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  محن واتهامات: 2002مسلمو أوروبا في 
 

  مقدمة
، 2001أوقفت أحداث احلادي عشر من سبتمرب       

، يف قفـص    2002املسلمني يف أوروبا الغربية خالل سنة       
اام مجاعي، فرض عليهم حتديات خمتلفة عن تلـك الـيت           
واجهوها من قبل طيلة ما يقارب نصف قرن مـن تـاريخ        

ن احملن القاسية، والـيت     وجودهم، وعرضهم إىل جمموعة م    
  .جعلت كثريا منهم يطرح أسئلة عميقة حول املستقبل

 الـيت   –لقد سامهت تفجريات نيويورك وواشنطن    
 يف إطالق العنان ملشاعر     -جرت نسبتها إىل تنظيم القاعدة    

العنصرية والكراهية والعداء للمسلمني، اليت كانت كامنـة        
ويب، وتبلور كل   أصالً لدى جزء كبري من الرأي العام األور       

ذلك يف عودة قوية لليمني املتشدد إىل الساحة السياسية يف          
عدد كبري من الدول األوروبية، بعد هيمنة ألحزاب اليسار         

  .الدميقراطي خالل عقد التسعينيات من القرن العشرين
ومل يكن خافيا على احملللني، أن السبب يف عـودة          

 كـان مـرده     اليمني إىل الساحة الـسياسية األوروبيـة،      
األساسي، استثمار أحزابه املفْرط ألحداث احلادي عشر من     

، من خالل التركيز على رفـع شـعارات         2001سبتمرب  
صرحية يف إعالا العداء لإلسـالم واملـسلمني،        " شعبوية"

وطرح برامج انتخابية تتصدرها نقاط احلد مـن ظـواهر          
 -يدين منها اليت يعد املسلمون أبرز املستف    –اهلجرة واللجوء   

وفرض املزيد من القيود القانونية والسياسية علـى نـشاط        
  .املنظمات التابعة لألقليات املسلمة

وقد شكلت املناسبات االنتخابية اليت عرفتها العديد       
، فضاًء للكـشف    2002من الدول األوروبية خالل سنة      

بشكل رمسي، عن التأثريات اليت تركتها تفجريات نيويورك        
الرأي العام األورويب، والقوالب االجتماعية     وواشنطن على   

والقانونية اليت وضعتها النخب السياسية واإلعالمية للتعاطي       
مع هذه التأثريات، واليت اجتهت يف عمومها لفرض مزيـد          

  .من الرقابة والقيود على حركة الوجود اإلسالمي

كما سامهت حالة الركود االقتصادي اليت شهدا       
، يف تغذيـة    2002ة خـالل العـام      جلّ الدول األوروبي  

املشاعر السلبية لدى املواطنني األوروبيني، حيال املـسلمني       
بالرغم من مرور عقـود علـى   –الذين ما يزال ينظر إليهم  

 كمهاجرين، قَدموا ملضايقة السكان األصـليني       -تواجدهم
ومشاركتهم بشكل ظامل يف ثروات بالدهـم، والتـسبب         

فيما بينهم، وتراجع خدمات املرافق     بالتايل يف تفشي البطالة     
  .االجتماعية املقدمة هلم من قبل الدولة

ويالحظ املتابعون لشئون األقليـات املـسلمة يف        
أوروبا، أن وسائل اإلعالم األوروبية ما تزال تـصر علـى           
لعب دور ممالئ يف التعامـل مـع القـضايا ذات الـصلة             

يف نشر  باملسلمني، يقوم على اإلثارة والتحريض، ويساهم       
وتغذية مشاعر وأفكار معاداة اإلسالم وكراهية املـسلمني،        
وذلك من خالل اتباع أساليب انتقائية يف اختيـار ممثلـي           
املسلمني، والتركيز على حاالت وقـضايا شـاذة تؤكـد          

  .الصورة السلبية السائدة عن اإلسالم يف أذهان الغربيني
غري أن التحديات اليت فرضتها أحداث احلادي عشر        

 كلها  - برأي املتخصصني  –، مل تكن    2001ن سبتمرب   م
 فعلى الرغم من خطورة االعتداءات      ؛شرا بالنسبة للمسلمني  

العنصرية اليت تعرضت هلا مصاحل األقليـات املـسلمة يف           
أوروبا الغربية، إال أا لعبت دورا يف استفزاز واسـتنهاض          
الكثري من اهلمم الراكدة، وأدت إىل دفـع الكـثري مـن            

نظمات واهليئات املمثلّة للمسلمني، إىل أخـذ القـضايا         امل
احليوية املطروحة على مستقبل الوجود اإلسـالمي جبديـة         
أكرب، والتفكري بشكل أكثر عملية، يف أفضل السبل لتطوير         
قدرات األقليات املسلمة يف الدفاع عن الـنفس وتـأمني          

  .مقتضيات احلفاظ على الذات
يويـورك  لقد سـامهت تـداعيات تفجـريات ن       

وواشنطن، يف تنمية وعي مسلمي أوروبا بأمهيـة حتقيـق          
مواطنة كاملة يف البلدان اليت يعيشون فيها، وبناء حتالفـات         
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سياسية وأيديولوجية مع قوى أوروبية مـستنرية ملواجهـة         
موجات العنصرية اهلادرة، وقد جتلَّى ذلـك باألسـاس يف          

مثيل إقبال ناشطني مسلمني على تأسيس أحزاب سياسية لت       
األقليات املسلمة يف أكثر من دولة أوروبية، كما جتلَّى أيضا          
يف ارتفاع نسب املقْبلني على التـصويت يف االنتخابـات          
األوروبية من بني املسلمني، وتزايد نسب النواب من أصل         

  .مسلم يف عدد من الربملانات األوروبية
، ضة حقيقة يف نـشاط  2002وقد شهدت سنة   

كومية، التابعة لألقليات املسلمة يف أوروبا      املنظمات غري احل  
الغربية، خصوصاً يف جماالت العمل الثقـايف واالجتمـاعي       
والتربوي، كما شهدت هذه السنة أيضاً حماوالت جدية يف         
أكثر من دولة أوروبية، لتأسيس هيئات متثيلية للمـسلمني         
على املستوى املركزي، وذلك إلغالق الباب أمام األطراف        

 وغري الرمسية، اليت تسعى باستمرار الستغالل تشرذم        الرمسية
املسلمني وعدم وجود هيئات متثلـهم، لتمريـر مـشاريع          

  .وخمططات ال تراعي مصاحل األقليات املسلمة
، للنخب 2002إن املخاطر اليت الحت خالل سنة   

والقيادات السياسية والدينية داخل األقليـات املـسلمة يف         
 أحداث احلادي عشر من سبتمرب      أوروبا الغربية، إثر وقوع   

، قد كرست لدى هذه النخب والقيادات وعيا بأن         2001
أفضل السبل لقطع الطريق على العنصرية، هـي مواجهـة          
ظواهر التطرف والغلو بني أبناء األجيال املسلمة الناشـئة،         
من خالل تكثيف النشاط الدعوي املعتدل واملستنري، ودعوة     

ية ملعاجلة األوضاع املعيشية اليت     احلكومات والسلطات احملل  
يعيشها غالبية املسلمني، حيث تصنف األقليـات املـسلمة     
غالبا ضمن الشرائح االجتماعية املهمشة والفقرية، وهو ما        
يدفع بعض العناصر الشابة فيها إىل التوجه للعنف، كسبيل         

  .للتعبري عن الرفض واالحتجاج
 آراء عدد   كما أن ذات املخاطر، قد أثبتت مصداقية      

من قادة مسلمي أوروبا حيال القضايا الرئيسية اليت تعيشها         
 حيث أكدوا يف مناسبات عديدة خـالل سـنة          ؛جمتمعام
، على أمهية تعزيز وتطوير التعليم اإلسـالمي، ال         2002

 - كما فعل عدد كبري من الساسة واإلعالمـيني        –مهامجته  
تزم بـضوابط   والدعوة للتضييق عليه، فالتعليم اإلسالمي املل     

 - كما يرى هـؤالء القـادة      –االعتدال والوسطية وحده    
القادر على مواجهة الغلو والتطرف، ونزع فتيل الرتعـات         

  .العنيفة لدى بعض الناشئة املسلمة
ويتضمن التقرير التايل، متابعة ألهم األحداث الـيت    
شهدا ثالث دول أوروبية، هي فرنسا وأملانيا وهولنـدا،         

راسة حال املسلمني خالل السنة املنصرمة،      اختذت مناذج لد  
  .         يف اتصال وثيق مبا ورد ذكره من نقاط يف هذه املقدمة

   صعود اليمني املتطرف-أوالً 
شهدت العديد من دول االحتـاد األورويب خـالل     

، تنظيم انتخابات تـشريعية أو رئاسـية، أو         2002سنة  
 الـدمنارك   االثنتني معا، فقد ذهب املواطنون يف كل مـن        

والربتغال وهولندا وفرنسا وأملانيا والـسويد والنمـسا إىل         
صناديق االقتراع، وأدلوا بأصوام يف ظروف دولية وحملية        

  . تكاد تكون متماهية
وباستثناء ما عرفته السويد وأملانيا، فـإن النتـائج         
االنتخابية قد اجتهت يف جمملها إىل متكني األحزاب اليمينية         

 احلكم، بعد سنوات من هيمنة اليسار، وعلل        من العودة إىل  
 اهلواجس األمنيـة الـيت   -أوهلا: ذلك بثالثة عوامل رئيسية   

انتابت غالبية األوروبيني بعد تفجريات احلادي عشر مـن         
 حتميل اليمني املسئولية عن ارتفاع نسب       -سبتمرب، وثانيها 

البطالة والركود االقتصادي للسياسات اليسارية غري احلازمة      
 التغطية  -، وثالثها - وغالبيتهم من املسلمني   –زاء األجانب   إ

 - والغريب عموما  –التحريضية اليت قام ا اإلعالم األورويب       
ألحداث سبتمرب، وتثبيتـه األحكـام الـسابقة الـسلبية          

  .واإلطالقية حيال اإلسالم واملسلمني

 2001ذريعة احلادي عشر من سبتمرب  -1

أجرته مؤسـسة   يف فرنسا، أثبت استطالع للرأي      
قبيل اجلولة الثانية لالنتخابات الربملانية الـيت       " سي إس إيه  "

، أن العامل األمين كان احملدد      2002 يونيو 16جرت يوم   
األساسي لتوجهات الناخبني الفرنسيني، وهو مـا سـاعد        
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علـى  ) نسبة للرئيس جاك شرياك   (حزب اليمني الشرياكي    
  .)1(حتقيق فوز ساحق على خصومه االشتراكيني

ويعين العامل األمين املخاوف اليت انتابت الـشارع        
 سبتمرب، واليت يـشكل     11الفرنسي بعد وقوع تفجريات     

 -أوهلمـا : املسلمون مصدرها األول، العتبارين على األقل    
االام األمريكي الصريح إلسالميني متشددين بـالوقوف       

 وجود سوابق للتنظيمات    -وراء هذه التفجريات، وثانيهما   
سالمية املتشددة يف فرنسا، حيث شهدت املدن الفرنسية        اإل

الكربى خالل السنوات األوىل من التسعينيات، موجة من        
أحداث العنف الدموي اليت طالت مدنيني أبريـاء، مـن          
أبرزها تفجريات وقعـت يف حمطـات وعربـات املتـرو           

  .بالعاصمة باريس
وقد وجه املرشحون اليمينيـون يف االنتخابـات        

 -من بينهم املرشح للرئاسة الرئيس جاك شرياك    - الفرنسية،
انتقادات الذعة للحكومة اليسارية بقيادة ليونال جوسبان،       
اموا من خالهلا سياسة احلزب االشتراكي بالتـهاون يف         
التعاطي مع اجلماعات اإلسـالمية املتـشددة، خـصوصا         
الناشطة منها يف صفوف اجلاليـات املـسلمة املقيمـة يف           

  .)2(فريط بالتايل يف أمن املواطنني الفرنسينيفرنسا، والت
ومل خيتلف وضع اخلطاب االنتخايب يف أملانيا كثرياً        
عن ذلك الذي ساد إبان االنتخابات الفرنـسية؛ حيـث          

، "أدموند شتوبري " "الدميقراطي املسيحي "خاض املرشح اليميين    
 سـبتمرب   22انتخابات املستشارية اليت جرت يوم األحد       

، وهو ما أثار "اندماج أكرب..هجرة أقل"عار ، حتت ش  2002
قلقًا كبرياً لدى األقليات األجنبيـة، وخـصوصا األقليـة          

من الكتلة السكانية،   % 2املسلمة اليت ال يزيد حجمها عن       
، 2001 سبتمرب   11واليت تتهمها السلطات األملانية منذ      

  .)3("اإلرهاب اإلسالمي"بدعم ما يسمى بـ
ة لشرطة مكافحة اجلرائم يف     وكانت اإلدارة املركزي  

، عن إنـشائها  2002أملانيا، قد أعلنت خالل شهر أبريل  
ـ      ، "اإلرهـاب اإلسـالمي   "جهازاً خاصاً ملقاومة ما يعرف ب

يضم ما يقارب مائة موظف، من بينـهم متخصـصون يف       

وظيفتهم اكتشاف الشبكات اإلرهابية    "الدراسات اإلسالمية،   

ات يف أملانيا واعتقال املـشتبه   وإفشال أي حماوالت للقيام بتفجري    

  .)")4م
وقد عرفت خمتلف الواليات األملانية طيلة الفتـرة        

 2001الفاصلة بني أحداث احلادي عشر مـن سـبتمرب          
-،  2002وتاريخ تنظيم االنتخابات الربملانية يف سبتمرب       

السلطات األمنية األمريكية واألملانية عن      خاصة بعد إعالن  
مني سابقني يف أملانيا يف تدبري وتنفيـذ   تورط مهاجرين مسل  

، مئـات مـن عمليـات       -تفجريات نيويورك وواشنطن  
االعتقال يف حق مسلمني مقيمني يف أملانيا، أو متجنـسني          
جبنسيتها، بتهمة االشتباه يف تورطهم يف أعمال إرهابيـة،         
وهو أمر رفع من قيمة األسهم األمنية كثرياً يف البورصـة           

  .)5(االنتخابية
ري املهتمون بالشئون األملانية، إىل أن أجواء ما        ويش

، قد أثرت بـشكل عميـق يف        2001 سبتمرب   11بعد  
، 2002توجهات الرأي العـام األملـاين خـالل سـنة           

وبالتحديد على توجهات الناخبني يف االنتخابات األخرية،       
 مرشـح   –اليت كادت تخرج املستشار غريهارد شـرود        

 ؛ حلفائه من حـزب اخلـضر       لوال فوز  -املسلمني املفضل 
حيث أظهر جزء كبري من الرأي العام األملـاين شـكوكًا           
حول قدرات احلكومة االشتراكية الدميقراطيـة يف طمأنـة    

  .املخاوف إزاء امللف األمين الطارئ
، 2001 سبتمرب   11أما يف هولندا، فإن تداعيات      

 مل تظهر فقط يف التأثري على مسار االنتخابات الربملانية اليت         
، بل يف تركيبة احلياة السياسية      2002 مايو 15أجريت يف   
 حيث برزت إىل األفق قوة سياسية جديـدة         ؛يف حد ذاا  

تدين بالفضل يف وجودها بالكامل إىل األجواء اليت فرضتها         
تفجريات الواليات املتحدة، وحتديدا ملوجة العـداء احلـاد    
للمسلمني، اليت استشرت بـسرعة فائقـة يف اتمعـات          

  .الغربية
خالل " بيم فورتاون "لقد صعد جنم الزعيم الشعبوي      

 يف الساحة السياسية واإلعالمية اهلولنديـة،       2002سنة  
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على أكتاف شعارات كراهية اإلسالم املطلقـة وضـرورة       
كما يـزعم متطرفـو     –التصدي لألقلية املسلمة باعتبارها     

 قاعدة لإلرهاب الذي قد يضرب هولنـدا يف أي          -اليمني
  .حلظة

وعلى الرغم من أن املوت املفاجئ قد عاجل جنومية         
 2002 مايو 6حيث اغتيل يف    –بيم فورتاون غري السوية     
 إال أن حزبه اليميين املتطرف قد     -على يد أحد أنصار البيئة    

حتول بعد االنتخابات إىل ثاين أكـرب حـزب يف الـبالد،         
وشريك رئيسي يف احلكومة اجلديدة، ومل يكن مثة من مربر          

 إال رغبة جزء كبري مـن  - حسب ما أكد احملللون – لفوزه
  .    )6(الرأي العام اهلولندي يف ترمجة خوفه وعدائه للمسلمني

 األزمة االقتصادية واالجتماعية -2

لقد شكلت تداعيات أحداث احلادي عـشر مـن      
، فضالً عما أشري إليه، جماالً حيويا لتأكيد        2001سبتمرب  

 حول تفسري تزايد عـدد      صحة النظريات اليمينية املتشددة   
العاطلني عن العمل يف دول االحتاد األورويب، لدى نـسبة          
كبرية من مواطين هذه الدول، واليت تدور يف جمملها حول          
حمور واحد يزعم أن سبب الظاهرة مرده املهـاجرون، وأن        

  .العالج يكمن يف طردهم أو احلد من وجودهم على األقل
 يف احلالـة  وبدا هذا الواقـع غايـة يف الفجاجـة     
جان مـاري   "الفرنسية، حيث متكن الزعيم اليميين املتطرف       

من حتقيق فوز اعتربه أنصاره تارخييا، بعـد حتييـده        " لوبان
املرشح االشتراكي ليونال جوسبان من منافسة جاك شرياك        

 6يف الدورة الثانية لالنتخابات الرئاسية اليت نظمـت يف          
  .2002مايو

ن زعـيم حـزب     ويقوم خطاب جان ماري لوبا    
اجلبهة الوطنية املتطرف، على ترديد فكرة أساسية، تـزعم         
بأن املهاجرين املسلمني من أصل مغاريب، هم أصل كافـة          
املشاكل اليت يعاين منها اتمع الفرنسي، كالبطالة واجلرمية        
وتدهور مرافق اخلدمة االجتماعية، وتنادي بالتايل بإجبـار        

 بالدهم األصـلية، الـيت      هؤالء املهاجرين على العودة إىل    
  .ناضل آباؤهم من أجل إخراج الفرنسيني منها

% 19وقد عزى املراقبون فوز لوبان بنسبة تقارب        
من أصوات الفرنسيني خالل الدورة األوىل من االنتخابات        

مقارنة مبا حصل عليه  % 4الرئاسية األخرية، بزيادة تقارب     
تها التفجريات  يف االنتخابات السابقة، إىل األجواء اليت خلف      

األمريكية، واليت وإن مل متكن اليمني النازي والفاشي مـن          
حتقيق فوز مطلق، إال أا وفرت بال شك ليمني الوسـط           

، فرصة حقيقية من غرميـه      د حنو التشد  -براغماتيا–املائل  
  .اليساري

، كانت يف كل من فرنسا      2002وقد بدا أن سنة     
حتـاد األورويب،   وعدد آخر من دول اال    –وأملانيا وهولندا   

سنة اإلجراءات املتشددة ضـد املهـاجرين والالجـئني         
املسلمني، سواء كانوا مقيمني بشكل قانوين أو غري قانوين،         
فقد استهدفت قوانني وتشريعات ومراسيم جديدة حتديـد        
الوجود املسلم عدديا يف هذه الدول، من خالل السعي إىل          

  .اهلجرة السريةإيقاف العوامل الرافدة له كطلب اللجوء و
ففي فرنسا، شهدت العديد من املدن خالل الفترة        
اليت سبقت االنتخابات الرئاسـية أواخـر شـهر أبريـل      

، عشرات املسريات واملظاهرات الـيت نظمتـها         2002
منظمات الدفاع عن حقوق املهاجرين املقيمني، لتـسوية        
أوضاع ما ال يقل عن سـتني ألـف شـخص، تـرفض             

ختصة تسوية أوضـاعهم القانونيـة،    السلطات الفرنسية امل  
  .)7(بالرغم من استحقاقهم لذلك

ويف أملانيا، حتدث عدد من الساسة األملـان، مـن          
املرشح السابق ملنـصب املستـشار،      " أدموند شتوبر "بينهم  

بكثري من الصراحة، عن ضرورة تشديد قـوانني اهلجـرة،       
وعن عدم حاجة البالد حىت ألصحاب العقول النابغة، وعن         

 احتياج الشعب األملاين ألن يكون متعدد الثقافـات،         عدم
وذلك خالفًا ألطروحات اليـسار، ومطالـب األقليـات         
األجنبية، ويف مقدمتها األقلية املسلمة اليت ينـاهز عـددها        

  .)8(اخلمسة ماليني نسمة
أما يف هولندا، فقد أعلن االئتالف احلكومي اليميين        

، 2002ابات مايواملتشدد الذي صعد إىل السلطة بعد انتخ      
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عن نيته التقدم مبشروع قانون جديد جيعل مـن اإلقامـة           
بشكل غري شرعي، جرمية يعاقب عليها القانون، وهو مـا          
هدد بطرد مخسني ألف شخص، من بينهم ما ال يقل عـن           
أربعني ألف مسلم، إىل بالدهم األصـلية، لـوال سـقوط      

ـ         ر احلكومة املفاجئ أواخر السنة املنصرمة، حيث أُجل أم
 .    )9(القانون إىل وقت الحق

 إعالم اإلثارة والكراهية -3

لقد أشارت الكثري من الكتابـات الـيت تناولـت     
 سـبتمرب   11الوجود اإلسالمي يف أوروبا، عقب أحداث       

، إىل الدور السليب واملتحامل الذي لعبته وسـائل         2002
اإلعالم األوروبية، يف تـصعيد وتـرية العـداء لإلسـالم       

زيز حظوظ اخلطاب اليمـيين املتـشدد يف        واملسلمني، وتع 
  .االنتشار واإلقناع

وقد شكلت هولندا على وجه اخلصوص، منوذجـا        
لتحامل اإلعالم بأنواعه املختلفة، على املسلمني، وإشـاعة        
االامات القاسية والظاملة هلم، وافتعال القضايا املتعلقة م،        
لتحقيق مزيد من اجلذب والربح، وذلك علـى حـساب          

دئ مهنة الصحافة، ومصلحة اتمع اليت تقتضي إشاعة        مبا
  .قيم احلوار والتسامح، بدالً عن أفكار الكراهية والعنصرية

، واصـلت   2002فخالل النصف األول من سنة      
وسائل اإلعالم اهلولندية، محلة تشهريية بالـشيخ خليـل         

أكـرب مـساجد    –املومين إمام مسجد النصر يف روتردام       
ألئمة والدعاة بشكل عام، حيث ام       استهدفت ا  -هولندا

الداعية املسلم بالتمييز العنصري ضد الشواذ، بعد أن بثَّت         
إحدى القنوات التلفزيونية مقتطفات من حـوار معـه، مت          

  .)10(التصرف فيها بطريقة منحازة ومسيئة
وقد جرت قضية الشيخ املومين، قـضايا أخـرى         

ت اليمني املتشدد   تتعلق يف جمملها بالعمل على تثبيت ااما      
لألقلية املسلمة بعـدم اجلديـة يف االنـدماج يف اتمـع          
اهلولندي، ووقوع املساجد حتـت سـيطرة اجلماعـات         

 كما زعمـت بعـض      –اإلسالمية املتشددة، اليت تساند     
  . العنف واإلرهاب-وسائل اإلعالم

كما دبرت إحدى القنوات التلفزيونيـة اهلولنديـة    
ضد مؤسسة األقصى اخلريية،    ، مؤامرة   2002خالل سنة   

اليت تعمل بني أبناء األقليـة املـسلمة لـصاحل الـشعب            
الفلسطيين، دف استصدار قرار بإغالقها، بعد أن بثَّـت         
تقريرا ادعت فيه أن هذه املؤسسة تبيع وتـوزع أشـرطة           

  .فيديو حترض على قتل اليهود
ويف اية السنة املنصرمة، قامت قنـاة تلفزيونيـة         

ندية، بتسجيل مقتطفات خلطب اجلمعة من عدد مـن         هول
املساجد املنتشرة يف خمتلف املدن اهلولندية الكـربى، دون         
ترخيص مسبق من اهليئات املسيرة هلذه املساجد، وبثـت         
الحقًا تقريرا تزعم فيه اجتماع أئمة املسلمني علـى نـشر    

  .أفكار العنف والكراهية
ث قد انتـهت     الثال توعلى الرغم من أن املؤامرا    

بفشل ذريع للجهات اإلعالمية اليت وقفت وراءها، حيـث       
برأت احملكمة الشيخ املومين، كمـا امتنعـت الـسلطات          
اهلولندية عن إغالق مؤسسة األقـصى أو متابعـة أئمـة           
املساجد بتهمة التحريض على العنف، إال أن أثر ذلـك يف          
 رؤى وتوجهات الرأي العام اهلولندي، ال ميكـن إلغـاؤه،     

فعالقة املواطنني العاديني يف الغرب بوسائل اإلعالم، أقوى        
  .من صالم باحملاكم أو السلطات

   مواجهة التحديات-ثانيا
على الرغم من الطابع السليب الذي خيم على أجواء      

، بفعـل خملَّفـات أحـداث       2002مسلمي أوروبا سنة    
، إال أن العديـد مـن      2001احلادي عشر من سـبتمرب      

جيابية قد جتلت للمتـابعني املهـتمني بـشئون        اجلوانب اإل 
فقد حركت احملنة همم املعنيني ا، ودفع       . األقليات املسلمة 

استشعار الكثريين للخوف من املستقبل، هؤالء إىل البحث        
  .بشكل مجاعي عن خمارج جمدية لألزمة

-لقد حركت تداعيات الـتفجريات األمريكيـة،    
سبة للمواطنني األصـليني يف     خالفًا ملا كان عليه احلال بالن     

 حيث أشارت التقارير    ؛، املسلمني يف اتجاه إجياب    -أوروبا
اإلخبارية إىل حتسن كبري طرأ على أداء األقليات املسلمة يف         
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االنتخابات األوروبية، كما أشـارت ذات التقـارير إىل         
انتعاش عمل املنظمات اإلسالمية غري احلكومية، وتنـامي        

أصل مسلم بأمهية تشكيل هيئات متثيلية      وعي املواطنني من    
مجاعية، متثل مصاحل اموعة املسلمة قاطبة، إزاء السلطات        

  . وسائر أطراف اتمع املدين

 العمل السياسي والقوة االنتخابية -1

يف فرنسا، شهدت االنتخابات الرئاسية والربملانيـة       
، حضورا ملحوظًا ألصوات املسلمني، الـيت       2002لسنة  

سياسيني الفرنسيني بضرورة االنتبـاه ملـشاكل       طالبت ال 
األقلية املسلمة، وتلبية حقوقها يف التمثيل علـى مـستوى          
احلكومة واجلمعية الوطنية واالس البلدية، مبـا يتناسـب         

  .وحجمها العددي الذي يبلغ ما يناهز اخلمسة ماليني
 –" املنتدى الوطين للثقافة اإلسالمية يف فرنـسا      "وبرز  
 بإصداره قبيـل االنتخابـات      -غري حكومية وهو منظمة   

 اقتراحا ملرشحي الرئاسـة لتنميـة   89الرئاسية، بيانا ضم   
أوضاع األقلية املسلمة، وتضمن نقـدا لـربامج هـؤالء          

 املشاكل  -من وجهة نظر املنتدى   –املرشحني، الذين أمهلوا    
  .)11(العويصة اليت يتخبط فيها الوجود املسلم

ـ      بري مـن املنظمـات     وقد عمل املنتدى وعدد ك
، علـى توعيـة     2002اإلسالمية يف فرنسا، خالل سنة      

املسلمني بأمهية التسجيل يف القوائم االنتخابية، واإلقبـال        
لـويب  "بقوة على صناديق االقتراع، والسعي إىل تكـوين         

، واتباع سياسـة مجاعـات الـضغط، إلجبـار          "إسالمي
  . )12(السياسيني على اإلنصات ملطالب املسلمني

 – متيزت السنة السياسية املنصرمة يف فرنـسا         كما
 بإقبال بعض الناشطني املـسلمني،      -ودول أوروبية أخرى  

على إنشاء أحزاب سياسية إسالمية، دف متثيل املسلمني        
. يف الساحة السياسية، واختاذ مواقف تعرب عن مـصاحلهم        

ومن هذه األحزاب، حزب مسلمي فرنسا، الـذي أعلـن        
ويل جاك شرياك، على حساب املرشح      تأييده املرشح الديغ  

االشتراكي ليونال جوسبان، الذي اختذ موقفاً منحازا حيال        
  .)13(القضية الفلسطينية

ويف أملانيا، أعلنت غالبية املنظمات اإلسالمية تأييد       
، يف  "غريهـارد شـرودر   "املرشح االشتراكي الـدميقراطي     

، علـى حـساب مرشـح       2002انتخابات سـبتمرب    
الذي أعلن مواقف   " ادموند شتوبري " املسيحيني   الدميقراطيني

معادية ملصاحل األقلية املسلمة، ووجهـات نظـر ممالئـة          
للواليات املتحدة علـى مـستوى سياسـتها يف العـامل           

  .)14(اإلسالمي
وقد سجلت االنتخابات األملانية األخرية، حتـسنا       
ملحوظًا يف نسبة املصوتني من أصل مسلم، ذهبـت جـلّ      

، 90اخلـضر : احل حزيب اليـسار الرئيـسيني     أصوام لص 
–واالشتراكي الدميقراطي، كما عرفت هذه االنتخابـات        

 وصول عدد من    -خصوصا على صعيد برملانات الواليات    
  .املرشحني املسلمني إىل مواقع القرار السياسي

أما يف هولندا، فقد ذكرت التقارير اإلخباريـة، أن        
قاعد يف الربملان اجلديد  سبعة من املسلمني جنحوا يف الظفر مب      

، 2002 مقعداً، عقب انتخابات مـايو     150املتكون من   
وهو رقم قياسي قياسا مبا حتقق يف االنتخابـات املاضـية،           

مثلمـا  . وكذلك مبا حتقق يف الدول األوروبية األخـرى        
سجلت االنتخابات البلدية يف هولندا، جنـاح عـشرات         

ين يف عدد كبري    املرشحني املسلمني يف التحول إىل مستشار     
من االس احمللية، وخصوصا تلك اليت تدير شئون املـدن          

  .)15(الكربى، كأمستردام وروتردام والهاي وأوترخت
كما عرفت هولندا خالل السنة املنصرمة، نـشأة        
حزبني تابعني لألقلية العربية واملسلمة، مبناسبة االنتخابات       

قد شـارك احلـزب     احمللية والربملانية اليت شهدا البالد، ف     
العريب الدميقراطي يف انتخابات الس البلـدي للعاصـمة         

الذي –أمستردام، بينما شارك احلزب اإلسالمي يف هولندا        
  .، يف االنتخابات الربملانية-يوجد مقره يف مدينة روتردام

وعلى الرغم من عدم جناحهما االنتخـايب، إال أن         
اسية اهلولندية،  احلزبني سامها يف لفت مكونات احلياة السي      

-إىل ضرورة إيالء أمهية للصوت العريب واملسلم، واالنتباه       
إىل ما تعانيـه اجلاليـات      -على مستوى الربامج االنتخابية   
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املسلمة من صعوبات اقتصادية واجتماعية وثقافية، ومـن        
هجمات سياسية وإعالمية ظاملة تستهدف التضييق عليهـا        

تـها الدينيـة    وحرماا من مقومات احملافظـة علـى هوي       
  . )16(واحلضارية
 املنظمات غري احلكومية -2

أدخلت تأثريات التفجريات األمريكيـة، حركيـة       
، على عمل املنظمات اإلسالمية     2002كبرية خالل سنة    

يف جل الدول األوروبية، فبعد فترة من الذهول اسـتمرت          
أشهرا قليلة بعد األحداث، ووقوع املئات من ردود األفعال         

املسلمني أفرادا وممتلكات، وجدت املنظمات     العنصرية ضد   
املسلمة يف أوروبا نفسها جمربة على االخنراط يف حلقـات          
النقاش الكربى الـيت افتتحـت للتأمـل يف الـتفجريات           
وانعكاساا، وكذلك لإلجابة على أسئلة واامات كـثرية   

  .وجهت لإلسالم واملسلمني باملناسبة
، مـا   2002ايوففي فرنسا جتمع يف بداية شهر م      

 ألف مسلم، يف إطار املؤمتر السنوي التاسـع         75يقارب  
، يف رد  "اإلسالم كما نفهمـه   "عشر، الذي انعقد حتت شعار      

فعل واضح على االامات اخلطرية اليت ألـصقت بالـدين        
احلنيف، ومتسك واضح باملسئولية يف توضـيح الـصورة         

  .الصحيحة لإلسالم، ألتباعه ولغريهم على السواء
قد حضر املؤمتر ممثلون عن عشرات اجلمعيـات         و

واملساجد واملؤسسات اإلسـالمية الناشـطة يف فرنـسا         
وأوروبا، تابعوا حماضرات ودروساً ومناقشات صـبت يف        
جمملها يف إطار الدفاع عن التوجـه الوسـطي املعتـدل           
لإلسالم، ودعت الراغبني يف معرفة احلقيقة من األوروبيني        

نصياع لألحكام املسبقة اليت تروجها     وغريهم، إىل عدم اال   
  .)17(بعض الدوائر السياسية واإلعالمية املغرضة

" اليوم املفتـوح  "ويف أملانيا، اعترب عدد من املراقبني       
الذي شهدته خمتلف مساجد املسلمني يف خمتلف املقاطعات        
األملانية، للتعريف باإلسالم، أهم حدث يف نشاط املنظمات        

 فقد بدا ضروريا أن يقوم املسئولون       .اإلسالمية منذ سنوات  
على مساجد أملانيا، خبطوة عاجلة للرد على االامات بأا         

تتحمل جزًءا من املسئولية عن تفجـريات       ) أي املساجد (
نيويورك وواشنطن، رد أن واحدا أو اثنني من املتهمني يف          

  .القضية، قد قام بالصالة يوما يف أحدها
هيئة – األعلى ملسلمي أملانيا    وقد أوضح بيان الس   

أن ألفي مسجد تتوزع على خمتلف جهـات        "  -متثيل مركزي 

، آالف املواطنني 2002 أكتوبر 3ومدن البالد، قد استقبلت يوم 
األملان الذين جاءوا إىل اليوم اإلسالمي املفتوح مـثقلني بأسـئلة          
كثرية حول اإلسالم، لعل السبب يف وجودها، يعـود بالدرجـة           

  .)18("2001 سبتمرب 11 إىل تداعيات أحداث األوىل
أما يف هولندا، فقد اعتـرب ناشـطون سياسـيون          
مسلمون تفجريات نيويورك وواشـنطن، يف إطـار لقـاء       
تقييمي لتداعيات هذه األحداث، نظمته مجعيـة التوحيـد       

إـا مبثابـة الـضارة    "، 2002 سبتمرب  14اإلسالمية يوم   

ملسلمني الراكدة، ودفعتـهم إىل  إا قد حركت مياه ا  "، و "النافعة

الوعي باملخاطر احملدقة بوجودهم، وتوحيد جهودهم خللق وتوحيد       

  .)19("آليات املقاومة
وقد شهدت مئـات املنظمـات اإلسـالمية يف           

هولندا، اليت يقارب عدد املسلمني فيها املليـون نـسمة،          
الكثري من األنشطة واللقاءات املـشاة حـول تـأثريات          

ليت وقعت يف نيويورك وواشنطن، على حاضر       التفجريات ا 
ومستقبل األقليات املسلمة يف الغرب، خلصت يف جمملـها         
إىل االعتقاد بإمكانية أن تشكل احملنة فرصة جيـدة لنقـد           

الذات وتقومي االعوجاجات وتوحيد اخلطاب إزاء القضايا        
 .  )20(املصريية

 األجهزة التمثيلية -3

حملـاوالت  ، العديد من ا   2002لقد شهدت سنة    
اليت كشفت عن إدراك مشترك لدى قادة األقليات املسلمة         
واملسئولني السياسيني يف أوروبا، عن ضرورة إجياد هيئات        
متثيل مركزي للمسلمني، متثل مصاحلهم وتدافع عنها مـن         
جهة، وتدخل طرفًا مع الـسلطات التنفيذيـة يف تنفيـذ           

ملسلمة يف  مشاريعها اليت دف إىل تأمني اندماج األقليات ا       
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جيوبـا خلفيـة للعنـف      "اتمع، واحليلولة دون استغالهلا     

  ".واإلرهاب
يف فرنسا، بدا وزير الداخلية نيكـوال سـركوزي         

، مـن   "جملس ملسلمي فرنسا  "مصرا على جناح مساعيه خللق      
خالل اجتماعه املتكرر خالل شهر ديسمرب مـن الـسنة          

ألربـع   املاضية، باملسئولني عـن املنظمـات اإلسـالمية ا       
الكربى، فضالً عن عدد كبري مـن مـسئويل املنظمـات           
اإلسالمية األقل حجما، حيث جرى االتفاق بني الطرفني،        
على توزيع املواقع القيادية يف الس، وضبط الصالحيات         

  .)21(املوكلة إليه، وعالقته املرتقبة بأجهزة احلكم الفرنسية
وعلى الرغم من التشكيك الذي صدر عن عدد من         

اليت اعتربت نفسها متضررة من الكيفيـة الـيت         –اجلهات  
 إال أن احلاجة امللحـة      -وزعت ا مناصب الس اجلديد    

هليئة متثيلية مركزية، دفعت غالبية املنظمات اإلسـالمية إىل       
القبول بالس اجلديد، والتعويل على حتسني أدائـه مـن          
خالل العمل ضمنه ال مقاطعته، خصوصا بعـد دخـول          

طة طرفًا يف املعادلة، بعد عقود من الرفض املتواصـل          السل
  .)22(الذي كانت تبديه حبجة علمانية الدولة 

ويف أملانيا اليت ميتلك املسلمون فيها هيئـة متثيليـة          
مركزية، ظهرت دعوات كثرية إىل ضرورة االنتباه لـبعض         
املشاكل امللحة املتعلقة حبياة املسلمني اليومية، وخـصوصا        

جتماعية والثقافية فيها، كما أظهرت حكومـة       اجلوانب اال 
املستشار غري هاردشرودر قدراً كبرياً من التفهم إزاء بعض         
املطالب املرتبطة خبصوصيات اهلويـة الدينيـة والثقافيـة         

 وإدخال مادة   "الذبح احلالل "للمسلمني، على غرار مطالب     
ارس يف املناهج التعليمية املعتمدة لدى املد     " الدين اإلسالمي "

  .)23(األملانية
أما يف هولندا، وعلى الـرغم مـن النجاحـات           
السياسية اليت حققها املـسلمون يف االنتخابـات احملليـة          
والربملانية على السواء، فإن الدعوات املتكررة اليت ثابر على         

، الكثري من النشطاء والـدعاة،      2002إطالقها طيلة سنة    
جتـد سـبيلها   لتأسيس هيأة متثيلية جامعة للمـسلمني، مل   

للتطبيق جراء خالفات قومية ومذهبية ولغوية كثرية تـسم         
  .واقع املسلمني

مني بشئون األقلية املسلمة يف     تويعتقد كثري من امله   
هولندا، أن املسلمني يف هذا البلد حيتاجون إىل أكثر مـن           
جمرد الوعي الناجم عن تأثريات أحداث احلـادي عـشر          

للحكومة اهلولنديـة  ، ورمبا ساعدهم حترك     2001سبتمرب  
شبيه بذلك الذي قامت به احلكومة الفرنـسية، يف خلـق           
جهاز على الصعيد املركزي، تعترب احلكومة أشد حاجـة         
منهم إليه؛ حيث ما فتئت تتذمر من تعثر بـرامج إدمـاج            

 . املسلمني اليت تقوم بوضعها

  خالصة
، 2002إن الباحث يف حصيلة أحداث العـام         

،سـيخلص ال حمالـة إىل تـسجيل     بالنسبة ملسلمي أوروبا  
جمموعة من النقاط على مستويني، يتصل املـستوى األول         
بتداعيات احملنة، فيما يتعلق املستوى الثاين بسبل مواجهـة         

  .املسلمني للتحديات اليت فرضت عليهم
  :فعلى املستوى األول ميكن رسم النقاط اآلتية

منو خطاب سياسي مييين متطرف يركز علـى معـاداة          •
 .مني على وجه التحديداملسل

تواصل االعتداءات ذات اخللفية العنصرية على أبنـاء         •
  .األقليات املسلمة وممتلكام اخلاصة واجلماعية

بدء احلكومات يف اختاذ إجراءات قاسية للحـد مـن           •
 .هجرة املسلمني أو جلوئهم

وضع السلطات خططًا للتضييق على األقليات املسلمة        •
 .بحبجة حماربة العنف واإلرها

تكرر الدعوات الرمسية إلجبار املسلمني علـى حتقيـق         •
 .يتعارض مع خصوصيام الدينية والثقافية" اندماج"

 
  :أما على املستوى الثاين فباإلمكان رصد ما يلي

وعي املسلمني يف أوروبا بأمهية التوحـد يف مواجهـة           •
، وخلق هيئـات    2001 سبتمرب   11تداعيات أحداث   

  .متثيل مركزية
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بال املسلمني منظمات وأفرادا على املشاركة يف       تزايد إق  •
 .احلياة السياسية للدول اليت يقيمون فيها

جناح عدد من نشطاء األقليات املسلمة يف الوصول إىل          •
 .مراكز القرار، سواء احلكومات أو الربملانات

تزايد األنشطة الدعوية لشرح الصورة احلقيقية لإلسالم        •
 .لغري املسلمني

 والعمل على تطويق أصـوات الغلـو        إجراء نقد ذايت   •
 .والتطرف
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