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واقع التحوالت الدميوغرافية يف أوروبا
عاطفة امل�سكر َّية

يف العقود الأخرية� ،شهدتْ �أوروبا حت ُّوالت َ َ
ت�س الرتكيبة االجتماعية ل�سكانها نتيجة هجرة �أعداد كبرية من �سكان الدول الأخرى �إليها ..هذا
لتغي الظروف فيها؛ حيث �إ َّن ه�ؤالء املهاجرين جاءوا من خلفيات تعك�س ثقافات وعقائد ُمتلفة ،حاملني فل�سفة
التزايد يف �أعداد املهاجرين �أدَّى ُّ
اجتماعية تختلف ب�شكل كلي عن تلك املتعارف عليها يف املجتمعات الأوروبية .وما ُي�س ِّلط َّ
ال�ضوء على هذه التحوالت هو التغيريات التي بد�أت
تغي منط وطبيعة احلياة الأوروبية� ،إ�ضافة للتو�سع
تظهر بعد احلرب العاملية الثانية بالتحديد؛ حيث �شهدت انخفا�ضا يف �أعداد املواليد نتيجة ُّ
االقت�صادي فيها.
هذه الأحداث جعلت ْ بع�ض الدول الأوروبية تبحث
عن طرق لتعوي�ض النق�ص الناجت عن انخفا�ض �أعداد
املواليد ب�أقل �ضرر ممكن .فالتفتتْ �إىل دول ت�ستمد منها
القوى العاملة؛ حيث كان ٌ
بع�ض منها ُم�ستعمرات �أوروبية
يف ال�سابق� ،أدت التوترات التي ح�صلت فيها �إىل هجرة
�سكانها .الم�ست هذه الأحداث امل�سلمني من عدة دول يف
العقود الأخرية ،حتى انتهى بهم الأمر باال�ستقرار فيها.
واملتخ�ص�ص
ويف هذا ال�سياقُ ،يناق�ش الكاتب التون�سي
ِّ
يف علم الأديان عز الدين عناية جتربة الإ�سالم يف
�أوروبا ،يف مقاله -املن�شور مبجلة «التفاهم» -بعنوان
«الغربة واالغرتاب والتغريب :جتربة الإ�سالم يف �أوروبا
بني التفاهم واملخا�صمة»؛ حيث يطرح م�س�ألة تغري
الظروف املرتبطة بهجرة امل�سلمني حتديدا �إىل �أوروبا.
والالفت �أنَّ تزايد �أعدادهم عرب ال�سنني وانخراطهم
يف هذه املجتمعات يفر�ض الواقع الذي �سيتحتم عليه
قبولهم وقبول مطالبهم التي �ستغدو مع الأيام مطالب
مواطنني ينتمون لتلك الدول ب�شكل كلي .وما يثبت
ذلك �أنَّهم �أ�صبحوا �أحر�ص من ذي قبل على معتقداتهم
الدينية ،بل و�إبرازها عن طريق ممار�سة ال�شعائر علنا.
هذا الت�أكيد حل�ضورهم الديني يندرج حتت �إطار الهوية
التي �أ�صبحت حا�ضرة ب�شكل �أو�ضح بعد ثمانينيات القرن
الع�شرين.
وي�ش ِّكل هذا الأمر حتديا للأطروحات اليمينية املحافظة
يف الدول الأوروبية ،والتي ت�شدد على ا�ستمرارية الف�صل
ما بني املواطنني واملهاجرين بكل ما يحملونه من
اختالفات ،والتي من وجهة نظر البع�ض منهم غري
قابلة للدمج .وعلى العك�س من ذلك ،ففي الدول التي
متيل للعلمانية؛ حيث �إنَّها �أكرث تقبال لذلك؛ �إميانا
ب�أهمية �صون احلريات ،فنجد دوال مثل بريطانيا �أو
الدول الإ�سكندنافية ترتبط فيها الكني�سة بالدولة،
وتخت�ص ب�أمور مثل تعيني الأ�ساقفة� ،إ�ضافة �إىل ميلها
نحو التحكم باملجتمعات بطرق غري مبا�شرة؛ مثل:
�إن�شاء عقيدة اجتماعية خا�صة ترتبط بالكني�سة .ومن
هذا املنطلق ،حاولت اجلماعات الكاثوليكية املحافظة

على ح�ضورها الأ�سا�سي يف املجتمعات الأوروبية عن
طريق رف�ضها ملزاحمة احل�ضور الإ�سالمي .ولتحقيق
ذلك ،ا َّتبعت طرق الرتويع من الآخر ،لكن كل امل�ساعي
باءت بالف�شل يف ذلك؛ حيث غدت مطالبهم واقعا ال مفر
منه� .إال �أنَّ هذه املطالب و�إن كانت يف الدول العلمانية
فلن تقبل �إال مبوافقة الطرفني :الدولة العلمانية
والفاتيكان كذلك .يتجلى ذلك يف م�ساجد امل�سلمني
م�سجدي روما وميالنو اللذين
ب�إيطاليا .وحتديدا
ْ
يعدان �أ�شهر امل�ساجد يف �إيطاليا؛ حيث تط َّلب بنا�ؤهما
موافقة الفاتيكان بجانب الدولة .وحتتوي �إيطاليا على
م�ساجد �أخرى يف مناطق خمتلفة� ،إال �أنها ال ُتعد دور
عبادة ر�سمية �أو معرتفا بها نتيجة غياب موافقة �أحد
الطرفني .عندما تتحدث الكنائ�س يف هذه الدول ،ف�إنها
تتحدث بالنيابة عن املجتمع ككل دون جتزئة �أو مراعاة
الذين ينتمون لعقائد �أخرى .وحتى يف اخلدمات العامة
التي ُتقدِّمها الدولة ،جند مثل هذه الأمور حا�ضرة.
وتعد املدار�س خَ ْي منوذج على ذلك؛ حيث يدر�س الدين
كمنهج ُمعتمد للأجيال النا�شئة يف املدار�س العمومية،
ومع ذلك ال يتم ُمراعاة الطالب الذين ينتمون للديانات
الأخرى؛ حيث �إنَّه َّ
مت رف�ض حتويل �ساعة الدين تلك
لتتوافق مع واقع اختالف الأديان يف تلك املجتمعات،
ويعدُّ ذلك رف�ضا للآخر الديني �أو حماولة ال�ستبعاده.
وعلى ٍّ
كل يختلف ذلك من دولة لأخرى يف �أوا�سط �أوروبا،
ٍّ
كل مبا يتوافق وتاريخه و�سيا�ساته يف التعامل مع واقع
التغيري احلا�صل يف الن�سيج االجتماعي.
ربرات
وتعدُّ �إ�سبانيا مِ َثاال خمتلفا؛ حيث �إنَّ لها ُم ِّ
تاريخية معروفة لتعرتف بالإ�سالم ،ينعك�س هذا على
ين�ص على احرتام و�صون الديانات،
د�ستورها الذي ُّ
وي�شمل ذلك الإ�سالم وامل�سلمني؛ كونهم لعبوا دورا يف
ت�شكيل الهوية الإ�سبانية عرب التاريخ .وعلى ال َّرغم
من ك ِّل ذلك ،ال ميكن نفي ا�ستمرارية �صراع الهويات
الذي يظهر على هيئة �سلوكيات اجتماعية ال تزال
قائمة .و ُي�ش ِّكل امل�سلمون هاج�سا لدى الأوروبيني �إىل
اليوم ب�سبب تزايدهم؛ وذلك جعل منهم عامال حا�سما

يف ت�شكيل هوية �أوروبا يف امل�ستقبل القريب .ونتيجة
لذلكُ ،يحاول م�سلمو �أوروبا التعاي�ش بعيدا عن هذه
ال�صراعات بتقدمي �أنف�سهم على �أنهم معتدلون �أو
علمانيون كي ال ينظر �إليهم بنظرة املتطرفني تلك.
ويذكر الكاتب عزالدين عناية يف مقاله مِ َثاال على
ذلك؛ حيث �إنَّ العوائل امل�سلمة يف الدول الأوروبية متيل
لت�سمية الفتيات با�سم «�سارا» ،عِ َو�ضا عن بع�ض الأ�سماء
مثل «فاطمة» ،والتي ت�شري ب�شكل ما لهوية حاملة هذا
اال�سم� .أي�ضا تعاين الن�ساء امل�سلمات املحجبات حتديدا
من النفور يف املجتمعات الوظيفية ،قبل �أن تبد�أ نداءات
الت�سامح واالنفتاح على الآخر باالنت�شار م�ؤخرا .غالبا ما
جتد الن�ساء املحجبات �أنف�سهن يف �أدنى ال�سلم الوظيفي
عاما
توجها ًّ
�أو يف منا�صب غري م�ؤثرة؛ حيث �إنَّ هناك ُّ
ب�إبعادهن عن املنا�صب املرتبطة ب�صنع القرار .فالنظرة
التي ُين َْظر بها �إىل امل�سلمني غالبا ترتبط بكونهم
راديكاليني ميالني نحو التطرف .رمبا تكمن امل�شكلة
يف ذلك يف �أن بع�ض حاملي الهوية الإ�سالمية ف�شلوا
يف خلق كيان خا�ص بهم يتما�شى مع ُمتمعات الدول
التي يعي�شون فيها؛ وذلك ال يعني بال�ضرورة ُمعار�ضة
�أو ُمالفة الأ�سا�سيات التي ُبنيت عليها عقائدهم� ،إمنا
جتنب التبعية التي اعتمدتها املجتمعات امل�سلمة دون
مراعاة الفروق االجتماعية يف البلدان التي عا�شوا فيها.
ومع ذلك ،من املهم �أنْ ُن�شري �إىل التقارب بني الإ�سالم
وامل�سيحية يف الكثري من القيم؛ وذلك يعني �أنَّ احتمالية
التوافق بينهما �أكرب ،وذلك ما يجب �أن يركز عليه ُ�صنَّاع
القرار والأ�شخا�ص امل�ؤثرون يف هذه املجتمعات� .إذ �إنَّ
االختالفات من املفرت�ض �أن يتم ا�ستغاللها كم�صدر
هاج�س خوف لدى الدول
غِ نَى و�إبداع ،عو�ضا عن جعلها
َ
وامل�ؤ�س�سات الدينية .ويف هذا النطاق ،من اجلدير بالذكر
ق�ضية ان�ضمام تركيا �إىل االحتاد الأوروبي مثال؛ حيث
ُي�ش ِّكل «الإ�سالموفوبيا» �سب ًبا من عِ دَّة �أ�سباب َ ُ
ت ْول بني
االن�ضمام الرتكي لهذه املنظومة ،رغم املكانة التي متتاز
بها هذه الدولة.
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