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دمج المسلمين في المجتمعات
األوروبية بين رؤيتين
عواد علي خ�ضير

■

مقدمة

أصبح وج��ود المس��لمين اليوم ف��ي أوروبا
جزءا من النسيج االجتماعي لسكان القارة،
ً
جزءا ال يتجزأ
وثمة أجيال ُولدت وعاش��ت وأضحت
ً
من المجتمعات األوروبية ،الت��ي يتجه معظمها إلى
الش��يخوخة ،في حين أن أغلبية المس��لمين هي من
جيل الش��باب الذين ال ب��د أن تقع عل��ى عاتقهم
مس��تقبال مهم��ات ومس��ؤوليات كثي��رة داخل هذا
ً
المجتم��ع .1وقد ب��ات الوجود اإلس�لامي المتنامي
ظاه��رة معترفاً بها على نحو
داخل هذه المجتمعات
ً
 1ـ عدنان برجي« ،مستقبل المس��لمين في أوروبا» ،موقع مجلة النبأ
اإللكتروني ،www.annabaa.org :العدد  70أيار .2004
■

باحث في المعهد الملكي للدراسات الدينية ،األردن.
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غير مسبوق ،وأصبح المسلمون يشكلون أقلي ًة ديني ًة تأتي في المرتبة
الثانية بعد المسيحية في كثير من الدول األوروبية.
وزاد من االهتمام بالظاهرة اإلسالمية في أوروبا ـ كما يرى بعض
حدوث تغير نوعي كبير في
المهتمين بالشأن اإلس�لامي في الغرب ـ
ُ
الوجود اإلس�لامي في تلك القارة ،كان أبرز مظاهره انتقال الهجرة
الحديثة المؤقتة للمسلمين إلى هجرة دائمة ،وتغيّر نوعية المهاجرين
من العمال البسطاء إلى هجرة العقول والكفاءات ،إضاف ًة إلى مظهر
مهم يتمثل في دخول أعداد كبيرة من األوروبيين اإلس�لام ،وانتش��ار
اإلسالم في طبقات مختلفة من المجتمع ،وعدم اقتصاره على إسالم
بعض أفراد النخبة األوروبي��ة .ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن
عدد المس��لمين في الدول األوروبية مجتمع��ة ،وال عددهم في دولة
مؤخ��را عن أنّ عدد
معينة ،فقد كش��فت دراس��ة أجريت في ألمانيا
ً
المس��لمين في أوروبا مجتمع ًة يصل حالياً إلى نحو  53مليون نسمة،
من بينهم نحو  16مليون مسلم يس��كنون في دول االتحاد األوروبي1؛
أي ما نس��بته  %6من مجموع س��كان أوروبا الذي يبلغ  705ماليين
نسمة.
وبانضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي س��وف يبلغ عدد مس��لمي
أوروبا نحو  119مليون نسمة ،أي ما يوازي نحو  %15.4من إجمالي
عدد سكان القارة األوروبية.
وقد نتجت عن ظاهرة تنامي عدد المس��لمين ف��ي أوروبا قضية
كبيرا من
حي��زا
اندماجهم ف��ي مجتمعاتها ،واحتالل ه��ذه القضية
ً
ً
اهتمام حكومات االتحاد األوروبي والمسلمين على حد سواء.
 1ـ موقع مفكرة اإلسالم اإللكتروني:
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تحدّ يات االندماج

تواجه قضية اندماج المسلمين في المجتمعات األوروبية ـ وخاص ًة
بع��د تفجيرات الحادي عش��ر م��ن س��پتمبر /أيلول ع��ام  2001في
الواليات المتحدة ،وما تالها من تفجيرات في إس��بانيا وبريطانيا ـ
تحديات ومعوقات عديدة .وتحقيقاً للموضوعية في الكش��ف عن هذه
التحديات والمعوقات سيعتمد البحث على تقارير أصدرتها مؤسسات
أوروبية ،وأخرى إسالمية.
يش��ير تقرير أصدره اتحاد هلس��نكي العالمي ،سنة  ،2005عن
المس��لمين كضحايا لعدم التس��امح والتمييز في االتح��اد األوروبي
منذ اعتداءات الحادي عش��ر من س��پتمبر /أيلول إلى أن المسلمين
في أوروبا ال يعيش��ون في جماعات موحدة ،وما يميز هذه الجماعات
أنها ليست متجانس��ة ،بل لها خلفيات عرقية وثقافية ولغوية وأخرى
اجتماعية متباينة ،وه��ي تنتمي إلى مذاهب إس�لامية مختلفة .لكن
رغم ذلك ثمة صفات مش��تركة تجمع بين الجاليات اإلس�لامية في
مجتمعات االتحاد األوروبي ،منها أن متوس��ط أعمار أفرادها أقل منه
لدى الفئات األخرى من الس��كان ،وأنهم يعيشون في ضواحي المدن
أو في مراكز التجمع الس��كاني الكبرى ،وقد يتصاعد عددهم بسبب
ارتفاع معدل الموالي��د بينهم .كما أن دول االتحاد األوروبي ليس��ت
متجانس��ة في تعاملها مع مواطنيه��ا المس��لمين ،أو المقيمين فيها،
وتوجد فروق كبيرة فيما يتعل��ق بالحقوق المدنية ،فبينما نجد نصف
المس��لمين في فرنس��ا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا يحملون جنسيات
تلك البالد ،نجد نس��بة من يحملون الجنسية األلمانية والدانماركية
منهم يقل ع��ن عش��رين بالمائة ،وبذل��ك فإن االعتراف الرس��مي
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باإلسالم ،واكتس��اب الجنسيات يش��كالن أهمية كبرى في عالقة كل
من هذه الدول مع المسلمين المقيمين فيها.
ويبيّن التقرير أن المناخ االجتماعي الذي يعيش فيه المس��لمون
ف��ي الدول التي ج��رى عليها البحث قد س��اء منذ أح��داث الحادي
عشر من س��پتمبر /أيلول ،وأن األحكام المسبقة وألوان التمييز تجاه
المس��لمين ق��د ازدادت أيضاً؛ بل أصبح «مس��موحاً» ف��ي بعض دول
االتحاد األوروبي بـ «مواجهة المس��لمين بالعداء واستخدام التعبيرات
المعادية ضدهم» ،رغم أن المحاكم كانت لها بالفعل يد في الدفاع
عن حقوق المسلمين.
وقد ش��كّل نجاج األحزاب اليمينية األوروبية الجديدة والمعادية
كبيرا أم��ام األقليات
لألجان��ب بعد أحداث س��پتمبر  /أيلول تحدي��اً
ً
العرقية والدينية وحتى الديمقراطية السياس��ية األوروبية .وأكثر مما
يعاني منه المس��لمون ه��و أن بالغة تلك األح��زاب ال تتضمن فقط
تخويفاً من األجانب؛ ولكنها معادية لهم أيضاً ،كما ساعدت «الحرب
ضد اإلرهاب» تلك األح��زاب المتطرفة في ط��رح مضامين تعصبية
ومعادي��ة لألجانب ف��ي الصحف اليومي��ة ،وذلك بتعبي��رات معادية
للمسلمين وإصدارهم أحكاماً مسبقة ضد األجانب.
وينتهي تقرير اتحاد هلسنكي العالمي إلى التأكيد على استحالة
وج��ود وصفة س��حرية قد تس��اعد في التغل��ب على عدم التس��امح
والعنصري��ة ،وفي الوق��ت عينه عل��ى الصعوبات الت��ي تواجه قضية
االندماج ،التي لن يكتب لها النجاح بالمجهود الفردي.1
 1ـ عالء الحمارنة« ،تقرير اتحاد هلسنكي العالمي» ،موقع قنطرة اإللكتروني:
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وفي ع��ام  2006اته��م تقرير ص��ادر عن هيئة حقوق اإلنس��ان
التاب��ع للمفوضية األوروبية الدانم��ارك ودو ًال أوروبي��ة عدة بانتهاك
حقوق المس��لمين ،إضافة إلى الالجئين والمهاجرين الذين يعيشون
في تلك الدول ،وأورد التقرير أن الدانمارك تمارس كافة األس��اليب
ض��د المواطنين غي��ر األوروبيي��ن وحت��ى الدانماركيي��ن من أصول
فضال عن
أجنبية ،خصوصاً في أماكن عمل المسلمين وفي مساكنهم،
ً
العقبات التي تواجه المسلمين الصوماليين منهم ،فهم األكثر تعرضاً
لتلك الممارسات العنصرية عند ارتيادهم لبعض األماكن العامة مثل
المطاعم والمحالت التجارية.
من أبرز األساليب العنصرية التي تمارسها السلطات الدانماركية
ض��د الالجئين المس��لمين ـ حس��ب التقرير ـ عدم االعت��راف بهم
بوصفهم ديان ًة ،وعدم الس��ماح لهم بإنش��اء مس��اجد ،ومنعهم من
ارتي��اد مطاعم وأماكن عامة وعدم التس��امح معه��م ،وإقرار قوانين
مجحفة بحقه��م ،وآخرها قان��ون مكافح��ة اإلرهاب ،الذي يس��قط
الجنسية الدانماركية عن كل شخص يحمل جنسيتين ويدان باإلرهاب
داخل الدانمارك أو خارجها ،وفرض قيود على ارتداء الحجاب وأكل
اللحوم الحالل ،وكذلك منعهم من بناء مقابر خاصة بهم؛ فالمسلم
إذا توفي ف��ي األرض الدانماركية فأمامه خي��اران :إما أن يدفن في
موطنه األصلي ،أو يجري دفنه في مقابر يملكها مس��يحيون ،والعديد
من مظاهر التمييز العنصري األخرى.
ويم��ارس العدي��د م��ن األح��زاب ـ على رأس��ها حزب الش��عب
دورا مناهضاً
الدانمارك��ي الذي يتمتع بنفوذ متنامٍ ف��ي الدانمارك ـ ً
للوجود اإلسالمي في البلد ،ويطالب بترحيلهم من البالد ،ويستخدم
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الحزب االش��تراكي الليبرالي الخطاب نفس��ه على الرغم من كونه
حزباً يس��ارياً م��ن المفت��رض أن يدعم حق��وق األقلي��ات ،وظهرت
تصريحات عنصرية خطي��رة لبعض الزعماء السياس��يين تدعو إلى
طرد المسلمين من الدانمارك ،وتجميعهم في معسكرات وترحيلهم.
وتنس��جم اآلراء المتطرفة له��ؤالء الزعماء مع إحص��اء أكد أن
 %31من المواطنين الدانماركيين يرون أن قدوم أشخاص من أتباع
أديان مغايرة يمثل إزعاجاً لحياتهم اليومية ،وهي النسبة األولى من
نوعها بين دول االتحاد األوروبي ،وكذلك إحصاء يظهر أن  %80من
الش��عب الدانماركي لم يتعامل مع مسلمين البتة ،وهو ما يضعه على
وجهال بمبادئ الدين اإلس�لامي،
رأس المجتمعات األوروبية انغالقاً
ً
جدا ،ومصدره الوحيد
لدرجة أن ما يتوفر لديهم عن اإلسالم ضعيف ً
وسائل اإلعالم األوروبية واألمريكية.
ويع��د هذا التقري��ر الثاني من نوع��ه الذي تص��دره المفوضية
ّ
تقريرا
األوروبية ضد الدانمارك؛ إذ سبق أن أصدرت في عام 2001
ً
مشابهاً حول انتهاك الدانمارك لحقوق األقليات.1
مركزا
عد
ً
يؤكد تقري��ر أعدته لجنة مس��لمي بريطانيا ـ الت��ي ُت ّ
فكرياً جرى تأسيس��ه لمكافحة العنصرية في لن��دن ـ تزايد عمليات
االضطهاد لكل ما هو إسالمي في بريطانيا خالل األعوام التي أعقبت
تفجي��رات نيويورك ومدريد ولن��دن ،وتزايد ظاهرة اإلس�لاموفوبيا،
محذرا من أن هذه العمليات تؤدي إلى تنامي ش��ريحة من الش��باب
ً
الساخط بين المسلمين ،مما قد يجعلهم يشكلون قنبل ًة موقوت ًة يحتمل
 1ـ موقع الفرقان اإللكتروني:
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مؤكدا أن مسلمي بريطانيا يشعرون
أن تنفجر في أعمال عنف عرقية،
ً
بأنهم دخالء على بالدهم؛ لكن الوضع يتزايد ،وهو ما يتطلب من كل
الهيئات العامة القيام بعمل إيجابي في منع التمييز على أسس دينية،
مع ضرورة تشكيل لجان لرصد تأثير الدين على الحياة العامة.
ويش��ير التقرير إلى أن بعض الجاليات المس��لمة ترى نفس��ها
منعزل ًة في «جيتوهات» ،كما أن المس��لمين يشعرون بعدم القبول في
المجتم��ع البريطاني ،حي��ث ُينظر إليهم على أنهم ع��دو الداخل أو
طابور خامس ،وأنهم واقعون تحت حصار مس��تمر ،وهذا أمر يس��يء
إلى المجتمع ،كما هو للمس��لمين أنفس��هم .وطالب التقرير بضرورة
منتقدا منظمات تحس��ين
البح��ث عن عالج س��ريع له��ذا الوض��ع،
ً
العالقات العرقية لتباطؤها في التصدي لهذه المشكلة.1
في تقريره الش��امل ع��ن أوضاع المس��لمين في أوروب��ا لعامي
 2004ـ  2005خص��ص مرك��ز األه��رام للدراس��ات السياس��ية
فقرة عن المؤش��رات الس��لبية يؤكد فيها على تزايد
واالس��تراتيجية
ً
المتعمد للربط بين
حدة ما يس��مى ظاهرة اإلس�لاموفوبيا ،والخلط
َّ
اإلرهاب واإلس�لام ،ال س��يما من قبل األحزاب والجمعيات األوروبية
اليميني��ة ،والت��ي جعل��ت أحد أب��رز أهدافه��ا طرد المس��لمين من
المجتمعات األوروبية .وقد أس��هم ذلك فى تزاي��د مظاهر التضييق
عل��ى المس��لمين األوروبيين ف��ى حياته��م اليومية وفى مناس��باتهم
الدينية؛ فف��ي فرنس��ا ارتفعت أش��كال العنصرية ضد المس��لمين،
وشملت أغلب المدن الفرنسية ،وبرزت بوضوح المشاعر العدوانية فى
 1ـ بسيوني الوكيل« ،تزايد االضطهاد ضد مسلمي بريطانيا» موقع اإلسالم اليوم اإللكتروني:
www.islmtoday.net
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تعمدت بعض
وسائل اإلعالم الفرنسية إزاء الجالية اإلسالمية؛ حيث َّ
الصحف والقنوات التليفزيونية تقديم صورة اإلس�لام بش��كل يشوبه
مغالطات عديدة وص��ورة مقلوبة وغير مطابقة لواقع اإلس�لام .وفي
بريطانيا جرى ربط اإلس�لام باإلرهاب ،وبرزت المش��اعر المعادية
للمس��لمين ،خاصة من قبل غالة اليمين ،وعملت وسائل اإلعالم على
زيادة جرع��ة الكراهية العرقية والدينية والتش��وية المس��تمر الذي
يتعرض له اإلسالم والمسلمون .وبرز األمر أكثر وضوحاً في هولندا؛
حيث ظهرت فيها موجة أعمال عدائية ضد المسلمين وتشديد الخناق
عليه��م أو ترحيلهم ،وفاقم من ح��دة ذلك توجه��ات الحكومة التي
يقودها لفيف من األحزاب اليمينية المتشددة ،التي تعمل منذ توليها
السلطة عام  2003على تنفيذ برامج ذات طابع عدائي ضد األقليات
األجنبية ،باتخ��اذ حزمة إج��راءات ،أو تبني تش��ريعات بدعوى منع
التحريض على العنف أو اإلره��اب .وفى إيطاليا ظهرت مجموعة من
المشكالت التى واجهت الجالية المسلمة فيها ،خاص ًة فى ضوء عدم
اعتراف السلطات الرسمية باإلس�لام كدين رسمي ،عكس الحال مع
اليهودية والبوذية .يضاف إلى ذلك دور اليمين اإليطالي المتطرف
وتظاهرات��ه ودعوته الحكومة لط��رد الجالية اإلس�لامية من البالد
وفرض قيود عليها ،ومنع المسلمين من دخول إيطاليا ،وإغالق جميع
المراكز اإلسالمية والمساجد في كل أنحاء المدن اإليطالية.1
سلبي للغاية في
وفي الحقيقة كان لوس��ائل اإلعالم الغربية دور
ّ
تعميق الخالف بين اإلس�لام والغرب ،من خالل التحكم في تقديم
صور مشوهة عن اإلسالم وأوضاع مسلمي أوروبا في أذهان الكثيرين؛
 1ـ التقري��ر االس��تراتيجي العرب��ي :مركز األهرام للدراس��ات السياس��ية واإلس��تراتيجية
 2004ـ www.ahram.org.eg .2005
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تلك الصور الس��لبية التي تهدف إلى خلق حالة خوف من اإلس�لام
ل��دى األوروبيين ،وخاص�� ًة بعد أح��داث  11س��پتمبر/أيلول ،وإعالن
شعار الحرب على اإلرهاب ،وشحنت تلك الصور بحوادث االعتداءات
العنصرية التي تعرض لها المس��لمون هناك ،وركزت معظم وس��ائل
اإلع�لام األوروبية في تناولها للقضايا اإلس�لامية والمس��لمين على
ثالثة محاور رئيسة هي:
 -النظر إلى المسلم على أنه ٍمعاد للغرب.
 -إظهار القيم اإلسالمية المعادية لقيم الحضارات الغربية.تشجع الرجعية واإلرهاب.1
 -إظهار القيم اإلسالمية التي ّوفي هذا الصدد يؤكد المفكر الفلس��طيني الراحل إدوارد سعيد
تبث
في كتابة (تغطية اإلس�لام) أن وس��ائل اإلعالم الغربي��ة كانت ُّ
مفادها« :أن اإلسالم ال ينتمي إلى أوروبا ،وال إلى المجموعة
رسال ًة
ُ
الصناعية ،وأنه يمثِّل على الدوام إزعاجاً لها».2
االندماج من وجهة نظر �إ�سالمية

يلمس أح��د الباحثين العرب كيفي��ة تغيّر نظرة المس��لمين إلى
أنفس��هم وحاضرهم ومس��تقبلهم في مجتمعاتهم غير اإلسالمية من
خالل مقارن��ة أجراها بين محاولتي��ن فكريتين ،كان��ت لهما أهمية
وتأثير في تش��كيل رؤية المس��لمين ألنفس��هم في بالد البلقان ،في
زمنين مختلفين ،أحدهما ينتمي إلى حقبة الستينات وأوائل السبعينات
من القرن العش��رين؛ حين دعا الدكتور علي عزت بيجوفيتش إلى ما
 1ـ محمد س��عد الكتاتني «اإلس�لام والغرب ..نقاط االتف��اق واالخت�لاف» ،موقع المركز
العالمي للوسطية اإللكترونيwww.wasatiaonline.net :
 2ـ إدوارد سعيد ،تغطية اإلسالم /ترجمة محمد عناني ،القاهرة :رؤية للنشر والتوزيع .2005
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أس��ماه (اإلعالن العالمي) ،في كتاب له صدر عام 1981م ،والثاني
ينتمي إلى ما بعد الحادي عشر من سپتمبر  /أيلول حين دعا الدكتور
مصطفى تس��يريتش ـ رئيس هيئة العلماء في البوس��نة والهرسك ـ ،
إلى إعالن إس�لامي آخر ،أطلق عليه (إعالن المسلمين األوروبيين).
في اإلع�لان األول نظر بيجوفيتش إلى اندماج المس��لمين في أوروبا
بالعال��م اإلس�لامي ،ورب��ط مصيره��م بمصي��ر األمة اإلس�لامية،
ونهضتهم بنهضة العالم اإلسالمي ،على قاعدة االشتراك في الهوية.
وف��ي اإلعالن الثان��ي نظر تس��يريتش إل��ى اندماج المس��لمين في
أوروب��ا بمحيطهم األوروبي ،على قاعدة المواطن��ة والعقد االجتماعي
والسياسي .وقد جاء اإلعالن الثاني بمثابة نداء موجه باسم المسلمين
األوروبيين إلى االتح��اد األوروبي ،داعياً إلى عقد اجتماعي يؤس��س
لعالقة المواطنة على أساس «أن حماية الهوية ليست بالعزلة؛ ألنها
ستؤدي إلى ضمور الهويات وتكلسها».
يؤكد إعالن تسيريتش أن المسلمين األوروبيين ملتزمون بالكامل
وبش��كل صريح بحك��م القانون الع��ادل ،ومب��ادئ التس��امح ،وقيم
الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،وباالعتقاد أن كل إنسان له الحق في
أن ُتصان حقوقه الضرورية الخمسة ،وهي :النفس ،والدين ،والعقل،
والمال ،والعرض .وم��ن الواضح أن هذا اإلعالن يش��جع األوروبيين
على االعتراف الرسمي باإلسالم والمؤسس��ات اإلسالمية في أوروبا،
وحمايتهم من جرائم التطهير العرقي ،واإلبادة الجماعية.
وتكش��ف المقارنة بي��ن اإلعالنين عن جدلية الهوي��ة واالنتماء،
وطبيعة التطور التراكمي في تجدد الفهم له��ذه الجدلية ،التي لها
الملح .بمعنى أن وضعيات المس��لمين في مجتمعاتهم
طبيعة الحضور
ّ
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غي��ر اإلس�لامية كان ال بد له��ا أن تتط��ور مع م��رور الوقت صوب
إطارا لتحس��ين أحوالهم
االلتفات إلى مس��ألة المواطن��ة ،بوصفها
ً
ومدخال للمطالبة بحقهم في المشاركة السياسية ،ومساواتهم
العامة،
ً
وتأكي��دا لرغبتهم
م��ع جمي��ع المواطنين في الحق��وق والواجب��ات،
ً
في التفاهم والتعايش ،م��ع مختلف مكونات التع��دد والتنوع العرقي
والقومي ،اللغوي واللساني ،الديني والمذهبي في مجتمعاتهم .وعلى
خلفية أن الهوية ال تتعارض أو تتصادم مع مفهوم المواطنة ،ومن ثم
فإنها ال ينبغي أن تتحول إلى عامل يدفع إلى االنغالق واالنكفاء على
الذات ،أو الممانعة عن التفاعل والمش��اركة السياسية ،وفي قضايا
الش��أن العام .كما ال ينبغي أن تتحول الهوية إل��ى عامل يدفع إلى
القطيعة أو الصدام ،أو العزلة بكافة صورها الش��عورية والحس��ية،
وهجران اآلخري��ن تحت أية ذريعة كانت ،إال في ظل أس��باب قاهرة
من الصعب التحكم بها ،وهي التي يقررها العقالء.1
ويبدو للباحث أن هذه النظرة هي التي
باتت تأخذ بها أغلب المؤسسات والمنظمات
اإلس�لامية في أوروبا اليوم ،ومنها المجلس
األوروب��ي لالس��تفتاء والبح��وث ،ولذل��ك
الحظنا أن البيان الختامي للمجلس األوروبي
لإلفتاء والبحوث في دورته العادية السابعة
عش��رة المنعقدة بمدينة سراييڤو   /البوسنة
أق��ر بإن مواطنة المس��لمين
والهرس��ك في أيار  /ماي��و  2007قد
ّ

كما �أن اندماج
الم�سلمين الإيجابي
في المجتمع الأوروبي
ال يتعار�ض مع مبد�أ
الوالء والبراء

 1ـ زكي الميالد «المسلمون في المجتمعات غير اإلسالمية وجدلية الهوية واالنتماء» ،جريدة
عكاظ السعودية ،العدد  ،1998األربعاء  06ديسمبر .2006
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في المجتمع األوروبي أمر مش��روع من حيث المبدأ ،تس��عه مقاصد
جسرا بين العالم األوروبي
الدين اإلسالمي؛ إذ تمثّل هذه المواطنة
ً
والعالم اإلسالمي مما يعود على العالقة بين الطرفين بالخير .وهي
ال تخالف الوالء الشرعي؛ إذ ال يلزم من وجود المسلم في غير ديار
اإلس�لام االلتزام بما يخالف دينه من مقتضيات المواطنة ،كالدفاع
مقدمة من
اعت��دي عليها ،واألصل أن يكون المس��لمون في َّ
عنها إذا ُ
يدفع الض��رر عن بلده ،كما ال يحل له أن يش��ارك ف��ي أي اعتداء
تقوم به بلده على أي بلد آخر سواء كان إسالمياً أم ال .ومن واجبات
المواطنة التعايش واحترام اآلخر ،والتزام القيم األخالقية كالعدالة
والتعاون على الخير ،والنصح من خالل القوانين الس��ائدة إلصالح
ما يضر البالد أو العب��اد .كما أن اندماج المس��لمين اإليجابي في
المجتمع األوروبي ال يتعارض مع مب��دأ الوالء والبراء ،فإذا ما أعيد
والس��نَّة فإنه
إلى معناه األصل��ي الذي دلت علي��ه نصوص الكتاب ُّ
ال يكون معارِ ضاً لمواطنة المسلمين وتفاعلهم مع المجتمع األوروبي.
أخذا وعطاءً،
ويتجلى هذا التفاعل بالمشاركة في التنمية الحضارية
ً
تيسر االندماج
التي من ش��أنها حين ُ
ـ تصبح ثقافة للمس��لمين ـ أن ّ
اإليجابي والمواطنة الصالحة.
لكن االندماج موضوع البحث محفوف بالمزالق ،وهو ُمعرض إلى
أن ينتهي بالذوبان كما حدث في تجارب س��ابقة للمس��لمين؛ لذلك
حدد له ضوابط وقواعد تس��ير به في مس��اره الوس��ط
ينبغ��ي أن ُت َّ
المنتج ،وتعصمه من االنعزال أو الذوبان ،منها:
ُ
	ـ أتحديد معنى االندماج المطل��وب ،وتحديد محتواه ،بحيث يتميز
عما ُي��راد منه من قبل بع��ض الجهات حيث تعني ب��ه الذوبان؛
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ولذل��ك ينبغي الس��عي إلى التح��اور مع المؤسس��ات األوروبية
لالتفاق على مفهوم مشترك لالندماج.
��دا بالمحافظة على خصوصية المس��لم الممثلة في
	ـ بأن يكون ُمقيّ ً
العقي��دة والش��عائر واألخالق واألح��كام الش��رعية خصوصاً ما
كان منه��ا قطعياً ،وأن تكون المرونة فيه في س��ياق ما هو قابل
لالجتهاد من أحكام الدين.
	ـ جأن يتم من خ�لال احت��رام القوانين الت��ي ُتنظ��م المجتمعات
األوروبية.
	ـ دأن يكون مبنياً على أساس من البحث العلمي للواقع األوروبي.

المتاحة في
	ـ ـهأن يقوم على اس��تثمار الفرص واإلمكان��ات الكثيرة ُ
المجتمع األوروبي.

	ـ وأن يك��ون قائماً على أس��اس من الحوار المس��تمر م��ع ُمكونات
المجتمع األوروبي الثقافية والسياسية واالجتماعية.
ُ

إن أه��م آليات االندماج وأس��بابه ه��ي تزكي َة الف��رد والجماعة
المس��لمة؛ وذلك لالرتق��اء به وبها إلى مس��توى المثالي��ة والقدوة
في المجتم��ع األوروبي ،وتعتمد س��بل تحقيقه على االعتن��اء بالدور
المهم لمؤسسة األس��رة ،فهي المحضن الذي يتربى فيه الفرد على
هويته اإلس�لامية ،وعلى العالقة بمجتمعه ال��ذي يعيش فيه بالتفاعل
المثمر .كذلك هي المحضن األول لتمكين صفة المواطنة الصحيحة
المقتضي��ة احترام المجتمع والس��عي في تحقي��ق مصلحته ،مع بذل
الجهد في تأهيل األس��رة المس��لمة لتقوم بدورها الفاعل في القيام
بدور االندماج اإليجابي.
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وتأتي س��ائر المحاضن المؤثرة في تكوين ش��خصية المس��لم،
كالمدرس��ة اإلس�لامية ،والمركز ،والمس��جد ،والنادي ،جميعها في
سياق التأهيل الندماج إيجابي في المجتمع األوروبي.
دورا مهماً في االندماج
وتؤدي المنظمات اإلس�لامية في أوروب��ا ً
ب��دءا بالتوعي��ة بالمفه��وم الصحي��ح لالندماج،
اإليجاب��ي ،وذلك
ً
والتمكي��ن لثقاف��ة «المؤسس��ة» في المس��لم األوروب��ي؛ إذ أن هذا
المجتمع الذي يعيش فيه مجتمع مؤسسي ،وال يمكن االندماج فيه إلاّ
من خالل هذه الثقافة التي تمكِّن المس��لم من التعامل مع المجتمع
تعامل المش��اركة المنتجة الت��ي هي باب مهم من أب��واب المجتمع.
وال يخفى ما للمؤسس��ات من دور مه��م في االنفتاح عل��ى المجتمع
جسرا بينه وبين
األوروبي فيع َّرف من خاللها باإلسالم وقيمه ،وتكون
ً
المسلمين في أوروبا ،وهذا سبب لتحقيق االندماج الفاعل.
إن مقتضيات اندماج المسلمين في المجتمعات األوروبية مسؤولية
أفرادا ومؤسس��ات من جانب ،وبقية المجتمع
مشتركة بين المسلمين
ً
أفرادا ومؤسس��ات من جانب آخر .وإن م��ن أهم مقتضيات
األوروبي
ً
االندماج التي ُتطلب من المسلمين ،التي ال حرج فيها عليهم ،بل إن
اإلسالم يحث عليها ،ما يأتي:
	ـ أضرورة معرفة لغ��ة المجتمع األوروبي وأعرافه ونظمه ،وااللتزام
تبعاً لذلك بالقوانين العامة.
	ـ بالمش��اركة في ش��ؤون المجتمع والحرص على خدم��ة الصالح
العام.
فاعال
	ـ جالعمل عل��ى الخروج من وض��ع البطالة؛ ليكون المس��لم
ً
منتجاً يكفي نفسه وينفع غيره.
218

يتيؤر نيب ةيبوروألا تاعمتجملا يف نيملسملا جمد

أما أهم مقتضي��ات االندماج التي يفت��رض أن يحققها المجتمع
فهي:
	ـ أالعمل على إقامة العدل وتحقيق المس��اواة بين جميع المواطنين
في س��ائر الحقوق والواجبات ،وبالخصوص حماية حرية التعبير
والممارسة الدينية ،وكفالة الحقوق االجتماعية وعلى رأسها حق
العمل وضمان تكافؤ الفرص.
والحد من العوام��ل المغذية لمعاداة
	ـ بمقاوم��ة مظاهر العنصرية
ّ
اإلسالم ،وخصوصاً في مجال اإلعالم.
	ـ جتش��جيع مب��ادرات التع��ارف الدين��ي والثقافي بين المس��لمين
وغيرهم بما يحقق التفاعل بين أبناء المجتمع الواحد.
وفي الواقع إن سياس��ات «االندماج» المتبعة في الدول األوروبية
تتراوح ـ كما يرى البيان ـ بين اتجاهين :اتجاه يغلّب جانب االنصهار
أدى ذل��ك إلى التخلي ع��ن الخصوصيات الدينية
في المجتمع ولو ّ
والثقافية للفئات المندمج��ة ،واتجاه آخر يدعو إلى ضرورة الموازنة
بين مقتضي��ات االندم��اج ومقتضي��ات الحفاظ عل��ى الخصوصيات
الثقافية والديني��ة .وإن االتجاه الثاني هو ال��ذي يعبّر عن االندماج
اإليجابي ،ال��ذي يجب أن تحدد مقتضياته بوض��وح ،ويجري االتفاق
أفرادا ومؤسس��ات من
على أنه مس��ؤولية مش��تركة بين المس��لمين
ً
أفرادا ومؤسس��ات م��ن جانب آخر.
جانب ،وبقية المجتمع األوروبي
ً
ولذلك فقد خرج البي��ان بجملة توصيات ومقترحات للمس��لمين في
أوروبا ،من أهمها:
1ـ 1االلتزام بالقوانين الخاصة بحقوق المواطنة وواجباتها.
2ـ 2االلتزام بالقوانين واللوائح الموضوعة من قبل الجهات الرسمية.
219

وجهات نظر

3ـ 3العمل على تحسين صورة اإلسالم والمسلمين عن طريق االلتزام
بقيم اإلس�لام ومبادئ��ه العظيم��ة وإقامة البرام��ج التي تعرف
باإلسالم وقيمه الحضارية.
4ـ 4تجاوز العادات والتقاليد الموروثة المسيئة لإلسالم.
5ـ 5إقام��ة دورات وبرام��ج تعم��ل على تحقي��ق االندم��اج اإليجابي
والتفاعل المثمر.
قدوة
6ـ 6النهوض بالدعاة والعاملين بين المس��لمين وتأهيلهم ليكونوا ً
حسن ًة في تحقيق التفاعل اإليجابي ،وإعداد نخبة تتقن لغة الحوار
مع الغرب للحديث عن اإلسالم وتقديم صورته المشرقة له.
7ـ 7إقام��ة المراك��ز اإلس�لامية المتكاملة التي تش��مل إل��ى جوار
المس��جد :المكتبة والن��ادي الثقاف��ي واالجتماع��ي والرياضي
والمطعم وغير ذلك من اإلمكانات ،وقيامها بأنشطة مختلفة ،مع
التركيز على أنشطة االندماج.
8ـ 8المش��اركة اإليجابية والفعالة في مؤسس��ات المجتم��ع المدني
واألنش��طة البيئية واالجتماعية في الحي والمدينة وعلى مستوى
الدولة.
9ـ 9بناء العم��ل المؤسس��ي ،والبع��د عن التمح��ور ح��ول العرقية
والمذهبية والطائفية والحزبية.
10 10تشكيل لجان حقوقية قانونية للدفاع عن حقوق األقليات ومناهضة
التمييز العنصري.
11 11الس��عي إلى االعتراف الرس��مي باإلس�لام كدين ،وبالمسلمين
كأقلية لها حقوقها التي كفلتها الش��رائع والدساتير والمواثيق،
على غرار األقليات الدينية األخرى في التمتع بحقوقهم كاملة.
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كذلك أوصى المجلس المس��لمين المقيمين في أوروبا بما اعتاد
أن يوصي ب��ه ويؤكد علي��ه من مراع��اة الحقوق كله��ا ،وأن يعطوا
الصورة الطيب��ة والقدوة الحس��نة من خالل أقواله��م وتصرفاتهم
وسلوكهم .وأن يلتزموا الحوار الهادئ واألساليب السليمة في معالجة
بعيدا عن مناهج التش��دد ومس��الك التطرف التي
قضايا الخالف،
ً
تشوه صورة اإلسالم ،وتسيء أبلغ اإلساءة إلى المسلمين عامة وإلى
األقليات المس��لمة خاص��ة ،فيتلقفها خصوم اإلس�لام والجاهلون به
للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء األمم عليهم.
كما خرج البيان بتوصيات ألصحاب القرار ومؤسس��ات المجتمع
المدني في الدول األوروبية ،تمثلت في:
1ـ 1الس��عي إل��ى القضـ��اء علـى جمي��ع أش��كال التميــي��ز ضــد
المس��لمين ،والت��ي يلمس��ونها في بع��ض المعام�لات والدوائر
األوروبية.
2ـ 2فتح قنوات االتصال مع األقليات المسلمة على جميع المستويات.
3ـ 3إقام��ة برام��ج ودورات لتعريف المس��لمين بالقوانين الس��ائدة
والحقوق والواجبات.
4ـ 4فتح باب العمل والدراسة أمام المسلمين ومعاملتهم كغيرهم من
األقليات دون تحيز.
5ـ 5تنبيه وس��ائل اإلع�لام المرئية والمس��موعة والمق��روءة لتبني
الموضوعية في تناولها لقضايا اإلسالم والمسلمين.1
 1ـ «المسلمون في أوروبا :المواطنة واالندماج» موقع نبأ اإللكتروني:

islamicnews.net. www
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االندماج من وجهة نظر االتحاد الأوروبي

رغم تقدم أكثر من مليون ونصف شخص بطلب للهجرة إلى دول
االتحاد األوروبي سنوياً ،فإنها لم تبدأ بالتركيز على قضية االندماج
مؤخ��را ،وفيما يتعلق بالمس��لمين ثمة تمايز وفروق��ات بين هذه
إال
ً
الدول في عمليات دمجهم تبعاً لقواني��ن كل بلد أوروبي وثقافته على
حدة ،مع ضرورة إدراك أن النشاط اإلس�لامي مسموح به في حدود
عدم إحداثه تغيي��رات في بنيات المجتمعات األوروبية ،وفي مس��توى
ال يسمح ببزوغ منظومة إسالمية واحدة في أوروبا.
يقول فرانكو فراتين��ي ـ نائب رئيس المفوضي��ة األوروبية ـ  :إن
«االندماج يعني أن يتفق الناس على نفس المبادئ الرئيس��ة؛ أي أن
المهاجرين يجب أن يقبلوا القوانين واألسس والقيم الرئيسة المتبعة
في أوروبا مثل حقوق اإلنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وغيرها،
ويجب عل��ى كل من يرغب ف��ي االندماج في دول االتح��اد األوروبي
أن يحترمها» .1وال يخفي فراتين��ي مطلب االتحاد األوروبي بأن يكون
اإلسالم في دياره «إس�لاماً أوروبياً» .وتعقيباً على هذا المطلب يقول
أمرا يعني هدم
بعض المسلمين :إن الدعوة إلى إسالم أوروبي «ليس ً
اإلسالم نفسه؛ ألن خطوط اإلس�لام العامة وأصوله األساسية ستظل
محفوظ ًة ،وال تنازل عنها .والبعض يس��أل :لماذا يس��تطيع الصيني
أو الهن��دي أو المكس��يكي أو غيرهم أن يعيش��وا في ه��ذه المهاجر
الغربية ،م��ن دون أن يفقدوا هوياتهم األصلية ،وه��ذا ما لم ُيطلب
س وخش ٍن ،ولكن يجب أن نطرحه
من المسلمين
أصال ،وهو سؤال قا ٍ
ً
على أنفس��نا قبل أن يطرحه اآلخرون ،الذي��ن يتحرجون من طرحه
 1ـ «االتحاد األوروب��ي يدعو لوضع آليات مح��ددة المعالم للتعامل م��ع االندماج» ،الموقع
اإللكترونيwww.dw-world.de :
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حتى ال ُيتهموا بالعنصرية» .1إلاّ أن بعضاً آخر من المسلمين يرى أن
االندماج من وجه��ة نظر االتحاد األوروبي يعن��ي أن يصير المواطن
يسمى أحياناً
المهاجر أو المسلم أوروبياً أو ًال ثم مسلماً ثانياً ،أو ما َّ
وتعد على ح��ق المواطن والفرد في
باالعتدال ،وهذا ف��ي رأيه خلط ٍّ
اختيار أولويات انتماءاته؛ ألنه يؤدي إلى تعنت وقسر ،ومن ثَم ضغط
واضطهاد .ولكن من جانب آخر يش��وب َف ْهم المس��لمين لالندماج،
أحياناً ـ الباط��ل ـ ويؤدي إلى ع��دم الفهم ،وع��دم التفاهم حينما
يعتقدون بأنه حق��وق دون واجبات ،والتزامات م��ن ِق َبل الدولة دون
التزام��ات بالمقابل من جه��ة الفرد .2وفي هذا الس��ياق يؤكد كتاب
(اس��تراتيجية العم��ل الثقافي في الغ��رب) الذي أصدرت��ه المنظمة
اإلس�لامية للتربية والعل��وم والثقافة (إيسس��كو) «أن مخطط إدماج
األقليات المس��لمة في الكيان الثقافي الغربي غالباً ما يلقى معارضة
ومقاومة كبيرة من المسلمين؛ بس��بب حرص الجاليات المسلمة على
تعبيرا
التمس��ك بذاتيتها الثقافية وخصوصيتها اإلس�لامية» .3ونجد
ً
حصرا ـ في إجابة أحد أئمة المس��اجد
ـ تمثي�لا ال
لهذه المعارضة
ً
ً
في أوروبا على سؤال حول واقع اإلسالم في الغرب وسبل دعم اندماج
المس��لمين في مجتمعاتهم األوروبية مع الحف��اظ على خصوصياتهم
الثقافية والدينية ،حيث يقول« :أخشى أن ُيستعمل مصطلح االندماج،
كما اس��تعمل لف��ظ اإلرهاب؛ فهي كلم��ة مطاطة ...فم��اذا يراد من
 1ـ مشاري الذايدي« ،اإلسالم األوروبي واإلس�لام الهندي»! لندن ،جريدة الشرق األوسط،
 22أغسطس /آب .2006
 2ـ الدكتور أس��امة القفاش«،اإلس�لام والمس��لمون في أوروب��ا بعد  11س��پتمبر» ،الموقع
اإللكترون��ي ،www.elnafeas.net :وكذل��ك «األقليات المس��لمة في ال��دول األوروبية أمل
وألم  »2موقع مفكرة اإلسالم اإللكترونيwww.islammemo.cc :
 3ـ «مسلمو أوروبا وقضية االندماج والتأقلم» ،المرجع السابق.
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المسلمين في قضية االندماج؟ هل المطلوب أن ينسى المسلم هويته،
وأن ينس��ى حضارته وثقافته ودينه ولغته ،وأن ينسى كل شيء؟ هذا
في بعض البالد لألس��ف ه��و المفهوم الس��ائد لالندم��اج؛ ليذوب
المس��لم في المجتمع؛ بحي��ث ال يبقى له من ثقافت��ه ودينه ،بل من
اسمه شيء»!1
تاريخي��اً يمثّل اعت��راف اإلمبراطور النمس��اوي فران��ز جوزيف
سنة  1912باإلس�لام ديناً رسمياً أقدم اعتراف رس��مي بهذا الدين
في أوروب��ا ،ورغم ذلك فإن أول جمعية إس�لامية دينية أنش��ئت في
ڤيينا كانت س��نة 1979؛ أي بعد م��ا يقرب من س��بعين عاماً ،ولم
يجر تدريس التربية الدينية ألبناء المس��لمين إال عام  ،1982إال أن
ِ
أعداد المس��لمين تضاعفت فيها خالل عش��رين عاماً أربعة أضعاف.
وال يمثل ارتداء الحجاب مشكلة كبيرة للمسلمات فى النمسا سواء فى
المدارس أو الجامعات أو دوائر العمل؛ حيث يقر الدستور النمساوي
ويحمى حرية ممارس��ة الش��عائر الدينية ألتباع الديان��ات المعترف
به��ا ،ومن ذلك اعتبار المناس��بات الدينية اإلس�لامية أيام عطالت
رسمية ألبناء الجالية ،والذبح الحالل ،واالنتهاء من بناء أول مقبرة
إسالمية مستقلة فى العاصمة على مساحة  34ألف متر مربع.
ومثل ه��ذا االعتراف الرس��مى وتنظي��م الجالي��ة لصفوفها من
خالل الهيئة الدينية اإلس�لامية الرسمية س��اعد مسلمي النمسا فى
تحقيق اندماج ش��به كامل فى المجتمع مع الحفاظ على خصوصيتهم
 1ـ «الغرب يس��تخدم االندماج سالحاً ضد المس��لمين ،الشيخ حس��ين محمد حالوة ،إمام
مس��جد المركز اإلس�لامي في إيرلندا» ،الموق��ع اإللكتروني لمجل��ة المجتمع الكويتية
.www.almujtamaa-mag.com
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وتقاليده��م وهويتهم اإلس�لامية ،فى ض��وء مناخ يس��مح بالتعايش
عد حال المس��لمين فى هذه الدولة
وي ّ
الس��لمى بين مختلف األديانُ .
نموذجياً إلى ح��د كبير مقارن ًة بأح��وال نظيراتها ف��ى دول أوروبية
أخرى.
وفي إسبانيا اعترفت الحكومة اإلسبانية
باإلس�لام عبر قانون الحرية الدينية الذي
أصدرت��ه ع��ام  ،1976وفي إطار مس��اعي
تهدئ��ة التوت��رات الت��ي أعقب��ت تفجيرات
مدريد ،التزمت الحكومة االش��تراكية عدم
إصدار أي قانون يحظر ارتداء الحجاب على
غرار ما حدث في فرنس��ا وبع��ض الواليات
األلماني��ة ،رغم مطالبة ق��وى اليمين بذلك .كما س��محت الحكومة
ـ اس��تنادا إلى القانون العلماني للبالد ،الذي يفرض المساواة بين
ً
األديان ،وقان��ون اإلصالح الترب��وي الصادر ع��ام  2004ـ بتدريس
اإلس�لام ،الذي كان غائباً باس��تثناء سبتة ومليلية بش��مال المغرب،
وذلك ألول مرة في عدد من المدارس األإسبانية في المدن الكبرى،
ومؤخ��را خصصت ه��ذه الحكوم��ة مبلغ ملي��اري ي��ورو لعملية دمج
ً
المسلمين في المجتمع اإلسباني.

�إن ق�ضية اندماج ماليين
المهاجرين الذين
يعي�شون في �أوروبا
م�س�ألة لها �أولوية ق�صوى،
و�أحد �أهم التحديات �أمام
الإتحاد الأوروبي

عد اإلس�لام ديناً رسمياً معترفاً به منذ عام ،1968
وفي بلجيكا ُي ّ
وقد صادقت الحكومة البلجيكية عام  1975على إدخال دروس التربية
اإلس�لامية ضمن البرامج المدرس��ية ألبناء الجالي��ة ،ولم تعترض
على ارتداء بعض النساء المس��لمات الحجاب ،حتى عند أخذ الصور
الخاصة ببطاقات تحقيق الشخصية.
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كبيرا حول كيفية الوقوف أمام
وفي ألمانيا ـ التي ش��هدت جد ًال
ً
ظاهرة التطرف اإلسالمي في المجتمع األلماني ـ برزت بعض الجهود
لتنظيم العالقة بين الجالية المس��لمة وبين الس��لطات في الواليات
األلمانية ،حيث قدم ح��زب الخضر في والية ش��مال الراين مبادرة
دعت إلى تنظيم قانوني للعالقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية
تمهيدا لتطبيق
في الوالية وممثلي منظمات الجالية اإلس�لامية فيها،
ً
بنود قانون حماية األقليات الساري بالوالية على مسلميها بصورة توفر
لهم أعلى مستوى من مستويات الحماية.
وفي السويد أعلنت الحكومة عام  2002عن اعتزامها توزيع دليل
تعليمي عن اإلس�لام على طلبة المدارس لمواجهة موجة الخوف من
اإلس�لام ،وزاد الضغط من قبل النخب السياسية الحاكمة والمثقفة
وتحديدا بين اإلسالم
على ضرورة أن يس��ود مبدأ حوار الحضارات،
ً
والغ��رب ،والتأكي��د على م��ا توفره القواني��ن الس��ويدية من حرية
للمس��لمين فى أداء ش��عائرهم وتأكيد هويتهم ،وتوفير حماية كاملة
لهم ،وتقدي��م كل الدعم والتس��هيالت بما في ذل��ك المادية حتى
يؤدي المسلمون مناسكهم وش��عائرهم ،وعدم سماحها ألي سويدي أو
غيره بالمس��اس بحرمة اإلس�لام ،ومنح ماليين الكرونات للمساجد
والجمعيات اإلسالمية س��نوياً (نصف مليون دوالر) ،وتسهيل حقها فى
استدعاء أئمة من بلدان إس�لامية ،في إطار ما يعرف بمجتمع متعدد
الثقافات والمعتقدات.1
ه��ذه أمثلة على وج��ود مؤش��رات إيجابية من ط��رف بعض دول
االتحاد األوروبي على حل مش��كالت اندماج مواطنيها من المسلمين
 1ـ تقرير مركز األهرام ،المرجع السابق.
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في مجتمعاتهم اندماجاً إيجابياً يحترم خصوصيتهم الثقافية والدينية.
ويمكن الوقوف على وجه��ة نظر االتحاد تجاه مس��ألة االندماج من
خالل دعوته إلى وضع برامج وخطط عمل محددة للتعامل مع قضايا
الهجرة إلى أوروبا واندماج األجانب فيها ،في س��ياق حاجة االتحاد
إلى المزيد من المهاجرين.
لقد قررت المفوضية األوروبية ه��ذا العام تخصيص  825مليون
يورو لدعم مش��اريع االندماج في االتحاد األوروبي على مدى خمسة
وتمهي��دا لذلك عقد الوزراء المس��ؤولون ع��ن االندماج في
أعوام،
ً
االتحاد ـ إضاف��ة إلى وزراء الدول المرش��حة لالنضمام إليه ،وهي
كرواتيا ومقدونيا وتركيا ـ اجتماعاً خاصاً قبل عدة أش��هر في مدينة
بوتس��دام األلمانية ،بحثوا فيه آفاق التعاون بي��ن دول االتحاد حول
كيفية وضع الحلول واآلليات المناس��بة للتعاطي مع قضايا االندماج
وإشكاالته بطريقة فاعلة .ومن أبرز ما ُطرح في هذا االجتماع ـ حسب
وزير الداخلية األلماني فولفجانج شويبله ـ أن قضية اندماج ماليين
المهاجرين الذين يعيشون في أوروبا مسألة لها أولوية قصوى ،وأحد
أهم التحديات أمام االتح��اد األوروبي .ويتوقف نجاح عملية االندماج
على السياسة الداخلية للدولة بشكل كبير ،حيث ثمة عدد من الدول
التي تعطي اهتماماً خاص��اً لالندماج ،مثل إس��بانيا ،إال أن التعاون
على المس��توى األوروبي في غاية األهمية؛ ألن الكثير من المشكالت
تتشابه ،ومن الخطأ إضفاء الطابع المركزي على كل شيء.
ومن بين النماذج اإليجابية لعملية االندماج في االتحاد األوروبي
مثال يحتذى في الدول األخرى ،حس��ب رأي
ـ والت��ي يمكن أن تكون ً
مش��يرا إلى
فراتين��ي ـ النموذج األلماني الذي عرضه في االجتماع،
ً
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مبادرة ألمانيا بعقد المؤتمر اإلس�لامي األول في برلين ،خالل شهر
س��پتمبر /أيلول  ،2006لدعم آليات اندماج المس��لمين في المجتمع
األلماني.1
ويش��ار إلى أن هذا المؤتمر قد ناقش عدة قضاي��ا مهمة تتعلق
ُ
بحياة المس��لمين في ألمانيا ،وشكّل بداية مس��يرة ثالث سنوات من
النقاش بين المس��لمين والدول��ة األلمانية ،من أج��ل التوصل إلى
اتفاق بي��ن الجانبي��ن فيما يخص القضاي��ا االجتماعي��ة والقانونية
المختلفة ،وقد ح ّذر وزير الداخلية االتح��ادي المجتمع األلماني من
وضع المس��لمين بأكملهم في س��لة واحدة واتهامهم باإلرهاب بسبب
حاالت فردية لمسلمين متطرفين ،وأكد على أهمية اندماج المسلمين
في المجتمع األلماني؛ ألنهم جزء من المجتمع األلماني ومن تاريخه
وحاضره ،وطال��ب الجمعيات اإلس�لامية المختلفة بتنظيم أنفس��ها
ليصبح لها متحدث واحد يمثلها أمام الحكومة ،مشترطاً عليها ـ إذا
أرادت معامل ًة مساوي ًة لمعاملة الدولة مع الكنائس ـ أن تحقق شروطاً
تنظيمية محددة.2
وإذا م��ا قارنا بي��ن وجهتي نظر المس��لمين وحكوم��ات االتحاد
األوروبي حول االندم��اج ـ اللتين عرضنا أب��رز مالمحهما ـ نجد أن
نقاط التالقي بينهما أكث��ر من نقاط التباع��د ،فكلتاهما تؤكد على
مبادئ أساس��ية هي :االلتزام بالقوانين الخاص��ة بواجبات المواطنة
وحقوقها ،واألس��س والقيم الرئيس��ة المتبعة في أوروب��ا مثل حقوق
 1ـ «االتح��اد األوروبي يدع��و لوضع آليات محددة لمواجهة مش��كالت االندم��اج» ،المرجع
السابق.
 2ـ «تحديات كبيرة أمام المؤتمر اإلسالمي األول في برلين» ،الموقع اإللكترونيwww.dw-world.de :
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اإلنس��ان ،والديمقراطي��ة ،واللوائ��ح الموضوع��ة من قب��ل الجهات
الرس��مية ،والمش��اركة اإليجابية والفعال��ة في مؤسس��ات المجتمع
المدني ،واألنش��طة البيئي��ة واالجتماعية في الح��ي والمدينة وعلى
مس��توى الدولة ،وبناء العمل المؤسس��ي ،والبعد ع��ن التمحور حول
جزءا أساس��ياً من
العرقية والمذهبية والطائفية ،واعتبار المس��لمين
ً
المجتمعات األوروبية ،ومن تاريخها وحاضرها ومستقبلها.
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