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دمج امل�سلمني يف املجتمعات الأوروبية بني الإمكان والال
�إمكان

وليد العربي

يف مقاله «حقوق الإن�سان يف الأديان الإبراهيمية :تر�شيد ملنظومة حقوق الإن�سان املعا�صرة» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم»ُ ،ي�شري الكاتب ُم َّمد النا�صري �إىل ق�ضية ح�سا�سة ومهمة
مرتبطة بانتهاك حقوق الإن�سان ب�سبب ت�أثري الأ�صول الفكرية املهيمنة على هذه احلقوق ،والتي تقوم على �أ�س�س مادية َّ
ب�شر بها الع�صر ال�صناعي من مظاهرالإنتاجية واللذة
ريا .ويدلل على ذلك باقتبا�س من كتاب هوبز «الأ�سا�س النظري للدميقراطية الليربالية» ،الذي ُير ِّوج لإطالق املذهب
واملُتع اللحظية التي ت�صب يف امل�صلحة الذاتية �أو ًال و�أخ ً
الأناين ح�سب قوله ،ويحاول الكاتب عرب مقاله عر�ض الن�صو�ص الدينية املنا�شدة باحلقوق الإن�سانية ونقي�ضها ،لي�صل يف النهاية �إىل ر�ؤية م�شرتكة تهدف الحت�ضان حقوق
الإن�سان بتوحيد ر�ؤى الن�صو�ص الدينية والو�ضعية.
ويعتق ُد الكاتب �أ َّن احلقوق مل ينظر لها �إال من حيث خدمتها للإن�سان الغربي �أو ًال وطموحاته التو�سعية؛ باعتباره املركز والباقي �أطرا ًفا وهوام�ش ،وبذلك تكون احلقوق منحازة
لفئات و�شعوب و�أقوام دون �أخرى.
�أ�صبح املُ�سلمون اليوم يف �أوروبا جزءًا من الن�سيج االجتماعي ل�سكان ويف منا�سباتهم الدينية؛ حيث تع َّمدت بع�ض ال�صحف والقنوات
ال �ق��ارة ،وث�م��ة �أج�ي��ال ول��دت وع��ا��ش��ت و�أ��ض�ح��ت ج ��زءاً ال ي�ت�ج��ز�أ من التلفزيونية تقدمي �صورة للإ�سالم ب�شكل ي�شوبه مغالطات عديدة
املُجتمعات الأوروبية ،التي يتجه معظمها �إىل ال�شيخوخة ،يف حني و�صورة مقلوبة وغ�ير مطابقة لواقع الإ��س�لام ،ومت رب��ط الإ�سالم
�أ َّن �أغلبية امل�سلمني هم من جيل ال�شباب الذين البد �أن تقع على بالإرهاب.
عاتقهم م�ستقب ً
ال مهمات وم�س�ؤوليات كثرية داخ��ل ه��ذا املُجتمع .ورك� ��زت م�ع�ظ��م و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام الأوروب� �ي ��ة يف ت�ن��اول�ه��ا للق�ضايا
ً
وقد بات الوجود الإ�سالمي املتنامي داخل هذه املجتمعات ظاهرة الإ�سالمية وامل�سلمني على ثالثة حماور رئي�سة هي:
م�ع�ترف�اً ب�ه��ا ع�ل��ى ن�ح��و غ�ير م���س�ب��وق ،و�أ��ص�ب��ح امل���س�ل�م��ون ي�شكلون النظر للإ�سالم على �أنه معاد للغرب.
�أق�ل�ي��ة دي�ن�ي��ة ت ��أت��ي يف امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ب�ع��د امل�سيحية يف ك�ث�ير من �إظهار القيم الإ�سالمية املعادية لقيم احل�ضارات الغربية.
ت�شجع الرجعية والإرهاب.
ال��دول الأوروب �ي��ة ،وه��ذا ما ناق�شه الباحث ع��واد علي خ�ضري على �إظهار القيم الإ�سالمية التي ّ
�صفحات التفاهم يف مقاله «دمج امل�سلمني يف املجتمعات الأوروبية ويجب � ّأل نن�سى دور الإعالم ال�صهيوين يف دعم القوى العن�صرية
يف �أوروب ��ا ،وت��أج�ي��ج ال�ع��داء �ضد امل�سلمني ،فغالباً م��ا يقف اللوبي
بني ر�ؤيتني».
مع تغري مظاهر االنتقال من الهجرة احلديثة امل�ؤقتة للم�سلمني ال�صهيوين وراء الإع�ل�ام والأف�ل�ام والثقافة ال�سائدة التي ت�صنع
�إىل ال��دائ�م��ة ،وت�غ�ير نوعية املهاجرين م��ن ال�ع�م��ال الب�سطاء �إىل املخيلة الأوروبية عن الإ�سالم ،وت�صوغ الر�ؤية التي ترى امل�سلمني
هجرة العقول والكفاءات� ،إ�ضافة �إىل مظهر مهم يتمثل يف دخول خطرا على �أوروبا ،ولي�سوا �أه ً
ال للثقة.
�أع ��داد ك�ب�يرة م��ن الأوروب �ي�ي�ن يف الإ� �س�ل�ام� ،أي م��ا ن�سبته  %6من لكن رغ��م د�أب ه ��ؤالء املتطرفني والعن�صريني احلثيث على عزل
الإ�سالم يف �أوروبا ،ف� ّإن الذي يقف مو�ضوعيا يف وجه هذا املخطط
جمموع �سكان �أوروبا.
وبان�ضمام تركيا �إىل االحت ��اد الأوروب ��ي ��س��وف يبلغ ع��دد م�سلمي لي�س فقط بقايا فكر التنوير املنبثة يف الثقافة ال�سيا�سية ال�سائدة
�أوروب��ا نحو  119مليون ن�سمة� ،أي ما يوازي نحو  15%من �إجمايل يف الع�صر التي مل تعد تقبل �شن حروب �إب��ادة وتطهري عرقي كما
ح�صل يف البو�سنة؛ بل العقبة االقت�صادية املتمثلة يف احلاجة الثابتة
عدد �سكان القارة الأوروبية.
تواجه ق�ضية اندماج امل�سلمني يف املجتمعات الأوروبية وخا�صة بعد واملتزايدة �إىل اليد العاملة املهاجرة ب�سبب تفاقم العجز ال�سكاين يف
تفجريات � 11سبتمر ،وما تالها من تفجريات يف �أ�سبانيا وبريطانيا القارة ال�شائخة ،مبا يجعل دول االحت��اد الأوروب��ي حمكوماً عليها
حتديات ومعوقات عديدة ،منها التميز بينهم عن بقيت الأقليات رغم كل ال�ضجيج املثار �ضد املهاجرين با�ستقدام ماليني العمال
الأخرى ،وتوجد فروق كبرية فيما يتعلق باحلقوق املدنية ،فبينما �سنو ًيا ،فكيف واحل��ال هذا ميكن ت�صور تهجري ماليني امل�سلمني،
جن��د ن���ص��ف امل���س�ل�م�ين يف ف��رن���س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا وه��ول �ن��دا وبلجيكيا ومعظمهم مواطنون؟.
يحملون جن�سيات تلك ال�ب�لاد ،جند ن�سبة من يحملون اجلن�سية ولذلك ف�إن ما يجعل الهدف املو�ضوعي من احلمالت �ضد الوجود
الإ�سالمي يف �أوروب ��ا من قبيل امل��زاي��دة ال�سيا�سية احلزبية؛ �إذ �إن
الأملانية والدمناركية منهم تقل عن .%20
و�أن الأحكام امل�سبقة و�ألوان التمييز جتاه امل�سلمني قد ازدادت � ً
أي�ضا؛ امل�ه��اج��ري��ن ك�ب����ش ف ��داء ،ي�ل�ق��ي عليهم ال�ي�م�ين -م�ن��اك�ف��ة للي�سار-
بل �أ�صبح «م�سموحا» يف بع�ض دول االحت��اد الأوروب ��ي بـ «مواجهة م���س��ؤول�ي��ة ان�ت���ش��ار ال�ب�ط��ال��ة ،وح�ت��ى ال��و��س��اخ��ة �أح �ي��ان �اً ،ف���ض� ً
لا عن
امل�سلمني بالعداء وا�ستخدام التعبريات املعادية �ضدهم» وينتهي الإره ��اب ،وي��رد الي�سار مدافعاً عن قاعدته االنتخابية بالت�ضييق
ت�ق��ري��ر احت ��اد هل�سنكي ال�ع��امل��ي �إىل ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ا�ستحالة وج��ود على املهاجرين املوجودين ،وت�شديد الرقابة على ا�سترياد املزيد
و�صفة �سحرية قد ُت�ساعد يف التغلب على عدم الت�سامح والعن�صرية ،منهم.
ويف الوقت عينه على ال�صعوبات التي تواجه ق�ضية االندماج ،التي ومن هنا ف�إن دمج امل�سلمني يف املجتمعات الأوروبية �أمر واقعي� ،إن
مل يكن حتمياً ،و�أحد �أهم التحديات �أمام االحتاد الأوروبي ،رغم �أن
لن يكتب لها النجاح باملجهودات الفردية.
وي�شري التقرير �إىل �أن بع�ض اجلاليات امل�سلمة ترى نف�سها منعزلة م�صطلح االندماج من امل�صطلحات امللتب�سة الذي يخ�ضع لتف�سريات
يف «جيتوهات» كما � ّأن امل�سلمني ي�شعرون بعدم القبول يف املجتمع متعددة ومتباينة يف بع�ض الأحيان؛ لأنه يتخذ من الثقافة الذاتية
ال�بري�ط��اين ،حيث يُنظر �إليهم على �أن�ه��م ع��دو ال��داخ��ل �أو طابور نقطة انطالق ملحاولة ا�ستيعاب الآخ��ر �ضمن منظومته الثقافية،
خام�س ،و�أنهم واقعون حتت ح�صار م�ستمر ،وه��ذا �أم��ر ي�سيئ �إىل كما �أنه م�صطلح يختلط مب�صطلحات �أخرى تقرتب منه بدرجات
املجتمع ،كما ه��و للم�سلمني �أنف�سهم .وق��د �أ��س�ه��م ذل��ك يف تزايد متفاوتة ،مثل :التماثل ،والتجان�س ،والت�أقلم ،والتك ّيف.
مظاهر الت�ضييق على امل�سلمني الأوروب �ي�ين يف حياتهم اليومية �إن امل�سلمني الأوروب �ي�ين ملتزمون بالكامل وب�شكل �صريح بحكم

القانون ال�ع��ادل ،وم�ب��ادئ الت�سامح ،وقيم الدميقراطية ،وحقوق
الإن���س��ان ،وب��االع�ت�ق��اد �أن ك��ل �إن���س��ان ل��ه احل��ق يف �أن ُت�صان حقوقه
ال�ضرورية اخلم�سة :النف�س ،وال��دي��ن ،والعقل ،وامل��ال ،والعر�ض.
وم��ن الوا�ضح �أن ه��ذا الإع�لان ي�شجع الأوروب�ي�ين على االع�تراف
الر�سمي بالإ�سالم وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية يف �أوروبا ،وحمايتهم من
جرائم التطهري العرقي ،والإبادة اجلماعية.
لكن ه��ذا االن��دم��اج حمفوف ب��امل��زال��ق ،وه��و معر�ض �إىل �أن ينتهي
ب��ال��ذوب��ان ك�م��ا ح��دث يف جت ��ارب �سابقة للم�سلمني؛ ل��ذل��ك ينبغي
�أن ُت �دَّد ل��ه �ضوابط وق��واع��د ت�سري ب��ه يف م�ساره الو�سط املُنتج،
وتع�صمه من االنعزال �أو الذوبان ،منها:
 حتديد معنى االندماج املطلوب ،وحتديد حمتواه ،بحيث يتميزعما يُراد منه من قبل بع�ض اجلهات حيث تعني به الذوبان.
 �أن ي�ك��ون م�ق�ي��داً ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى خ�صو�صية امل���س�ل��م امل�م�ث�ل��ة يفالعقيدة وال�شعائر والأخالق والأحكام ال�شرعية.
 �أن ي�ق��وم على ا�ستثمار ال�ف��ر���ص والإم �ك��ان��ات ال�ك�ث�يرة امل�ت��اح��ة يفاملجتمع الأوروبي.
 �أن يكون قائماً على �أ�سا�س من احلوار امل�ستمر من مُكونات املجتمعالأوروبي الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية.
ومن �أمثلة الدول الأوروبية التي عمدت على تطبيق االندماج هي
دول��ة ال�سويد ،التي �أعلنت يف وقت �سابق عن قيامها بتوزيع دليل
تعليمي عن الإ�سالم على طلبة املدار�س ملواجهة موجة اخلوف من
الإ�سالم ،وزاد ال�ضغط من قبل النخب ال�سيا�سية احلاكمة واملثقفة
على �ضرورة �أن ي�سود مبد أ� حوار احل�ضارات ،وحتديداً بني الإ�سالم
وال�غ��رب ،والت�أكيد على م��ا ت��وف��ره ال�ق��وان�ين ال�سويدية م��ن حرية
للم�سلمني يف �أداء �شعائرهم وت�أكيد هويتهم ،وتوفري حماية كاملة
لهم ،وعدم �سماحها لأي �سويدي �أو غريه بامل�سا�س بحرمة الإ�سالم،
ومنح مبالخ كبرية للم�ساجد واجلمعيات الإ�سالمية �سنوياً ،يف �إطار
ما يعرف مبجتمع متعدد الثقافات واملعتقدات.
و�أخ�ي�را �إذا م��ا ق��ارن��ا ب�ين وج�ه��ة نظر امل�سلمني وح�ك��وم��ات االحت��اد
الأوروبي حول االندماج -اللتني عر�ضنا �أبرز مالحممها -جند �أن
نقاط التالقي بينهما �أك�ثر من نقاط التباعد ،فكلتاهما ت�ؤكدان
على م�ب��ادئ �أ�سا�سية ه��ي :االل �ت��زام ب��ال�ق��وان�ين اخل��ا��ص��ة بواجبات
املواطنة وحقوقها ،والأ�س�س والقيم الرئي�سة املتبعة يف �أوروبا مثل
حقوق الإن���س��ان ،والدميقراطية ،وال�ل��وائ��ح املو�ضوعية ،وامل�شاركة
الإيجابية والفعالة يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،والأن�شطة البيئية
واالجتماعية ،وب�ن��اء العمل امل�ؤ�س�سي ،والبعد ع��ن التمحور حول
العرقية واملذهبية والطائفية ،واعتبار امل�سلمني جزءاً �أ�سا�سيا من
املجتمعات الأوروبية ،ومن تاريخها وحا�ضرها وم�ستقبلها.
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