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يف  امل�سمونة  الدينية  احلريات  -ومنها  ال�سمري  حرية 
كما  الأخرى،  املعاهدات  ويف  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  التفاقية 
املجموعة  بلدان  يف  عليها  امل�سادق  العاملية  والن�سو�ص  الإعالنات  يف 
الأوروبية- عبارة ي�سعب فهمها وتاأمينها بالطريقة نف�سها يف الدول املعنية 
كافة، كما ي�سعب اأن يكون لها العالقات ال�سمنية نف�سها لدى املنتمني اإىل 
ما  بني  الختالفات  جانب  فاإىل  والروحية.  الدينية  الأنظمة  خمتلف 
الفرن�سية،  الكني�سة والدولة على الطريقة  الف�سل« بني  بـ»نظام  ي�سمى 
والت�سريعات  بها«  املعرتف  »الديانات  اإىل  بالن�سبة  الت�ساحلي  والنظام 
الأكرث انفتاحًا، حيث تاأخذ الدولة على عاتقها املتطلبات الدينية لكل 
اجلماعات الروحية، اإىل جانب ذلك يجب اأن ن�سيف الختالفات داخل 
الثقافية  التاريخية،  للتقاليد  تبعًا  دولة  بكل  خا�ص  ن�سق  اأو  نظام  كل 

والدينية للمجتمع و/اأو للجماعة الروحية املعنية.

( نقل الن�ص من الفرن�سية. (
( اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة ليون الثانية )فرن�سا(.  (

 اأكادميي، ومرتجم لبناين، اأ�ستاذ الفل�سفة يف اجلامعة الأمريكية )بريوت(.
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ل نق�سد من خالل هذه امل�ساهمة التطرق لكل مظاهر هذه امل�ساألة، بل النظر 
اإلى خطوط تالقي الختالفات بني هذه الأنظمة، وداخل كل بلد معني حول و�ضعية 
امل�ضلمني واأحوال عبادتهم. اإننا ن�ضعى لإقامة حتليل تاريخي ومقارن لتقاليد البلدان 
الأوروبية املق�ضودة اأكرث من �ضواها بوجود الإ�ضالم، مع الأخذ بالعتبار وقع ال�ضياق 
العاملي والتطورات املتتابعة لنمو النزعة الراديكالية الإ�ضالمية منذ نهاية ال�ضبعينيات.

التقاليد من القرون الوسطى إلى اآلن

بلغ عدد امل�ضلمني يف اأوروبا عام 2007 حوايل )53( مليون ن�ضمة. منهم )16( 
مليونًا يف الحتاد الأوروبي: »5.5« ماليني يف فرن�سا، »3.5« ماليني يف اأملانيا، »1.5« 
مليون يف بريطانيا، ومليون يف هولندا واإيطاليا، اأي ما يوازي»7%« من �سكان اأوروبا)1(. 
اأوروبا  والإ�ضالم يف  الأديان عمومًا،  تناولت و�ضعية  التي  الدرا�ضات  ل تعطي معظم 
اإلى ظهور  اأ�ضلها -على الأقل-  خ�ضو�ضًا، الأهمية الالزمة لثقل التقاليد التي يعود 
منهما  ولكل  وال�ضرق،  الغرب  الو�ضطى بني جمموعني كبريين،  القرون  النق�ضام يف 
ال�ضيا�ضي.  والولء  الديني  الإخال�ص  بني  والربط  الروحي،  التنوع  اإدارة  يف  طريقته 
تطورت اأوروبا الغربية منذ بداية امل�ضيحية ونهاية الإمرباطورية الرومانية يف الغرب، 
)اأمري  ومبداأ  الروحية.  واجلماعة  ال�ضيا�ضية  اجلماعة  بني  للدمج  النزعة  باجتاه 
 Cujus( بالالتينية الأمري( املعرب عنه  الرعية هو دين  اأو: دين  واحد، دين واحد، 
التفتي�ص،  حماكم  اأ�ضل  يف  كان  الذي  التطور  هذا  ي�ضور   )Regio ejus religio
وخمتلف  الدينية  واحلروب  املعار�ضني،  ونفي  وا�ضطهاد  املعتقد،  بتغيري  والإلزام 
اأ�ضكال التع�ضب، التي مل تعرف نهاية لها اإل مع اخلروج عن النظام القدمي وجميء 
املجتمعات الدميقراطية الآخذة �ضيئًا ف�ضيئًا بالعلمنة. اأما البلدان الأوروبية يف اجلانب 
ال�ضرقي، فقد اأبدت يف ظل احلكم البيزنطي، كما العثماين واأباطرة رو�ضيا، ما اأطلق 
عليه دمييرتي كيت�ضيكي�ص )Dimitri Kitsikis( ا�ضم »قانون الإقليم الو�ضيط«، وما 
»كان على الدوام اعرتافًا مبختلف العقائد، لكن ب�ضرط اأن يدفع ال�ضكان من الديانات 
الأخرى، غري ديانة الدولة، �ضريبة خا�ضة. يف الدول الإ�ضالمية كانت هذه ال�ضريبة 

)1( يعي�ص حاليًا قرابة )53( مليون م�سلم يف اأوروبا، انظر:
 [archive], Zentralinstitut Islam-Archiv-Deutschland, 2007.

محمد شريف فرجاني      ترجمة: جورج كتورة



اإلسالم في أوروبا: سياسات متباينة  

المسبــار4

)�سريبة  اأو   )Kephalaeion( هي  البيزنطية  الإمرباطورية  يف  )اجلزية(.  هي 
الرو�ضية،  الإمرباطورية  امل�ضيحيني. يف  ال�ضكان غري  على  وكانت حت�ضب  الروؤو�ص(، 
ل�ضريبة  يخ�ضعون  امل�ضيحيني  غري  كان  ع�ضر،  ال�ضابع  القرن  منذ  املحتلة  و�ضيبرييا 
تقدم ب�ضكل فراء)2(. من هنا نلحظ وجود ف�ضل بني النتماء الديني والولء ال�ضيا�ضي. 
وعبارة امللك لوي�ص الرابع ع�ضر ال�ضهرية »ملك، عقيدة، قانون« التي األهمت ممار�ضة 
عديد من الأمراء يف الغرب يف ظل النظام القدمي، كانت غري معروفة يف تقاليد هذه 
املنطقة قبل تطهريات الع�ضور احلديثة، التي ا�ضتلهمت اإغراء بع�ص النماذج الغربية. 
وهذا هو ال�ضبب الأ�ضا�ضي الذي يف�ضر الختالف بني قدر امل�ضلمني واليهود يف اأوروبا 
الغربية بعد حروب ال�ضرتداد، وقدر الإ�ضالم بعد �ضعفه يف البلقان ويف البلدان ذات 
التقليد الأرثوذك�ضي. يف احلالة الأولى اأجربت حماكم التفتي�ص امل�ضلمني واليهود على 
الختيار بني التحول اإلى امل�ضيحية، اأو الرحيل اأو املوت. ويف احلالة الثانية تبدل و�ضع 
ال�ضيطرة  حتت  وقعوا  اأو  اأقلوية،  جماعات  اإلى  حتولوا  م�ضيطرة،  ملة  من  امل�ضلمني. 
مبوجب احلقوق والإلزامات التي فر�ضها الأمراء البيزنطيون، والرو�ص والعثمانيون 
على هذه اجلماعات. �ضحيح اأنهم تعر�ضوا للتمييز، لكن مت تقبلهم وحمايتهم طاملا 
كان ولوؤهم لالأ�ضياد اجلدد فوق كل �ضبهة. رمبا يف�ضر هذا الفرق احلايل بني اإ�ضالم 
الإمرباطورية  اإرث  هو  فالأخري  ال�ضرقية.  واأوروبا  البلقان  واإ�ضالم  الغربية  اأوروبا 
العثمانية، و�ضنيعة ح�ضور متوا�ضل منذ الع�ضور الو�ضطى؛ اأما الأول فال عالقة له مع 
الوجود املا�ضي يف اإ�ضبانيا )طيلة ثمانية قرون( ويف جنوب اإيطاليا وجنوب فرن�ضا. 
فاإذا ما ا�ضتثنينا »الغربيني بالأ�ضل« الذين اعتنقوا الإ�ضالم، فاإن ال�ضكان امل�ضلمني يف 
البلدان الغربية هم من املهاجرين يف فرتة ما بعد ال�ضتعمار. والأهوال التي ارتبطت 
ب�ضيا�ضات »التطهري العرقي« الذي تال انهيار الحتاد ال�ضوفيتي، والدول التي كانت 
تدور يف حموره، ويف يوغو�ضالفيا �ضابقًا، مل تغري �ضيئًا من التجذر التاريخي لالإ�ضالم 
يف البلقان ويف بلدان اأخرى يف اأوروبا ال�ضرقية. وكذلك فاإن اإقامة امل�ضلمني يف البلدان 
فرن�ضا  مثل  القدمية  ال�ضتعمارية  احلوا�ضر  يف  �ضيما  ل  ال�ضبعينيات،  منذ  الغربية 
وبريطانيا، مل تفلح كليًا يف جعلهم ين�ضون و�ضعيتهم ك�ضكان اأ�ضليني من امل�ضتعمرات 

القدمية.

)2( Dimitri Kitsikisi: L’Empire ottoman PUF, Paris 41-42.
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اإلسالم في الغرب وإرث التقاليد االستعمارية

قد تعترب �ضيا�ضات فرن�ضا وبريطانيا وهولندا جتاه الإ�ضالم ا�ضتمرارًا ل�ضيا�ضتهم 
ولل�ضعوب  للبلدان  املبا�ضرة  الإدارة  حبذت  طاملا  فرن�ضا  ف�ضيا�ضة  ال�ضتعمارية. 
الفرن�ضية  الثقافة  تعترب  م�ضبقة،  مركزية  اإثنية  فكرة  على  تقوم  وكانت  امل�ضتعمرة. 

مبثابة املرجعية املطلقة للنزعة الكونية. فكان على �ضكان امل�ضتعمرات الختيار بني:

»اجلمهورية أ(  يف  كونّيني«  »مواطنني  لي�ضبحوا  اخلا�ضة  ثقافتهم  عن  التخلي 
مثل  �ضيء  بكل  ويقومون  وياأكلون  ويلب�ضون  ويعملون  ويفكرون  يتكلمون  الكونية«، 
املواطن الفرن�ضي »الكوين« قبل التوق، فرديًا، للحقوق العاملية لالإن�ضان واملواطن.

 اأو و�ضعية ال�ضكان الأ�ضليني الذين يحتفظون بثقافتهم اخلا�ضة، ويق�ضون بذلك ب( 
الأ�ضليني  ال�ضكان  اإدارة  ومتّر  واملواطن«،  الإن�ضان  »حقوق  وعن  »الكونية«  عن 
الذين يرف�ضون التماثل الفردي عرب »ممثلني« ل يعود اختيارهم اإلى ال�ضكان اأو 
اجلماعات املعنية، بل يختارهم »مكتب ال�ضكان الأ�ضليني«، »مكتب العرب« بالن�ضبة 
ل�ضمال اأفريقيا)3(، وغالبًا ما يتكون هذا املكتب من ع�ضكرّيني ومن ممثلني لرجال 
الدين الكاثوليك، فقد كانت معرفتهم بال�ضكان املعنيني وبثقافتهم، جتعل منهم 
»خرباء« يف اإدارة �ضوؤون ال�ضّكان الأ�ضليني. اإنهم اأ�ضخا�ص موؤهلون للم�ضاعدة يف 
الإدارة العتماد عليهم من  باإمكان  الذين  الأ�ضليني اجليدين«  »ال�ضكان  اختيار 

اأجل ب�ضط النظام ال�ضتعماري.

فلم  النتداب،  اأو  الو�ضاية  نظام  اإلى  املبا�ضرة  الإدارة  نظام  النتقال من  اأما 
اأ�ض�ص ال�ضيا�ضة ال�ضتعمارية الفرن�ضية. بل اإن هذه املبادئ �ضت�ضتمر حتى  ور كليًا  يطِّ
يف اإدارة الإ�ضالم يف فرن�ضا. يتحدر امل�ضلمون يف فرن�ضا من املغرب ومن امل�ضتعمرات 

)3( املكاتب العربية، هي هياكل اإدارية اأوجدتها فرن�ضا بعد احتالل اجلزائر عام 1830. وقد جاءت بقرار وزاري �ضدر يف فرباير )�ضباط( 
1844، جاعلة لكل واحدة من الفرق الع�ضكرية الثالث اإدارة لل�ضوؤون العربية، وبها تتعلق هذه املكاتب التي اأقيمت يف كل الدوائر ويف مراكز 

الحتالل. ومت حتديد تنظيم هذه املكاتب مبوجب من�ضور �ضدر يف 21 مار�ص )اآذار( 1867 عن ماك ماهون.
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اأفريقيا ال�ضوداء، وقد ارتفع عددهم يف اأقل من خم�ضني �ضنة من ب�ضع  القدمية يف 
مئات من الآلف اإلى �ضتة ماليني، يحمل اليوم غالبيتهم اجلن�ضية الفرن�ضية، وم�ضلمو 
اإدارتهم  كانت  فعل  ردة  واأول  الأم�ص،  الأ�ضليني يف  ال�ضكان  �ضوى  يكونوا  الهجرة مل 
على اأ�ضا�ص ما كان يف النظام ال�ضتعماري. ا�ضتعاد رجال الأمن ورجال الدين، الذين 
خدموا يف امل�ضتعمرات، اخلدمة يف اإدارة مراكز جتمع العمال املهاجرين، اأو ليكونوا 
واإعداد  الإدارة  مهام  لهم  اأوكلت  الذين  الكفاءة«  اأ�ضحاب  »الأ�ضخا�ص  من  جزءًا 
الفريق الذي �ضيهتم مب�ضائل الهجرة عمومًا والإ�ضالم خ�ضو�ضًا: اإدارة اأماكن التجمع 
وخمتلف البنى التي تخت�ص بال�ضكان من اأ�ضل اأجنبي، ومنهم امل�ضلمون، تاأليف جلان 
اإقليمية من اأجل اإدماج ال�ضكان املهاجرين، اتباع اإجراءات عرب حماولت متعددة من 
اأوكل ذلك  اإعداد »كادرات الإ�ضالم« )وقد  اإقامة جهاز متثيلي مل�ضلمي فرن�ضا،  اأجل 
اإلى اجلامعات واملعاهد الكاثوليكية( كل ذلك يظهر �ضعوبة طّي ال�ضفحة على الإدارة 
ال�ضتعمارية لالإ�ضالم. حتى لو كانت فرن�ضا قد اأحدثت قطيعة مع النظرة اليعقوبية 
لتنفتح على »احلق بالختالف« وعلى نوع من التعددية الثقافية، وذلك لعوامل متعددة 
منها: �ضغط املوؤ�ض�ضات الأوروبية وانت�ضار الت�ضورات الليربالية التي تتحكم بالعوملة 
وبالتكون الأوروبي؛ فاإن هذا التطور يبدو –اأحيانًا- مبثابة عودة اإلى التفكري اليعقوبي، 
الإقليمية«.  »وللحالت  ال�ضتعمارية  الإدارة  عن  املوروثة  التقليدية  الت�ضورات  واإلى 
تظهر النقا�ضات الأخرية حول الهوية الوطنية، واحلملة التي تقوم بها بع�ص التيارات 
�ضد ما يعتربونه »اأ�ضلمة فرن�ضا«، ل �ضيما بعد العتداءات التي قام بها م�ضلمون اأو 

متت با�ضم الإ�ضالم، تظهر الت�ضنج الذي يرتكز –اأ�ضا�ضًا- على الإ�ضالم وامل�ضلمني.

مع  املبا�ضر  غري  احلكم  منط  فكان  للم�ضتعمرات،  بريطانيا  اإدارة  منط  اأما 
اختالفات بني الدول املرتبطة بالتاج الربيطاين. يقوم التقليد ال�ضتعماري الربيطاين 
»اأعراق«  مبثابة  الب�ضرية  واملجموعات  ال�ضعوب  خمتلف  يعترب  ثقافوي  ت�ضور  على 
ت�ضعر  مل  ال�ضبب  لهذا  عاملية.  اأو  كونية  منها  واحدة  ثقافة  ول  اخلا�ضة  ثقافتها  لها 
احلركة ال�ضتعمارية الربيطانية باأنها ملزمة بالقيام بحركة حت�ضريية جتاه �ضعوب 
م�ضتعمراتها. اإنه نوع من الالمبالة يتقارب للوهلة الأولى مع الت�ضامح، لكنه ينطلق 
�ضعوب  يعترب  الذي  التفوق  اأو  ال�ضتعالء  عقدة  ومن  العرقي،  التمييز  من  �ضكل  من 



محمد شريف فرجاني      ترجمة: جورج كتورة

7 المسبــار

محمد شريف فرجاني      ترجمة: جورج كتورة

الثقافات الأخرى �ضعوبًا غري قادرة على الندماج بالثقافات الربيطانية. مل يحاول 
هذا ال�ضتعمار اأن يقلب البنى التقليدية يف البلدان التي �ضيطر عليها، مف�ضاًل –على 
العك�ص من ذلك- توطيد هذه البنى ليوؤمن �ضيطرته على الرتاتبيات التقليدية التي 
تعترب احلر�ص املوؤمتن، اإلى جانب اللعب على النتماءات الأقلوية. يف هذا الإطار مل 
يكن يوجد ل حق، ول حقوق  كونية لفر�ضها اأو  لتقوم قاعدة لالإق�ضاء اأو الإدماج: فلكل 
اأو دينية مرجعياتها املعيارية، وموؤ�ض�ضاتها، وت�ضورها   »عرق« ولكل جمموعة عرقية 
للقانون اأو للحقوق التي على الإدارة ال�ضتعمارية احرتامها، طاملا مل يتعار�ص ذلك مع 
تعاي�ص املجموعات اأو اجلماعات، وطاملا مل يوؤّد ذلك –اأي�ضًا- اإلى النيل من النظام 
ال�ضتعماري. لقد مت التعامل مع ال�ضعوب امل�ضلمة التي خ�ضعت لال�ضتعمار الربيطاين 
بالطريقة التي مّت التعامل بها مع معتنقي الأديان الأخرى، اأي على قاعدة »الت�ضامح 
الربيطانية  ال�ضتعمارية  الإدارة  وابتدعت  املت�ضاحمة«.  »العن�ضرية   اأو  العن�ضري« 
بـ»القانون املحمدي« على غرار ما فعلته الإدارة ال�ضتعمارية يف  يف الهند ما يعرف 

اجلزائر مع  اإر�ضائها »القانون امل�ضلم«)4(.

الغرباء  الرعايا  جتاه  العظمى  بريطانيا  �ضيا�ضة  الت�ضور  هذا  اأْلَهَم  طاملا 
بـ)25000(  امل�ضلمون. مت تقدير عدد هوؤلء  لها على اختالفهم، ومنهم  اخلا�ضعني 
عام  بحدود  وت�ضاعف  عام1991،  مليون  اإلى  العدد  ارتفع  وقد   ،1951 عام  ن�ضمة 
2011، على ما يقول فيليب لوي�ص)5(. حتى عام 1980، مل يتحرر هوؤلء –اأ�ضا�ضًا- من 
امل�ضتعمرات الربيطانية القدمية، خ�ضو�ضًا من باك�ضتان وجنوب �ضرق اآ�ضيا )قرابة 
اأمام  كما  املهاجرين،  اأمام  الأوروبية،  البلدان  باقي  يف  احلدود  اإغالق  اإن   .)%75
طالبي اللجوء، قد جعل عديد املهاجرين وطالبي اللجوء يتوجهون اإلى بريطانيا من 

كل البلدان الإ�ضالمية، ومنها بلدان املغرب وال�ضرق الأو�ضط. 

)4( Jean Robert Henry, La doctrine coloniale du droit musulman algerien, Paris : Editions du Centre national de 
la recherche scientifique, 1979.

 ،Islamic Britain، I.B. Tauris، Londres اأ�ضدر  وقد  لييد�ص.  جامعة  يف  الدينية  الدرا�ضات  لوي�ص  فيليب  يدّر�ص   )5( 
 .1994

اأخذت هذه املعطيات من مقالته:
«Communautés musulmanes en Grande Bretagne: De la marge au Coeur du système ? », الصادرة في L’Islam dans 
un espace laique, IHESI, Paris, 2000, pp. 94-104.



اإلسالم في أوروبا: سياسات متباينة  

المسبــار8

وتتعامل  مهمة  ذاتية  با�ضتقاللية  تتمتع  بجماعات  ال�ضعوب  هذه  انتظمت 
ن�ضاط  اإلى  اللجان  هذه  تاأ�ضي�ص  يعود  متثلها.  جلان  خالل  من  العامة  ال�ضلطات  مع 
الزعماء واملنا�ضلني، الذين طالبوا بحقوق معرتف بها يف الديانات الأخرى. طالت 
مطالبهم املجالت العبادية )بناء امل�ضاجد، الحتفال بالأعياد الدينية، نظام غذائي 
خا�ص يف املطاعم العامة، جعل املواقيت املدر�ضية ويف العمل متنا�ضبة مع املمار�ضات 
اإلخ(، تنظيم حياة امل�ضلمني على  العبادية مثل ال�ضلوات و�ضيام �ضهر رم�ضان و... 
قاعدة التقاليد القدمية الدارجة يف بلدانهم الأ�ضل )ل �ضيما ما يتعلق منها بطريقة 
خا�ص  بتعليٍم  واحلق  اجلن�ضني(،  بني  والف�ضل  الأمومي،  والنظام  »الأزياء«  اللب�ص 
منافية  تعترب  التي  الدرو�ص  من  امل�ضلمني،  التالميذ  اإعفاء  )مع  العامة  املدار�ص  يف 
بتالمذة  اأ�ضوة  بامل�ضلمني  خا�ص  ديني  تعليم  واإقامة  الإ�ضالمية،  والأخالق  لالإميان 
�ضائر الطوائف الأخرى( اأو يف املدار�ص اخلا�ضة. ثم اتخذت هذه اللجان اأكرث فاأكرث 
بعدًا �ضيا�ضيًا. ومن »احتاد املنظمات الإ�ضالمية« يف ال�ضتينيات -وكان جمرد اأداة ربط 
وتوا�ضل مع ال�ضلطات العامة– مت النتقال عام 1991 اإلى املطالبة »بربملان اإ�ضالمي«، 
الثقايف  »املجل�ص  خلق  اإلى  الربيطانيني  امل�ضلمني  بتمثيل  املطالبة  اأدت   1997 ويف 
الإ�ضالمي يف بريطانيا« الذي ي�ضبه -على ما يقول فيليب لوي�ص- »اجل�ضم التمثيلي« 
للجماعات امل�ضلمة. مع اأن امل�ضلمني ما زالوا بعيدين من احل�ضول على احلقوق نف�ضها 
قبل  من  �ضاغية  اآذانًا  لقيت  قد  امل�ضرية  هذه  فاإن  مواطنيهم،  �ضائر  بها  يتمتع  التي 
لالأقليات  امل�ضمونة  باحلقوق  للم�ضلمني  العرتاف  بداأت  التي  الربيطانية  ال�ضلطات 
الأخرى. وما مل يكن منط الإدارة هذا لالإ�ضالم ل ي�ضكل قطيعة مع التقليد اجلماعوي 
املبا�ضر  ن�ضق احلكم غري  غريبًا عن  نظامًا  لي�ص  فهو  الأجنلو– �ضاك�ضوين،  للنظام 
الذي متيز به ال�ضتعمار الربيطاين. وقد جاءت اأحداث يوليو )متوز( عام 2005 يف 

لندن لتهز تقليد الت�ضامح الطويل على قاعدة اأمنوذج التعددية الثقافية الربيطانية.

اأما النمط الثالث من اإدارة الإ�ضالم، الذي يندرج حتت املمار�ضة ال�ضتعمارية، 
كان  ما  اإل  م�ضتعمراته  من  يهمه  يكن  مل  والذي  هولندا،  مار�ضته  الذي  النمط  فهو 
الدينية  للتقاليد  الحرتام  اإبداء  مع  القت�ضادي،  ال�ضتغالل  زاوية  حتت  يندرج 
والثقافية وال�ضيا�ضية. وبعد اأن اأ�ضبحت هولندا بلدًا يوؤوي مهاجرين، اأعادت معاملة 
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�ضكانها من اأ�ضول اأجنبية، ومنهم امل�ضلمون الذين يتحدرون من اأ�ضول �ضورينامية، 
يف  ال�ضعوب  جتاه  �ضابقًا  اأبدتها  التي  نف�ضها  الالمبالية  باللتفاتة  وتركية،  ومغربية 
م�ضتعمراتها. فقط مع عملية ا�ضتقرار املهاجرين، بداأت ال�ضلطات العامة، بدءًا من 
عام 1980، بالقطيعة مع هذه الالمبالة. اإن »�ضيا�ضة الدمج مع احلفاظ على الهويات 
املنف�سلة«)6(، ملختلف ال�ضعوب، والتي مت تبنيها يف هذا ال�ضياق، واإن حاولت تو�ضيع 
نظام »الركائز« اإلى اجلماعات املتاأتية عن الهجرة، هي اأبعد من اأن متثل قطيعة مع 
الت�ضورات املوروثة من ال�ضيا�ضة ال�ضتعمارية. لكن جتدر الإ�ضارة اإلى اأنه بعد اغتيال 
هولندا  راحت  مغربي،  اأ�ضل  من  اإ�ضالمي  يد  على  غوغ  فان  تيو  ال�ضينمائي  املخرج 

تت�ضاءل حول �ضالحية نظام »الركائز« هذا.

يتحدرون  م�ضلمني  فيها  جند  حيث  الأخرى،  الأوروبية  البلدان  يخ�ص  وفيما 
من هجرات ما بعد ا�ضتعمارية -مثل اأملانيا والبلدان الإ�ضكندنافية: بلجيكا و�ضوي�ضرا 
الإ�ضالم  جتاه  �ضيا�ضتها  اأن  -اأي�ضًا-  جند  واإ�ضبانيا-  واإيطاليا  واليونان  والنم�ضا 
وامل�ضلمني ل تتاأتى من ا�ضتمرارية ملمار�ضة ا�ضتعمارية يف بلدان اإ�ضالمية. بع�ضها ل 
-على  �ضيطرا  اللذين  واإيطاليا  اإ�ضبانيا  مثل  الآخر  وبع�ضها  لها؛  ا�ضتعماري  ما�ضي 
يتميز  العهد،  حديثة  اإليها  الهجرة  وحيث  وليبيا،  املغرب  من  اأجزاء  على  التوايل- 
ب�ضيا�ضة يغلب عليها ثقل الكني�ضة يف تاريخها املا�ضي واملعا�ضر، اأو امل�ضاكل ال�ضو�ضيو- 
اأن  نالحظ  ذلك  مع  ال�ضتعمارية.  املمار�ضات  عليها  تغلب  مما  اأكرث  اقت�ضادية، 
التاريخية  بالبلدان ذات العالقة  التي كانت حم�ضورة -حتى الآن-  الإ�ضالموفوبيا، 
ال�ضلبية مع عوامل الإ�ضالم، باتت تنزع للتو�ضع يف كل البلدان الأوروبية: وما يعزز هذه 
النزعة هو ما ن�ضهده من اأمثلة، منها ال�ضتفتاء حول بناء املاآذن يف �ضوي�ضرا، وردود 

الفعل املتتابعة على حماولت القتل التي يقرتفها بع�ص امل�ضلمني، وبا�ضم دينهم.

)6( انظر مقالة:
Johannes J. G. Jansen «L’islam et les droits civiques aux Pays-Bas» et celui de Han
 Entzinger «L’immigration aux Pays-Bas: du pluriculturlaisme à l’intégration» in Musulmans en Europe, Actes 
Sud, Arles, 1992 (respectivement pp. 55-72 et pp. 35-54).
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وضعية األديان والنماذج االجتماعية السياسية

اإن الختالفات بني التقاليد ال�ضتعمارية التي اأثرت وما زالت توؤثر يف ال�ضيا�ضة 
النماذج  عن  غريبة  لي�ضت  الأوروبية،  البلدان  بع�ص  يف  وامل�ضلمني  الإ�ضالم  جتاه 
ال�سو�سيو– �ضيا�ضية اخلا�ضة بكل بلد، وبالو�ضعية التي حتتفظ بها لل�ضاأن الديني يف 

كل اأمنوذج.

يتجذر الأمنوذج الفرن�ضي، الذي يعرف بالأمنوذج التماثلي، يف ال�ضريورة التي 
اأتاحت لفرن�ضا اأن حتقق وحدتها. اإن اندماج الأقاليم وخمتلف ال�ضعوب التي ت�ضكل 
فرن�ضا، قبل اأن ت�ضبح قوة ا�ضتعمارية، اإمنا ي�ضتند اإلى رف�ضها الفكرة )اجلماعوية( 
)Communautarisme(. يعود الف�ضل بتبني فرن�ضا لهذا الأمنوذج اإلى اليعقوبية، 
التي �ضيطرت على باقي تيارات الثورة. يف البداية، كانت اجلمهورية الواحدة وغري 
املق�ضمة تعترب يف تعار�ص مع انتماء مواطنيها لأي جماعة اأخرى. وقد بلغ هذا الجتاه 
�ضيا�ضية،  �ضفته:  كانت  اأيًا  جمعية-  -اأو  تنظيم  وكل  جتمع،  اأي  منع  معه  اأريد  حدًا 
العامة  ال�ضلطات  اإل  اأن يكون يف فرن�ضا  اأو ثقافية. فال يجب  اإقليمية  مهنية، دينية، 
وخدماتها، هذا من جهة، والأفراد/ املواطنون الأحرار واملت�ضاوون، من جهة اأخرى. 
ا�ضطدم هذا امل�ضروع مبقاومة اجلماعات التي وجد فيها اأع�ضاء اجل�ضم الجتماعي 
ت�ضامنات كانت �ضرورية، ل �ضيما اأّن الثوريني الذين اأرادوا الق�ضاء عليها كانوا، من 
جهة، عاجزين عن ا�ضتبدالها بني ع�ضية و�ضحاها، وكانوا، من جهة اأخرى، معار�ضني 
الإ�ضالح  من  عقود  ب�ضعة  الأمر  ا�ضتغرق  وقد  الت�ضامن.  من  جديدة  اأ�ضكال  لن�ضاأة 
واملعارك �ضد عودة مظامل النظام القدمي، وقد زادتها حّدة الليربالية املولدة لأ�ضكال 
غري م�ضبوقة من الإق�ضاء، كي يعي اجلمهوريون اأهمية الأحزاب ال�ضيا�ضية والنقابات 
والروابط واجلمعيات، وخمتلف اأ�ضكال اإعادة التجمع، حتى ي�ضتعاد اإحياء اجلمهورية 

والدفاع عنها. 

وبعد ا�ضتعادتها مع نهاية القرن التا�ضع ع�ضر، حافظت اجلمهورية على اإلهامها 
»الت�ضامنات  وملحاربة  ا�ضرتاتيجيتها.  غريت  لكنها  للجماعوية،  املناه�ص  اليعقوبي 
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الآلية« يف النظام التقليدي، طرح خيار »الت�ضامنات الع�ضوية« الأكرث جاذبية والأكرث 
فاخلدمات  الثالثة:  اجلمهورية  اختارته  الذي  الطريق  هو  وهذا  للمواطنني،  اإبهاجًا 
العامة، واجلمعيات، والنقابات وخمتلف اأ�ضكال التنظيم الدميقراطية، هي املوجهات 
وحتى  القدمية.  تهمي�ص  اإلى  الأمر  بها  انتهى  التي  اجلديدة  الت�ضامنات  هذه  اإلى 
تتحا�ضى هذه الأخرية الختفاء، كانت ملزمة وبعد عقود عدة من املعار�ضة امل�ضتندة 
ي�ضهد  واحلداثة.  الدميقراطية  اإلى  تعود  اأن  والرجعية،  القدمية  الت�ضورات  اإلى 
البنى  تطور  اإلى جانب  الكني�ضة  موؤ�ض�ضات  تطور  من  ن�ضهده  ما  ال�ضريورة  على هذه 
العائلية وبنى املن�ضاآت اأي�ضًا. ويف هذا الإطار مت حل امل�ضاألة الدينية يف هذه الروحية 
ع اجلمهورية وقتها يف حماربة الكني�ضة، واأيديولوجيتها والبنى  نف�ضها: وبدل اأن ت�ضيِّ
التي توؤمن لها ا�ضتمراريتها، انف�ضلت عنها كليًا مع اللتزام »بتاأمني حرية ال�ضمري« 
العامة،  اخلدمات  خالل  من  عاتقها،  على  تاأخذ  واأن  العبادة«،  حرية  و»�ضمانة 
امل�ضتعمرات،  يف  ال�ضيا�ضة  تقم  مل  الجتماعي.  الرابط  لدوام  الالزمة  ال�ضمانات 
والأقاليم يف اخلارج بقطيعة كلية مع هذه ال�ضرتاتيجية. اإن اجلمهورية، التي �ضللتها 
اأن تطور اخلدمات العامة واأ�ضكال التنظيم  احلركة ال�ضتعمارية، مل حتاول بالطبع 
الدميقراطية التي كان باإمكانها اأن تهم�ص الت�ضامنات التقليدية، واأن حتث »ال�ضكان 
اأتيحت  قد  الإمكانية  فاإن  ذلك،  مع  املواطنني.  و�ضعية  اإلى  الرتقاء  على  الأ�ضليني« 
لهوؤلء الذين بطرقهم اخلا�ضة، اأو ل نعلم باأي قدر خا�ص، قد تو�ضلوا للتخل�ص من 
البنى التقليدية، واأرادوا اأن ي�ضبحوا مواطنني يف اجلمهورية، متخلني عن كل نزعة 

اإقليمية اأو جتزيئية.

اأن  ودون  النظر،  تعيد  بداأت اجلمهورية  منذ  مركزية  الإ�ضالم حقيقة  اأ�ضبح 
تعلن ذلك، باأمنوذج الدمج الجتماعي فيها. فمنذ »الثالثينيات املجيدة« وبتاأثري من 
حركة مايو )اأيار( 1968 واإغراء الأمنوذج الأمريكي، مل تعد النزعة اليعقوبية حتظى 
اإبان حكم فالريي  الإن�ضان  الأوروبية حلقوق  الوثيقة  اإعالن  القدا�ضة. ومنذ  برائحة 
بداأ  العوملة،  وتاأثريات  الأوروبي  التكون  وت�ضارع   ،)1981-1974( دي�ستان  جي�سكار 

�ضياق الأزمة الذي مل ت�ضهد نهايته بزيادة املوقف حراجة.

محمد شريف فرجاني      ترجمة: جورج كتورة
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اإلسالم في المشهد الفرنسي

مر اندراج الإ�ضالم يف امل�ضهد الفرن�ضي يف ثالث مراحل:

مثل أ(  مهم�ضًا،  كان  اأنه  مع  الإ�ضالم،  مع  التعامل  مت  الثانية:  العاملية  احلرب  قبل 
حرية  و�ضمان  ال�ضمري،  حرية  تاأمني  يف  نف�ضها  وبالرغبة  القائمة،  الديانات 
اإن�ضاء  التمييزي  غري  املوقف  هذا  على  ي�ضهد  وقد  ملعتنقيه.  بالن�ضبة  العبادة 
اإر�ضاديات اإ�ضالمية يف اجلي�ص منذ العام 1914 ومع و�ضول اأوائل امل�ضلمني اإلى 
فرن�ضا واملجّندين من اأجل »الدفاع عن الوطن الأم«، واإن�ضاء »موؤ�ض�ضة املقد�ضات 
الإ�ضالمية« اأثناء احلرب العاملية الأولى، وبناء م�ضجد باري�ص يف الع�ضرينيات، كل 

ذلك قد ي�ضهد على هذا املوقف غري الآخذ بالتمييز.

1970 وما خال وجود »احلركيني )املتطوعني( يف ب(  الثانية و�ضنوات:  بني احلرب 
اجلي�ص الفرن�ضي من �ضمال اأفريقيا«، املعرتف بهم باأنهم »فرن�ضيون م�ضلمون«، 
اإخوتهم يف الإميان )املهاجرون(، كان ينظر  به  اأ�ضواأ مما يتمتع  ولكن بو�ضعية 
ون للعودة  اإلى وجود الإ�ضالم ويدار، كما ينظر اإلى املهاجرين املوقتني الذين ُيعدِّ
اأرادوا وكانت لديهم  اإذا  اإل  اأو �ضهرهم،  اإدماجهم  اإلى بلدانهم الأ�ضل، ل ليتم 
الو�ضائل اخلا�ضة بهم، كما هو احلال بالن�ضبة لل�ضكان الأ�ضليني يف امل�ضتعمرات.

للهجرة، ج(  الر�ضمي  والإيقاف  القت�ضادية  الأزمة  اأ�ضهمت  ال�ضبعينيات:  منذ 
الن�ضاء  با�ضتجالب  امل�ضلمني يف احلوا�ضر، وقد قاموا  املهاجرين  اإقامة  بت�ضريع 
باأمنوذج  النظر  اإعادة  مع  الإقامة  هذه  ترافقت  العودة.  فكرة  راف�ضني  والأولد 
الدمج الجتماعي الفرن�ضي، وقد عانت اإدارة الإ�ضالم يف هذه املرحلة، من اإعادة 
النظر هذه، ومن النتائج ال�ضلبية والرتدد وال�ضكوك، وهذا ما متيزت به �ضيا�ضة 
ال�ضلطات العامة يف هذا املجال. اأدت اأزمة اخلدمات العامة وتراجع الت�ضامنات 
�ضد  ال�ضراع  اأجل  من  الدينية؛  املوؤ�ض�ضات  اإلى  اللجوء  اإلى  العامة  بال�ضلطات 
من  الديانات  اأفادت  ثم  الجتماعي«.  »الت�ضدع  اآلم  من  وللتخفيف  الإق�ضاء 
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العودة ومن الإعانات التي تلقتها، لتوؤكد جتذرها التاريخي وح�ضورها وتاأثريها 
الثقايف وال�سيا�سي. 

الإ�ضالم، وهو من الديانات املوجودة حديثًا، كان مو�ضع متييز ُبرر مبوقفه من 
العلمنة، التي مل يهتم بها يف عالقاته مع »الديانات املتاأ�ضلة«. مع ذلك، من املهم اأن 
ن�ضري اإلى ما ح�ضل من تقدم منذ نهاية الثمانينيات، ويف معر�ص الندماج ال�ضيا�ضي 
للم�ضلمني. ي�ضار ب�ضكل خا�ص اإلى ح�ضورهم بني من مت انتخابه –على امل�ضتوى املحلي 
فيما  واأي�ضًا  احلكومة.  يف  الوطني– وحتى  امل�ضتوى  دون  لكن  والأوروبي،  والإقليمي 
التمييز قد ا�ضتمر،  يتعلق بامل�ضائل املرتبطة بال�ضعائر واحلريات الدينية، فاإذا كان 
فاإن ذلك كان حدثًا ل قانونًا، ويعود تف�ضريه اإلى املقاومات الثقافية املالزمة للمجتمع 

الفرن�سي، ولكن –اأي�ضًا- اإلى ال�ضياق العاملي وحقائق الإ�ضالم.

اإلسالم في أوروبا: الفيدرالية والجماعوية

ل عالقة للت�ضور الفرن�ضي للدولة – الأمة وللتطورات التي عرفها هذا الت�ضور 
مع خمتلف اأ�ضكال الفدرالية واجلماعوية، التي يتميز بها عديد من البلدان الأوروبية. 
اأوروبية  بلدان  يف  لها  التي  الو�ضعيات  عن  تختلف  فرن�ضا  يف  الأديان  و�ضعية  اإن  ثم 
اأخرى. واإلى هذه الختالفات يجب اأن ن�ضيف –اأي�ضًا- الختالفات املتعلقة باأهمية 
الدينية،  للموؤ�ض�ضات  به  يعرتف  الذي  ال�ضو�ضيو– �ضيا�ضي  والدور  العامة،  اخلدمات 
ومكانة النتماءات الدينية يف الف�ضاء العام، واحلدود والعالقات بني ما هو عام وما 
فاعلة على  تاأثريات  لها  يكون  اأن ل  لهذه الختالفات  اإلخ، ول ميكن  و...  هو خا�ص 

الإ�ضالم وامل�ضلمني)7(.

)7( لتحليل اأ�ضباب ومندرجات ونتائج هذا اخليار، راجع مقالتي:
 «L’évolution de la politique religieuse de la France et la place de l’islam» dans CAHIERS DU MILLENAIRE 
3, no23 du 20/06/01, pp. 67-77.
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بريطانيا

يف بريطانيا لطاملا جتاهلت الإدارة اجلماعاتية امل�ضلمني. وكان ل بد من انتظار 
النتماءات  بح�ضب  مبنية  الآن  حتى  كانت  جماعات  يف  اأنف�ضهم  امل�ضلمون  ينظم  اأن 
القومية لبلدان املن�ضاأ، حتى يبداأ النظام باإعطائهم بع�ص احلقوق املعرتف بها ل�ضائر 
لهم  اأعطيت  الذين  اأو  الربيطانية،  اجلن�ضية  اكت�ضبوا  الذين  وامل�ضلمون  الأقليات. 
بحكم ولدتهم يف بريطانيا، قد جنحوا يف انتخاب ممثلني اأخذوا على عاتقهم وعلى 
امل�ضتوى املحلي الدفاع عن حقوقهم. يعترب فيليب لوي�ص، وقد نقلنا عنه فيما �ضبق، اأنه 
بحدود عام 1990 كان ثمة )160( م�ضت�ضارًا يف البلديات وبع�ضهم اكت�ضب �ضفة لورد 
)عمدة(. ويف 1997 مت انتخاب نائب م�ضلم اأي�ضًا. ومنذ ذلك احلني، نال م�ضلمان �ضفة 
لورد يف جمل�ص العموم: اللورد ناظر اأحمد واأ�ضله من باك�ضتان، والبارونة بول اأودين 
)Pola Uddine( واأ�ضلها من البنغال. كذلك اأعطي امل�ضلمون منذ 1998 احلق باأن 
ويف  واليهود.  كامل�ضيحيني  متامًا  الدولة،  من  واملمولة  اخلا�ضة  مدار�ضهم  لهم  تكون 
1999 مت تعيني مر�ضد ديني للم�ضلمني يف امل�ضالح العقابية. على الرغم من كل هذه 
التطورات ظل التمييز م�ضتمرًا. وهو متييز يطال كل الديانات الأقلوية يف بريطانيا؛ 
اإذ اإن للكني�ضة الكالفينية حق التفوق يف اإ�ضكتلندا وللكني�ضة الأجنليكانية احلق نف�ضه 
العاهل الربيطاين �ضخ�ضيًا. ويرتافق  اإل  لي�ص  الأعلى«  يف بريطانيا، حيث »احلاكم 
حق الرفعة هذا بامتيازات مالية وثقافية لزمة لو�ضعية دين الدولة. مع ذلك، كان 
الإ�ضالم ومل يزل اأقل تعزيزًا مقارنة بالأديان الأقلوية الأخرى، اإذ با�ضتطاعة ال�ضيخ اأو 
اليهود املعرتف بهم جماعات اإثنية –مثاًل- ا�ضتخدام القانون �ضد التمييز العرقي، 

ول ي�ضتطيع امل�ضلمون ذلك؛ نظرًا لتنوعهم القومي والإثني.

هولندا... نظام الركائز

يف هولندا، مت اإر�ضاء العي�ص امل�ضرتك بنوع من العقد ال�ضيا�ضي بني »ركيزتني«: 
الكاثوليك والربوت�ضتانت وقد اأ�ضيف اإليهم العلمانيون. ولكل ركيزة موؤ�ض�ضاتها الدينية 
اخلا�ضة، واملدر�ضية والثقافية والجتماعية واأبنيتها الدينية، وجميعها ياأخذ اإعانات 
الإفادة  بحق  خمتلفة  هجرات  من  املكونة  اجلديدة  اجلماعات  طالبت  الدولة.  من 
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املطلبي  العمل  وب�ضبب  الآخرين.  مع  امل�ضاواة  قاعدة  على  وذلك  النظام،  هذا  من 
احلقوق  بع�ص  مبنحها  العامة  بال�ضلطات  الأمر  انتهى  مثابرة،  الأكرث  للـمنظمات 
املعرتف بها »للركائز« الدينية التقليدية. وا�ضتطاعت هذه املنظمات احل�ضول على 
اأ�ضر  متثل  جمعيات  حتددها  مدر�ضية  وترتيبات  برامج  مع  الدولة  متولها  مدار�ص 
كذلك  الإ�ضالمية.  للحركات  اأو  الأ�ضل  بلدانها  ل�ضلطات  اإما  تخ�ضع  وهي  التالميذ، 
ت�ضهم  وتلفزيون، حيث  راديو  الإعالم من  اأن تدخل حقل  املنظمات  ا�ضتطاعت هذه 
يف برامج تعترب منربًا ملن يقوم بتن�ضيطها. كذلك ا�ضتطاعت انتزاع اعرتاف بالأئمة 
بو�ضفهم قادة دينيني، كما ا�ضتطاعت اأن تو�ضع احلقوق الجتماعية لتطال العائالت 
التي تعرف تعدد الزوجات. واإذا كان التمييز مل يزل م�ضتمرًا، فذلك يف�ضر -كما هو 
احلال يف كل اأوروبا- بعوامل �ضيا�ضية ترتبط بال�ضياق العاملي، وبالنظرة اإلى الإ�ضالم 

�سمن هذا ال�سياق.

ألمانيا

يف اأملانيا كما يف اليونان، يتميز الت�ضور الثقايف لالأمة بالعتماد على »العن�ضر 
الأ�ضل. فاليوناين ل  يونانيًا منذ  اأو  اأملانيًا  املرء  الدموي«)Jus sanguinis(: يكون 
ي�ضتطيع اأن يخ�ضر جن�ضيته، وال�ضخ�ص من اأ�ضل غريب ي�ضتطيع ب�ضعوبة اأن ي�ضبح 
يونانيًا. كذلك با�ضتطاعة ال�ضخ�ص من اأ�ضل اأملاين، ولو بعيد، اأن ي�ضتعيد اجلن�ضية 
ل  الذين  الثالث  اأو  الثاين  الأتراك من اجليل  املهاجرين  اأبناء  اأن  الأملانية، يف حني 
اإل الأملانية، ل ي�ضتطيعون احل�ضول على جن�ضية البلد الذي ولدوا فيه، ول  يتكلمون 
كان  الت�ضور  فهذا  اأملانيا.  يف  الت�ضريع  تغري  وقد  ذلك.  على  املرتتبة  احلقوق  على 
يعرتف  اأخرى،  جهة  من  امل�ضلمون.  ومنهم  اأجنبي  اأ�ضل  من  لل�ضكان  متييز  م�ضدر 
باعتبارها  اليهودية  والطائفة  والربوت�ضتانتية  الكاثوليكية  بالكنائ�ص  الأملاين  النظام 
»هيئات احلق العام«. وهذه الو�ضعية تعطي هذه الديانات امتيازات، منها الإعانات يف 
جمال التعليم العام واخلا�ص. اإن امل�ضرفني على العبادات يف هذه »الديانات القائمة« 
اأجل تاأمني تعليم ديني يف املن�ضاآت العامة لتالمذة  يتلقون مرتباتهم من الدولة من 
من طائفتهم، لكن ذلك ل يطبق يف كل الأقاليم. بذلك  حتظى هذه الأديان بالتمّيز 
باملقارنة بالأديان التي مل توجد اإّل حديثًا. وال�ضكان امل�ضلمون يتحدرون –اأ�ضا�ضًا- من 
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اأ�ضول تركية ومغربية. وقد اكت�ضبوا منذ وقت طويل، كما يف �ضوي�ضرا والنم�ضا، لقب 
ين ليكونوا مهاجرين. اإن الإقامة الدائمة لهوؤلء ال�ضكان،  »العمال ال�ضيوف«، غري املعدِّ
مع و�ضول عائالتهم وقيام اأجيال ل عالقة –عمليًا- لها مع بلدان اأ�ضل الأهل )بل 
الأجداد( قد بداأت تطرح على املجتمع وعلى ال�ضلطات اأ�ضئلة حول حاجاتهم. ويف هذا 
الإطار جند اختالفًا -بح�ضب الأقاليم- حول امل�ضائل املتعلقة باأماكن عبادة امل�ضلمني، 

والتعليم الديني، والظهور العام لالإ�ضالم. 

تتمتع الأقاليم با�ضتقاللية ذاتية وا�ضعة، و�ضيا�ضتها جتاه هذا ال�ضاأن حمكومة 
ال�ضيا�ضية.  الناخبني  توجهات  على  الفاعل  وبالتاأثري  ال�ضائدة،  الدينية  باحل�ضا�ضية 
التعامل  اإرادة يف  اأظهر  الأقاليم: فبع�ضها  �ضيا�ضة هذه  باختالفات  وهذا ما يرتجم 
برلني حيث مت  )اإقليم(  حالة  وهذه  الأخرى،  الديانات  مع  يتعامل  كما  الإ�ضالم  مع 
يف  ر�ضميني  �ضركاء  بو�ضفها  الإ�ضالمية،  بالحتادات   1998 عام  منذ  العرتاف 
الدولة. واأما يف اإقليم بافاريا، فما زالت ال�ضلطات متانع يف اإعطاء امل�ضلمني احلقوق 
املعرتف بها ملوؤمني »الديانات« القائمة. وبني هذين الإقليمني تتبنى الأقاليم الأخرى 
مواقف خمتلطة، فتبعًا للح�ضابات ال�ضيا�ضية، ولرغبات جمموعات ال�ضغط، ولقدرات 
اجلمعيات الإ�ضالمية على التحرك واإقامة اأو ن�ضج العالقات، ُيعرتف ببع�ص احلقوق 
يف اإقليم معني وُترف�ص يف اآخر. وب�ضكل عام، متيل ال�ضلطات العامة لتف�ضيل �ضراكة 
لها  كانت  ما  �ضيما  ول  املن�ضاأ،  بلد  ب�ضلطات  ترتبط  التي  للجمعيات  الأولوية  متنح 

عالقات باحلكومة الرتكية.

إيطاليا وإسبانيا

يف اإيطاليا واإ�ضبانيا جند ت�ضابهًا يف املوقف؛ فوجود الإ�ضالم يف كل من البلدين 
حديث العهد مع عدد كبري من املخالفني للقانون، الذين همهم الأول لي�ص دينيًا، بل 
اجتماعي واقت�ضادي. ما زال ثقل الكني�ضة الكاثوليكية، وبالرغم من التطورات التي 

�ضجلت منذ نهاية ال�ضبعينيات، هو الأكرث �ضيطرة. 
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القانون  »على  تقوم   1978 عام  وحتى  الدولة  م�ضروعية  كانت  اإ�ضبانيا  ففي 
الذي  وزنها  للكني�ضة  يعد  مل  ذلك  وبعد  املقد�ضة«.  الكاثوليكية  للعقيدة  تبعًا  الإلهي 
كان لها اإبان حكم فرنكو، لكنها ا�ضتمرت باحل�ضول على بع�ص المتيازات بو�ضفها 
التعليم  الأ�ضا�ضية، وب�ضبب ما متتعت به منذ قرون. والمتيازات هذه تطال  الديانة 
الكاثوليكية  على   1984 عام  حتى  حافظت  فقد  اإيطاليا  اأما  الثقافية،  واحلياة 
اإلغاء هذه الو�ضعية. مع ذلك، ت�ضتمر الكني�ضة  بو�ضفها ديانة الدولة. وبعد ذلك مت 
والتاأثري  الثقايف  الوزن  التاريخ:  عرب  لها  كانت  امتيازات  من  بالإفادة  الكاثوليكية 
جتاه  العام  الراأي  موقف  اأو  العامة،  ال�ضلطات  موقف  اأما  وال�ضيا�ضي.  الجتماعي 
كبري.  ب�ضكل  الكني�ضة  لتاأثري  يخ�ضع  زال  فما  البلدين،  كال  ويف  وامل�ضلمني،  الإ�ضالم 
وبالرغم من النفتاح على الديانات الأخرى، ومنها الإ�ضالم، فاإن الكني�ضة تظل تعمل 
باإرادة احلفاظ على المتيازات املوروثة جراء هيمنتها طيلة القرون املا�ضية، وحتى 
واإ�ضبانيا  اإيطاليا  قد مت يف  العرتاف  كان  واإذا   .1984 عام  بدايات  اأو  ال�ضبعينيات 
بحقوق امل�ضلمني يف ممار�ضة العبادة، فاإن م�ضاألة املحاورين املمثلني لهم، الذين على 
ال�ضلطات العامة التعامل معهم، ما زالت بعيدة من احلل. وتواجه اجلمعيات امل�ضلمة 
-التي ت�ضيطر عليها ال�ضجارات بني املتحّولني اإلى الإ�ضالم، وممثلي ال�ضلطات يف هذا 
البلد اأو ذاك، واملثقفني املعار�ضني لهذه ال�ضلطات، لكن ل رابط  لهم مع امل�ضلمني، 
وكل منهم يدعي احلق بتمثيلهم- تواجه هذه اجلمعيات �ضعوبات بالتفاهم وبانتزاع 
العرتاف من الدولة. واإذا كانت احلكومة الإ�ضبانية قد اعرتفت عام 1992 بـ»جلنة 
الديني  التعليم  عاتقها  على  لتاأخذ  تعاون  اتفاق  معها  وقعت  وقد  اإ�ضبانيا«  م�ضلمي 
ال�ضلطات  فاإن  امل�ضلمني،  تواجه  التي  للم�ضائل  حلول  عن  والبحث  العبادة،  واأماكن 
اجلماعات  تنقطع  ل  التي  املختلفة،  امل�ضروعات  قبول  يف  اأقل  همة  تبدي  الإيطالية 

الإ�ضالمية عن تقدميها.

البلقان واليونان

وجود  حيث  البلقان،  يف  املوقف  عن  الغربية  اأوروبا  بلدان  يف  املوقف  يختلف 
ال�ضمولية زمن الحتاد  الأنظمة  العثمانية. يف ظل  الدولة  اإرثًا منذ  زال  ما  الإ�ضالم 
ال�ضوفيتي، عانى الإ�ضالم من القيود على حرية املعتقد والعبادة مثل �ضائر الأديان. 
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ومن ال�ضابق لأوانه اأن نعرف التطورات التي �ضت�ضل اإليها حماولت التطهري الإثني 
با�ضم  املعلن  الد�ضتور،  يعطي  اليونان  اإلى  بالن�ضبة  طائفة.  اأية  منها  ت�ضلم  مل  التي 
»الثالوث الأقد�ص«، الكني�ضة الأرثوذك�ضية و�ضعية »الديانة امل�ضيطرة والغالبة«، وُيدار 
اخلا�ضعون  املفتون  يتولى  العثماين:  النري  حتت  الأقلوية  »امللل«  كانت  كما  الإ�ضالم 
لرقابة الدولة، والذين يختارون بعد موافقتها، �ضوؤون امل�ضلمني من حيث الت�ضريع يف 

الأحوال ال�ضخ�ضية.

و�ضعية  حول  الأوروبي  امل�ضهد  يقدمها  التي  الختالفات  عن  النظر  بغ�ص 
امل�ضلمني، فاإن هذه الو�ضعية ما زالت يف اأوروبا تخ�ضع لت�ضور الإ�ضالم مبثابة ديانة 

غريبة، غريبة وخميفة.

ديانة »غريبة«

تقدم  التي  للديانات  خالفًا  غريبة،  ديانة  اأوروبا  يف  يعترب  الإ�ضالم  زال  ما 
الهوية  هذه  ترد  ما  غالبًا  الأوروبية.  الثقافية  للهوية  مكونًا  كبريًا  عن�ضرًا  بو�ضفها 
اإلى جانب  – امل�ضيحية« هذا  »اليهودية  ُيقال  بات  فاأكرث  واأكرث  امل�ضيحي،  البعد  اإلى 
 – اليونانية  الع�ضور  باإرث  اإذ يعرتف  للبلد،  تبعًا  فل�ضفية  اأو  اأيديولوجية  ح�ضا�ضيات 
جتاه  قائمة  املقاومات  زالت  وما  اإلخ،  و...  اأوروبية  الهندو–  ال�ضلتية،  الرومانية، 
تاريخية  باأعمال  تاأهيلها  اإعادة  من  بالرغم  هذا  الهوية،  لهذه  اإ�ضالمي  بعد  قبول 
وفل�ضفية. اإ�ضهامات اإ�ضبانيا امل�ضلمة، و�ضقلية يف القرون الو�ضطى، واأوروبا العثمانية 
امل�ضلمة  وال�ضعوب  الأوروبية،  ال�ضتعمارية  الإمرباطوريات  يف  الإ�ضالمية  واملكونات 
اإلى حٍد ما.  اأوروبا، كل ذلك ما زال مو�ضع جتاهل،  تعي�ص يف خمتلف مناطق  التي 
ي�ضري ذلك –اأي�ضًا- على العالقات التي تربط الإ�ضالم بالديانتني اللتني ُيقال اإنهما 
ال�ضائد، حتى ما  اإن اخلطاب  واليهودية:  امل�ضيحية  الأوروبية، وهما  للهوية  املكونتان 
كان منه يف الأو�ضاط العلمية، مل ينقطع عن جتاهل العمق امل�ضرتك لهذه الديانات 
الثالث، وذلك باملبالغة فيما مييزها، وبالبحث عن اإقامة معار�ضات جوهرية، حتى 
حيثما ن�ضهد متاثالت اأ�ضا�ضية، اأو حني تكون الختالفات مرتبطة مبواقف �ضيا�ضية، 
اإلى الإ�ضالم الأحكام امل�ضبقة غري املقبولة  اجتماعية اقت�ضادية. تعزز هذه النظرة 
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منه، والتي جتعل الإ�ضالم ديانة بربرية، ي�ضعب اإدماجها وتبعث على اخلوف.

يعزز ا�ضتقرار الإ�ضالم يف �ضياق الأزمة، التي ل نرى نهاية لها، هذه النظرة 
التي حتث على كره الأجانب، والتي تتبناها اخلطابات املهيمنة لأ�ضباب متعددة. بل 
يخ�ضع تف�ضري الأزمة اإلى كره الأجانب: فبدل البحث عن اأ�ضبابها يف منطق النظام 
النظام  ه�ضا�ضة  يف  اأو  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  اأُر�ضي  الذي  العاملي  القت�ضادي 
النقدي واملايل العاملي، القائم على قرار الوليات املتحدة من جانب واحد على عدم 
تغطية الدولر بالذهب –ما يبعث على ال�ضك يف �ضرط تبنيه عملة عاملية– بدل ذلك، 
ثم تف�ضيل عزو الأزمة اإلى اأنانية بلدان العامل الثالث. فهي مل تكن اإل نتيجة »ال�ضدمة 
البلدان  اإرادة  ونتيجة   1973 البرتولية« التي تلت احلرب الإ�ضرائيلية – العربية عام 
للمواد  امل�ضدرة  الإ�ضالمية  البلدان  من  عديد  –ومنها  الأولية  للمواد  امل�ضدرة 
الهيدروكربونية– للتعوي�ص عن ق�ضم من قدرتها ال�ضرائية، التي خرقها تدين حدود 
القرار  عن  الناجم  املايل  الو�ضع  ب�ضبب  ذلك  )كان  ال�ضناعية  البلدان  مع  التبادل 

الأمريكي(.

ال�ضوفيتي  الحتاد  انهيار  )بعد  ال�ضرق  يف  العدو  غياب  ذلك  بعد  جاء  ثم  
والدول ال�ضائرة يف فلكه(، هذا من جهة، والثورة الإ�ضالمية يف اإيران ومنو احلركات 
اليمني  الإ�ضالموفوبيا حكرًا على  تعد  اإليها، فلم  ين�ضب  الذي  والإرهاب  الإ�ضالموية 
من  اأو  الإ�ضالمية،  واحلقائق  الإ�ضالم  اخت�ضا�ص يف  اأهل  –اأي�ضًا-  فثمة  املتطرف. 

يدعون ذلك، يقومون بتقدمي احلجج »العلمية« لتربير هذه الإ�ضالموفوبيا املحيطة.

ل ت�ضتطيع ال�ضلطات العامة -حتى لو اأرادت- اأن تتجاهل هذه الإ�ضالموفوبيا 
املحيطة. والتمايزات التي ما زالت تعني و�ضعية الإ�ضالم يف اأوروبا، على الرغم من 
التقدم الذي ي�ضعب نفيه على طريق اندماجه يف احلق امل�ضرتك بني الديانات، لي�ضت 

غريبة عن هذا الواقع الأيديولوجي.
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الخاتمة

وتنوع  بتعقيد  تتعلق  اأخرى  عوامل  وب�ضبب  اإليها،  اأ�ضرنا  التي  العوامل  ب�ضبب 
الثقافات واحلقائق الإ�ضالمية نف�ضها، فاإن الإ�ضالم مل يندمج كليًا يف اأوروبا. تختلف 
و�ضعيته وموقعه من بلد اإلى اآخر، بل حتى يف قلب البلد الواحد. مع ذلك فاإن �ضريورة 
دمج اجلماعات الأوروبية من جهة، ووجود الإ�ضالم الدائم يف امل�ضهد الأوروبي من 
جهة ثانية، عامالن ل�ضالح تقلي�ص هذه الختالفات. ففي بريطانيا بداأت ال�ضلطات 
العامة، مبواجهتها الإرهاب املعلن با�ضم الإ�ضالم، والطلبات التي قدمتها اجلمعيات 
الإ�ضالمية، رافعة منطق اجلماعوية اإلى حد املطالبة بو�ضعية �ضخ�ضية وحقوق خا�ضة 
تتناق�ص واحلق العام، بداأت تتلمح حدود النظرة اجلماعوية. كذلك يف هولندا، راح 
ياأخذ  مكانًا  يجعل  عينها،  امل�ضاكل  مواجهة  وبعد  الثقافية  بالتعددية  الآخذ  الت�ضور 
بالعتبار متطلبات كونية اأو عاملية الإن�ضان وحقوقه، ل �ضيما ما ترف�ضه هذه اجلماعة 
الأوروبية  البلدان  وجممل  فرن�ضا  �ضارت  ثم  الثقافية.  اخل�ضو�ضية  بحجة  تلك  اأو 
ملزمة اأكرث فاأكرث لالأخذ بالعتبار الإجراءات التي وردت يف الوثيقة الأوروبية حلقوق 
الأوروبية.  املحكمة  اأمام  امللزمة  القانونية  القواعد  قيمة  اتخذت  والتي  الإن�ضان، 
ت�ضملهم  ل  الذين  اأقلوية،  وفل�ضفات  ديانات  اإلى  املنت�ضبني  �ضاأن  �ضاأنهم  وامل�ضلمون، 
الت�ضريعات املتعلقة بحرية ال�ضمري، �ضار باإمكانهم اأكرث فاأكرث اللجوء اإلى هذه الهيئة 
القانونية لالإبالغ عن التمايزات التي يقعون �ضحية لها. ونظرًا لقوة ما ي�ضتندون اإليه، 
بدوؤوا بالتاأقلم يف �ضلوكهم مع عاداتهم اأيًا كان اأ�ضلها، دينيًا اأو خالف ذلك. بداأت 
هذه التطورات من جانب امل�ضلمني كما من جانب املجتمعات الأوروبية حيث يعي�ضون، 
وعلى الرغم من كل العوائق، باإحداث تراجع يف التمايزات ويف تقلي�ص الختالفات 

بني خمتلف الأنظمة الأوروبية.


