل���ى أرض الواقع ج���ز ًءا من املجتمعات
األوروبي���ة ،ويواجه مش���كالته املباش���رة معها ،بد ًءا
باملدرسة وانتهاء مبكان العمل.
إن املراك���ز واالحت���ادات واجلمعي���ات وغيرها من
قدمت
التنظيمات اإلسالمية التي أُنشئت قبل عقودّ ،
خدمات ُجلّى لوجود اإلس�ل�ام واملسلمني في أوروبا،
وكان وجودها وأنش���طتها وجهود م���ن قام عليها من
األركان احلاس���مة في احلفاظ على إسالم املسلمني،
وانتش���ار الصح���وة ف���ي صفوفه���م ،وتأمني بعض
االحتياجات األساس���ية لهم ،من حيث أداء العبادات،
وحتصي���ل املعرفة اإلس�ل�امية ،والتربية الس���لوكية،
وتأمني متطلبات معيش���ية أخرى ب���د ًءا بالذبح على
الشريعة اإلسالمية انتهاء باملقابر اإلسالمية.
هذا احلديث يصف حقب���ة ماضية ،والتفصيل فيه
ميكن أن يطول ،إمنا يأتي ذكره عم ًدا قبل اإلشارة إلى
السلبيات دف ًعا لمِ ا قد يثير االنطباع أو الوهم كما لو لم
صحيحا.
تكن توجد إيجابيات ،وليس هذا
ً
التقرير االسرتاتيجي الثامن

الوجود اإلسالمي يف أوروبا بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية

ميكن االكتفاء بصدد بعض السلبيات املقصودة
بتعداد بعض العناوين األساسية(((:

األهداف املرجوة.

 -4إن التركيز على التميز االنتمائي اإلسالمي كما
 -1البنية الهيكلية ملعظ���م التنظيمات القائمة بنية مارس���ته التنظيمات اإلسالمية في عقود ماضية كان
بلغت مرحل���ة الكهولة ،إن لم نقل الش���يخوخة ،وقد ضرورة ،الس���يما في مواجهة ما غلب على املجتمعات
قامت حتت تأثير ظ���روف زمنية وموضوعية تختلف األوروبية واإلسالمية آنذاك ،ومتثل في تيارات رافضة
اختالفًا جذر ًّيا عما هو سائد اليوم.
للدين ومعادية له ،ويختلف الوضع اآلن من حيث ارتفاع
 -2م���ن ذلك على وج���ه التخصي���ص غلبة طابع نسبة املتأثرين في تصوراتهم وواقع حياتهم بالصحوة
«تنظي���م جاليات وافدة» مع ما يعني���ه ذلك من تأثير اإلسالمية ،كما يختلف بارتفاع نسبة املعرفة باإلسالم
األساليب والوس���ائل وطرق التفكير والتعامل الوافدة ف���ي الغرب ،رغ���م املظاهر العدائي���ة والتحريضية.
م���ع الوافدين من مواطنهم األصلية ،بينما أصبح أكثر واستمرار التميز مطلوب ،ولكن دون أن يفقد ضوابطه،
كيال يتح��� ّول إلى تقوقع وعزلة،
من ثلثي املس���لمني ف���ي أوروبا من
الفئات املستوطنة ،التي تشكل جز ًءا إن التركيز على التميز االنتمائي اإلسالمي أو يدعم مظاهرهما املنتش���رة
عضو ًّيا من املجتمع.
كما مارسته التنظيمات اإلسالمية في عقود حت���ى اآلن ،فيصبح عقبة في
ماضية كان ضرورة ،السيما في مواجهة ما
 -3أغلب املسئولني (أي القيادات) غلب على المجتمعات األوروبية واإلسالمية طريق االندماج اإليجابي بشقي
في العمل اإلس�ل�امي في أوروبا ،آن��ذاك ،وتمث��ل في تي��ارات رافض��ة للدين «املواطنة األوروبي���ة واالنتماء
من مراكز وروابط ،يس���ري عليهم ومعادية ل��ه ،ويختلف الوضع اآلن من حيث اإلس�ل�امي» م ًعا ف���ي الوقت
ارتف��اع نس��بة المتأثري��ن ف��ي تصوراتهم
احلاضر.
وواقع حياتهم بالصحوة اإلسالمية .
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 اإلسالمية هم من
جيل الشبيبة ،وهم في سن العطاء املطلوب ،ويتمتعون
مبيزات أخرى عديدة ،بد ًءا 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�ل�امية ف���ي أوروبا ،إنمّ ا
ال تخرج عن نط���اق التعداد والرؤية لها من خ���ارج نطاقها ،مبنظور
غربي غال ًبا ،أو مبنظور جهات مس���لمة أق���رب إلى االرتباط بجهات
رسمية وكنسية ،وال يعني ذلك غل ًّوا أو أخطاء جسيمة بالضرورة ،إنمّ ا
يفتقر واضعوها إلى املعرفة من الداخل عبر املعايش���ة املباشرة ،وهي
ما تعتمد عليه املالحظات التالية في النص ،مع اإلش���ارة إلى ش���روع
اجلهات الرس���مية حدي ًثا في االس���تعانة ببعض اخلريجني املسلمني
للتوصل إلى دراسات منهجية حول واقع التنظيمات اإلسالمية ومدى
متثيلها للمسلمني.

التقرير االسرتاتيجي الثامن

 -5ممارس���ة التنظيم���ات
اإلس�ل�امية للدعوة إلى اإلميان
واألخ�ل�اق والعبادات في حقبة ماضية كانت ضرورية
للغاية ،وق���د حققت كثي ًرا من أهدافه���ا ،وال تنقطع
أيضا ،إمنا احلاجة
احلاجة إليها اآلن وفي املس���تقبل ً
ف���ي الوقت احلاض���ر كبيرة وماس���ة وحيوية إلى ما
يرتبط مبيادين أخرى عملية ،ب���د ًءا بقضايا حضانة
األطفال والتدري���س ،وعالقة أولياء أم���ور التالمذة
املسلمني باملس���ئولني في املدارس والدوائر الرسمية،
وعالقة الطلبة والطالبات بزمالئهم من غير املسلمني
وبأطقم التدريس في اجلامعات ،مرو ًرا بقضايا األسرة
واملجتم���ع ،وتنمية املواه���ب والتخصصات ،والتعامل
مع النقابات وأرباب العمل ،والتأثير على املس���تويات
الفكري���ة واألدبية والفنية واإلعالمية ،انتهاء بالتفاعل
مع التيارات واألحزاب السياسية ومراكز القوى املؤثرة
على صناعة القرار التشريعي القانوني وغير ذلك.
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اس���تهداف جيل الناش���ئة والش���بيبة ..والطاقات
اجلديدة:

مع اخللل في التط ّور الس���كاني في أوروبا عمو ًما؛
نتيج���ة نق���ص املواليد م���ن أهل الب�ل�اد األصليني،
وارتفاعها في أوس���اط ذوي األصول األجنبية السيما
املسلمني ،ارتفعت نس���بة جيل األطفال والناشئة في
مع���دالت وجود عموم
مؤسس���ات التعليم مبا يتجاوز
ّ
املسلمني بني السكان؛ إذ تبلغ نسبة التالميذ املسلمني
في املدارس األملانية –مث ً
ال -حسب املصادر الرسمية
حوالي  %25وس���ط ًّيا ،مقابل نسبة من املسلمني تعادل
حوالي  %5من الس���كان ،وهذا ما يسري على معظم
بلدان غرب القارة األوروبية.

إذا كان���ت «عوملة اإلس�ل�ام» أو علمنت���ه ،أو إيجاد
م���ا يوصف أحيا ًنا باإلس�ل�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 التك ّهن
بصدده أنّه يريد «تطويع» تط ّور الوجود اإلسالمي في
أوروبا للرؤى العلمانية السائدة فيها،
التطور السكاني في أوروبا وارتف���ع بتأثير ذل���ك اهتمام
مما ميثل معضلة ال يس���هل اجلمع مع الخلل في
ّ
ّ
ً
عموم��ا؛ نتيجة نق��ص الموالي��د من أهل الس���لطات بالتالميذ املسلمني،
فيها بني اندم���اج إيجابي ال يقترن
البالد األصليي��ن ،وارتفاعها في أوس��اط
جن ًبا إلى جنب مع ارتفاع االهتمام
بالذوبان ف���ي املجتم���ع ،وال يلغي
ذوي األصول األجنبية الس��يما المسلمين،
الهوية اإلس�ل�امية للمسلمني ،وبني ارتفعت نسبة جيل األطفال والناشئة في بإيج���اد «ضواب���ط» لتدري���س
إيج���اد صيغة توافقي���ة بني تطبيق مؤسس��ات التعليم بما يتج��اوز
معدالت اإلسالم ،وكان من أوضح األمثلة
ّ
السكان
وجود عموم المسلمين بين
على ذلك في أملانيا أن مش���روع
اإلس�ل�ام في بلدان غالبية سكانها
«مؤمتر اإلس�ل�ام» احلواري بني
من غير املس���لمني ،وب�ي�ن القوانني
الس���لطات االحتادية واإلقليمية من جهة وممثلني عن
واألعراف السائدة فيها.
املنظمات اإلسالمية الكبرى مع إضافة أفراد اختارتهم
بع���ض املظاهر «الس���لبية» لهذا االهتم���ام بجيل
الس���لطات –معظمهم من املس���لمني العلمانيني -قد
املس���تقبل موجودة منذ فترة بعيدة ،ويُذكر على سبيل
استغرق  3أعوام (2009-2006م) ،وكان من أهم النتائج
املثال كيف حاولت حكومة املستش���ار األملاني هلموت
التي أس���فر عنها الدعوة إلى التركيز على مش���اريع
ك���ول في ثمانينيات القرن امليالدي العش���رين ،إغراء
تدريس اإلسالم وأوضاع التالميذ املسلمني(((.
الشبيبة بالتج ّنس وإغراء اجليل األكبر س ّنًا بالرحيل،
وصارت املشكلة احلقيقية هي التعامل مع التالميذ
فصدرت قوانني تس��� ّهل على الش���بيبة البقاء بقصد
االستقرار والتج ّنس ،حتى وإن لم يبلغ الشاب /الشابة املس���لمني ،الس���يما اإلناث داخل امل���دارس ،وأثارت
الس���ن القانونية ،أي الثامنة عشرة من العمر ،مقابل أص���وات علماني���ة إعالمية عديدة ذل���ك في الفترة
قوانني بإعطاء منحة مالية ملن يرغب من اجليل األكبر
خصص وزير الداخلية
للمؤمتر
واخلتامية
الرابعة
العامة
اجللس���ة
في
(((
ّ
س ّنًا في الرحيل إلى «بلده األصلي».
غ���اب مفعول هذه القوانني وأمثالها بعد أن تبينّ أن
انتشار الصحوة اإلسالمية يش���مل جيل الشبيبة في
الدرجة األولى ،أو بتعبير آخر بعد أن ظهر أن مستقبل
بتوجهات هذا
الوجود اإلس�ل�امي في أوروبا مرتبط
ّ
اجليل.
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األملاني فولفجاجن ش���ويبلي جز ًءا كبي ًرا من كلمته االفتتاحية للحديث
عن تدريس اإلسالم في املدارس األملانية ،مبينًا 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�ل�ام والبحوث العلمي���ة حوله ،وإعداد
املدرس�ي�ن له في اجلامعات األملانية ،ورأى العقبة الرئيسة متمثلة في
غياب «جهة متثل اإلس�ل�ام» مبفهوم القانون األملاني لتكون شري ًكا في
وضع املناهج وما يرتبط بها ،وإلى ذلك احلني يؤخذ بحلول وس���طية
من جانب الواليات األملانية تعتبر «مرحلية» فقط حسب أقواله.

التقرير االسرتاتيجي الثامن

الوجود اإلسالمي يف أوروبا بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية

التالية ،على خلفية الرحالت املدرسية املختلطة لعدة
أيام ،واملش���اركة في دروس الرياضة والسباحة ،ودور
أولياء األمور على هذه األصعدة ،بينما أش���ارت بعض
وسائل اإلعالم إلى مدى «تضخيم» املشكلة ،ففي سن
الطفول���ة املبكرة ينخفض عل���ى كل حال مع ّدل حظر
األبوين دروس الس���باحة على صغار املسلمات (تبدأ
انخفاضا
دروس الس���باحة من الصف الثالث غال ًبا)
ً
كبي ًرا ،بينم���ا تفاوتت املواقف الرس���مية ،ففي والية
بافاري���ا مث ً
ال أعلن مفوض احلكومة احمللية لش���ئون
االندماج ج���ورج بارفوس -وهو م���ن الدميقراطيني
األحرار -فور اس���تالم 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���م ًّيا عن واقع املشكلة في املدارس
األملانية في الوالية ،أكدت عدم وجود مش���كلة أص ً
ال،
وأنه ميك���ن جتاوز اجلدل الدائر حوله���ا كلية ،وجاء
جواب مماث ً
أيضا.
ال من والية هامبورج ً
ورأى بروفيسور ماتياس روهي على هامش اجللسة
اخلتامية املش���ار إليها ،أنّه قد «اتضح في الس���نوات
الثالث املاضية ،أننا ما زلنا في بداية مناقش���ة كثير
من النقاط ،ويسري هذا مث ً
ال على السؤال عن صيغة
التعاون الضروري في دول���ة حيادية دين ًّيا إزاء التنوع
الكبير في احلياة اإلس�ل�امية الديني���ة فيها ،على أن
واضحا ومحد ًدا ومراع ًيا لهذا التنوع...
يكون التعاون
ً
أيضا استمرار س���يطرة املخاوف على النقاش
ويبدو ً
أيضا
العام حول الوجود اإلس�ل�امي في أملانيا ،وهنا ً
ينبغي أخذ املش���كالت احلقيقية مأخذ اجلد ورفض
الشبهات واألحكام املسبقة».
ومن خالل املتابعة املباش���رة ألنشطة متنامية على
مستوى جيل الشبيبة املسلمة في أوروبا ،ميكن القول:
«إن مستقبل العمل لتثبيت الوجود اإلسالمي في أوروبا
سيشهد تط ّو ًرا انس���ياب ًّيا ،وإن لم يخ ُل من املشكالت،
من أساليب مارستها أجيال الوافدين األوائل ،وال تزال
متأثرة بها في التنظيمات اإلس�ل�امية ،وبني أساليب
التقرير االسرتاتيجي الثامن

جديدة ميارس���ها الش���بيبة ،دون أن تكون لهم قواعد
تنظيمية تس���اعدهم على حتقيق تطلعاتهم باإلضافة
إلى وجود عقبات أخرى ،منها:
 -1يحتاج الشبيبة إلى املزيد من املعرفة باإلسالم،
وإلى املزيد م���ن اخلبرة في العمل اإلس�ل�امي ،ولن
يتحقق ذلك إال عبر ممارس���ة العمل ،وليس من خالل
إعداد نظري في مرحلة تليها مرحلة أخرى.
 -2مفهوم استيعاب الشبيبة من جانب اجليل «األكبر»
س ّنًا ،يحتاج إلى تصحيح جذري ،فهو ال يتحقق إال من
خالل متكني الشبيبة من املشاركة في الرأي والتوجيه،
وليس من خالل التأكيد دون انقطاع أن الشبيبة «في
حاجة إلى الرأي والتوجيه» فقط.
 -3كثير من الش���بيبة يريد ممارس���ة العمل ،الذي
يعتقده ه���و صوا ًبا ،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
صوا ًبا عند اجليل األكبر س��� ّنًا ،فإذا حالت تنظيمات
اجليل األكبر س ّنًا 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
تنوعا كبي ًرا ،ومندمجة
املسلمني ،ذكو ًرا وإنا ًثا ،متنوعة ً
في البيئة االجتماعية حولها جزئ ًّيا على األقل ،ولكنها
منفصلة غال ًبا عما يصنعه اجليل األكبر س ّنًا.
 -4كثيرون من قيادات العمل اإلسالمي في أوروبا،
أصبح���ت أعمارهم ،كما أصب���ح تاريخهم في العمل
اإلس�ل�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�ل�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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وإن 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.
أ ّما أن يكون «التنحي» باألسلوب املرفوض املعروف
عن القيادات السياسية لألنظمة في البلدان اإلسالمية،
أي إ ّما موتًا أو عزالً -وهو ما ينتقده العاملون لإلسالم
باس���تمرار -فيعني إما القطيعة بني جيلني يحتاجان
بعضا ،أو غياب اجليل األكبر س��� ّنًا عن
إلى بعضهما ً
ال أو عاج ً
الس���احة آج ً
ال ،وبالتالي افتقاد الش���بيبة
مصد ًرا للنصيحة واملعرفة واخلبرة.
إن مستقبل اإلسالم واملسلمني في أوروبا في حاجة
ماسة 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 انطال ًقا من اجليل األكبر س ّنًا ،من املمسكني
حتى اآلن بزمام األم���ور إلى حد ال بأس به ،فهم من
ينبغي أن تص���در عنهم املبادرة على هذا الصعيد ،بل
يصروا على «انتقال املسئولية» إلى
هم الذي يجب أن
ّ
سواهم ،ما دام القصد من العمل ومن املسئولية ،ومن
أي موق���ع أو منصب ،هو طلب مرضاة الله تعالى ،من
خالل ما يحقق مصلحة اإلسالم واملسلمني على أفضل
وجه ممكن.

امل���رأة املس���لمة ..ب�ي�ن صي���غ جدي���دة وأه���داف
قدمية:
يتصدر
ال يخفى أن التركيز على املرأة املسلمة بات
ّ
جهو ًدا عاملية ومؤمترات دولية على نطاق واسع ،وهو
ما يشمل –سل ًبا -ميدان الوجود اإلسالمي في أوروبا،
كما تش���هد القضايا املتواترة بشأن احلجاب والنقاب
حدي ًث���ا ،بعد ما ميكن وصف���ه بإخفاق دعوات تغريب
املرأة املسلمة حتت عناوين «حتريرها».
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أن اس���تيعاب خلفي���ة اجله���ود الغربية التي
على ّ
تستهدف املرأة املس���لمة ،يتطلب نظرة أعمق إلى ما
أن العلمان ّي���ة األوروب ّية
يحركه���ا ،وفي مق ّدم���ة ذلك ّ
ّ
تعتبر «احلرية الفردية» أكبر منجزاتها ،وتواجه حال ًيا
إشكالية االضطرار إلى تقييد أحد أعمدتها الرئيسة،
وهي احلرية الدينية الفردية ،فور جتاوز مفعول القيم
الدينية جلدران البيوت واملعابد وبعض اجلوانب الض ّيقة
للعالقة الشخص ّية مع اآلخر ،ويزداد التقييد ش ّدة في
ميدان القيم املرتبطة بالعالقات بني اجلنس�ي�ن ،بعد
���مي «الثورة اجلنسية»
وضعها في الصدارة عبر ما ُس ّ
عما ُعرف
أو ثورة
التحرر اجلنس���ي ،املنبثقة بدورها ّ
ّ
بثورة الطلبة عام 1968م.
لقد ش���هدت العقود املاضية اإلس���قاط التدريجي
لس���ائر «القيم والضوابط العتيق���ة» وتقنني ما يعتبر
مجرد
باملنظ���ور الديني «انحالالً مطلقًا» ،ح ّتى أصبح
ّ
يس���مونه «ال���زواج املثلي» ،أي بني
االعتراض على ما
ّ
«اعتراضا مخالفًا للقانون
اللوطيني وبني السحاقيات
ً
وتعد ًي���ا على حقوق األقل ّيات» ،ويظهر للعيان ما يعنيه
ّ
ذلك ،وأين وصلت إشكالية العلمانية مع القيم الدينية
عمو ًما ،عندما نستحضر على سبيل املثال كيف أعرب
أحد املرشّ حني لعضوية مف ّوضية االحتاد األوروبي عن
رفض���ه اللواط من منطلق ديني ،فكان موقفه س���ب ًبا
رئيس���ا وراء رف���ض املجلس التصديق على تش���كيلة
ً
املف ّوضية (تشرين الثاني /نوفمبر 2004م) إلى أن ّ
مت
تعديلها وإقصاؤه عنها.
«التحررية اجلنسية» على حساب
أثناء هذه املسيرة
ّ
القيم الدينية في العقود املاضية؛ تط ّورت نوع ّية وجود
املسلمني في أوروبا ،كما شهدت النظرة األوروبية إليه
ً
ملحوظا ،وواكبته أطروح���ات جديدة بصدد
تط��� ّو ًرا
التعامل الرس���مي واالجتماعي مع املسلمني ،من ذلك
االندماج دون ذوبان الهوية ،ثم التع ّدد والتن ّوع الثقافي
الشامل للمسلمني ،وتأكيد احلوار احلضاري ،ورفض
مما ال ينسجم مع
«صراع احلضارات» ..وجميع ذلك ّ
عبرت به عن
الرؤي���ة «األصولية العلمانية» وفق م���ا ّ
نفسها باستمرار.
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ومن األمثل���ة على ذلك دون احلص���ر احلملة غير
ضد املستش���رقة األملاني���ة الراحلة آنا ماري
النزيهة ّ
شيمل عندما ُمنحت عام 1995م جائزة السالم للكتاب
ّ
األملاني ،وإصدار العديد من الكتب بأقالم مس���لمات
يتحدثن فيها ع���ن اضطهاد
ابتعدن ع���ن اإلس�ل�ام
ّ
اإلسالم واملسلمني للمرأة ،والترويج لتلك الكتب بغض
النظر عن حقيقة قيمتها مضمو ًنا وتعبي ًرا.

صنعه ال يدلّ على حر ّية ثقافية وفنية قدر ما يدلّ على
درجة بعيدة من «اإلف�ل�اس» في هذا امليدان بالذات،
حترك اجلهات اإلسالمية والرسمية إلى ما
إنمّ ا تأخّ ر ّ
بعد وقوع جرمية االغتيال ،فانفسح املجال واس ًعا أمام
املتطرف» بد ًءا
استغاللها في تصعيد مطالب «اليمني
ّ
بفرض عقوبات على الفتيات املس���لمات في املدارس
الالتي يرفضن ارت���داء املالبس الفاضحة في دروس
الرياضة ،انتهاء بحظر بناء املآذن في بلد كسويسرا.

أن أحدا ًثا من قبي���ل تفجيرات مدريد ولندن،
على ّ
في هذه األجواء ال يُستغرب أن تقطع حملة «تسييس
أعطت أجواء مواتية لتلك األنشطة املضادة لإلسالم،
ً
أشواطا واسعة ،فتبلغ
احلجاب» علمان ًّيا
مبا فيها تشكيل منظمات حتت عناوين
في فرنسا في وقت مبكر (1996م)
من قبيل «منظمة املس���لمني سابقًا»،
ش��هدت العق��ود الماضي��ة اإلس��قاط
وتنظي���م مظاهرات مض���ا ّدة لبناء التدريج��ي لس��ائر «القي��م والضواب��ط طرح مشاريع حظره على التلميذات
العتيق��ة» وتقنين م��ا يعتب��ر بالمنظور
مطلق��ا» ،حتّ ��ى أصب��ح الناش���ئات ،وفي أملاني���ا (1998م)
املس���اجد ،أو احلمالت التحريضية الدين��ي «انح�لاالً
ً
مجرد االعتراض على ما
ّ
ّ
يس��مونه «الزواج الش���روع في حظره عل���ى املعلمات
ضد احت���اد للتنظيمات
املس���تمرة ّ
المثل��ي» ،أي بي��ن اللوطيي��ن وبي��ن
مخالف��ا للقانون املسلمات ،وهو ما بدأ يتسع نطاقه
ً
ً
«اعتراض��ا
اإلس�ل�امية في برلني عند حصوله الس��حاقيات
األقليات».
وتعد ًيا على حقوق
ّ
ّ
عبر العقد األول من القرن امليالدي
اس���تمرت
بع���د مس���يرة قضائيةّ
احلادي والعشرين ،على مستوى دول
عشرين سنة -على تثبيت أعلى جهاز
حق مشاركة املسلمني في وضع مناهج تدريس أوروبية أخرى ،إضافة إلى التركيز على «النقاب».
قضائي ّ
أبنائهم اإلسالم في «والية برلني».
توجد حتركات إس�ل�امية مضادة ،لع ّل أش ّدها لفتًا
لقد حت ّولت احلمالت الثقافية والفكرية على اإلسالم لألنظار ما ّ
مت تنظيمه في بريطانيا ملعارضة احلمالت
ضد احلج���اب ،وبعض املؤمت���رات اجلماهيرية التي
من األساليب التقليدية القدمية ،إلى أساليب استفزازية
ّ
أن األه ّم من
وعدوانية ،اتّسع نطاق انتشارها في ظ ّل أجواء «غلبة طرح���ت قضية املرأة املس���لمة ،عل���ى ّ
لغة العنف العس���كري» األمريكي جتاه املسلمني على ذلك –فيما يحس���ب كاتب هذه الس���طور -هو تط ّور
منحى «عدوان ًّيا ثقاف ًّيا أوضاع الشابات املسلمات «األوروبيات» أص ً
ال من جيل
الصعيد الدولي ً
أيضا ،واتخذت ً
عنيفًا» ،ال تُعتبر اإلساءات الكاريكاتورية والبابوبة إ ّال الش���بيبة ،وظهورهن في احلياة العامة ،وقدرتهن على
أمثلة «صارخة» عليها؛ ألنه���ا لفتت األنظار أكثر من ممارسة خطاب إس�ل�امي املنطلق ،أسقط على أرض
س���واها ،وكان منها مث ً
ال إنتاج املخرج الهولندي «فان الواقع احلجة الرئيس���ة للحمالت على املرأة املسلمة،
ّ
محطاته فيلم وه���ي ا ّدعاء أنّه���ا محرومة من حريته���ا ،مضطهدة
جوخ» على مدى س���نوات عديدة ،وآخر
ضمنه مش���اهد تص ّور -مث ً
ال -آيات في أسرتها ،مرغمة قس��� ًرا على كثير من املمارسات
«اخلضوع» الذي َّ
قرآني���ة مكتوبة بالعربية على جس���د امرأة عارية إ ّال اإلسالمية كفريضة احلجاب.
من عباءة ش���فافة« ،تؤ ّدي الصالة» وتدعو شاكية من
أن املسلمات في أوروبا يواجهن بد ًءا
وال ينفي ذلك ّ
اضطهاد اإلسالم واملسلمني للمرأة!
بس���ن الطفولة -كما في مدارس فرنس���ا -وإلى سن
ولكن ذلك ال يعني تبرير جرمية اغتياله ،إنمّ ا اإلشارة متقدمة ،مشكالت مضاعفة ،سواء من حيث استغالل
أوضاعهن االجتماعية واألسرية ،أو من حيث احلمالت
إن ما
إلى أنّه من منطلق إسالمي متوازن ميكن القولّ :
ّ
التقرير االسرتاتيجي الثامن
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منهن
املضا ّدة النتش���ار الصحوة بني اجليل الناش���ئ
ّ
أكثر مما مضى ،وهي حمالت 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 «تالميذ» من
أصحاب األقالم التي يجري الترويج لها ،بغض النظر
عن القيمة الفكرية واألدبية احلقيقية إلنتاجها.

بأطروحاته عل���ى هذا الصعيد ،والت���ي أثارت جدالً
في األوس���اط اإلس�ل�امية خارج أوروبا في الدرجة
ويلخصها كتابه «املسلمون في الغرب» الصادر
األولى،
ّ
بالفرنس���ية عام 2002م ،بعد ط���رح بعضها في كتب
سابقة مثل «كيف يعيش املسلم في أوروبا؟» و«اإلسالم
واملس���لمون» و«اإلس�ل�ام والغرب» وكان من أوائل من
أساسا لعالقة
حتدث على هذا الصعيد عن «املواطنة»
ً
«املواطن املسلم» بالدولة في البلدان األوروبية ،ويختلف
عما طرحته مؤسس���ة «راند»
مضمون نظرته جذر ًّيا ّ
األمريكية في تقريره���ا الصادر عام 2007م ،وفق ما
عرضه د .باس���م خفاجي في قراءته لهذا التقرير في
سلس���لة «رؤى معاصرة» الصادرة عن «املركز العربي
للدراسات اإلنسانية» في القاهرة.

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

والتأهيل املهني.
 -2تكثيف نشاطات التوعية اإلسالمية املتوازنة في

نظرة استشرافية ..بني املطلوب واملمكن:

ال تكمن األهمية الكبرى بش���أن مواجهة ما يعترض
مستقبل الوجود اإلس�ل�امي فيما قد يبدو «صارخً ا»
أكثر من سواه ،بحكم عنصر «اإلثارة اجلماهيرية» على
صعيده ،سواء في ذلك «اإلساءات» أو «حمالت اليمني
أن
املتطرف» أو حتى «القوانني االس���تثنائية» ،فبحكم ّ
ّ
التوصل إلى رؤية شمولية عن طريق مقالة أو
ال ميكن
ّ
عنص���ر التحام���ل العدواني فيها
بحث أو مؤمتر ،بل يتطلب تالقي
ظاهر للعيان ،وأن نتائجها املباشرة ال يمك��ن
ّ
التوصل إلى رؤية ش��مولية عن طريق جه���ود متواصلة عل���ى مختلف
مقال��ة أو بح��ث أو مؤتم��ر ،ب��ل يتطل��ب تالقي
«صارخة» ،اس���تدعت ظهور ردود جه��ود متواصل��ة عل��ى مختلف المس��تويات ،املس���تويات ،للوصول واقع ًّيا إلى
األفعال املضا ّدة ،واملنصفة ،داخل للوص��ول
ًّ
واقعيا إلى مثل تل��ك الرؤية ،بحيث مثل تل���ك الرؤي���ة ،بحيث يكون
القوة واإلقناع ما يجعلها
املجتمع���ات الغربية جتاهها ،وهو يكون لها من عناصر
ّ
وتطبيقا على لها من عناصر الق ّوة واإلقناع ما
ً
فك��را
موض��ع القبول والتأيي��د
ً
ما سبقت اإلش���ارة إليه في أكثر مس��توى نس��بة عالية من المس��لمين ،وبحيث يجعلها موض���ع القبول والتأييد
تترك تأثيرها –آنذاك -على األوس��اط الرسمية
من موضع.
فك ًرا وتطبيقًا على مستوى نسبة
والفكرية واإلعالمية في الغرب
عالية من املسلمني ،وبحيث تترك
إنمّ ا تكم���ن األهمية األكبر في
تأثيرها –آنذاك -على األوساط
ضرورة رؤية ش���مولية مستقبلية
من جانب املسلمني في أوروبا ،ملا ينبغي صنعه بحيث الرسمية والفكرية واإلعالمية في الغرب.
يكون له مفعول الدميومة ،والتأثير على صعيد جذور
على هذه اخللفية تأتي في ختام هذا البحث خواطر
املشكالت اليومية القائمة ،وعلى وجه التخصيص ما موجزة ،لمِ ا ينبغي صنعه على طريقني متوازيني ،يشمالن
يؤ ّدي إلى انتزاع «قضية اإلسالم واملسلمني» من عنوان التعامل مع األوضاع اآلنية واملش���كالت املرتبطة بها،
«قضية وافدين» أو «قضية تطرف ومجتمعات موازية» والتأس���يس للتطلعات البعيدة املدى م���ن أجل رؤية
أو حت���ى «قضية جالي���ات وأقلي���ات» ،لتثبيت عنوان شمولية جامعة:
«مس���تقبل الوجود العضوي لإلسالم واملسلمني» في
 -1التركي���ز على مضاعفة اجلهود لضمان العنصر
املتعددة
املجتمع���ات األوروبية
ّ
ّ
التوجهات دين ًّيا وثقاف ًّيا الديني اإلس�ل�امي في إعداد جيل األطفال والناشئة
وسياس ًّيا واجتماع ًّيا وفكر ًّيا.
من املسلمني على مستوى التعليم املدرسي واجلامعي
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أوساط الشبيبة املسلمة ،اعتما ًدا على جهود الشبيبة أنفسهم ،ودون الفصل بينهم وبني عا ّمة الشبيبة في املجتمعات
الغربية حولهم.
حتر ًكا واسع النطاق،
 -3متابعة اجلهود املبذولة على صعيد املرأة املسلمة ،والس ّيما من جيل الشبيبة التي تشهد ّ
إلثبات وجود املرأة املسلمة ودورها في املجتمع حولها بصورة مباشرة.
 -4إعادة النظر في املهام التقليدية واألس���اليب التقليدية التي قامت عليها التنظيمات واملراكز اإلس�ل�امية في
مما حقق أغراضه في فترة سابقة بغض النظر عن حجم النجاح وحجم األخطاء.
الغرب حتى اآلنّ ،
التحرك من جانب من لديهم مواصفات «النخبة الثقافية والفكرية واإلعالمية» داخل صفوف املس���لمني في
-5
ّ
إن الفترة
الغ���رب ،إليجاد آليات عملية ودائمة للتفاعل مع النخب املماثلة في املجتمع األوروبي ،والتي ميكن القولّ :
األخيرة ش���هدت على صعيدها كثي ًرا من املب���ادرات الهادفة إلى «ضبط» أفضل وأكث���ر إنصافًا ألطر التعامل مع
اإلسالم واملسلمني بدالً من «انفالت» احلمالت الهجومية الراهنة.
 -6دراس���ة الس���بل األجنع لتفعيل من ّو العمل التخصصي في امليادين األكادميية واملهنية والتجارية ،ليس بغرض
فصله���ا عن احمليط التخصصي األوروبي حولها ،وإنمّ ا لتعزيز وجودها في نطاقه ،مع قابلية توظيف منجزاتها في
خدمة مستقبل أفضل للوجود اإلسالمي في املجتمعات األوروبية عمو ًما.
 -7الدعوة 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 قاب ً
ال للتحقيق على أرض الواقع ،إنمّ ا املطلوب
االنطالق من واقع قائم ،للتوصل إلى جملة من األس���س والقواعد للتعامل بني املس���لمني ،وتنظيماتهم ،مبا يراعي
تعددهم ،والتعددية القائمة في املجتمعات الغربية ،وما يحفظ من خالل ذلك حقوقهم وحرياتهم ،ويس���اعد
حقيقة ّ
على حتقيق مطالبهم املش���روعة من خالل اكتس���اب ق ّوة 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 اإلسالمي في فرنسا النسبة األكبر في أوروبا؛ حيث يزيد على  6ماليني نسمة ،يشكلون نحو %10من تعداد الس���كان ،ينحدرون من نحو  53بل ًدا ،يتحدثون  21لغة 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 خالل االحتالل الفرنسي للجزائر.
 تشير الدراسات والتوقعات إلى تضاعفهم ثالث مرات بحلول عام  ،2020ليزيد عددهم عن  20مليون نسمة،بس���ب نسبة اخلصوبة ،ومعدل املواليد املرتفع بينهم ،واستمرار تدفق املهاجرين املسلمني لفرنسا ،ودخول أعداد
غير قليلة من الفرنسيني في اإلسالم ،تقدرها بعض اإلحصائيات بنحو مائة ألف نسمة.
 -ميثل اإلسالم الديانة الثانية بعد املسيحية الكاثوليكية في فرنسا.

املسلمون يف أملانيا:
 يترواح عدد املسلمني في أملانيا ،بني ثالثة ماليني نسمة حسب اإلحصاءات الرسمية ،فيما تقدر املؤسساتاإلسالمية تعدادهم بـ  4ماليني ،يشكل األتراك حوالي  %80منهم.
 يعتبر اإلس�ل�ام الديانة الثانية في أملانيا بعد املسيحية ،واجلالية الثالثة بعد اإلجنيلية والروم الكاثوليك ،والتوجد منطقة في أملانيا فيها غالبية مسلمة.
 أكبر تعداد للمس���لمني في والية ش���مال الراين يبلغ نحو مليون نس���مة ،مبا ميثل نسبة  %7من عدد سكانهااملقدر بـ  18مليون نسمة.
 من بني الثالثة ماليني مسلم بأملانيا ـ حسب اإلحصاءات الرسمية ـ يحمل  800ألف منهم اجلنسية األملانية،كما أن عدد األملان الذين حتولوا إلى اإلسالم من أصل أملاني قد يصل إلى  60ألف شخص.

املسلمون يف بريطانيا:
 يعد الدين اإلسالمي أسرع الديانات انتشا ًرا في بريطانيا ،وتشير التقديرات إلى أن عدد املسلمني البريطانينييتراوح ما بني  3 – 2ماليني نسمة ،يشكل ما بني  %5 – 2.5من عدد السكان البالغ  60مليون نسمة ،يتركزون
أساسا في العاصمة لندن واملدن الصناعية الكبرى ،مثل برمنجهام ،ومانشيستير وبرادفورد وجالسكو.
ً
أساسا من تركيا والشرق
 النس���بة األكبر من املسلمني في بريطانيا من أصول باكس���تانية ،ثم من ينحدرونً
األوس���ط ،خاصة من العراق وبالد 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 امتال ًكا للعنصر الش���بابي من البريطانيني أنفس���هم ،وتبلغ نسبةاملسلمني البريطانيني املولد حوالي  %55من مجموع املسلمني.

املسلمون يف إيطاليا
 يتواجد بإيطاليا ،قرابة مليون مس���لم مس���جلني رسم ًّيا كمس���لمني ،يضاف إليهم  80ألف مسلم من أصلإيطالي.
اإلس�ل�ام ثاني أكبر دين يعتنقه س���كان البالد البالغ  85مليون نسمة ،وأس���رع العقائد من ًوا ،السيما الوجود
األلباني املسلم ،بفعل اجلوار اجلغرافي.
 ينتش���ر املس���لمون في جميع إرجاء إيطاليا ،وينح���درون من املغرب واجلزائر وتون���س ومصر ،إلى جانبالس���نغاليني والصوماليني ،وأبناء دول جنوب شرق آسيا ،ومنطقة البلقان وتركيا ،وكلهم وفدوا تقري ًبا في غضون
عقدين من الزمن.

املسلمون يف إسبانيا:
 حسب اإلحصاءات الرسمية يشكل األجانب في إسبانيا بصفة عامة  %2من مجموع السكان ،البالغ  40مليوننس���مة ،أي ما يقل عن املليون نسمة ،ثالثة أرباعهم تقري ًبا من أبناء اجلالية اإلسالمية ،نصفهم ينحدر من أصل
مغاربي – بسبب القرب اجلغرافي – والبقية تتوزع على عشرات اجلنسيات ،أهمها الباكستانية.
 يشكل اإلسالم الديانة الرئيسة في شبه جزيرة أيبيريا (األندلس) طيلة  8قرون .وتشهد مدن إسبانية وجو ًدامكثفًا لألقلية املس���لمة ،ومن أهمها برشلونة (شمال ش���رق البالد) وهى أكبر مدن إسبانيا ،والعاصمة مدريد،
ومدينة ليبانتى وسط شرق البالد.

املسلمون يف هولندا:
 يقدر عدد املسلمني في هولندا مبليون نسمة ،من بني  16مليون نسمة ،هم عدد سكان البالد اإلجمالي ،تبرزبينهم اجلالية املسلمة املغربية ( 400ألف نسمة) ،ثم األتراك ،وهما م ًعا يشكالن  %75من األقلية املسلمة ،والباقي
من سورينام (املستعمرة الهولندية السابقة) وأقطار عربية وإفريقية أخرى ومسلمي يوغسالفيا السابقة.
 ميثل املسلمون املجموعة الدينية الثالثة والتي تزيد عن  %5بعد الكاثوليك (  %34من السكان) والبروتستانت(.)%25
 أصبح اإلس�ل�ام الدين األول في العاصمة أمس���تردام ،متقد ًما على الكاثوليكية والبروتستانتية اإلصالحيةوباقي الديانات املسجلة في السجل املدني لبلدية املدينة؛ حيث تبلغ نسبة املسلمني  ،%13في حني ال تتجاوز نسبة
الكاثوليك  ،%10ونس���بة أتباع الكنيس���ة اإلصالحية الهولندية (البروتستانتية)  . %5ويشكل أتباع بقية الديانات
األخرى مجتمعني نس���بة  ،%12بينما ال يتجاوز عدد اليهود نس���بة  ،%1فيما يعتبر  %59من س���كان أمستردام
أنفسهم «ال دينيني».
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الوجود اإلسالمي يف أوروبا بني معطيات الواقع والرؤى املستقبلية

 اإلس�ل�ام يعد الديانة األسرع واألكثر انتشا ًرا في املجتمع الهولندي ،نتيجة متسك املسلمني بعقيدتهم بشكلقياس���ا على أتباع الديانات األخرى ،وإقبالهم على اإلجناب ،وقدرة اإلس�ل�ام على استقطاب أتباع جدد،
أكبر،
ً
خاصة في أوساط األقليات اإلثنية من أصل أفريقي ،أو أوساط غير املنتمني ألديان.

املسلمون يف بلجيكا:
 يعيش في بلجيكا حال ًيا زهاء نصف مليون مسلم ،من جملة عدد السكان ،البالغ  10ماليني نسمة ،معظمهممن املنتمني إلى اجلالية الوافدة من البالد اإلسالمية ،وحتدي ًدا من اململكة املغربية وتركيا وألبانيا بشكل رئيس،
إلى جانب مختلف اجلنسيات األخرى.
 يش���هد الدين اإلس�ل�امي إقباالً متصاع ًدا في اعتناقه من قبل البلجيكيني وقطاعات واسعة من األوروبينياملقيمني في بلجيكا.

املسلمون يف السويد:
 يقدر عدد املس���لمني في الس���ويد بنحو  400ألف نس���مة من جملة تعداد السكان البالغ  8.5مليون نسمة،يشكلون الدين الثاني في البالد.
 كانت طالئع املسلمني الذين وفدوا إلى السويد قد جاءوها في بداية الستينيات من القرن املاضي على هيئةقوى عاملة من تركيا ويوغسالفيا 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 اإلسالم وقدرته على اجتذاب املئات من السويديني ،خاصة عام 2001م.

املسلمون يف النمسا:
 يترواح عدد املس���لمني في النمس���ا م���ا بني  400 – 350ألف ،يش���كلون ما ب�ي�ن  %5 – 4.5من مجموعالسكان.
 ميثل املس���لمون املجموعة الدينية الثالثة بعد الكاثوليك والبروتس���تانت ،وينتشرون في كافة واليات النمساالتس���ع ،وإن كان لهم ثقل أكبر في العاصمة فيينا ،بحكم أنها الوالية الكبرى من حيث التعداد الس���كاني ،حيث
تقدر نسبتهم بنحو .%15
 من املتوقع أن يتعدى تعداد املس���لمني في أواس���ط القرن احلالي ،املليون نسمة .وينحدر مسلمو النمسا منأصول تركية وبوسنية وألبانية وعربية وآسيوية.

املسلمون يف بولندا:
 يتضاءل عدد املس���لمني في بولندا ،ليبلغ ما بني  40 - 20ألفًا ،منهم ألف ش���خص اعتنقوا اإلس�ل�ام مناملواطنني في السنوات األخيرة  .فيما تتحدث املؤشرات عن منو مطرد متوقع فى عدد املسلمني مع مطلع القرن
احلالي ،السيما في بلد يتبع  %93من أبنائه الكنيسة الكاثوليكية.
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املسلمون يف أيرلندا:
 فى أيرلندا ،ذات الطابع الكاثوليكي ،والذي ال يزيد عدد س���كانه عن  3.5مليون نس���مة ،نشأت عبر نصفالقرن املاضي أقلية مس���لمة ناهضة ،تزيد عن  15ألف نسمة ،يقطن نصفهم تقري ًبا في العاصمة دبلن ،إضافة
إلى جتمعات صغيرة في مناطق «جالواى» و «باليهاوفيز» و «كرايجافون» وكورك.
 أما أيرلندا الش���مالية ،فإنها تضم في عاصمتها «بلفاست» جتم ًعا إسالم ًّيا ،هو الثاني في حجمه بعد دبلنعلى الصعيد األيرلندي العام.
 ينح���در معظم املس���لمني في أيرلندا من املناطق املأزومة في العالم اإلس�ل�امي ،خاصة البوس���نة وألبانياوالصومال ،والجئني سياسيني من العالم العربي.

املسلمون يف الدامنارك:
 يقدر عدد املس���لمني في الدامنرك يقدر بحوالي  160ألف مس���لم من بني  5ماليني وربع املليون نسمة ،همعدد سكان البالد.
 تعاني األقلية املس���لمة من كونها األكثر عرضة لالس���تبعاد من فرص العمل؛ حيث تصل نسبة العاطلني عنالعمل في صفوفها  ،% 17بينما ال تتجاوز  % 5.5في املعدل العام.
املصدر:

املس���لمون فى أوروبا ..إش���كالية احلفاظ على الهوية وأزمات االندماج ،د .الس���يد عوض عثمان 1 ،نوفمبر 2009م ،موقع
«قاوم» على الرابط:
http://qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=5879&Itemid=1317
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