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وال تنظر �إىل امل�سيحيني ال��واف��دي��ن م��ن بولندا ،وروم��ان�ي��ا..
وغريهما بود؛ فم�شكلة العن�صرية -التي جتاهلها الكاتب -ال
مت�س ديانة الآخ��ر فقط ،بل متتد �إىل لونه وع��رق��ه .وي�شري
امل�ؤلف �إىل �أن تيارات كثرية ،ومنظمات قائمة على مبادرات
�شعبية� ،أخ��ذت تن�شط �ساعية �إىل احل��د من هجرة امل�سلمني
�إىل �أوروب ��ا .وق��د ي�ب��دو �أن ه��ذا ال�ك�لام �صائب ،لكنه ناق�ص،
ال يقدم احلقيقة كاملة ،ف�سكان الغرب الأوروب��ي ال يرغبون
يف تكاثر املهاجرين بينهم ،على اختالف �أعراقهم ،م�سلمني
كانوا �أو م�سيحيني .وقد كان وا�ضحا تذمر الربيطانيني من
توافد البولنديني وال��روم��ان (وه��م م�سيحيون) �إىل اململكة
املتحدة ،وكان ذلك �سببا رئي�سيا من �أ�سباب خروج هذا البلد
من االحتاد الأوروبي.
يهتم كو�شت�شيلنياك بدرا�سة �أو�ضاع امل�سلمني الذين قدموا
ُّ
�إىل بولندا منذ العام 1989م وحتى العام 2014م ،من بلدان
ال�شرق الأو��س��ط ،و�آ�سيا الو�سطى ،و�شمال �إفريقيا .وت�شمل
حم��اور البحث �أي�ضا الأقلية الترتية امل�سلمة ،التي توطنت
ب��ول �ن��دا م�ن��ذ ال �ق ��رن ال ��راب ��ع ع���ش��ر امل� �ي�ل�ادي .ي�ق���س��م امل ��ؤل��ف
امل�سلمني �إىل فئتني؛ �أوالهما :الوافدون من ال��دول العربية
ال�ت��ي ي�ع��دد معظمها� .أم ��ا ال�ث��ان�ي��ة ،فت�ضم ال�ب�ل��دان امل�ج��اورة
للعامل ال�ع��رب��ي� ،أو املرتبطة بثقافته ب�شكل وث�ي��ق؛ ومنها:
�إي��ران ،و�أفغان�ستان ،وباك�ستان ،و�أقطار �آ�سيا الو�سطى .وث َّمة
ب�لاد �أخ ��رى تنبثق ع��ن ه��ذه ال�ف�ئ��ة ،ول�ه��ا ط��اب��ع خ��ا���ص ،مثل
داغ���س�ت��ان وال���ش�ي���ش��ان ،وه�م��ا ج�م�ه��وري�ت��ان تتمتعان باحلكم
ال��ذات��ي �ضمن االحت��اد ال��رو��س��ي .وي�صنف دوال �أخ��رى �ضمن
هذه الفئة ،ولكنها تتميز بح�ضور عربي يف جمتمعاتها ،هي:
ت�شاد ،وجيبوتي ،و�إري�تري��ا ،و» إ���س��رائ�ي��ل» ،وال�صومال ،وجزر
القمر .وثمة ملحوظة البد منهاَّ ،
تتلخ�ص يف �أ َّن الكاتب ي�ضم
يف مباحثة دوال ي�ضعها يف قائمة ال�ب�ل��دان التي هاجر منها
امل�سلمون �إىل بولندا ،مثل :ال�سعودية ،وجيبوتي ،وموريتانيا،
وال�صومال ،وجزر القمر ،وعُمان ،والإم��ارات العربية .وحني
يُد ِّقق القارئ يف اجل��داول املرفقة ،يفاج أ� ب��أ َّن عدد الوافدين
من كل دولة من تلك ال��دول� ،ضئيل جدا ،ال يتجاوز �شخ�صا
واحدا� ،أو �شخ�صني .فكان الأوىل بالكاتب �أال ي�ضع هذه الدول
حتت عنوان براق ،يوقع القارئ يف وهم ا�ستنتاجات غري ذات
�أه�م�ي��ة .يف ال�ك�ت��اب ج ��داول �إح�صائية ت�ضم �أع ��داد امل�سلمني
ال��ذي��ن ق��دم��وا �إىل ب��ول �ن��دا ،وا� �س �ت �ق��روا ف�ي�ه��ا خ�ل�ال خم�سة
وع�شرين عاما� ،أي خالل الفرتة ما بني 2014-1989م ،وتظهر
الزيادة الكبرية التي طر�أت على جمموعهم العام .لكن يجب
القول ب� أ� َّن عدد ه��ؤالء ال ي��زال �صغريا ،وي�تراوح بني � 20ألفا
�إىل � 26أل��ف ن�سمة؛ منهم :ح��وايل خم�سة �أو �ستة �آالف من
التتار البولنديني .وال تتعدى الن�سبة العامة للم�سلمني ،يف
�أح�سن الأحوال ،حوايل  %0.08من جمموع �سكان بولندا الذي
يقارب  40مليون ن�سمة .وجدير بالذكر �أن الأرقام الواردة عن
عدد امل�سلمني غري دقيقة ،وه��ذا ما يعرتف به امل�ؤلف �أي�ضا،
وي�شكك يف تقديرات الرابطة الإ�سالمية يف بولندا ،التي ترى
�أن تعداد امل�سلمني ي�صل �إىل � 65ألفا ،بينما يبلغ �ستني �ألفا،
ح�سب موقع «�شيعة بولندا».
وي�ح��ر�� ُ�ص امل ��ؤل��ف ع�ل��ى ت��وث�ي��ق هُ ��وي��ة امل�سلمني وان�ت�م��اءات�ه��م
القومية ،ولهذا الفعل �أهمية كربىُ ،تفيد يف تقدمي معلومات
ت�ن�ف��ع ال ��دار� �س�ي�ن يف امل���س�ت�ق�ب��ل .ورغ� ��م ع ��دم دق ��ة امل�ع�ل��وم��ات
امل�ستخل�صة من ملفات دائ��رة الهجرة وال�سجل امل��دين ،فهي

تقدم �صورة واقعية لتطور �أو�ضاع امل�سلمني يف بولندا .وي�شري
امل�ؤلف �إىل حتول التتار البولنديني �إىل �أقلية ،بعد �أن كانوا
�أغلبية يف البالد ،ويقدر تعدادهم حاليا من ثالثة �آالف �إىل
�ستة �آالف ن�سمة .و�أ�صبح ال�ع��رب وال�شي�شان �أك�ثر امل�سلمني
ع��ددا؛ �إذ بلغ ال�ع��رب � 12أل�ف��ا ،ومثلهم كذلك م��ن ال�شي�شان.
وقد جل�أ معظم ال�شي�شان �إثر احلرب الرو�سية الأوىل عليهم
�سنة  ،1994والثانية �سنة � .2000أم��ا ما تبقى من م�سلمني،
فيبلغ عددهم �ستة �آالف ،جلهم من الأتراك ،والباك�ستانيني،
والإيرانيني ،والأفغان ،والكازاخ.
�اب َو� ْ��ض��ع امل�سلمني ال�ق��ان��وين يف ب��ول�ن��دا؛ فهم
و َي ��� ْ�ش � َرح ال�ك�ت� ُ
حمميون ب�ق��وة ال��د��س�ت��ور ال ��ذي يكفل لهم حقوقهم كاملة؛
��س��واء ك��ان��وا مواطنني �أو مهاجرين .وث� َّم��ة حديث يف �أحكام
ت�سجيل املنظمات واجلمعيات الإ�سالمية ،والو�ضع اخلا�ص
ال ��ذي يتمتع ب��ه «االحت ��اد ال��دي�ن��ي للم�سلمني» م�ن��ذ توقيعه
اتفا َق تفاهم مع الدولة البولندية يف العام 1936م ،مبوجب
مر�سوم برملاين ينظم العالقة بني الطرفني� .أ َّم��ا اجلمعيات
الإ�سالمية الأخرى ،فيحكمها و�ضع قانوين تنظمه �إجراءات
الت�سجيل يف �سجل الكنائ�س والروابط الدينية الأخرى ،التي
يخت�ص بها وزير الداخلية والإدارة .وي�ؤ ِّكد كو�شت�شيلنياك �أن
للم�سلمني يف بولندا حقوقا �أو��س��ع من حقوقهم يف بلدانهم
الأ�صلية؛ ففي كثري من تلك الأق�ط��ار تكون حرية االعتقاد
وال�ت�ع�ب�ير م�ع��دوم��ة ،ف�م��ن ي��رت��د ع��ن الإ� �س�لام ي�ع��ر���ض نف�سه
ل �ل �م��وت� ،أو ال���س�ج��ن ،وف ��ق �أح �ك ��ام ال���ش��ري�ع��ة امل �ع �م��ول ب�ه��ا يف
عديد من الدول .وي�ستطرد امل�ؤلف ب�أ َّن امل�سلمني ي�ستطيعون
ممار�سة �شعائرهم الدينية ،واالحتفال ب�أعيادهم بكل حرية،
لكن عليهم مراعاة القانون البولندي �إن تعار�ض مع قوانني
الإ��س�لام .من ذل��ك تعدد ال��زوج��ات ال��ذي ال ي�سمح به امل�ش ِّرع
البولندي ،بل يُعاقب من يجيزه لنف�سه .ويثري الكاتب ق�ضية
ذب��ح احل�ي��وان��ات وف��ق الطقو�س الدينية ،وه��ي م�شكلة ن�ش�أت
ب�سبب جمعيات الدفاع عن احليوان؛ �إذ ترى أ� َّن الذبح احلالل
تعذيب للحيوان ،وهذا ما �أدى �إىل منعه على جميع املواطنني.
ويف الكتاب َم ْب َحث ُم َّ�ص�ص لتو�صيف املهاجرين امل�سلمني،
وتبيان �أ�سباب هجرتهم من بالدهم؛ فنجدهم مو َّزعني على

فئات؛ فمنهم �ضحايا اال�ضطهاد العرقي مثل الأكراد ،ومنهم
امل�ع��ار��ض��ون للأنظمة الديكتاتورية مثل الليبيني املناوئني
لنظام القذايف ،وهناك فئة الالجئني وميثل ال�شي�شان العدد
الأك�بر منهم ،وثمة فئة �أخ��رى ميثلها الطالب الذين بقوا
يف ب��ول�ن��دا ب�ع��د �إمت ��ام درا��س�ت�ه��م .وق ��د در� ��س �آالف امل�سلمني
يف بولندا منذ �ستينيات ال�ق��رن الع�شرين ،وت�ق�دَّر ن�سبة من
ح�صل منهم على الإقامة� ،أو حق املواطنة ،يف هذا البلد -10
 %20من جمموعهم العام� .أ َّم��ا الفئة التي ُي ِّثلها املهاجرون
االقت�صاديون القادمون من �أقطار فقرية -مثل م�صر -فقد
ب ��د�أ ع��دده��م ب��ال�ت��زاي��د يف الت�سعينيات ،وم ��ا ب�ع��ده��ا؛ نتيجة
وحت�سن �أدائه.
حت ُّوالت النظام االقت�صادي يف بولندا،
ُّ
ُ
يعر�ض فيه مواقع توزيع امل�سلمني يف
و ُي � ْورِد امل��ؤل��ف َم ْب َحثا
بولندا ،و�أ�شكال الن�شاط املهني ،و�أم��اك��ن العمل ،واملنظمات
واجلمعيات التي �ش َّكلوها ،وفروعها يف م��دن خمتلفة .ومن
امل�ب��اح��ث اجل ��دي ��رة ب��االه�ت�م��ام ت�ل��ك ال �ت��ي ُت � ْع � َن��ى بالن�شاطات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،وال �ث �ق��اف �ي��ة ل�ل�م���س�ل�م�ين �ضمن
جمعياتهم ومنظماتهم الثقافية وال��دي�ن�ي��ة .وي�ق�دِّم الكتاب
��س��ردا ُي�ث�ير االن�ت�ب��اه ،ف�ي��ه م�ع�ل��وم��ات توثيقية م�ف�ي��دة ،تقدم
�صورة عن ع�شرات املنظمات املختلفة ،حيث يق�سمها �إىل �سنية،
و�شيعية ،و�أخ��رى يطلق عليها ا�سم «حركات دينية جديدة»،
م�ث��ل الأح �م��دي��ة .وي�ت�ط��رق ك��ذل��ك �إىل اجل�م�ع�ي��ات ال�صوفية
م�ت�ع��ددة امل �� �ش��ارب وامل ��ذاه ��ب .وجن ��د ت�ف��ا��ص�ي��ل دق�ي�ق��ة ،ي��ذك��ر
فيها �أحيانا �أ�سماء �شخ�صيات م�سلمة ،ت�ضم بع�ض الأطباء،
وامل��در��س�ين اجلامعيني ،ورج ��ال الأع �م��ال .ي�ق��دم ه��ذا املبحث
�صورة تكاد تكون �شاملة لن�شاطات امل�سلمني ،ويعززه امل�ؤلف
مببحث �آخر ،ير�صد طبيعة العالقات بني املهاجرين امل�سلمني
والبولنديني .وال ب��د م��ن الإ� �ش��ارة �إىل بع�ض ال�ع�ثرات التي
�أوق�ع��ت امل��ؤل��ف يف �أخ�ط��اء منهجية؛ ففي معر�ض حديثه عن
تلك العالقات يتحدث عن «اجلمعية االجتماعية الثقافية
لفل�سطينيي بولندا» ،فيخلط بني الهُوية القومية والهوية
الدينية .ومن املعروف �أ َّن تلك اجلمعية -كما هو وا�ضح من
ت�سميتها -لي�ست دينية ،و�أن املنت�سبني �إليها هم م�سيحيون
وم���س�ل�م��ون ،ف�لا ي �ح��وز �إذن احل��دي��ث ه�ن��ا ع��ن ع�لاق��ات بني
مهاجرين م�سلمني وبولنديني.
ُيكن القول ب�أ َّن الكتاب -ورغم ما اعرتاه من هنات ،ونواق�ص،
ومغالطات -يقدِّم �صورة �شاملة مُثرية لالهتمام ،و�إنْ َجا َن َبها
ال�صواب والدقة �أحياناُ ،يكنها �أن ت�شكل وثيقة تاريخية ،عن
ُو ُج � ْود امل�سلمني يف بلد كاثوليكي متدين ،كان منغلقا لفرتة
طويلة وراء �ستار احلديد اال�شرتاكي.
------------------------- الكتاب« :امل�سلمون البولنديون دينا وثقافة». امل�ؤلف :كري�ستوف كو�شت�شيلنياك. النا�شر ،)Wydawnictwo M( :بولندا ،2016 ،باللغة البولندية.
 عدد ال�صفحات� 244 :صفحة.*

�أكادميي فل�سطيني ُمقيم يف بولندا
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«المسلمون البولنديون دينا وثقافة»..
لكريستوف كوشتشيلنياك

ُيوسف شحادة *
َ�صدَ رت يف الآونة الأخرية ُم�ؤ َّلفات عديدة تناولتْ حياة امل�سلمني يف بولندا ،وتاريخهم ،ون�شاطاتهم الدينة والثقافية واالجتماعية ،لكنَّ كتاب «امل�سلمون البولنديون
مقرا حللف الدول اال�شرتاكيةُ .م�ؤ ِّلفه الق�س الربوفي�سور
دينا وثقافة» يختلف ع َّما �سبقه من درا�سات طرحت ق�ضايا الإ�سالم يف هذا البلد الذي كانت عا�صمته ًّ
ال�شرقي الأدنى والأق�صى يف جامعة ياغيلون�سكي الكراكوفية العريقة .وقد عالج من َق ْبل يف
كري�ستوف كو�شت�شيلنياك ،وهو م�ست�شرق ُيجيد العربية ،ومدير ق�سم
ْ
ُكتبه العديدة م�سائل الهوتية م�سيحية ،وقدم �أطروحات عديدة يف �ش�ؤون الإ�سالم املختلفة� ،صدرت يف كتب؛ نذكر منها« :اجلهاد..احلرب املقد�سة يف الإ�سالم..
عالقة الدين بالدولة..الإ�سالم والدميقراطية..امل�سيحيون يف البلدان الإ�سالمية» (كراكوف 2002م) ،و»التقاليد الإ�سالمية على خلفية التثاقف امل�سيحي
الإ�سالمي من القرن ال�سابع �إىل العا�شر» (كراكوف 2001م) ،و»امل�سيحية وع�شرون قرنا يف الثقافة العربية» (كراكوف 2000م) .وله كتاب باللغة الأملانية عنوانه
«امل�سيحية والإ�سالم ..وجهات نظر وم�شكالت احلوار» (كراكوف 2005م).
ِف ِك�ت��ا ِب��ه اجل��دي��دِ  ،يتناول كو�شت�شيلنياك الإ� �س�لا َم كظاهرة
ُ
احلديث
جديرة بالدرا�سة والتمحي�ص ،خا�صة بعد �أنْ ك� ُثر
عن التمدُّ د الإ�سالمي يف �أوروبا ،وتنامي ال�شعور العام ال�سائد
يف بولندا ب��أن تبعات ه��ذا التمدد ت�شكل خطرا على املجتمع
ُعب امل�ؤلف يف مُقدمة كتابه عن
يف هذا البلد الكاثوليكي .وي ِّ
ان�شغال املجتمع بق�ضايا الإ�سالم« :مل ي�شهد التاريخ البولندي
اهتماما بالإ�سالم مثل ه��ذا االهتمام الكبري احلا�صل الآن»
(� � ��ص .)7:ه ��ذا االه �ت �م��ام ال ��ذي ي�ع�تري��ه ق�ل��ق وخ ��وف وح��ذر
ح�سب ر�أي الكاتب -يت�أتى من عوامل عديدة؛ �أبرزها :هجرةامل�سلمني �إىل �أوروب��ا التي مل يُر حلجمها وكثافتها مثيل من
ق�ب��ل ،وال�ت���ص��اق الإره� ��اب وال�ت�ف�ج�يرات وح ��وادث االغت�صاب
ب��اجل��ال�ي��ات امل�سلمة .ول�ك��ن الق�س هنا ي�ق��دم ت�سويغات فيها
خلط وت�ضخيم� ،أو مغالطات مق�صودة ،وك�أنه يردِّد ما تنفث
و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام امل�ت�ط��رف��ة م ��ن � �س �م��وم ،ف�ك�ي��ف مي�ك��ن خلط
الإره� ��اب ب�ج��رائ��م االغ�ت���ص��اب ال�ت��ي ال ُي�ك��ن �أن ت�ك��ون حكرا
على فئة �أو طائفة معينة .واالغت�صاب مُ�شكلة �صعبة عانت
وم��ا ال ت ��زال -منها املجتمعات الأوروب �ي��ة قبل وبعد توافدالالجئني �إليها .وال يُخفي كو�شت�شيلنياك ريبته ،وتوج�سه،
م��ن جتمعات امل�سلمني يف ب�ل�اده ،حم ��اوال �إظ �ه��ار �أن اخلطر
النا�شئ م��ن �أع�م��ال املتطرفني ك�ب�ير ،وم ��ؤمل ،وي�ث�ير الرعب
يف نفو�س الأوروب �ي�ين .ولي�سبغ على ر�أي ��ه زخما وم�صداقية
يقتب�س ،مبا ي�شغل �صفحة كاملة تقريبا ،مما ي�سميه الأدبيات
امل�ح�ترف��ة ،وميثلها كري�ستوف �إي ��زاك ،ال��ذي �أن ��ذر منذ زمن
بعيد بخطر الأفكار الأ�صولية التي تتبعها فيدرالية املنظمات
الإ�سالمية يف �أوروب��ا (املعروفة اخت�صارا  ،)FIOEويرى
�إيزاك �أ َّن خطر هذه الرابطة الإ�سالمية ينبثق من ارتباطاتها
مبنظمة «الإخوان امل�سلمون» و�أفكارها وقادتها ،وعلى ر�أ�سهم
�سيد قطب ويو�سف القر�ضاوي .وعلى حد زعمه ،فممثلوها
«يرفعون يف املنابر الإعالمية الأوروبية �شعارات متجد احرتام
الأديان والتعاي�ش؛ حيث �إ َّن الإ�سال َم دين ال�سالم ،ولكن تلك
املنظومة ،فعال ،تدعو للعمل على هيمنة الإ�سالم على الغرب»
(�� ��ص .)8:وي�ع�ق��ب كو�شت�شيلنياك ع�ل��ى ذل��ك م�سطرا جملة



ع��ام��ة« :ك��ذل��ك ظ�ه��ر يف ب��ول�ن��دا م�سلمون �أ��ص�ب�ح��وا ممثلني
للأ�صولية الإ��س�لام�ي��ة ع�لان�ي��ة» (� ��ص)9:؛ بيد �أن��ه ال ي�ؤيد
زعمه ب�أية دالئل ليتبني القارئ قدر هذه الأ�صولية ،وليعرف
مدى فاعليتها ،بل يكتفي ب�إحالتنا �إىل رابط �إلكرتوين ملقال
من�شور يف ال�شبكة .ويبدو الق�س �أكرث مو�ضوعية حني يق ُّر ب�أ َّن
املتطرفني من امل�سلمني يف بولندا لي�سوا احلقيقة الوحيدة
التي متثل الدين املحمدي .وي�شري ببنانه �إىل امل�سلمني التتار
الذين كانت لهم �إ�سهامات جليلة يف تاريخ الدولة البولندية،
وال��دف��اع عنها منذ ق��رون ع��دي��دة ،فهم مواطنون خمل�صون
ل�ه��ذه الأر� ��ض ال�ت��ي احت�ضنتهم كما ي�ق��ول .وال يُنكر امل��ؤل��ف
�أ َّن كثريا من املهاجرين خالل �سبعينيات وثمانينيات القرن
ال�ع���ش��ري��ن ،ك��ان��وا م��ن امل���س�ل�م�ين امل�ع�ت��دل�ين ال��ذي��ن ان��دجم��وا
�أف�ضل ان��دم��اج باملجتمع البولندي ،و�شكلوا مثاال لالنفتاح
والتثاقف والوالء للدولة.
ي َْط َرح كو�شت�شيلنياك يف مباحثه �أ�سئلة مهمة حماوال الإجابة
عنها رغم �صعوبتها ،كما يقول ،وتتلخ�ص بامل�شكالت املتعلقة
ب��ازدي��اد ع��دد ال��واف��دي��ن م��ن امل�سلمني �إىل بولندا .تثري هذه
الق�ضية م�شكالت ع��دي��دة ك��االن��دم��اج واالخ �ت�لاف الثقايف؛
فتغدو �أ�سئلة امل�ؤلف مريبة وحذرة ،ولكنها وا�ضحة يف خ�شية
طارِحها من تعاظم الوجود الإ�سالمي يف بالده؛ فرتاه مثال
يت�ساءل يف تخوف من وجود امل�سلمني« :هل �سي�ؤدي ذلك �إىل
اندماجهم ،وثباتهم على �إ�سالمهم املعتدل� ،أم �أنهم �سيحملون
�إىل البالد التي ت�ستقبلهم التطرف والإرهاب ،ويتحولون �إىل
�أ�صوليني �ضمن احتاد �إ�سالمي ي�شمل القارة العجوز �أكملها،
وهذا ما �سيعزز �أحالم ق�سم منهم ب�أ�سلمة �أوروبا؟» (�ص.)9:
ويُحاول امل�ؤلف التقاط ظاهرة املهاجرين امل�سلمني ،ودرا�ستها
�ضمن �سياق ال�ت�ج��ارب ال�غ��رب�ي��ة ،وح�سب ر�أي ��ه؛ ف�ه��ذا العمل
يُ�ساعد على املبادرة حلل هذه امل�س�ألة ،و�إدراك �ضرورة حماية
الأوروب� �ي�ي�ن م��ن �أخ �ط ��ار مم�ث�ل��ي الإ� �س�ل�ام امل �ت �ط��رف .ويجب
�إظهار كل اجلوانب املتعلقة بوجود امل�سلمني يف �أوروبا ،ومنها
بولندا؛ «فبذلك ميكن الوقوف يف وجه ت�سريع عجلة املزاج
املعادي للم�سلمني� ،أو اخل�ضوع ملروجي التعدد الثقايف الأعمى

يف �أوروبا� .إن عدم تفعيل �سيا�سة منا�سبة يف وجه امل�سلمني غري
املندجمني ،ميكن �أن يُ�س ِّبب ع��دم ا�ستقرار الأنظمة وال��دول
على م�ستويات خمتلفة» (�ص.)13:
ِّ
ُي��ؤك��د كو�شت�شيلنياك �أ َّن كتابه ُي�ث��ل حم��اول��ة ي�ت�ن��اول فيها
ب �� �ص��ورة ��ش��ام�ل��ة -ه �ج��رة امل���س�ل�م�ين يف ال���س�ن��وات الع�شرينامل��ا��ض�ي��ة ،وي �ق � ُّر ب�ب�ع����ض ال �ع�ث�رات ل �ع��دم ك �م��ال الإح �� �ص ��اءات،
وع��دم تكامل البحوث ال�سو�سيولوجية يف ه��ذا ال�ش�أن .لكنه
يرى �أن حماولته تر�سم مقاربة ،بدرجة ما ،للظاهرة املعقدة
التي يخلقها املهاجرون من البلدان امل�سلمة ،و�ست�شكل هذه
املقاربة دافعا لدرا�سات قادمة .و َي َرى �أ َّن مو�ضوع امل�سلمني يف
�أوروب��ا ي�ضع الباحث على مفرتق ط��رق .فمن جهة ،يتخوف
الأوروب �ي ��ون -ت�خ��وف��ا ل��ه م�سوغاته ح�سب ر�أي ��ه -م��ن ت��زاي��د
ن�شاطات املنظمات الإ��س�لام�ي��ة الإره��اب�ي��ة يف بلدانهم .ومن
ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ال ت��رغ��ب ب�ع����ض امل �ج �م��وع��ات امل���س�ل�م��ة ال��واف��دة
يف االن ��دم ��اج ب��امل�ج�ت�م�ع��ات امل���س�ت�ق�ب�ل��ة .وم ��ن امل �ث�ير للده�شة
واال� �س �ت �غ��راب -ك �م��ا ي ��ؤك��د امل ��ؤل ��ف� -أ َّن ع ��ددا م��ن العمليات
الإرهابية خططها و�أعدها م�سلمون ولدوا يف �أوروب��ا ،وتربوا
يف كنف الثقافة الغربية .ومن امل�ستغرب �أي�ضاً �أ َّن منهم من
يقاتل يف �صفوف امل�ج��اه��دي��ن املت�شددين يف ��س��وري��ا .وي�شري
�إىل �أن م��واج�ه��ة امل�سلمني ف�ئ��ات اجتماعية معينة يف بع�ض
البلدان يهدد وحدتها وا�ستقرارها ،وقد يف�ضي �إىل انفراط
عقدها االجتماعي ،وت�شظي جمتمعاتها .ويقدم امل�ؤلف بع�ض
عوار�ض ا�ضطراب املجتمعات الأوروبية ممثال بحركة بيغيدا،
التي ن�ش�أت يف �أمل��ان�ي��ا ،وق��ام��ت �ضد م��ا ت�سميه �أ�سلمة �أوروب ��ا،
معربة ع��ن خم��اوف الأمل ��ان م��ن ت��زاي��د ال�ت��أث�يرات الإ�سالمية
يف بالدهم .وي�ست�شف من كالم كو�شت�شيلنياك �أن وجود هذه
احلركة...وغريها من احلركات الكارهة للإ�سالم ،مرتبط
بتكاثر امل�سلمني يف القارة العجوزَ ،ب ْيد �أ َّن هذا الطرح يبدو
غري دقيق ،حتى ول��و ك��ان �صحيحا يف بع�ض جوانبه .فرمبا
� �س � َّرع ت��واف��د ال�لاج�ئ�ين م��ن ظ�ه��ور ه ��ذه احل��رك��ة ،ال�ت��ي ب��دت
�أنها �ضد امل�سلمني يف املقام الأول ،فهي يف جوهرها ،كحركة
ع�ن���ص��ري��ة ،ت�ن��اه����ض ه �ج��رة ال�ق��وم�ي��ات الأخ� ��رى �إىل �أمل��ان�ي��ا.

