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ӘӨЖ 2-678

Лаура Тоқтарбекова, Еңлік Қасабекова (Алматы, Қазақстан)

ИСЛАМ ЖӘНЕ БАТЫС ЕУРОПА: ИНТЕГРАЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аннотация. Еуропа елдерінің көпшілігі, әсіресе мұсылман халқының үлесі көп мем-
лекеттерде иммигранттардың интеграциясына байланысты пікірталастар бұрыннан бар. 
Алайда, соңғы кездері мұсылмандардың интеграция мәселесі бойынша пікірталастарда 
әлеуметтік маргинализация мен кемсітушілік, ассимиляция мен интеграция сияқты 
дәстүрлі мәселелермен бірге ішкі және сыртқы қауіпсіздік мәселелері жиі қолданылуда.

Бұл мақалада мұсылмандардың Батыс Еуропаға қоныс аудару үрдісі, ислам дәстүрі-
нің сипаты мен интеграциялануының ерекшеліктері зерделеніп, мұсылмандардың батыс-
тық әлеуметтік-мәдени, саяси қоғамдағы интеграциялану мәселелері мен шешімдері 
қарастырылады.

Түйін сөздер: Батыс Еуропа, дін, ислам, дәстүр, мұсылман, интеграция, мәдениет.

Кіріспе
Еуропа мен исламның қазіргі заманғы жан-жақты және қарама-қай-

шылықты байланыстарының құбылысын, олардың қатынастарының тарихи 
ерекшелігін ескермей, түсіну қиын. Сондықтан өткен тарихқа, мәдени және 
саяси байланыстардың түп негізіне жүгіну керек. Жалпы исламның батыстық 
қоғамға енуін төрт кезеңге бөліп қарастыруға болады.

Бірінші кезең, 652 жылы араб халифатының әскерлері Апеннин түбегіне 
аяқ басып (Италия, Ватикан, Сан-Марино мемлекеттері), Сицилияны жаулап 
алуынан басталады. Сицилияны толықтай жаулап алу үрдісі Х ғасырда баста-
лып, 965 жылға дейін ұласып, Сицилия әмірлігін құруымен аяқталады. 

Екінші кезеңде, VІІІ ғасырда ғасырдың алғашқы шенінде араб-бер-
бер әскерлері Пиреней түбегінің (Испания, Португалия) жартысынан көбін 
басқарып, осы өңірді әл-Андалус деп жариялап, 1492 жылға дейін әмірлік еткен 
болатын. Осы кезеңде Испанияның оңтүстігіндегі Кордова колледждері ғылым, 
медицина мен әдебиеттің, сонымен қатар ислам зерттеулерінің орталығына ай-
налды. Бір қызығы, сол кезеңнің өзінде ислам мұсылман билігі плюралистік 
бағытты ұстанған екен. Жаулап алушы мұсылмандар білім үйренгісі келген 
христиандарға медреселерде сабақ алып, білімдерін шыңдауына жәрдем ететін 
еді. Сөйтіп, Ислам елдеріне ғылым үйрену мақсатымен келген христиандар да 
Ислам мәдениетінің дәстүрлері мен ғылымдарын жалғастырушылар қатарына 
қосылды. Сол кезеңдерде ресми тіл ретінде араб тілі қолданылды. Тіпті 
дипломдарының бір бөлімі арабша толтырылды. Қысқаша айтар болсақ, Х ғ. 
Сицилия мен Нормандияның басқару жүйесінде Ислами дәстүр ойып тұрып 
орын алған. Алайда 1482 жылдан басталып 10 жылға созылған мұсылман 
билігі мен христиан билігі арасындағы Гранада шайқасы 1492 жылы 2 қаңтарда 
христиандардың жеңіске жетіп, реконкиста аяқталды. Шайқас бітісімен като-
лик шіркеулері кітапханаларды өртеп, мешіттер мен синагогаларды қиратып, 
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мұсылман, яһуди дінін ұстанушыларды қудалап, болмаса христиан дініне 
күштеп кіргізсе, қарсыласқандарды өлтіріп отырды. Осылайша Периней 
түбегінде христиан билігі инквизиция жүргізді. 

Үшінші кезеңге, Балқан түбегі (Болгария, Босния, Герцеговина), яғни 
Оңтүстік Еуропаға XIV ғасырдан бастап иелік еткен Осман империясын 
жатқызамыз. Ислам «...XIV ғасырдың басында Еуропаның оңтүстік-шығыс 
бөлігінде Осман билігі тұсында енген. Екі жолы да ол қылыштың күшімен 
еніп, жарты мыңжылдықтан аса билік етті. ...Осман әскерлері жеңіліске 
ұшырағаннан кейін миллиондаған мұсылмандар Шығыс Еуропада қалып 
қойды» [Байтенова 2015, 101 б.]. Осман империясы басқарған аймақтарда 
мұсылмандар, яһудилер мен христиандар тату-тәтті өмір сүрген. Сондықтан 
болар Оңтүстік Еуропадағы түркі империясының билігі ұзақ уақытқа созыл-
ды. Осман империясы Австрияға кофехана, Францияға круассанды (осман 
жалауындағы жарты ай белгісі) сыйлаған деген аңыз әңгімелер бар. Сондай-ақ, 
атақты неміс жазушысы, ақын Гете араб тілінде еркін сөйлеп, өзінің «Батыс-
шығыс диваны» атты лирикалық өлеңдер жинағын ислам діні туралы, шығыс 
туралы толғаныстарымен толтырған. 

Соңғы төртінші кезең XIV ғасырда Алтын орда мемлекеті құзырында 
болған Шығыс Еуропа. Алайда христиандық ұлтшылдар жүздеген мешіттерді 
жойып, Афинадан Будапештке дейін миллиондаған мұсылмандары Еуропадан 
шығарды. 

Әдістеме
Мақалада авторлар мұсылмандардың Еуропаның мәдени-әлеуметтік 

қоғамында интеграциялану мәселелерін зерттеу үшін тарихи және 
онтологиялық, герменетивкалық, мәдени-тарихи, салыстырмалы және 
әлеуметтанулық талдау әдістерін қолданады. 

Негізгі бөлім
Тарихи деректерге сүйенсек, ислам діні Еуропа үшін таңсық емес. «Бір 

кездері Еуропа елдері Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болған 
жұмысшы қолдарының жетіспеу мәселелерін негізінен, соғысқа қатыспаған 
елдерден және өз отарларынан мигранттарды тарту арқылы шешуге тырысты. 
Осылайша, Ұлыбритания Үндістан мен Пәкістаннан келген иммигранттарға 
пана болса; Францияда алжирліктер мен мароккалықтардың өкілдігі 
айтарлықтай өсті; Германия Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде одақтастық 
қарым-қатынастар мен екінші дүниежүзілік соғыстың соңына дейін бейтарап-
тілектестік қарым-қатынастар байланыстырған Түркиядан келген мигрант-
тармен толықты» [Понамарева 2013, с. 3]. Германия бастапқы кезден-ақ түрік 
мигранттарын уақытшы жұмысшы ретінде қабылдап, оларға азаматтық беру 
жоспарында болмаған. Өйткені Германияда туған неміс ұлты ғана осы елдің 
азаматы атана алады. Ал неміс ұлтынан бөлек ұлттар «басқа, бөтен» деген 
ұғымға ие. 

Дінтанулық және исламтанулық зерттеулер
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Жалпы кез-келген көші-қон саясатын жүргізетін мемлекет, өзіне лайықты 
модельді (үлгіні) таңдау арқылы жүзеге асырады. Әдетте көші-қон саясатының 
үш модельге бөліп зерттеу қарастырылған. Батыс Еуропада осы үш модель 
бойынша көші-қон саясатын жүргізіледі.

Бірінші, гастарбайтерлік айналым (ротация) модельге сәйкес Германияға 
жұмысшы визасымен келген шетелдік жұмысшылар мерзімі біткенде отаны-
на кетіп және олардың орындары жаңа мигранттармен алмастырылады деген 
болжам жасалынған. Алайда, 1970 ж. бұл концепция өзін-өзі ақтамайтыны 
белгілі болып, нәтижесінде мигранттарды отанына қайтару үшін көптеген 
бағдарламалар ұйымдастырылды, сонымен қатар көші-қон заңдылықтарына 
да қатаңдықтар енгізілді. Бірақ бұл модель үкіметтің күткен нәтижесіне сәйкес 
келмеді: мигранттардың басым көпшілігі қайтпай, жаңа отандарында қалып, 
кейінірек олардың саны отбасымен қайта қосылуы бағдарламасы мен саяси 
босқындарға байланысты көбейіп отырды. 

Екіншісі, саяси интеграция моделі – мигранттардың қабылдаушы 
қоғамға бейімделуін көздейді. Мигрант қабылдаушы елдің саяси шарттарын 
қабылдаса ғана, сол елдің азаматы бола алады. Франция мигранттарға қатысты 
ассимиляциялық саясатты жүргізген елдің нақты көрінісі болып табылады. Со-
нымен қатар, Франицяда «Jus soli», «жер құқығы» заңы іске асырылады, яғни 
осы жерде туған кез-келген сәби, сол елдің азаматы болып саналады. «Jus soli 
(лат. Jus soli, юс соли, тура мағынасы «жер құқығы») – заң термині, «этникалық 
немесе нәсілдік ерекшеліктеріне» қарамастан, Jus soli қолданылатын мемле-
кеттерде, осы ел аумағында туған тұлғалардың мемлекеттің азаматтығын алу 
құқығын білдіреді. Jus soli елдердегі тарихи елеулі араласу процестерінің (ме-
тисация) тараған болатын, белгілі бір аймақта (мысалы, Францияда мекенде-
ген роман-кельт-неміс халықтарында) және қоныс аударушы елдерде (Құрама 
штаттар, Канада, және т.б.), бұл Конституциямен бекітіледі» [Электронды ре-
сурс].

Үшінші, көпмәдениетті (мультимәдениетті) модель – мәдени айырма-
шылықтарды сақтауға және дамытуға бағытталған. Әрбір этникалық не-
месе мәдени топ ретінде құқықтардың мультикультурализмі мақұлданады, 
яғни бұл қауымдарға оқу-ағартушылық қызмет жүргізуге және өз білім беру 
бағдарламаларына иелік етуіне, діни маңызы бар нысандарды ашуға және т.б. 
мүмкіндік беріледі. Бұл идея ең алдымен Ұлыбританияда қолданылған.

Мигранттардың интеграциялануында мемлекеттің мәдени саясаты аса 
маңызды рөл атқарады. Мигранттарды қабылдаған елдердің көпшілігі мәдени 
айырмашылықтарды саяси үйлестіру бойынша шаралар жүйесін әзірлеген. 
Кез-келген мигрант немесе турист өзіне таныс емес мәдени ортаға келгенде 
«мәдени шок» сезімін басынан өткеретіні анық. «Мәдени шок (ағылш. culture 
shock, нем. kulturshock) – көбінесе шетелге қоныс аудару немесе сапарда бо-
лумен байланысты өзге мәдени ортаға түсуден, бейтаныс өмір сүру салтымен 
ұшырасудан пайда болатын адамның эмоционалдық йә болмаса физикалық 
жайсыздығы» [Электронды ресурс].
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Алғаш рет «мәдени шоктың» даму алгоритмі 1954-шы жылдары К. Оберг 
егжей-тегжей сипаттап берген, ол адамдар мәдени шоктың белгілі бір саты-
сынан өтіп, біртіндеп бейімделудің қажетті деңгейіне шығады деп санаған. 
Одан әрі көптеген ғалымдар мәдени шок кезеңдерін анықтау және сипаттау 
мәселесімен айналысқан болатын, бірақ бейімделу сатыларының ең әйгілі 
тізімі американдық зерттеуші Питер Адлерге тиесілі, ол 1975 жылы «бейімделу 
қисығы» деп аталатын U-тәрізді қисықты жасап шығарып, бейімделудің бес са-
тысы (кезеңі) атап көрсетеді [Adler 1975, р. 3]. 

Бірінші кезең (саты) «бал айы» деп аталады: әдетте шетелге шыққан 
мигранттарға бастапқыда барлығы ұнайды, олардың кеудесі ынта-жігері 
мен үмітіне толы болып, алға қойған мақсаттарына, мысалы, шетелде білім 
алу немесе жұмыс істеу сияқты мақсаттарға жеттік деп ойлайды. Өйткені 
қабылдаушы мемлекет оларды құшақ жайып күтіп алады. Олар алғашында 
көптеген көмектер мен жеңілдіктерге ие болады. Бірақ та бұл кезең тез өтіп 
кетеді. 

Екінші кезеңді «ымыраласу» немесе «көңілі қалу» деп атаймыз. Бейтаныс 
қоршаған орта мен мәдениет мигрантқа теріс әсер ете бастайды. Тілдік бөгеттер 
мен жергілікті тұрғындармен қарым-қатынаста түсініспеушілік негізінде пай-
да болған психологиялық факторлар. Нәтижесі, жалғыздық сезімі, көңіл қалып 
түңілу, тіпті депрессияға алып баруы мүмкін. Сондықтан, осы кезеңде мигрант-
тар негізінен тек отандастарымен араласып, шындықтан қашуға тырысады.

Үшінші сыни немене реинтеграция кезеңі. Бұл кезеңде мәдени шок 
шарықтау шегіне жетеді. Бұл кезеңде адамдар соматикалық және психикалық 
ауруларға шалдығуы мүмкін. Мигранттардың жартысы отандарына оралады. 
Бірақ көпшілігі мәдени айырмашылықтар мен ерекшеліктерді жеңуге күш са-
лып, тіл үйреніп, жергілікті мәдениетпен танысып, жергілікті тұрғындар ара-
сынан дос тауып, олардың тарапынан қолдау тауып жатады. 

Төртінші кезеңді – бейтараптық кезең деп атаймыз. Адамда оптимистік 
көңіл-күй пайда болады, өз-өзіне сенімді және жаңа қоғамдағы және 
мәдениеттегі өз орнын қанағаттандырады. 

Соңғы, бесінші «жайлылық» кезеңі. Бұл кезеңде мигранттар жаңа 
мәдениетке толықтай бейімделуге қол жеткізіледі. Осы уақыттан бастап тұлға 
мен қоршаған орта бір толқынға түседі. Адам екі мәдениетте те өзін жайлы 
сезінеді. Осы факторлардың даму қарқындылығына байланысты бейімделу 
процесі бірнеше айдан 4-5 жылға дейін созылуы мүмкін [Питерова 2014, с. 2].

Қазіргі ХХІ ғасырда еуропалық Одақ мемлекеттерде мигранттардың үш 
буыны өмір сүріп жатыр. Жоғары айтылған интеграцияның үш моделі осы 
үшін буынға қалай әсер етуде, олар осы модельдер арқылы интеграцияға түсе 
алды ма деген сауалдарға жауап іздемес бұрын, біз осы айтылып отырған үш 
буын кімдер деген сауалға жауап қарастырайық. 

Бірінші буынға соғыстан кейінгі жылдары, сондай-ақ Еуропа отарын-
да болған мемлекеттер тәуелсіздік алғаннан кейін келген экономикалық ми-
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гранттарды жатқызуға болады (орта есеппен олар қазір 60-70 жаста). Олар 
«мәдени шоктың» алғашқы белгілерін ойдағыдай жеңе білген, өйткені басқа 
елге көшуді олар материалдық, мәдени мәртебесін жақсартудың керемет тәсілі 
ретінде қабылдады. Сондықтан мигранттардың жергілікті тұрғындар ортасына 
бейімделіп, қоғаммен интеграцияланудың жақсы үлгісі болып табылады.

Еуропадағы мұсылмандардың екінші буыны алғашқы мигранттардың ба-
лаларынан құралған, олар бала кезінде келген немесе Еуропа елдерінде туып-
өскен. Бүгін олар шамамен 30-40 жаста. Бір қызығы, егер бірінші буын өкілдері 
қабылдаушы тарапқа жұмыс жасап, жағдайларын түзетуге мүмкіндік бергені 
үшін ризашылық білдірсе, олардың балалары құрдастарымен, жергілікті 
халықпен салыстырғанда мүмкіндіктерінің шектеулі екендігін сезініп, көріп 
өсті. Яғни, олар U тәрізді бейімделу қисығы жаңа мәдениеттегі бейімделуі 
екінші кезеңінен бастаған тәрізді. Өйткені жастайынан қоғамның өзіне 
басқаша қөзқарасын, жергілікті достарынан кейбір әлеуметтік тұстарынан 
айырмашылықтары мен ерекшеліктерін көріп, бойына жинап, өшпенділік 
сезімімен есейген ұрпақ.

Ал үшінші буын – бұл алғашқы мигранттардың немерелері, яғни Ев-
ропада туып-өскен және толыққанды батыс еуропа азаматы саналатын 
ұрпақ. Олар еуропалық білім беру мекемелерінде білім алып, күн сайын 
еуропалық бұқаралық ақпарат құралдарын оқып, еуропалық қоғам аясын-
да тәрбиеленгендіктен, әлбетте еуропалық зайырлы өркениеттің рухына 
толықтай бой алдыруы керек еді. Алайда, ғылыми зерттеулер, осы үшінші 
буын ұрпақтарының көпшілігі мұсылмандық діни сананың радикалды экстре-
мизмге бейімділігі туралы тұжырымдар көрсетеді.

Сондай-ақ, Еуропадағы «мұсылмандар бірыңғай топ емес; олар діни, 
мәдени және этникалық тұрғыда ерекшеленеді және де ол әр елде әр түрлі бо-
лады. Ұлыбритания заңы дін мен сенім-нанымның алуан түрлілігін қорғалса, 
ал Францияда мемлекеттік мекемелерде, мектептерде діни рәміздерді бейнеле-
уге, көрсетуге, сонымен қатар, хиджаб, никаб киюге тыйым салынады. 

Негізі ХХ ғасырда мұсылмандардың келуі Еуропаға тамаша өтті деуге бо-
лады. Өйткен олардың көпшілігі ислам әлемінің сауатсыз өңірлерінен үлкен 
өнеркәсіптік қалаларға жол кешкен. Олар көбісі үлкен отбасынан шыққан. 
Олардың балалары қабылдаушы елдермен бірге білім, жалақы және өмір сүру 
салтының алшақтығын жою үшін көп күш сарп етті» [Электронды ресурс].

Алайда соңғы жылдары Батыста мұсылмандар мұсылман емес қоғам 
арасында азшылық ретінде өмір сүру үшін діни оқуды дамытуға мәжбүр 
болды. Ол әлі де әзірлену сатысында. Жоғарыда айтып өткендей, мұсылман 
иммигранттардың бірінші ұрпағы Еуропаны алғаш қалай көрсе, дәл сол 
күйінде және қанша уақыт қалатындарын білмей, ұстамды түрде қабылдады. 
Олар өздерінің салт-дәстүрлері мен дәстүрлерін бірге ала келіп, рухани 
қажеттіліктерін жасырын, жариясыз орындады. Уақыт өте дін этника сипат-
тан гөрі, бірегейліктің маркері ретінде айқындалды. Мұсылмандардың екінші 
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буыны ата-анасының тыныш және көнгіш сенімін қабылдамай, өз тілдерінде 
сөйлейтін және хал-ахуалды түсінетін уағызшыларды ғаламтордан іздеп, 
соларды тыңдай бастады. Олар өздеріне уәкілеттік беретін дінді қалады. 
Кейбірі зорлық-зомбылықты таңдады. Жиһадшылар көбінесе екінші буын 
мұсылмандары немесе жаңадан дінге келушілер санатынан шыққан.

Мұсылман ұрпақтарының үшінші буыны батыс бірегейлігімен қатар ис-
ламда да өзін-өзі сенімді сезінеді. Олар үшін дін жеке бас таңдау мәселесі са-
налды. Сондықтан болар кейінгі жылдары батыстық мұсылман жастарының 
өзінің діни ерекшелігін көрсетуі, көптеген қарсылықтар тудыруда, классикалық 
ислам діні емес, диструктивті ислам бағытын ұстанғандар. Соның нәтижесі 
экстремисті топтарға көбінесе осы Еуропадан көптеген мұсылмандар, соны-
мен қатар ислам дінін қабылдаған немістер, француздар, британдықтар көптеп 
кездеседі. 

«Ислам батыс-христиан қоғамында мұсылмандардың интеграциялану-
ына септігін тигізе ала ма?» деген сұраққа ғалымдар әр түрлі жауап береді. 
Германиядағы Геттинген университетінің профессоры, тегі сириялық Бассам 
Тиби бірнеше жылдан бері «еуроисламды» насихаттап келеді. Еуроислам Ре-
нессанс, ағарту және француз революциясы қағидаттарына негізделген. Бас-
сам Тиби ойынша, сенім жаңа ортаға, әлемнің басқа әлемдеріне де бейімделуі 
тиіс, әрі мұсылмандар батыстық қоғамда интеграциялануы әбден мүмкін. Ол: 
«Африкалықтар африкалық ислам жасады, ал индонезиялық индонезиялық ис-
лам жасады. Ислам иілгіш, сондықтан еуропалық та бола алады» [Tibi 2005, р. 
227] деп ойлайды.

Белгілі еуропалық мұсылман философтары Тегі сириялық неміс профес-
сор Б. Тибидің пайымдауынша, ««Еуроислам» концепциясы мұсылмандарға 
еуропалық қоғамның әлеуметтік-саяси және мәдени өміріне сәтті интегра-
циялануына көмектеседі» [Tibi 2005, р. 302]. Мысырдан шыққан танымал 
ислами дін маманы Тарик Рамаданның ойынша, «батыс мұсылмандарға өз 
діни міндеттерін орындауға кедергі жасамаған жағдайда, олар өздерін ислам 
дінін ұстаушы екендігін сөзімен мен ісімен көрсете алатын елдерде емін-
еркін өмір сүре алады» [Ramadan 2004, р. 117]. Т. Рамаданның ойымен тағы 
бір еуроисламды насихаттаушы, Бристоль университетінің (Ұлыбритания) 
әлеуметтану және саясат бойынша британдық профессоры пәкістандық 
Т. Модуд та қолдайды. Оның пікірінше, «басқа да конфессия өкілдерінің, 
сонымен қатар, мұсылмандардың арасында өмір сүретін елінеқатысты 
патриоттық сезімді қалыптастыру қажет деп санайды. Алайда адамдарға 
бөтен бірегейлік-ті қабылдауға шақыру мүмкін емес, яғни мұсылман-
иммигранттар азаматтық бірегейліктерін өздері жасауы керек, яғни француз, 
британдық болу дегеннің не екенін түсініп, қабылдауы керек» [Modood 2007,  
р. 53].

Белгілі француз шығыстанушы, исламтанушысы Оливье Руаның 
көзқарасынша, ислам еуропалық қоғамға ерекше қауіп төндірмейді. Ал 
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екі діннің қатар өмір сүруі тек мұсылмандар мен христиан дінін ұстанатын 
жергілікті тұрғындар арасындағы өзара келісім, өзара қарым-қатынастарға бай-
ланысты деп пайымдайды. О.Руа исламды реформалау аясында мұсылмандар 
еуропалық қоғаммен интеграциялана алады деп санайды. Оның пікірінше, 
«исламды әлеуметтік мәселелерді талдаудың құралы ретінде қолдануға, со-
нымен қатар, кішігірім аудандарда тұратын мұсылмандар мәселесін ислам 
призмасы арқылы қарастыруға болмайды немесе керісінше, ислам мәселесін 
мұсылман аудандарымен байланыстыруға болмайды. Республика азаматтардың 
этникалық шығу тегіне назар аудармауы керек» [Руа 2017, 13 c.].

Батыс Еуропада «Жаңа Еуропаға арналған Париж хартиясы» бойын-
ша: «Ұлттық азшылықтардың этникалық, мәдени, тілдік және діни өзіндік 
ерекшелігі қорғалатынын және ұлттық азшылықтарға жататын тұлғалар сол 
өзіндік ерекшелікті ешбір кемсітушіліксіз және заң алдындағы толық теңдік 
жағдайда еркін білдіру, сақтау және дамыту құқығына ие екенін растаймыз» 
[Жаңа Еуропаға арналған Париж хартиясы 1990]. Бұл Хария елдегі барлық 
азшылықтарды жергілікті ұлттан бөліп-жармай, кез-келген адамға берілетін 
әлеуметтік және мемлекеттік құқықтарының тең екендігінің кепілі.

Қорытынды
Сонымен қорыта келе, жоғарыда аталған саяси, мәдени интеграция 

модельдері толықтай іске асып, батыстағы мұсылмандардың әлеуметтік 
саяси қоғаммен тығыз интеграцияланды деп айтуға болмайды. Өйткені 
Ұлыбританиядағы мультимәдениет пен Германиядағы гастарбайтерлік үлгі 
елдегі әртүрлі анклавтардың пайда болып, азшылықтың жергілікті биліктен 
оқшауланып, діни білімі мен діни дәстүрін өзінше дамуы терроризм мен экс-
тремизмге алып келген. Ал Франциядағы саяси интеграция немесе ассимиля-
ция үлгісі алғашқы кезеңдерде жақсы дамығанымен, кейінірек екінші/үшінші 
ұрпақтың өкіметке назарылық шеруінен кейін сынға ұшыраған болатын. Қазіргі 
таңда әрбір бастыстық мұсылмандар діни, мәдени, саяси және әлеуметтік 
тұрғыдан кемсітушілік сезінетін айтады. Олар өздерін қоғамда интеграцияла-
нуы үшін исламды саясат емес дін ретінде, ал азаматтардың этникалық шығу 
тегіне назар аудармауға шақырады.  Батыстағы интеграция мәселелерін ислам-
мен байланыстырмау, олардың ерекшеліктерін жергілікті мәдениетті, дәстүрді 
толықтыратын артықшылық ретінде қарау, антитеррорлық бағдарламаларды 
интеграциямен шатастырмау, сондай-ақ радикалды көзқарас нәсілшілдіктен 
туындайтынын мойындау қажет. 
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Резюме
Токтарбекова Л.Н., Касабекова Е.К. Ислам и Западная Европа: проблемы инте-

грации
Большинство европейских стран, особенно с большой долей мусульманского насе-

ления, давно ведут дискуссии по поводу интеграции иммигрантов. Однако в настоящее 
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время прения по проблеме интеграции мусульман часто используются вопросы внутрен-
ней и внешней безопасности, наряду с традиционными вопросами, такими как социальная 
маргинализация и дискриминация, ассимиляция и интеграция.

В этой статье изучаются тенденции переселения мусульман в Западную Европу, 
особенности характера и интеграции исламских традиций, рассматриваются проблемы и 
решения интеграции мусульман в западное социально-культурное, политическое обще-
ство.

Ключевые слова: Западная Европа, религия, традиция, мулсульман, интеграция, 
культура.

Summary
Toktarbekova L.N., Kassabekova E.K. Islam and Western Europe: Problems of 

Integration
Most European countries, especially those with a large Muslim population, have long been 

discussing the integration of immigrants. However, the current debate on the integration of 
Muslims often uses internal and external security issues, along with traditional issues such as 
social exclusion and discrimination, assimilation and integration.

This article examines the trends of migration of Muslims to Western Europe, the nature and 
integration of Islamic traditions, the problems and solutions of integration of Muslims in Western 
socio-cultural and political society.

Keywords: Western Europe, Religion, Tradition, Muslims, Integration, Culture.
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