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 الهوية، األسباب والمعالجات محاربة التطرف في أوروبا ـ أزمة -1

يدفع العديد  ، وهذا ما"أزمة الهوية"ما زال الشباب في دول أوروبا والغرب يعيش 

 الشباب ما" ضياع"من الشباب نحو التطرف والتطرف العنيف، المشكلة تكمن بـ 

. بين البلد األوروبي الذي يعيشه فيه بين هوية األم األصلية أي البلد األصلي وما

ال يعني خسارة الشاب الذي يعيش في دول أوروبا قيمه الثقافية أبداً بقدر ما وهذا 

يعني انه يعيش بسالم وتعايش مع بقية مكونات المجتمع، أي أن يتقبل االخرين 

أزمة "إن مشكلة . ويحترم ثقافاتهم ويحترم الدستور والمواطنة للبلد الذي يعيش فيه

. لمهاجرين بل الجيل الثاني والثالث والرابعال تكمن في الجيل األول من ا  "الهوية

ً جزء كبير من مسؤوليتها بتعزيز هوية األبناء، إلى  وهنا تتحمل األسرة أيضا

 .جانب المدارس والمناهج وحتى البلديات المحلية من خالل التواصل المجتمعي

على  يعد التهميش والفقر والبطالة هو أحد األسباب القوية ألزمة الهوية التي تؤثر

العديد من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من الدنمارك إلى إيطاليا والنمسا 

في " الهوية"وتستغل الجماعات المتطرفة واإلسالموية أزمة . وفرنسا وهولندا

 .تجنيد واستقطاب الشباب الذي يتجه إلى التطرف العنيف

 ما مفهوم الهوية األوربية؟

على   أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الحرة بروكسل" باسكال دلفيت"يقول 

مستوى االتحاد األوربي، هناك عدد من األشخاص الذين يروجون، لفكرة الهوية 

والمواطنة األوربية سواء عبر االتحاد أو داخل الدول األعضاء، ومع ذلك، هذا ال 

، ولكنها قد تكون موازية للحصول يعني أن المواطنة األوروبية ينبغي أن تسود

لذلك، . وهناك أيضا محاوالت لبناء المواطنة االجتماعية. على حق المواطنة
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فباإلمكان المضي قدماً في طريق من التعايش بين هويات مختلفة، وهذه حقيقة بل 

ً المواطنة األوروبية، المواطنة الوطنية، المواطنة اإلقليمية . واقع ملموس، وأيضا

بة للمواطنين، تعتبر المواطنة البلدية، واإلنتماء إلى البلدية أو لقرية اإلقامة وبالنس

 .أمر هام جداً بالنسبة للمواطنين

 :وفيما يلي أبرز العوامل التى تؤدي إلى أزمة الهوية في دول أوروبا

 تهميش بعض األحياء في أوروبا 

ً بالمهاجرين ويعد منذ عام " مولنبيك"يُعتبر حي  معقالً للجهاد  5102خاصا

األوروبي، ولم تنجح المنطقة في التخلص من هذه السمعة السيئة بعد، وسط توّسع 

يوليو  51، تتصاعد المخاوف في "مولنبيك"الجرائم المرتبطة بالمخدرات في 

تستمر األسباب األصلية الكامنة وراء التطرف اإلسالموي، أي التهميش  أن 5155

ويشهد هذا الحي . إلى التطرف" مولنبيك"ن في االجتماعي الذي دفع بعض الشبا

فهناك . مداهمات متقطعة من جانب الشرطة بسبب ارتباطه باالعتداءات المتطرفة

العديد من العوامل المحلية والعالمية هي التي حّولت هذا الحي إلى أرض خصبة 

 على المستوى المحلي، لطالما". داعش"للجماعات اإلرهابية، بما في ذلك تنظيم 

عوامل  .سّجل هذا الحي نسبة مرتفعة من البطالة والفقر مقابل تراجع فرص التعليم

 !البحث عن الهوية… الجهاد و التطرف العنيف في أوروبا

 "أزمة الهوية"الجماعات اإلسالموية المتطرفة ـ استغالل 

من داخل أوروبا وبالتحديد من " الهوية"ترصد الجماعات المتطرفة حاالت أزمة 

بالتقرب من الشباب واستقطابهم الى " المحميات"داخل المجتمعات المغلقة و 

أفكارهم المتطرفة، من خالل زرع فكرة الكراهية والعداء إلى المجتمعات 

https://www.europarabct.com/?p=46063
https://www.europarabct.com/?p=46063
https://www.europarabct.com/?p=46063
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أظهرت . رهاباألوروبية، ثم النزوح نحو التطرف والتطرف العنيف واإل

العمليات اإلرهابية للجماعات اإلسالموية المتطرفة، الكثير من هذه الحاالت، بعد 

دمان على المخدرات، وعامل اإل واالجتماعيةأن تستغل مشكلة األزمات النفسية 

وما بعدها الكثير من هذه  5102وكشفت موجات اإلرهاب في أوروبا خالل عام 

ة والدراسة من قبل األسرة والبلديات ومنظمات الحاالت والتي تستوجب المراجع

 .المجتمع البلدي والحكومات

 الخطاب المتطرف العنصري

يستخدم المتطرفون اليمينيون التمييز واألفكار العنصرية لحماية الهوية التي 

وفي هذا اإلطار يتبنى أفكاراً متطرفة . يعتبرها مهددة من قبل األجانب والالجئين

تزامن صعود األحزاب . 5155أغسطس  55ألجانب في تحض على كراهية ا

اليمينية المتطرفة في أوروبا، مع تصاعد العداء للمسلمين، وهو ما بات يعرف 

، وهي ظاهرة فكرية تستند إلى تنميط للمسلمين المهاجرين، "اإلسالموفوبيا"بـ

 وتروج لفكرة أنهم غير مندمجين في مجتمعاتهم، وأنهم يشكلون بؤراً لإلرهاب،

على مدار األعوام القليلة الماضية،  ويثير صعود تلك األحزاب اليمينية المتطرفة،

مخاوف الجاليات المسلمة في أوروبا، في ظل ما يصدر عنها من دعوات ضد 

 01المهاجرين بشكل عام، وضد المهاجرين المسلمين على وجه الخصوص في 

 .5150أبريل 

أن أكثر   5155أغسطس  2الفرنسي في ( CSA) أفاد استطالع آراء أجراه معهد

فرنسيين أنه من الضروري طرد الدعاة األجانب الذين ( 01)من كل (  9)من 

( 52)ومن بين الذين تقل أعمارهم عن . فتطرتحض على ال يلقون خطابات 

بين % ( 51)هذا القرار فيما جاءت نسبة المعارضة  %(55)عاماً، عارض 
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( 52)ممن تزيد أعمارهم عن %( 91)وأيد . نةس( 52)إلى ( 01)الشباب عمرهم 

ً طرد  من حيث التوجه السياسي، فإن أنصار اليمين واليمين . تلك األئمة عاما

ممن هم %( 99)المتطرف والوسط هم األكثر تفضيالً لطرد الدعاة األجانب 

في أوساط حزب %( 011)قريبون من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون و

من أنصار ( ٪95)جمع الوطني اليميني المتطرف وللت%( 99)الجمهوريين و

لكن المفاجئ كانت النسب المرتفعة للغاية ". استعادة فرنسا"حزب إريك زيمور 

من المقربين من حزب %( 95)في أوساط اليسار والمؤيدة للطرد، حيث وافق 

بين ناخبي حركة ( 902)بين مؤيدي الحزب االشتراكي و% (95)الخضر و

 ."فرنسا العصية"

يستمر التطرف والتجنيد في السجون بينما يستمر التطرف اليميني العنيف في 

أدى الجمع بين . جذب المجندين األصغر سنًا ، بما في ذلك عبر منصات األلعاب

العزلة االجتماعية والمزيد من الوقت الذي يقضيه اإلنترنت على سبيل المثال 

شكلها الدعاية المتطرفة إلى تفاقم المخاطر التي ت COVID-19 خالل جائحة

نوفمبر  09العنيفة والمحتوى اإلرهابي على اإلنترنت، ال سيما بين الشباب في 

 ملف التطرف في أوروبا ـ مخاطر الخطاب المتطرف. 5150

 اللجوء والهجرةسياسات 

 5102رئيس الوزراء المجري مع موجة الالجئين لعام " فيكتور أوربان"بدأ 

 ترأسهوبالنظر بشكل أعمق إلدارته لملف الهجرة منذ . حملته المعادية للمهاجرين 

، شهدت القوانين المتعلقة بالهجرة تغييرات عدة أدت إلى 5101الحكومة في العام 

، أصدرت 5109في مارس عام  .حرمان طالبي اللجوء من الوصول إلى حقوقهم

الحكومة تشريعات جديدة أكثر قسوة، تقضي بترحيل أي شخص توقفه السلطات 

https://www.europarabct.com/?p=83145
https://www.europarabct.com/?p=83145
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عمدت الحكومة الهنغارية إلى تقليص الخيارات . داخل األراضي الهنغارية

، وتذرعا 5151في مايو . القانونية المتاحة أمام طالبي اللجوء الوافدين إلى هنغاريا

بطة بفيروس كورونا، قدمت حكومة هنغاريا أحكاما باألزمة الصحية المرت

تشريعية تنص على أن األشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية، 

في طلب اللجوء في السفارة الهنغارية في الدول عليهم التعبير أوالً عن نيتهم 

 المجاورة غير األعضاء في االتحاد األوروبي قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى

اللجوء . 5155أبريل  1البالد والوصول إلى إجراءات اللجوء في هنغاريا في 

 والهجرة ـ هل نجحت سياسات االندماج في ألمانيا؟

 صعوبات التعليم

في اليونان تحديات تعيق تسجيلهم  5150أبريل  09يواجه األطفال الالجئون في 

المدارس العامة، كذلك األمر بالنسبة إلى طالبي اللجوء الذين ال يتسنى لهم في 

وتُظهر اإلحصاءات . فرصة التعلم في المخيمات أو مراكز االستقبال المؤقتة

الرسمية المتاحة انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل األطفال الالجئين في المدارس العامة 

( 18559)إلى  5109ي يونيو ف(  058159)، من 5151-5109على مدار عامي 

الظروف المعيشية غير المستقرة تؤدي إلى عرقلة العملية . 5150في مارس 

، مثل فشل 5105المشاكل في تنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة في . التعليمية

. إنشاء فصول دراسية وتزويدها بالموظفين، وعدم توفر أو كفاية خدمات النقل

لبي إلجراءات اللجوء ونظام االستقبال في البالد، في األثر الس"ويوضح التقرير 

، مشيرا إلى أن الظروف المعيشية غير المستقرة تؤدي إلى "الوصول إلى التعليم

 .عرقلة العملية التعليمية

 

https://www.europarabct.com/?p=76309
https://www.europarabct.com/?p=76309
https://www.europarabct.com/?p=76309
https://www.europarabct.com/?p=76309
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 البطالة واألزمات االقتصادية

أن نسبة المهاجرين  5150يوليو  02كشفت إحصائية للوكالة االتحادية للتشغيل في 

ين المعتمدين على معونات البطالة في ألمانيا تزيد عن الثلثين، متجاوزة السوري

انخفضت نسبة المستفيدين من الدعم . بكثير نسبة باقي الالجئين من دول أخرى

، حيث كانت 5151الحكومي بين السوريين في سن العمل مقارنة بنفس في عام 

عضو المجلس " اراأشار بوتف"يقول %(. 91)تبلغ نسبتهم في ذلك الحين نحو 

يمكن القول بوجه عام إن معدل البطالة بين "االستشاري لالندماج والهجرة إلى أنه 

ً في السنوات األولى من اإلقامة أن " بوتفار"وذكر ". الالجئين مرتفع للغاية دائما

ضآلة نسبة العاملين بين الالجئين السوريين مقارنة بجنسيات أخرى قد يكون لها 

ذلك بنسبة النساء المرتفعة في هذه المجموعة، مشيراً إلى أن العديد عالقة بهذا، وك

من النساء السوريات لحقن بعائالتهن في إطار لّم الشمل، وبالتالي لم يمضين فترة 

طويلة في ألمانيا بعد، مضيفا أنهن كثيرا ما يكن غير متاحات لسوق العمل بسبب 

 .رعايتهن ألطفال صغار، وكذلك ألسباب ثقافية

** 
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 محاربة التطرف في أوروبا ـ سياسات االندماج، المعوقات والتدابير -2

، االجتماعيتواجه أوروبا مزيد من الصعوبات في سياسات االندماج والتكامل 

ورغم الجهود التي . تحديدا دمج الالجئين والمهاجرين في سوق العمل والمجتمع

عديدة وانتقادات كثيرة بشأن دول أوروبا تحديات  زالت فما .دول أوروبا اتبذله

عمليات اندماج الالجئين والمهاجرين، وذلك بسبب أثر المفاهيم المغلوطة 

واالنطباعات السلبية بأن الالجئين والمهاجرين يشكلون تهديدًا للقيم األوروبية، ما 

هذه المفاهيم الخاطئة تدفع بعض الالجئين للنزوح   .يعيق من اندماجهم المجتمعي

تسعى فيه المفوضية األوروبية   .ف والتطرف العنيف واإلرهابنحو التطر

سياسات دمج المهاجرين في أنظمة   والدول األعضاء في االتحاد األوروبي دعم

التعليم والرعاية الصحية والتدريب لتأهيلهم في سوق العمل، وخلق فرص عمل 

 .جديدة لهم

 االندماج والمواطنة

وشاملة لكافة أطياف المجتمع، هدفها المشاركة عملية طويلة المدى  :االندماج

المتساوية والشاملة لألشخاص ذوي األصول المهاجرة في الحياة االقتصادية 

 .واالجتماعية والثقافية والسياسية

بعبارة . تعني معاملة جميع األفراد كأعضاء متساوين في المجتمع  :المواطنة

يتمتع بها المواطنون اآلخرون،  أخرى، يمكن للمواطن التمتع بنفس الحقوق التي

من خالل المساواة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية واالجتماعية، أو 

وتختلف . فرصة التصويت والترشح في االنتخابات السياسية على سبيل المثال

األحزاب األوروبية فيما إن كانت المواطنة شيئاً يمكن اكتسابه أم ال، ولكنهم يتفقون 

 .رط أساسي للديمقراطيةعلى أنها ش
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 :وفيما يلى الجهود األوروبية لدمج الالجئين واالنتقادات الموجه لها

 محاربة التطرف -الحتياجات والمشاكل ا استجابةتدابير 

اعتمدت لجنة وزراء مجلس أوروبا المعنية بحماية حقوق النساء والفتيات 

تتعلق   5155 مايو 51المهاجرات والالجئات وطالبات اللجوء توصيات في 

بتوفير تدابير لالستجابة بشكل أفضل لالحتياجات والمشاكل التي يعانين من 

وكذلك تحديد مجموعة من التدابير للدول األعضاء لحماية حقوق النساء . جرائها

ويعد ". المهاجرات بشكل أفضل والمساهمة في منحهّن فرص التعليم والتوظيف

أوروبا بشأن حماية األشخاص نص التوصية، جزًءا من خطة عمل مجلس 

محاربة  .(2025-2021) المستضعفين في سياق الهجرة واللجوء في أوروبا

 التطرف في أوروبا ـ أزمة الهوية، األسباب والمعالجات

 تطبيقات وبرامج االندماج في فرنسا

يساعد  5155يناير  05في  "refugies.info " أطلقت فرنسا تطبيق يدعى

الالجئين على تسيير أمورهم اليومية في البالد، خاصة في ظل نظام إداري يعتبره  

لغات يعمل التطبيق من ( 9)للتطبيق . معظمهم أنه معقد ويحتاج للكثير من الشرح

األوراق،  فهناك مثال قسم معني بإدارة. خالل أقسام مبوبة، لكل منها وظيفة مختلفة

أي مساعدة الالجئين على إتمام معامالتهم اإلدارية والقانونية، كطلبات اإلقامة ولم 

قسم آخر يعنى بتعليم اللغة الفرنسية، وآخر خاص بالبحث عن . الشمل والضرائب

فرص للتدريب المهني أو العمل أو السكن، ويتيح التطبيق أيضا لالجئين التسجيل 

 ."فرنسيةفهم الثقافة ال"في خانة 

https://www.europarabct.com/?p=83539
https://www.europarabct.com/?p=83539
https://www.europarabct.com/?p=83539
https://www.europarabct.com/?p=83539
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، ليصبحوا  5155يناير  59قدمت جمعية فرنسية لالجئين برنامجين تدريبيين في 

مؤهلين للعمل في مجال المطاعم في البالد من أجل مساعدة المهاجرين على 

االندماج وتعزيز فرصهم بإيجاد عمل، استفاد بالفعل من هذه التدريبات حوالي 

ذلك العديد من األفغان  جنسية مختلفة، بما في( 09)شخص من ( 511)

من دخول %( 91و 51)وفي باريس، يتمكن ما بين . واإلريتريين والسودانيين

 .العالم المهني في غضون شهرين من إكمال تدريبهم

 في المملكة المتحدة" لينكولنشاير لألطباء الالجئين"مشروع 

توفير  في المملكة المتحدة إلى" لينكولنشاير لألطباء الالجئين"يهدف مشروع 

الدعم وتوظيف األطباء الالجئين ويسّهل المشروع وصول األطباء الالجئين إلى 

ً أّن هذه العملية تستغرق في  العمل في العيادات الحكومية والمستشفيات، علما

تبلغ الكلفة اإلجمالية لتدريب طبيب الجئ للعمل . المتوسط نحو عاَمين ونصف عام

فقط من %( 05)ألف دوالر، أي نحو ( 52.111)في خدمة الصحة الوطنية نحو 

 .كلفة تدريب طبيب بريطاني جديد

 محاربة التطرف -انتقادات بشأن عمليات االندماج في أوروبا 

ففي . تواجه الجكومات األوروبية للعديد من االنتقادات بشأن دمج وتأهيل الالجئين

الشخص بريطانيا يحصل الالجئ على مساعدة سكنية ومالية بمجرد أن يتقدم 

بطلب للجوء إذا لم يكن لديه الوسائل الالزمة إلعالة نفسه، إلى حين البت في طلبه 

 .5150نوفمبر  52في 

بما في ذلك العمل التطوعي،  -ال يسمح لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة بالعمل 

إال إذا كان قد مر عام على تقديمهم لطلب اللجوء، في هذه الحالة يستطيعون القيام 
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. العمل في عدد محدود من المهن، إذا كانت تلك المهن تعاني من نقص في العملب

هذه القاعدة المثيرة للجدل تهدف إلى منع األشخاص من استغالل التقدم بطلب 

لكن منتقديها يقولون إنها تحول دول اندماج . اللجوء في العمل في المملكة المتحدة

 .مهارات التي يجلبونها معهمالالجئين في المجتمع، كما تعد إهدارا لل

يناير  09توصل استطالع رأي لصالح المركز األلماني لمناهضة التمييز في 

من ذوي األصول األجنبية قد تعرض للتمييز ( 5)من بين كل (ً 0)إلى أن  5155

ندرة البيوت في برلين وغيرها من كبرى المدن . أثناء البحث عن سكن في ألمانيا

بروز حاالت العنصرية والتمييز ضد المهاجرين عند التقدم األلمانية تؤدي إلى 

رئيس المركز، إن مجرد ذكر الباحث "بِرنهارد فرانكه"ويقول . الستئجار منزل

عن سكن في ألمانيا اسمه، الذي قد يبدو أجنبياً، يجعل القائمين على السكن 

 ورأي أن. يستبعدونه من رؤية السكن، بغرض التعرف عليه قبل استئجاره

الصريحة ال تزال، ولألسف، أمراً معتاداً في الحياة " التمييزية"إعالنات السكن 

 ."اليومية

ومرة أخرى  5102أجرت الدنمارك تشديد سياسات اللجوء بشكل كبير منذ عام 

وتخلت عن اهتمامها باالندماج وصبت جل تركيزها على منح  5109في عام 

وشنت الحكومات الدنماركية . ث أتواالالجئين الحماية المؤقتة وإعادتهم من حي

المتعاقبة حمالت مناهضة للهجرة، بما في ذلك مصادرة األصول مثل المجوهرات 

ً لألرقام األولية، فقد بتّت دائرة الهجرة الدنماركية في . من طالبي اللجوء وفقا

 .حالة( 511)

  على تصاريح جديدة أو جرى تمديد إقاماتهم%( 21)حصل حوالي. 
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  ( 011)الجئاً، باإلضافة إلى ( 022)أو عدم تجديد تصاريح إقامة لـ تم إلغاء

 .5151تصريح تم سحبه من أصحابها في عام 

  شخصاً ممن ينحدرون من دمشق بشكل نهائي ( 59)تم رفض طلبات لجوء

 .من قبل هيئة شؤون الالجئين

 محاربة التطرف -ردود على االنتقادات 

لة الالجئين الهولندية نقل مئات الالجئين من المتحدث باسم وكا" ليون فيلدت"أكد 

إلى  5155أغسطس  59 في " تير أبيل"مركز إيواء طالبي اللجوء الرئيسي 

بوجود  " مارك روته"واعترف رئيس الوزراء الهولندي . مراكز أخرى في البالد

 .، واعدا بحل قريب للمشكلة"مشاهد مخزية في المركز"

الداخلية الفرنسي مشروع قانون لتضييق الخناق وزير " جيرالد دارمانين"اقترح 

على الهجرة غير الشرعية وتمكين طرد المواطنين األجانب المدانين بارتكاب 

أعمال إجرامية ومحاربة التطرف وتحسين ظروف اندماج األجانب في وضع 

واعتماد تدابير تهدف إلى ضمان السماح لألجانب بالبقاء في فرنسا إذا . قانوني

 .5155أغسطس  2الوطنية في " لقيما"قبلوا 

رئيس الوزراء البريطاني باحتواء الهجرة واندماج " بوريس جونسون" وعد 

المهاجرين والالجئين، التي شكلت أحد المواضيع الرئيسية في حملة خروج 

بريتي "واعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية . بريطانيا من االتحاد األوروبي

بالمضي قدما في "ستسمح " لحظة تاريخية للبالد"يد للهجرة أن القانون الجد" باتيل

مكافحة الهجرة غير الشرعية والجماعات اإلجرامية عبر فرض عقوبات أكثر 

". صرامة على من يسهلون الدخول غير القانوني والخطير إلى المملكة المتحدة

وينص القانون الجديد على فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المهاجرين الذين 
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يصلون بشكل غير قانوني، فضالً عن إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان من العالم 

اللجوء والهجرة ـ هل نجحت سياسات االندماج في  .5155أبريل  59الثالث في 

 ألمانيا؟

 "اإلسالم جزء من أوروبا"محاربة التطرف ـ جدلية  -3

الدول األوروبية جدالً متنامياً حول اإلسالم، في ألمانيا على سبيل المثال ،  شهدت 

فولفغانغ  -رئيس البرلمان االتحادي حالياً  -استخدم وزير الداخلية األلماني األسبق

وأوروبا، وأكدها الرئيس  ألمانيااإلسالم جزء من “عبارة  5115عام ( شويبله

، أن اإلسالم ينتمي أللمانيا ، 5101لف عام كريستيان فو“األلماني األسبق 

وكررت نفس العبارة غير مرة المستشارة األلمانية وبعض السياسيين، فيما 

واحتدَّ النقاش حول الموضوع بعد صعود اليمين . عارض هذه العبارة آخرون

 .الشعبوي، حتى أصبحت تلك العبارة شعاراً يعبر عن الموقف من اإلسالم

ات األوروبية وأحزابها السياسية، على ما تطرحه أحزاب زايدت بعض الحكوم

اليمين المتطرف، عبر تبني خطاب يتماهى مع خطاب تلك األحزاب، بهدف كسب 

مزيد من األصوات االنتخابية، وهو ما يدفع الحكومات إلى اتخاذ خطوات ضد 

 .الجاليات المسلمة لتعزيز موقعها في الشارع االنتخابي

إلى الحالة الفرنسية، حيث أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل نشير في هذا الصدد 

، حين أشار في خطاب له إلى أن مسلمي 5150ماكرون جدالً كبيراً أوائل أكتوبر 

ً مضاداً "فرنسا، يمكن أن يشكلوا  في جميع " أزمة"، وأن اإلسالم يواجه "مجتمعا

في " موازيا مجتمعا"أنحاء العالم، قبل الكشف عن خطته لمعالجة ما اعتبره 

يمكن القول إن صورة اإلسالم، كما عكسها استطالع الرأي في غاية .فرنسا

https://www.europarabct.com/?p=76309
https://www.europarabct.com/?p=76309
https://www.europarabct.com/?p=76309
https://www.europarabct.com/?p=76309
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السلبية، وبناء هذه الصورة نابع بشكل رئيسي من األحكام التلقائية التي تطلقها 

 .وسائل اإلعالم الغربية، ومن ورائها النخب السياسية والفكرية والثقافية الغربية

 الجالية المسلمة في أوروبا

 5151يونيو  51تقول هيلينا دالي، المفوضة األوروبية المكلفة ملف المساواة، في 

إن الجالية المسلمة في أوروبا تواجه تمييزاً متزايداً في عديد من مجاالت الحياة، 

بسبب دينهم، وباالقتران مع أسباب أخرى مثل األصل العرقي والجنس، وهذا 

وفي . عمال الكامل لتحقيق المساواةيعرض حقوقهم األساسية للخطر، ويمنع اإل

األلماني في أكد المعهد زيادة عدم الثقة  Bertelsmann Stiftung تقرير لـمعهد

بالمسلمين وارتفاع اإلسالموفوبيا في أوروبا عموماً، وأشار إلى أنه في فرنسا مثالً 

من السّكان أن اإلسالم ال يتوافق مع نمَطي التفكير والعيش %( 51)يعتقد 

 .غربيينال

، تعود إلى عام "رصد الدين"المعهد نفسه أشار في دراسة قبلها في إطار مشروع 

إلى أنه على الرغم من تحقّق االندماج اللغوي للمهاجرين المسلمين في فرنسا،  

من المسلمين في فرنسا يُكملون تعليمهم بعد سن %( 19)وعلى الرغم من أن 

اً ضد المسلمين في سوق العمل، إذ ارتفعت السابعة عشرة، فإن البالد تعاني تمييز

نقاط عن النسبة العامة للمواطنين، ( 5)نسبة البطالة بين المسلمين بما يتجاوز 

وتلفت . بين المسلمين%( 02)مقابل %( 1)فالنسبة العامة للبطالة في البالد بلغت 

حالة تساوي المستوى التعليمي بين المسلم والمواطن "الدراسة إلى أنه في 

 "األوروبي، فإن فرص المسلم في الحصول على وظيفة تبقى أقل

( 01)في استطالع رأي أجرته وكالة االتحاد األوروبي للحقوق على أكثر من 

من المسلمين عانوا %( 95)دولة أوروبية، كشف أن قرابة ( 02)آالف مسلم في 
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%( 59)منهم بسبب أسمائهم و %( 25)من التمييز العنصري بأشكاله المختلفة، 

من النساء لمضايقات عنصرية %( 92)بسبب زيهم اإلسالمي، فيما تعرضت 

 محاربة التطرف في أوروبا ـ أزمة الهوية، األسباب والمعالجات  .بسبب الحجاب

 

 "اإلسالم األوروبي"مفهوم 

سنة تقريباً ، يروج بين أوساط األكاديميين  51قبل " اإلسالم األوروبي"بدأ مفهوم 

ال تبدو . الغربيين، وإلى حد ما، الناشطين المسلمين في أوروباوالباحثين والمحللين 

الكلمة مستساغة لدى كثيرين، سواء أكانوا مسلمين أو كانوا من األوروبيين غير 

فالمسلمون يرفضونه إليمانهم أن اإلسالم واحد، وال يصلح تفصيله وفق . المسلمين

ً . مقاسات تقتضيها الظروف والبيئات يرفضون ببساطة أي واألوروبيون أيضا

لكّن هذا المفهوم غدا واقع، ويطرح للنقاش ". أوروبا"و" إسالم"ربط بين كلمتي 

في الجامعات المؤتمرات ووسائل اإلعالم والمقاالت كحّلٍّ لمشكلة اندماج 

المهاجرين، وظهور اإلسالموفوبيا، وصعود اليمين المتطرف، والهجمات 

 .اإلرهابية

بطرح رؤى فكرية لتحديث الخطاب " سالم أوروبيإل"وبشكل عام يقوم الداعون 

اإلسالمي في أوروبا؛ ليكون جزءاً من الفكر األوروبي، وذلك بتأصيل حقوق 

اإلنسان، وطرح حلول فكرية إلشكاليات قضايا المرأة، وعالقة الدين بالسياسة، 

 .وإعادة النظر في منهجية التعامل مع النص الديني

ً إلى نظرت العديد من الحكومات األ على أنه " اإلسالم األوروبي"وروبية أحيانا

مشروع موحد محتمل، وهو مشروع قد يعالج فشل النهجين األوروبيين المهيمنين 

https://www.europarabct.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%80-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9%d8%8c/
https://www.europarabct.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%80-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%88%d9%8a%d8%a9%d8%8c/
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سواء كانت استراتيجية االستيعاب في فرنسا أو )في التعامل مع المهاجرين 

تقدم هذا عالوة على ذلك ، غالباً ما يُنظر إلى (. التعددية الثقافية في شمال أوروبا

المشروع على أنه يؤدي إلى إضفاء الطابع المؤسسي الذي طال انتظاره لإلسالم، 

والذي يمكن أن يعوض عن عدم وجود سلطة مركزية في اإلسالم ويمكن التفاوض 

 .معها بشأن األمور ذات االهتمام المشترك

ن عن وإعداد نموذج يهدف إلى تمييز المعتدلي وفي سياق تنظير لإلسالم الجديد، 

فقد صنّف . المتطرفين، زاد أليكس شميد األمر تعقيدًا بخروجه بوسوم إضافية

" تعدُّديين"أو " محافظين"أو " إسالميين"أو " جهاديين"المسلمين باعتبارهم 

فكلما كان المسلم أقرب في موقعه إلى الدائرة الخارجية، كان . ضمن نموذج دائري

ابل، كلما كان موقع المسلم أقرب إلى الدائرة وفي المق. يتسم بقدر أكبر من االعتدال

ووفقًا لما يراه شميد، . الداخلية، كان على درجة أكبر من التطرف والعنف

المسلمين الجدد، مسلمين "فالمسلمون التعدديون هم الذين يمكن تصنيفهم باعتبارهم 

ين معتدلين، ومسلمين ثقافيين، ومسلمين اجتماعيين، ومسلمين ليبراليين، ومسلم

إصالحيين، ومسلمين تقدميين، ومسلمين غربيين، ومسلمين ديموقراطيين 

 ."ومسلمين يساريين

ووفق اعتقاد المستشرق الهولندي يان ياب دي راوتر إن أوروبا سوف تستقبل 

مستقبل اإلسالم في أوروبا وليس في العالم “: اإلسالم السِمح المعتدل ، بقوله

العالم أصبح غير قادر على استيعاب “بأن  ، ويبرر ادعاؤه”العربي واإلسالمي

اإلسالم التقليدي، وإنما نسخة ملطفة، متحضرة وديمقراطية منه، هي تلك التي 

 .”ظهرت وترعرعت في الغرب وتشبعت بمبادئ الديمقراطية والحرية والتعدد
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إذا أخذنا هولندا كمثال، هناك “: دافع المستشرق الهولندي عن نظريته بالقول

المية كثيرة تراوح بين الشدة أو التطرف والتسامح، تعيش جميعها في تيارات إس

هولندا وتمارس حياتها، وأفكارها ودينها بشكل حر تماماً، ومن دون خالف أو 

ألن الجو العام، أو الغطاء العام الذي تنشط تحته، مظلة ديمقراطية . اصطدام بينها

شكل سلمي، هذا اإلسالم واسعة، تشمل الكل، وتسمح للكل بالتعايش داخلها ب

الموسع، المتعدد، هو النموذج المستقبلي لإلسالم، وهو إسالم ديمقراطي، ويعيش 

داخل دولة علمانية، الدين فيها مفصوالً عن السياسة لهذا قلت إن مستقبل اإلسالم 

 .ألن كل أشكال اإلسالم ممكنة، وهذا ليس موجودا في الدول اإلسالمية. في الغرب

من : التعددية الثقافية في أوروبا الغربية"تانتين مانياكين مؤلف كتاب ويناقش كونس

ً بديالً لجعل اإلسالم جزءاً ال يتجزأ من الهوية "التنفيذ إلى الفشل ، أن نهجا

ً على المدى الطويل كما أثبت تاريخ العقيدة المسيحية واليهودية  األوروبية ممكنا

سامحة مع األقلية اليهودية ، في نهاية عندما كانت أوروبا المسيحية غير مت  .ذلك

المطاف، أدت اإلصالحات االجتماعية إلى اإلستيعاب الثقافي واللغوي للطائفة 

الرسول دمحم   وإذا اتبع اإلسالم األوروبي عملية مشابهة جداً ، فإن تعاليم. اليهودية

ً من االتحاد األوروبي بية أن يمكن للمساجد األورو. الدينية ستصبح جزءاً روحيا

 .تصبح معمارية رائعة للفن والتاريخ األوروبيين ، مثل الكاتدرائيات المسيحية

ويرى مدير معهد الشرق األلماني بهامبورغ، أودو شتاينباخ أن اإلسالم 

ً عن مضامين أساسية في المعتقد، وفي " األوروبي بإمكانه فعالً أن يعني تراجعا

ينبغي   لتدخل لتحديد تعريفهم الخاص لماالوقت نفسه يمنح غير المسلمين حقاً في ا

الذي صادق عليه المجلس األعلى " الميثاق اإلسالمي"أن يكون اإلسالم، بينما أكد 
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ال يوجد أي تناقض بين التعاليم اإلسالمية "إلى أنه . 5115للمسلمين بألمانيا سنة 

 . "والجوهر الذي تنبني عليه حقوق اإلنسان

  موقف مشيخة األزهر

يونيو  55سة األزهر ، أكبر مؤسسة إسالمية سنية في العالم ، يوم دعت مؤس

إلى سن قانون جديد لحماية المساجد ومواجهة اإلسالموفوبياويجرمها  5155

وقال المرصد ،  . صراحة بما يضمن حماية المسلمين وعائالتهم وأماكن عبادتهم

سالم إن الدعوة صدرت عقب المتابعة المستمرة لخطاب الكراهية ضد اإل

وذكر المرصد أن منظمة  . والمسلمين الذي انتشر في العديد من الدول األوروبية

برانديليج النرويجية أصدرت تقريراً عن جرائم تمييزية في الربع األول من عام 

وفي حديثه عن اإلسالموفوبيا ، قال شيخ  حالة عداء لإلسالم  15تم تسجيل  5155

إن اإلعالم الغربي روج للصورة الخاطئة  5109األزهر أحمد الطيب في يونيو 

، على الرغم من جهود رجال الدين " اإلسالموفوبيا"لإلسالم من خالل مصطلح 

وأضاف الشيخ أحمد  . والعلماء المسلمين لتوضيح هذا المفهوم الخاطئ وتصحيحه

الطيب أن اإلسالموفوبيا متجذرة في ثقافة السياسيين واإلعالميين بسبب أموال 

 .ص المعادين لإلسالماألشخا

** 
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 التقييم

. أثرت األزمات االقتصادية بشكل كبير على التطورات السياسية في أوروبا

التي شهدت عموًما زيادة نفوذها في عملية  وأثبتت أنها مفيدة للجماعات المتطرفة 

لكن األزمة االقتصادية ليست . استقطاب وتجنيد الشباب والالجئين في أوروبا

الوحيد الذي يجب أخذه في االعتبار عند تحليل ظاهرة التطرف، مثل العامل 

 .العوامل األخرى كالتهميش والعنصرية والفقر

بالتحريض على الكراهية والنزوح نحو " أزمة الهوية" ةتستغل التنظيمات المتطرف

التطرف داخل أوروبا، ويكون األمر أخطر، عند تنقل الشاب ما بين بلد األم 

خارج التكتل األوروبي مثل أفريقيا والشرق األوسط ومابين البلد  األصلي، دول

األوروبي وذلك من خالل ارتباط األفراد والمجموعات بالتنظيمات المتطرفة في 

بلد األم وتكون أكثر تعقيداً عندما تكون هناك تنظيمات متطرفة ـ في البلد األم ـ 

رهاب، لتنفيذ عمليت حينها يخضع الى التدريب والخبرات والنزوح نحو اإل

ً وهنا تبرز أهمية . إرهابية في أوروبا ما بين البلد األوروبي  التعاون استخباريا

الذي يعيش به الشاب والبلد األم، من أجل رصد ومتابعات النزوح نحو التطرف 

 .واإلرهاب وهنا ايضا يبرز دور األسرة والمدرسة

البطالة بين فئات  وتفشيروبا يعد التهميش والعنصرية بين األجانب والفقر في أو

العوامل في خلق أزمة هوية  االجتماعية أحدالالجئين واعتمادهم على المعونات 

 .ووراء نمو التيارات المتطرفة داخل التكتل واتساع شريحة أنصارهم

تعد سياسات بعض دول أوروبا من العوامل الرئيسية التي تخلق أزمة هوية بين 

أوروبا والتي تؤدى العتناق الفكر المتطرف و االنعزال داخل  الشباب في

فعلى سبيل المثال سياسات التعامل المتشددة مع المهاجرين واألجانب   المجتمع،
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ً مواطنين من الدرجة الثانية ونقص الخدمات  والبنى التحتية في  واعتبارهم دائما

 .بعض األحياء األوروبية

ومعالجة السباب الحقيقية  أشكالهأوروبا بكافة لذلك ينبغي محاربة التطرف في 

وإصالح سياسات الهجرة  واالجتماعيةللتطرف، بتحسين الظروف االقتصادية 

 .واللجوء في أوروبا وتهيئة برامج اجتماعية إلدماج ومساعدة المتطرفين

** 

يدعم االتحاد األوروبي عمليات اندماج الالجئين في المجتمعات األوروبية على 

ويوفر  .(AMIF) المثال، من خالل صندوق اللجوء والهجرة واالندماجسبيل 

التمويل لمشاريع وأنشطة أخرى إلدماج المهاجرين في  "Erasmus" برنامج

 ويشارك االتحاد األوروبي أيًضا في تمويل شبكة. جميع قطاعات التعليم والتدريب

 "SIRIUS " ال والشباب من الخاصة بتعليم المهاجرين التي تدعم تعليم األطف

 .أصول مهاجرة من خالل أنشطة استراتيجية على المستويين الوطني والدولي

على الرغم من أن االتحاد األوروبي يدعم تطوير استراتيجيات تكامل فعالة 

لعمليات االندماج ، إال أن الوضع على األرض متفاوت للغاية بين الدول األعضاء 

بعض  يجعل وضع  ض الدول األوروبية ماوتتفاقم هذه المشاكل أحيانًا في بع

تُظهر األدلة أن المهاجرين يتأثرون بشكل غير متناسب  .المهاجرين معقد للغاية

بالنتائج غير المواتية من حيث التعليم والتوظيف والوصول إلى الخدمات األساسية 

غالبًا ما يواجه الطالب من أصول مهاجرة . مثل الرعاية الصحية والسكن الالئق

 .عوبات في التكيف مع بيئة التعلم الجديدةص
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تساعد إعادة اإلدماج في التغلب على بعض الصعوبات التي يواجهها المهاجرون 

عند العودة إلى مجتمعاتهم وجعل عودتهم أكثر استدامة ، وكذلك منع الهجرة غير 

 .النظامية والحد من التطرف واالنضمام من الجماعات المتطرفة

راتيجيات تهدف إلى تحسين إعادة اإلدماج و جودة الدعم المقدم، ينبغي اعتماد است

على الرعاية الصحية  عبر منحهم وضعًا قانونيًا وعدم التمييز في الحصول 

باإلضافة إلى مراجعة القوانين والسياسات المتعلقة . األساسية والتعليم والمسكن

أصول أجنبية تمنح إلى األوروبيين من " حصة كوتا"يجب أن تكون هناك  بالهجرة

من الخبرات لدى األوروبيين من  االستفادةفضال عن   .لهم في العمل والدراسة

كذلك قبول معادلة الشهادات وتوفير تدريب مهني . المهاجرين أصول أجنبية أو

بين دول أوروبا وبقية  وتكثيف التعاون العلمي واألكاديمي ما. الستعادة خبراتهم 

 .العالم خاصة

** 

وهي   تنامي لنفوذ حركات اإلسالم السياسي والهجرة من الشرق األوسط ـ هناك

 5102منذ عام   واالتحاد األوروبي اليوم  من أبرز المعضالت التي تواجه أوروبا

. 

الوقت الحاضر الذي  ـ يواجه المسلمون في أوروبا تحديات كثيرة، خاصة في 

أصبح اإلسالم ورقة اشتبكت فيه عناصر دينية وسياسية بشكل غير مسبوق، ف

تزعم تمثيله، وأخرى تدعي " جماعات اإلسالم السياسي -سياسية توظفها أطراف

 . أنها تنوب عن المجتمعات المسلمة في أوروبا
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ـ ال ترتبط التحديات التي تعترض المسلمين األوروبيين بجماعات اإلسالم السياسي 

فا تجاه القيم الغربية، ال فحسب، فثمة من األئمة في أوروبا من يتبنون خطابا متطر

سيما العلمانية، ولديهم تأثير على شرائح مسلمة واسعة، ما ساهم في إحداث قطيعة 

 .نفسية واجتماعية مع المحيط األوروبي

هذا  ـ صعود اليمين المتطرف في القارة األوروبية، مع ازدياد شعبية زعماءه 

ً لفش ل الحكومات األوروبية، في اليمين وأحزابه، يمثل بالدرجة األولى انعكاسا

إيجاد حلول للمشكالت المزمنة التي تعاني منها هذه الدول، وعلى رأسها 

 . المشكالت االقتصادية

التي ” صراع الحضارات“ـ إن مهاجمة اإلسالم، أمر خطير، فهي تغذّي فكرة 

اللذين يستغالن مثل هذه  تنادي بها جماعات مثل تنظيمي القاعدة وداعش 

 .، الجدر رصد ومراقية حركات اإلسالم السياسي والجماعات المتطرفةاالنقسامات

ـ تكثفت محاوالت تحديد نوع اإلسالم المتوافق مع القيم األوروبية ما بين اإلسالم 

األوروبي واإلسالم الجديد، وسط مخاوف بشأن تزايد عدد السكان المسلمين في 

 .القارة

سيبقى خطة مرسومة، أو سيتم " وروبياإلسالم األ"ال يزال السؤال عما إذا كان 

ومع ذلك، هناك . تفكيكه تماماً، أو سيتم تحويله إلى برنامج متماسك وقابل للتنفيذ

 .شيء واحد مؤكد، وهو أن اإلسالم والمسلمين ليسا خارجيين ودخائل على أوروبا
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 المعالجات

األفراد ينبغي أن يكون فرز وفهم حول الفرق بين اإلسالم كدين وما بين ـ 

وأن ال يزج الدين   .وسلوكياتهم، واأليدلوجيات المتطرفة للجماعات اإلسالموية

 .اإلسالمي بقضايا التطرف واإلرهاب، بعد كل عملية ارهابية

إنجاح عملية االندماج هي مسؤولية مشتركة تتحمل الدول المضيفة جزءاً كبيراً   -

نية ووضع أطر تتيح مشاركة منها، فيجب عليها احترام التعددية والطقوس الدي

الجميع في شتى سبل الحياة دون تمييز، للوصل في النهاية إلى مجتمع ديمقراطي 

 .تعددي ومزدهر

يتطلب من بعض المدارس األوروبية اعتماد الدين االسالمي كمنهج، وتدريس   -

في   المسلمين أصول اإلسالم ، واعتماده كمساق إختياري لألوروبيين الراغبين

 .دراسة الدين اإلسالمي وهذا ال يعني اعتناق اإلسالم

االستعانة بمشايخ األزهر ودار اإفتاء، لتعزيز المناهج التي تدرس الديانة  -

اإلسالمية في المدارس األوروبية، وكذلك االستفادة من خبراته بتدريب األئمة 

 .واألساتذة والطلبة في أوروبا

 وروبي لدراسات مكافحة اإلرهاب و اإلستخباراتجميع الحقوق محفوظة إلى المركز األ*
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 الهوامش

 ما مفهوم الهوية األوربية؟

https://bit.ly/3e1uIs5 

 من الفرنسيين يؤيد طرد األئمة المسلمين األجانب المناهضين للجمهورية وقيمها% 90: استطالع

https://bit.ly/3QOOuFZ 

Can This Brussels Neighborhood Shake Its Jihadi Reputation? 

https://bit.ly/3csWU71 

The EU’s work to tackle terrorism 

https://bit.ly/3KoIst8 

 لماذا يرى اليمين المتطرف في أوروبا المسلمين سببا لمشكالت في بالده؟

https://bbc.in/3pHsa5a 

 استمرار سياسة الهجرة المتشددة في هنغاريا؟.. فوز أوربان في االنتخابات

https://bit.ly/3RbstRm 

** 

background' Germany: Over 1 in 4 people have 'migrant 

https://bit.ly/3cs0cHC 

Integration Concept 

https://bit.ly/3QYZO2c 

The situation of migrants and refugees in Europe 

https://bit.ly/3cpJ4Cp 

French interior minister forced to back down on tough immigration bill 

https://bit.ly/3Tlzn8C 

 تمنحهّن فرص التعلّم والتوظيفمجلس أوروبا يعتمد توصيات لحماية حقوق الالجئات 

https://bit.ly/3PVPRkM 

https://bit.ly/3e1uIs5
https://bit.ly/3QOOuFZ
https://bit.ly/3csWU71
https://bit.ly/3KoIst8
https://bbc.in/3pHsa5a
https://bit.ly/3RbstRm
https://bit.ly/3cs0cHC
https://bit.ly/3QYZO2c
https://bit.ly/3cpJ4Cp
https://bit.ly/3Tlzn8C
https://bit.ly/3PVPRkM
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 تطبيق ذكي جديد لالجئين لمساعدتهم على تسيير حياتهم اليومية في فرنسا

    https://bit.ly/3TqS4HV 

** 

Al-Azhar calls for enacting law criminalizing Islamophobia - EgyptToday 

bit.ly/3TDFLrO 

Euro-Islam v. "Eurabia": Defining the Muslim Presence in Europe 

https://bit.ly/3Re61ru 

5 facts about the Muslim population in Europe 

https://pewrsr.ch/3TwEHpE 

There's a social pandemic poisoning Europe: hatred of Muslims 

https://bit.ly/3ednPnU 

European Islam: Challenges for Society and Public Policy 

https://bit.ly/3TBJkyL 

Moderate Muslims and Islamist Terrorism: Between Denial and Resistance 

https://bit.ly/3wL2SXI 

 051ص" االستشراق واإلسالموفوبيا“: حوار مع المستشرق الهولندي يان ياب دي راوتر

https://bit.ly/3R9oxkv 

HOW THE PAST PROVES THAT ISLAM CAN BE PART OF EUROPEAN IDENTITY? 

https://bit.ly/3pZrJDh 

https://bit.ly/3TqS4HV
http://bit.ly/3TDFLrO
https://bit.ly/3Re61ru
https://pewrsr.ch/3TwEHpE
https://bit.ly/3ednPnU
https://bit.ly/3TBJkyL
https://bit.ly/3wL2SXI
https://bit.ly/3R9oxkv
https://bit.ly/3pZrJDh
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