


تواجه المسلمين في أوروبا تحديات عدة ال سيما في الزمن الراهن الذي اشتبكت فيه 
أوراق الديني والسياسي بشكل غير مسبوق، فبات اإلسالم ورقة سياسية توظفها أطراف 
تزعم تمثيله وأخرى تزعم تمثيل المجتمعات األوروبية وحمايتها منه. ومن ناحية ثانية، 
وبفعل العولمة أصبح التداخل بين المجتمعات معقدًا بشكل كبير، بخاصة مع بروز وسائل 
على  القائم  المواطنة  مفهوم  في  عميق  تغيير  إلى  أفضت  التي  االجتماعي  التواصل 
المحّدد الجغرافي، بحيث أصبح التداخل بين المجتمعات واألفراد الذين يحملون معتقدًا 
واحدًا أو يتشاركون في جذور ثقافية أو دينية واحدة أكثر انسيابًا وتعاضدًا، مما يجعل 
تبادل الهموم والمشكالت واالهتمامات يحدث تشابكًا اجتماعيًا وهوياتيًا يتجاوز الحدود 
الجغرافية، األمر الذي يعزز حالة االنعزال عند األقليات ويفصلها عن األطر الوطنية وقيم 
العولمة »دفعت  أوليفيي روا فإن  التي تعيش فيها. فحسب تعبير  المجتمعات  وتقاليد 
االقليمية  الصفة  زوال  يعد  لم  أقصى مدى، حيث  إلى  الدينية  الظاهرة  بجميع مكونات 
الثقافية«.  والمواد  األفكار  بانتقال  يرتبط  بات  ما  بقدر  فقط،  األشخاص  بانتقال  يرتبط 
فاعلية  إلى  بالنظر  أوروبا«  في  »المسلمون  هو  سبق  ما  يؤيد  الذي  الصارخ  والنموذج 
تيارات ومشاريع حركية إسالمية دعوية في صياغة جزء مهم من مخيالهم العام وإلى 
قدرة تيارات »جهادية« في استقطاب جزء من الشباب وشحنهم بأيديولوجيا الكراهية 
 11 في  وواشنطن،  نيويورك  اعتداءات  بعد  السني  المجال  يشهده  ما  وكذا  والعنف، 
الباكستاني  الباحث  آنذاك  أوجزها  التي  المرحلة  الصدمة/  وهي  سبتمبر2001،  أيلول/ 
 The Language of Islam has been( »شيما خان، عندما حّذر من مغبة »اختطاف اإلسالم
hijacked(، إذ تم االنتقال من مرحلة نقد الحركات اإلسالمية )الدعوية والسياسية( بتهمة 
تكريس خيار »اختطاف اإلسالم« نحو طفرة ركوب الحركات »الجهادية« موجة االختطاف 
بترسانة إيديولوجية عنيفة أغرقت بقاعًا غير قليلة من عالمْي اإلسالم والغرب في يّم 
التطرف والتطرف العنيف، في سياق انتشار ظاهرة ما اصطلح عليه رضوان السيد »الصراع 
على اإلسالم«. وتصاعدت ظاهرة اختطاف اإلسالم والسعي إلى االستفراد بتمثيله بشدة 
بعد أحداث »الربيع العربي« التي قربت المشاريع الحركية اإلسالمية من تحقيق حلمها 
في الوصول إلى السلطة وإقامة »دولة الشريعة«، وتزامنه مع تطور ملحوظ في فاعلية 
المنافسين الجدد من داعش والقاعدة، وغيرهما من التيارات المسماة جهادية، للمنافسة 
المسارات  تعّدد  إغفال  ودون  والسياقات،  اآلليات  اختالف  مع  والمرجعية،  الهدف  على 

والتّحوالت.

وإذا كان لإلسالم السياسي نصيب من التحّوالت، على األقل على مستوى ظاهر الخطاب، 
الواقع  مع  واألفراد  والمراكز  والمؤسسات  الجمعيات  من  نسيجه  تفاعالت  خالل  من 
األوروبي، ومن خالل اشتغاله في واقع تنافسي على »تمثيل اإلسالم« وصناعة مفاصل 
هوية المجموعات المسلمة )Muslim communities( في أوروبا وأهدافها، فإن بعض 
إلى  تدفع  األم«  »الجماعة  ب  وااليديولوجية  التنظيمية  واالرتباطات  والمآالت  الشعارات 
التساؤل عن مدى مسؤولية هذه التيارات في فشل سياسات االندماج وفي عدم ترسيخ 
قيم التنوع والتعّدد. إذ ال شك في مسؤولية سياسات الدول األوروبية في هذا الفشل، على 

اختالف درجاته باختالف هذه الدول، لكن هناك أسباب أخرى تستلزم المقاربة الموضوعية 
وضعها على بساط البحث والنقاش، وفي مقدمتها مسؤولية اإلسالم السياسي، بقدراته 
األوروبية  المجتمعات  في  المسلمين  عيش  نمط  على  التأثير  في  والتأطيرية،  التنظيمية 
وعلى نمط تمّثل »اآلخر« األوروبي، خصوصا إذا تم استحضار التصورات التي لم تكن ترى 
يستوجب  ال  عابر  وجود  غير  التيارات،  هذه  عن  فضال  أوروبا،  في  المسلمين  وجود  في 
التفكير في االنتماء إلى الفضاء األوروبي أو في مسألة المواطنة في »بلدان االستقبال«، 
وإنما يتطلب تكريس الوقت والجهد لالستفادة من مميزات هذه البلدان، بما في ذلك 
وهو  وإعالميًا،  واقتصاديًا  سياسيًا  التيار  أهداف  لخدمة  الحرية  أجواء  من  االستفادة 
الكيانات  ثقافة  وتكريس  الهوياتي،  القلق  قبيل  من  هامة  وأسئلة  إشكاالت  يطرح  ما 

المنعزلة، وإفشال االندماج االجتماعي في تلك الدول.

إن وجود اإلسالميين في أوروبا وحراكهم المنظم منذ عقود طويلة أدى إلى سوادهم 
وسيطرتهم على جزء مهم من المجال اإلسالمي في الفضاء األوروبي. إذ يمثل اإلسالميون 
في أوروبا أكثر من مجرد أقلية، فهم مرتبطون بجماعات أّم ويمتلكون عمقا مؤسساتيا 
الذي  بالبلد  بالضرورة  ترتبط  السياسية فال  أما أهدافهم  أوروبا وخارجها،  وتمويليا في 
يعيشون فيه، وإنما ترتبط بشكل مباشر بالبلدان العربية. هذه الصورة تضع اإلسالميين في 
قلب العالقة بين أوروبا والعالم العربي واإلسالمي في ما يتعلق بقدراتهم على التأثير 
على المجتمعات العربية واألنظمة السياسية فيها من جهة، وفي ما يرتبط سعيهم إلى 
احتكار تمثيل اإلسالم وتأثيرهم المباشر على المسلمين في أوروبا وإشكالية االندماج 
االجتماعي التي يعتبرها الباحثون المختصون أحد أسباب التطرف الديني من جهة أخرى. 
وبقدر ما يشير المراقبون إلى قضايا الهجرة واللجوء والقوانين المتعلقة بها ومسؤولية 
الحركية  المشاريع  هذه  فإن  االجتماعي،  االندماج  فشل  في  الغربية  الدول  سياسات 

اإلسالمية ال يظهر دورها بوضوح في هذه األزمة العويصة.

ومن ثّمة، ينبغي مناقشة دور الحديث عن »فقه األقليات المسلمة في الغرب« أو اعتبار 
يشيع في  كما  فيها،  سبيل  عابري  المسلمين  اعتبار  مع  »ديار عهد«  األوروبية  البلدان 
لدى  هوياتي  اضطراب  وإحداث  وفي  االجتماعي  االندماج  فشل  في  اإلسالميين،  خطاب 

األجيال الناشئة.
  

لقد أبدت الحركات اإلسالمية وال سيما اإلخوان المسلمون في أوروبا قدرة هائلة على 
أفادت  كما  لصالحها،  واستثماره  األوروبي  السياق  في  األوضاع  مستجدات  مع  التكيف 
هذه الفروع الخارجية في أوروبا الحركات األم بتكتيكات واستراتيجيات فاعلة في الدول 
العربية ومنسجمة ظاهريًا مع السياق الغربي، فانتقلت من معاداة الديموقراطية إلى 
المطالبة بها، كما أثثت خطابها بمطالب الحقوق والحريات السياسية، مما أضاف لوجودها 
واستراتيجياتها في تحقيق أهدافها مشروعية على المستوى الدولي. وهذا يطرح سؤاال 
مهما حول مسألة »المراجعات« الفكرية، إذ يستلزم األمر البحث في مدى تطابق خطاب 
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وحرية  المساواة  قبيل  من  لموضوعات  غياب  ظل  في  بخاصة  منطوقه،  مع  المراجعات 
المعتقد، وعلى ضوء استمرار االستثمار في األدبيات التقليدية لهذه الحركة كالمودودي 
ثمة  أن  بمعنى  الحديثة.  السياسية  تكيفاتهم  تمامًا  تناقض  التي  وسيد قطب وغيرهم 
ضرورة للقراءة االبستمولوجية للظاهرة عبر اإلحاطة الموضوعية بسياق تشكل األفكار 
بنياته  دراسة  عبر  الخطاب«  محتوى  و«تحليل  للخطاب«  النقدي  »التحليل  مقاربة  وتبني 

وأنساقه وآليات صناعته وإنتاجه.

أما من الناحية التنظيمية، وعلى غرار بعض الحركات اإلسالمية في العالم العربي، فقد 
عرفت الساحة األوروبية انفصال اتحاد المنظمات اإلسالمية في أوروبا عن التنظيم الدولي 
لإلخوان المسلمين، علما بأن هذا االتحاد يضم مئات الجمعيات المنتشرة في معظم الدول 
األوروبية، ويعتبر الذراع األوروبية للجماعة. وبينما تتأسف الجماعة لهذا االنفصال وتروج 
لفكرة إضعاف هذا االنفصال لتماسك الجماعة، يشّكك بعض المراقبين في هذا االنفصال 
في  الدخول  وتجنب  عليها  الضغط  لتخفيف  الجماعة  تعمدته  تكتيك  مجرد  ويعتبرونه 

معارك خاسرة بعد تصاعد حدة المطالبات بالكشف عن أنشطتها وامتداداتها.
 

ومن أجل مقاربة علمية لهذه الموضوعات، وفي إطار التفاعل البحثي معها، وابتعادًا 
عن تشتيت محاور البحث يأتي هذا المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد غرناطة للبحوث 
بال  مؤمنون  ومؤسسة  أورينتالي  بيومنتي  وجامعة  بادوفا   وجامعة  العليا  والدراسات 
حدود للدراسات واألبحاث ومؤسسة تشيني والمركز الجامعي للثقافة والقانون واألديان، 
بمشاركة   ،2017 ديسمبر  15و16  يومي  بإيطاليا،  البندقية،  مدينة  في  ُينظم  والذي 
نخبة من األكاديميين والباحثين المختصين من أوروبا والعالم العربي والواليات المتحدة 
األمريكية، وذلك من أجل المساهمة النظرية الجماعية في قراءة واقع المسلمين في 
األوروبية،  الساحة  في  وقوة  حضورًا  األكثر  السياسي  اإلسالم  تيار  واقع  وكذا  أوروبا، 
وتأثيره على المجال اإلسالمي في أوروبا، فضال عن مقاربة موضوع »اإلسالم األوروبي«، 

وذلك من خالل االشتغال على المحاور التالية:

1 .  اإلسالم واإلسالم السياسي في أوروبا: التاريخ والتحوالت 
يروم هذا المحور مناقشة واقع اإلسالم والمسلمين في أوروبا، وتاريخ تشكل تيار 
إسالمي حركي موحد فيها، وجدلية التوظيف )توظيف الغرب لإلسالميين( واالستفادة 
على  وأثره  التكيف  )دوافع  والتكيف  األوروبي(  السياق  من  اإلسالميين  )استفادة 
استراتيجية ومنظور جماعات اإلسالم السياسي في أوروبا، وانعكاسات هذه التحوالت 

على خطاب اإلسالم السياسي في العالم العربي(.

2 .  اإلسالم السياسي في أوروبا: التنظيمات، التصورات واإلستراتيجيات 
في  والفاعلين  والمراكز  المؤسسات  خريطة  رسم  عند  التوقف  المحور  هذا  يروم 
المشهد اإلسالمي الحركي، وموقعهم وتأثيرهم على المجال اإلسالمي في أوروبا، 

واستراتيجيات االنتشار والتسيد. 
وماهي محاور الداعمين لهم من الدول سياسيًا واقتصاديًا، وعالقة الدعم

ذلك على  وأثر  بينهم،  المشتركة  والمصالح  والدولية  اإلقليمية  الدول  باستراتيجيات 
المجال اإلسالمي في أوروبا.

3 .  اإلسالم السياسي في أوروبا: المسارات والتحوالت
التي  والتنظيرية  اإليديولوجية  والتحوالت  المسارات  أهم  عرض  المحور  هذا  يروم 
طالت واقع اإلسالم في القارة األوروبية، موازاة مع المسارات والتحوالت التي طالت 
الناحية  المسلمون نموذجًا( من  )اإلخوان  الحركي  المشهد اإلسالمي  الخصوص  على 
وأثر  السياسية،  والممارسة  الفكر  بين  االتساق  مدى  وإبراز  والسياسية،  الفكرية 
األوروبي على  السياق  تفاعلهم مع  نتيجة  التي طرأت عليهم  والتطورات  التحوالت 

الجماعة األم.

4 .  اإلسالم السياسي وإشكالية االندماج في الدول األوروبية 
السياسي  اإلسالم  مشاريع  واستراتيجيات  أدبيات  أثر  استعراض  المحور  هذا  يروم 
واهتماماته وأهدافه وخطابه على واقع المسلمين في أوروبا واندماجهم االجتماعي 
منافسين جدد  العولمة ودخول  المسارات في ظل  الهوية، وتطورات هذه  وصناعة 
ذوي منحى متطرف عنيف في »سوق« التنافس على »مشروعية« تمثيل اإلسالم، بل 

اختطاف اإلسالم والمرجعية اإلسالمية.

5 .  اإلسالم واإلسالم السياسي في أوروبا: رؤى استشرافية
ومستقبل  األوروبي«  »اإلسالم  بخصوص  استشرافية  رؤى  تقديم  المحور  هذا  يروم 
اإلسالم في أوروبا. كما يهدف إلى دراسة التحوالت الجديدة في المجال اإلسالمي 
أوروبا  العنيف في  التطرف  الدولية األخيرة، وتصاعد موجات  التطورات  األوروبي بعد 
وخارجها وتنامي ظاهرة اإلسالموفوبيا، وأثر ذلك على المسلمين في أوروبا، وعلى 

مسارات التحول والتكيف لدى جماعات اإلسالم السياسي تنظيميًا وسياسيًا. 
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States of America, to theoretically contribute collectively to reading 
the reality of Muslims in Europe as well as the reality of the political 
Islam current that is strongly present in the European arena where it 
exercises an important influence, besides the study of the subject of 
“European Islam,” through working on the following major axes:

1.    Islam and Political Islam in Europe: History and 
Transformations

This axis aims at discussing the reality of Islam and Muslims in 
Europe and the history of the formation of a unified activist Islam. 
It also deals with the dialectics of Islamic use (the Western use of 
Islamists), its benefits (the benefits of Islamists from the European 
contexts), and its adaptation (motives for adaptation, its effects 
on the strategy and perspective of political Islamic communities 
in Europe, and the repercussions of these transformations on the 
discourse of political Islam in the Arab world).

2.    Political Islam in Europe: Organizations, Conceptions, 
and Strategies

This axis aims at drawing a map of institutions, centers, and actors 
in the landscape of activist Islam, of their location and impact on 
the Islamic space in Europe, and of their strategies of circulation 
and control. Who are the pivots of their supporters from countries, 
politically and economically, and the relation of that support with 
regional and international states, the interests shared and the effect 
of that on the Islamic space in Europe?

3.    Political Islam in Europe: Transformation and Trajectories

This is an axis about the presentation of the important theoretical 
and ideological paths and transformations that have stamped 
the reality of Islam in the European continent, in parallel with the 
paths and transformations that have specifically impacted on the 
landscape of activist Islam (Muslim Brotherhood as an example) 

intellectually and politically. Then, the axis aims at showing the 
extent of uniformity between thought and political practice and the 
effect of transformations and developments on them as a result of 
their interaction with the European contexts.

4.    Political Islam and the Problematic of Integration 
 in European Countries

The objective of this axis is to present the impact of the literature 
and the strategies of political Islam, its interests, its objectives 
and discourse on the reality of Muslims in Europe, their social 
integration, the making of their identity, the development of this path 
in the light of globalization, and the introduction of new rivals with 
extremist tendencies in the competition “market” for the “legacy” of 
representing Islam, if not hijacking Islam and its reference.

5.    Islam and Political Islam in Europe: Forward-looking 
Visions

This axis aims at presenting a forward-looking vision in what 
concerns “European Islam” and the future of Islam in Europe. It 
also targets the study of the new transformations in the European 
Islamic space after the last international developments: the increase 
in terror inside and outside Europe, the growing of Islamophobia, 
and the effect of that on Muslims in Europe and on the paths of 
transformation and adaptation for the communities of political Islam, 
from an organizational and political perspective.



an important part in the Islamic space in Europe; the islamists in 
Europe represent more than just a minority as they are connected 
with mother communities and have an institutional and financial 
basis in Europe and outside. As to their political objectives, they 
do not necessarily connect with the country they are living in but 
they directly connect with the Arab countries. This picture, on 
the one hand, puts Islamists in the heart of Europe and the Arab 
and Islamic world in what regards their capacities in impacting 
on Arab societies and their political systems, and, on the other, it 
demonstrates their desire to monopolize the representation of Islam 
to influence Muslims in Europe, and to exploit the problematic of 
social integration considered by the specialized researchers as one 
of the causes of religious extremism. As much as observers point 
to issues of emigration and asylum legislation and policies, and the 
responsibility of Western countries politics in the failure of social 
integration, it is not clear what role Islamic movements play in this 
critical crisis.
 
 Therefore, there should be a discussion about the role of 
“Muslim minority jurisprudence in the West” or the consideration 
of European countries as the “abode of covenant”, as it is common 
in the Islamist discourse, with Muslims simply as passers-by in 
European lands, when social integration fails and an identity crisis 
deepens in the emerging generations.

 The Islamist movements, and especially the Muslim 
Brotherhood, in Europe have shown considerable power to adapt to 
the recent developments in the European context and invest them 
in their interest. These foreign branches in Europe have benefitted 
mother movements with effective tactics and strategies in the Arab 
countries; they are allegedly consonant with the Western context. 
They have moved from being hostile to democracy to demanding, 
through furnishing their discourse with political rights and freedoms, 
which has added more legacy internationally to their existence 
and strategies in achieving their objectives. This raises another 
important question about the movements’ intellectual “reviewing” 

[i.e. adaptations] because there should be an investigation into 
the extent to which the reviewing discourse is harmonious with 
its intent, especially in the absence of topics such as equality and 
freedom of belief. In the light of continuing to invest in the traditional 
literature of this movement, namely the literature of Al-Mawdudi 
and Sayyed Qotb and others, a literature that entirely contradicts 
their modern political adaptation. That is, it is necessary to read 
this phenomenon epistemologically by an objective, comprehensive 
study of the context of forming ideas and adopting an approach 
of “critical discourse analysis” and “discourse content analysis” in 
examining its formations and structures, its making and production 
mechanisms.
  
 In what concerns the organizational aspect, and like some 
Islamist movements in the Arab world, the European arena has known 
a separation of the Islamic Organizations Union in Europe from the 
international organization of the Muslim Brotherhood, bearing in 
mind that this Union joins hundreds of organizations spread in most 
European countries and it is considered the European arm of the 
Brotherhood. While the latter shows discontent for this separation 
and propagates the idea that this weakens and divides their solidarity, 
some observers doubt this separation and consider it simply a tactic 
intended by the Brotherhood to lighten the external pressure on it 
and avoid involvement in lost battles after a rise in demands for 
uncovering its activities and propagation.

 For a scientific approach to these topics, within a framework 
of interaction with them, and keeping away from dispersing research 
axes, comes this international conference organized by the Institute 
of Research and Higher Studies of Granada, The Interuniversity 
Center for Culture, Law and Religions, the Fondazione Giorgio Cini, 
the University of Padua, the University of Eastern Piedmont and 
Mominoun Foundation without Borders for Studies and Research. 
The International Conference will take place in Venice, Italy, on 
December 15 and 16, 2017, with the participation of academics and 
specialist researchers from Europe, the Arab world, and the United 



Muslims in Europe are facing many challenges especially nowadays 
that the religious and the political are confused in an unprecedented 
way. Islam has become a political card some parties pretend to 
represent while others pretend to represent and protect European 
societies from it. Due to globalization, overlapping between 
societies and individuals has become very complicated, especially 
with the emergence of social media which have deeply affected 
the concept of citizenship that is geographically defined, so that 
the overlapping between societies and individuals having the same 
belief or the same cultural or religious roots is rendered smoother and 
more synergetic. Thus, the exchange of concerns, problems, and 
interests creates social and identity entanglements that transcend 
geographical boundaries, which reinforces the isolation of minorities 
and their separation from national frameworks, and the values and 
traditions of the societies in which they live. In Olivier Roy’s view, 
“globalization has, through all its mechanisms, pushed the religious 
phenomenon to the extreme, to the extent that the national attribute 
is no longer connected only with the people’s movement as much 
as it is connected with the movement of ideas and cultures”. The 
outstanding example of the aforementioned is “Muslims in Europe”, 
in consideration of the effectiveness of Islamic movements’ projects 
in expressing an important part of their general imaginary, and of the 
capacity of “Jihadist” movements in attracting some young people 
and inculcating in them hate and terror ideologies. Additionally, what 
the Sunni world witnessed after New York and Washington attacks, 
on September 11, 2001, was a shock and a phase that the Pakistani 
researcher Sheema Khan summarized when he warned against the 
consequences of “hijacking Islam”, as there was a transition from 
criticizing the Political Islamic movements for consecrating “hijacking 
Islam” alternative to “Jihadist” movements riding the hijacking wave 
with an aggressive ideological arsenal that has drowned many parts 
of the Islamic and western world in extremism, in the context of 
what Radwan Al Sayed described as “fighting for (representing) 
Islam”. The phenomenon of hijacking Islam and seeking to represent 
it exclusively has increased after the events of “the Arab spring” 
which has made closer the realization of the Islamic movements 

dream to reach authority and establish a “state of Sharia”. The 
Arab Spring coincided with a remarkable development of the new 
rivals, such as Daesh and al-Qaeda, and other movements called 
Jihadist to compete for an objective and a reference, with different 
mechanisms and contexts, without neglecting the variety of paths 
and transformations.

 If political Islam has a part in the transformations, at least on 
the level of discourse surface, through the interaction of its network 
of organizations, institutions, centers, and individuals with European 
reality, and through its working in a competitive reality for “representing 
Islam” and the making of the joints of Muslim community in Europe 
and its objectives, some slogans, organizational and ideological 
connections with “mother group”, beg the question about the extent 
of responsibility of these movements in the failure of integration 
politics and in the dispersal of diversity values. Undoubtedly, there is 
also a responsibility of the politics of European countries in this failure, 
with varying degrees depending on the difference between these 
countries. Yet there are other reasons that an objective approach 
requires for research and discussion, namely the responsibility of 
political Islam, with its capacities for organization and formation, in 
impacting on Muslims’ ways of life in the European societies and on 
the style of representing the European “other”, especially if we recall 
conceptions that consider Muslims in Europe, in addition to these 
movements, a transient existence which does not require thinking 
of belonging to the European space or of the question of citizenship 
in the “reception countries”, but requires devoting time and effort 
to benefit from the characteristics of these countries, including 
benefitting from the atmosphere of freedom to serve the objective 
of the movement politically, economically and through media. 
This poses some important problematics and questions such as a 
concern with identity, the reinforcement of the culture of isolated 
entities, and the failure of social integration in those countries.

 The existence of islamists in Europe and their organized 
activism for years led to their proliferation and dominance over 
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