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نادرا ما يكون االنتقال إلى مجتمعات أكثر تدينا وتنوعا عرقيا انتقاال سلسا. 

المشددة جعلت ذلك تحديا بشكل خاص إناالنكماش االقتصادي والمخاوف األمنية 

 .بالنسبة لعدة بلدان في أوروبا

وسط هذه االضطرابات، قامت العديد من الحكومات بجهود في اتجاه االندماج 

االجتماعي لصالح تشريعات ترمي إلى تقييد الحريات الدينية.ولكن األبحاث تشير 

 .إلى أن مثل هذه الجهود زادت من حدة الصراع

ظرة العامة التالية للصحفية اإليطالية إليسا دي بينيديتو وكذا الروابط نأمل أن الن

المرفقة إلى الموارد، والكتب والمقاالت أن تسهم في فهمك للقضية المهمة والمتعلقة 

 .بالدين والهجرة في أوروبا

 

 أوروبا في الهجرة والمشهد الديني المتغير

 

يرحب -واإلنجليزية، البلغارية، الكردية اإليطالية والعربية والفارسية -لغات متنوعة 

 .الركاب مساءالترحيب خارج محطة قطار أوستينسا في روما

منطقة موقف السيارات في الجهة المقابلة هو مكان تجمع لالجئين وطالبي اللجوء، 

 .فضال عن المواطنين اإليطاليين بدون مأوى مختلف المواطنين األوروبيين

اثوليكية الطعام والمالبس للمحتاجين، الذين يقفون في تقدم المنظمات الخيرية الك

طوابير لالنتظار في المساء لتناول وجبة ساخنة.يوم األربعاء، مبشرو العنصرة 

يتقربون من المهاجرين الجدد، ولكن بدال من الطعام، فإنهم يحضرون القيثارات 

سية ومنشورات ونسخ من الكتاب المقدس مترجم إلى اللغة العربية والفار

 .واإلنجليزية

تغذية أرواح هؤالء الناس بالغذاء الروحي، حتى يتمكنوا من لقاء يسوع “هدفهم: 

من الكنيسة الرسولية المجاورة، والذي عمل ” والتر بات“، يقول المبشر ”المسيح

عاما. المشهد خارج محطة أوستينسا يقدم صورة متكررة  15مع المهاجرين لمدة 

بي المتنامي. موجات من المهاجرين يحملون إيمانا دينيا عن المشهد الديني األورو

قويا وحرية دينية جديدة بعد سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية، كل هذا أحيا الدين 

 .في جميع أنحاء القارة

تلك المنطقة التي اُعتُقد ذات مرة أنها في مسيرة مثابرة نحو العلمانية أصبحت 

في ازدياد.في حين أن عددا كبيرا من المهاجرين هم  الحيوية الدينية والتنوع الديني

 .من المسلمين، فإن مجموعات دينية أخرى متنوعة تسجل حضورها

فعلى سبيل المثال، في النرويج، ساعدت الهجرة من بولندا ودول أخرى زيادة عدد 

،منذ عام 200000إلى 40000         معتنقي الكاثوليكية خمسة أضعاف، أي من

1996. 
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التي هي موطن للفاتيكان، وسيتم قريبا بناءأكبر معبد ” المدينة األبدية”وما،في ر

هندوسي*، إلى جانب أكبر مسجد في أوروبا، من قبل كنيسة يسوع المسيح لقديسي 

 .األيام األخيرة من إيطاليا

ويتوقع أن تستمر هذه التغييرات. وقد الحظ باحثون من جامعة لندن والبرنامج 

للسكان أنه للمهاجرين معدل خصوبة عالي ويميل المهاجرون غير العالمي 

 األوروبيين التدين أكثر من سكان البلد المضيف وأكثر احتماال لالحتفاظ بتدينهم،

سوف تلعب دورا -التدين والخصوبة واالحتفاظ بالدين -مزيج من هذه العوامل 

حركة مناقضة “ترى  حاسما في إعادة تشكيل المشهد الديني في أوروبا، والتي قد

 .في أوروبا الغربية بحلول نهاية هذا القرن” للعلمنة

إال أن االنتقال لم يكن سهال، ألن كال من العلمانيين وغالبية الجماعات الدينية في 

العديد من الدول شهدت* جهودا في االندماج االجتماعي لصالح تشريع تقيد الحرية 

ضة للمهاجرين في مناخ من عدم االستقرار الدينية. أضف إلى ذلك المشاعر المناه

االقتصادي، وخليط من الدين والهجرة الذي تسبب في االضطراب في الحياة العامة 

 .والخاصة لألوروبيين

 :انظر في هذه الحاالت

فرنسا: تشريع ما يسميهاألنصار بالقيم العلمانية في البالد؛ فقد أصدرت فرنسا قانونا 

و لباس ترى بعض النساء المسلمات مفروض من يحظر النقاب، وه 2010عام 

، بينما تم حظر المالبس والرموز 2011طرف إيمانهم. دخل الحظر حيز التنفيذ عام 

 .2004الدينية في المدارس الحكومية عام 

، وافق السويسريون على حظر وطني على بناء مآذن 2009سويسرا: في عام 

” تيتشينو“ي الناخبين في كانتون ، وافق ما يقرب من ثلث2013جديدة؛ وفي عام 

 .على حظر النقاب في األماكن العامة

النمسا: الحكومة اقترحت مؤخرا سلسلة من التغييرات على قانون اإلسالم الذي تم 

. ينص مشروع القانون على حظر التمويل األجنبي 1912عرضه ألول مرة في عام 

ى اعتماد الترجمة األلمانية للمنظمات اإلسالمية، وتلزم المجتمعات اإلسالمية عل

 .الرسمية للقرآن، كما يُدخل قواعد جديدة لتوظيف رجال الدين

روسيا: في روسيا وبعض البلدان األخرى من الكتلة السوفياتية السابقة مثل روسيا 

البيضاء، تم تمرير قوانين لصالح األغلبية األرثوذكسية، وفرض قيودا على األقليات 

ينة بدءا من التبشير وانتهاء بالقدرة على بناء دور العبادة أو الدينية في مجاالت مع

 .إيجارها

  

إيطاليا: أحدثت أحكام المحكمة للطعن فيما يخص عرض الصلبان في المدارس 

في المئة من  85العامة جدال. وقد أظهرت استطالعات الرأي العام أنه ما يصل 

األوروبية القائل بأن ارتداء الصلبان في االيطاليين يعارضون حكم المحكمة 

المدارس انتهاك لحقوق غير المؤمنين، وكانت النتيجة وضع المزيد من الصلبان في 

المدارس كرمز لتراث األمة.عدة بلدات حظرت النقاب محليا وعمد أميار رابطة 

 .الشمال المناهضة للمهاجرين المايوه اإلسالمي للسباحة
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يل، الذي أدى إلى خلق ارتفاع معدالت البطالة في جميع الركود االقتصادي الطو

أنحاء أوروبا، زاد من تعقيد المسائل المتعلقة باإليمان والهجرة. في اليونان، الحزب 

ربط المخاوف االقتصادية والهجرة مع الخطاب ” الفجر الذهبي“القومي المتطرف 

روبي وأصبح الحزب المعادي للمسلمين للفوز بمقاعده األولى في البرلمان األو

 .الثالث في أمته

أضف إلى هذا التوتر المخاوف األمنية.أذكى نمو تنظيم الدولة اإلسالمية مخاوف من 

نوع اإلرهاب المحلي الذي شهدته أوروبا الغربية مثل الهجمات االنتحارية في 

المقاتلين “.وهناك أيضا مخاوف من ظاهرة 2005 2004مدريد ولندن في عامي 

مسلم الذين 16000في المئة من 20فحسب بعض التقديرات، فإن حوالي  ،”األجانب

هذه الظاهرة  –انضموا إلى الصراع في سوريا قد تم تجنيدهم في االتحاد األوروبي 

 .سوف توفر شبكة وأرضية خصبة ألعمال عنف في القارة

ون األوروبي“حتى في ألمانيا المتسامحة نسبيا، فإن هناك مجموعة تطلق على نفسها 

، والتي تعمل ضد أسلمة الغرب، قد جذبت أعدادا متزايدة للمسيرات ”الوطنيون

” نحن الشعب“المناهضة للهجرة، أين يصيح فيها المتظاهرون بشعارات مثل 

 .“ من أجل الحفاظ على ثقافتنا“وتحمل الفتات كتب عليها 

 .في حين تشير البحوث إلى أن تقييد الحرية ليس هو الحل

بريان “الدينية وسيرتفع احتمال أن يزيد الصراع، هذا ما أشار إليه  أبعد الحريات

من جامعة والية بنسلفانيا، في ” روجر فينك”من مركز بيو لألبحاث و” غريم

، فإن الحرية ”فينك”و” جريم“دراسة شاملة عن االضطهاد الديني العالمي حسب 

ل من التسامح العام مع الدينية تساهم في الحد من الصراع، جزئيا، عن طريق التقلي

طغيان األغلبية. وقد “الشعور بالحذر ضد مجموعات أقل شعبية وكذا الحراسة ضد 

 .تتعرض األقليات الدينية أيضا إلى مظالم، هذه المظالم التي من شأنها إشعال العنف

الشيء الذي يبدو أنه يعد بالكثير هو المزيد من الجهود في اتجاه االندماج 

 .االجتماعي

وجدت دراسة أجرتها جامعة مونستر لخمس دول من أوروبا الغربية أن وجود  وقد

اتصال شخصي مع المسلمين كان ذات صلة قوية بوجود مواقف ايجابية تجاه 

اإلسالم في كل بلد.فعلى سبيل المثال، في ألمانيا الغربية )سابقا(، ذكرت الدراسة أن 

ير من االتصال مع المسلمين عبروا في المئة من المستطلعين الذين كان لهم الكث 38

٪فقط من المستطلعين الذين ليس لديهم أي 1عن مواقف إيجابية جدا. ولكن فقط 

 .اتصال معهم مواقف إيجابية جدا تجاه المسلمين

في المئة من المستطلعين لديهم الكثير  10إال أنه جاء في دراسة أوروبية أن أقل من 

 .من االتصال مع المسلمين

من  1938المرء أن ينظر الى أبعد من محطة أوستينسا، التي بنيت عام  ال يحتاج

قبل الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني للترحيب بأدولف هتلر إلى إيطاليا، للتذكير 

بالقدرة على الوحشية الممكنة عند التقاء األيديولوجية القومية والعرقية معززة 

 .كل هذا ضد األقليات بنيران التحيز والمخاوف االقتصادية ليُستعمل

اليوم، هنا في هذه البوتقة ومناطق مماثلة في أنحاء القارة سيتم خلق أوروبا جديدة 

 .وسط القوى الدينامية المتزايدة للتنوع الديني والعرقي
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المسلمون من شمال وغرب أفريقيا وآسيا، أتباع العنصرة والمسيحيون المهاجرون 

ألرثوذكسية الشرقية المتحررة من القمع والتي من جنوب الكرة األرضية، الكنائس ا

استعادت نشاطها ، وحتى الحركات التي نشأت في الواليات المتحدة مثل كنيسة 

 .يسوع المسيح لقديسي األيام األخيرة وشهود يهوه ستلعب كلها دورا هنا

 أفراد مثل ألبرت، وهو اسم مستعار لمهاجر أفغاني الذي بدأ حياة جديدة هنا، بعد أن

تلقى ترحيبا ورعاية من قبل الجماعات الدينية أمام محطة أوستينسا قبل سبع 

سنوات، اعتنق المسيحية ويقضي اآلن العديد من أمسياته في الترحيب بالمهاجرين 

 .الجدد

يقول ألبرت انه ال يمكنه االعالن عن اسمه الحقيقي خوفا من أن يتعرض أهله 

للمسيحية. فهو يتحدث عن قراره فقط مع لالضطهاد في أفغانستان بسبب اعتناقه 

 .اصدقائه المقربين

أصدقائي يحترمون خياري، والبعض اآلخر ال يفهمني، وحياتي ستكون في خطر “

 ”.حتى هنا في إيطاليا

إذا لم تقم مصالح الهجرة بتمديد تصريح إقامته، فإنه عليه ترك أوروبا والتفكير في 

 .نه سرا أو العودة إلى اإلسالمالعودة إلى أفغانستان، واالحتفاظ بدي

 .هذا خيار يأمل ألبرت ان ال يُضطر للقيام به، فإيطاليا هي اآلن منزله

إليسا دي بينيديتو صحفية إيطالية، حائزة على جائزة، قامت بالتغطية الصحفية  *

في جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط. قامت عمل واسع النطاق في السنوات 

 .والهجرةاألخيرة عن الدين 

عرض المعلومات الدينية  :(ARDA) الموارد: المالمح الوطنية لموقع آردا

والديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لجميع الدول األوروبية التي يبلغ عدد 

مليون نسمة.عالمات التبويب الخاصة لكل بلد يسمح أيضا  2سكانها أكثر من 

د المختارة وقراءة األجزاء الرئيسية للمستخدمين بقياس الحرية الدينية في البل

 .المتعلقة بالدين من دستورها

مقارنة بين أرقام مفصلة حول  :(ARDA) أردا المقارنة بين البلدان لموقع آردا

مواضيع بدءا من الحرية الدينية وصوال إلى التركيبة السكانية الدينية لعدد يصل إلى 

 .ثماني دول في المرة الواحدة

يوروستات، المكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي، يوفر  :(Eurostat) يوروستات

بيانات عن االندماج االجتماعي للمهاجرين والهجرة واللجوء، وكذلك اإلحصاءات 

 .السكانية. كما يوفر بيانات عن التنبؤات السكانية وتطبيق قوانين الهجرة

سياسات الهجرة معهد الجامعة األوروبية: موقع مركز  –مركز سياسات الهجرة 

يتيح الوصول إلى منشورات المركز في المجاالت البحثية المختلفة، بما في ذلك 

المالحظات حول الهجرة في جنوب وشرق المتوسط، في فضاء مرحلة ما بعد 

 .االتحاد السوفيتي والهند والهجرة في االتحاد األوروبي

ن الكنيسة الكاثوليكية على المواقع االلكترونية الدينية: يمكن االطالع على أخبار ع

من  120الموقع الرسمي للفاتيكان. مؤتمر الكنائس األوروبية هو زمالة لحوالي

 40كنيسة أرثوذكسية وبروتستانتية وإنجيلية وكاثوليكية قديمة، جنبا إلى جنب مع

منظمة في شراكة مع جميع بلدان القارة. ويمكن االطالع على أخبار من الكنيسة 
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لروسية على هذا الموقع الرسمي. كما يوفر المؤتمر اليهودي األرثوذكسية ا

 .األوروبي األخبار والمعلومات على المجتمعات اليهودية

يوفر :(EUROEL) أوروبابيانات السوسيولوجية والقانونية على األديان في -

الموقع معلومات عن الوضع االجتماعي والقانوني للدين في الدول األوروبية لكل بلد 

حدة، ويعرض الموقع بيانات اجتماعية ودينية، مع معلومات حول األديان على 

 .والطوائف الرئيسية، والديموغرافيا الدينية والوضع القانوني لألديان

وهي جمعية خيرية مستقلة مقرها في كلية لندن لالقتصاد تقدم  :(Inform) إعالم

 .معلومات حول الحركات الدينية الجديدة

 

 


