الوجود اإلسالمي في الغرب

الوقائع والمصائر
الذات الجريحة

مع سنوات الهجرة األولى نحو الغرب ،طغى على مجمل السياسات

الم ّتصل�ة بالمهاجرين نوع من االعتقاد واليقين ،مفاده أن الوافد س�وف
عاجلا أم آج ً
ً
ال ،وهو ما كان
يتالش�ى في ذلك المدى الغربي الجارف،

ُ
وبريق س�حر
يش�مل المس�لمين منهم أيض ًا .فقد جعلت س�طو ُة الغرب

حضارته عديدَ الشعوب النائية تتطلع إلى نمط عيشه وتهتدي بهديه ،في
ّ
وحل بين
الثقاف�ة والتعليم والسياس�ة واالقتصاد ،فما بال من وف�د عليه
ظهراني�ه؟ األمر الذي انس�حب ف�ي الحقيقة على العديد من المس�لمين

الوافدي�ن إل�ى دي�اره .لكن ف�ي الواقع ،وعل�ى مدى عق�ود ،بقي هؤالء
القادم�ون ف�ي حالة كمون حضاريّ ،
وتطوراته
تعذر تش�خيص حقيقت�ه
ّ

ومآالت�ه .وهو ما جعل العديد من الدارس�ين الغربيي�ن يركنون في بادئ
األم�ر في أبحاثهم إلى ّ
الظاهر ،بتفس�ير األمر بس�طوة الحض�ارة الغربية

عما خفي في أعماق الذوات الجريحة.
الكونية ويغفلون ّ
َ
القبول باألمر الواقع ،ولم يبق
فقد أ ْملت األوضاع السائدة في العالم

سوى التحكم بتلك الظروف السائرة وفق المراد الغربي .ورغم أن ذلك
ومتعسف ًا في مجمل األحوال ،فإنه ما جرى التنبه إلى
التحكم كان متعالي ًا
ّ

عزالدّين عناية

()1

أنه َّ
مرشح للدخول في أزمة ،وربما سيطاله االهتزاز ،وهو ما صار يطلق
عليه الحق ًا بتعثّر سياسة االندماج أو حتى التصريح بفشلها.
غ�رت الدارس�ين الغربيي�ن تل�ك األوض�اع القائمة ،حتى ُش� ِّبه
لق�د ّ
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للكثيري�ن أن الجم�وع المهاج�رة ،الت�ي غ�دت ف�ي
الحقيقة مس�توطنة ،منس�اقة في مس�ار من الذوبان ال
مناص منه ،بموجب ما حصل من تبدّ ل على ألس�نتها،
س�واء مع الجيل الثاني أو حتى ف�ي ما أط ّلت مالمحه
م�ع الجي�ل األول .حيث ُهجر لس�ان اآلباء واألجداد
ّ
وحل
داخ�ل البيت ،بي�ن أفراد نواة األس�رة الصلب�ة،
محل�ه لس�ان الغلب�ة ،لس�ان الم�كان .ب�دت العملية،
خلال العق�ود األول�ى ،محس�ومة لصال�ح الغ�رب
وثقافاته وعوائده وألس�نته ،والح أن المهاجر المسلم
قد قطع ش�وط ًا في التخ ّفف من مخزونه التراثي .ولم
التحوالت المتس�ارعة قد
يؤخذ ف�ي االعتبار أن تلك
ّ
تكون تحت دفع ما رافق الجيل األول من المهاجرين
من س�عي حثيث لتحس�ين أوضاعه�م المادية ،فض ً
ال
عما طبع أكثرهم من مستويات تعليمية متدنّية.
وال ش�ك أن الجي�ل األول م�ن مس�لمي المهجر
قد بق�ي على صلة حميم�ة بثقافة الوط�ن ،إضافة إلى
وتق�ص ألخبار
م�ا الزمه م�ن متابعة ألوض�اع البالد
ٍّ
الدي�ار ،ولم يخفت ذلك الحنين إال مع الجيل الثاني،
وإن تضاءل منذ الجيل األول بعد حصول االس�تقرار
ومس�ايرة نس�ق حياة البلد المضيف .لذلك ما يالحظ

لقد غ ّرت الدارسين الغربيين تلك األوضاع
القائمة ،حتى ُش ِّبه للكثيرين أن الجموع
المهاجرة ،التي غدت في الحقيقة مستوطنة،
منساقة في مسار من الذوبان ال مناص منه
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أن�ه غالب ًا ما تتنام�ى لدى المهاجر المس�لم من الجيل
األول ،روح عدوانية تجاه البلد المضيف ،وهي حالة
ناش�ئة عموم� ًا نتيجة الش�عور الحاد بالعزل�ة ،وهو ما
يتدعم أيض ًا بخيبة المهاج�ر في االندماج واالنخراط
ّ
ف�ي دورة المجتمع الجديد أحيان ًا ،الفتقاد المؤهالت
في ذلك أو لفش�ل طارئ ،خصوص ًا مع من كان يم ّني
النف�س بمغنم ما ّدي ولم ين�ل ما كان يصبو إليه .فتجد
العديد من المهاجري�ن العرب نحو إيطاليا من الجيل
يتأس�ون ع�ن محنته�م وبلواه�م بالحديث عن
األول ّ
فتح روما ،وكأنه الثأر الذي ينتظرونه بعد تلك المعاناة
األليمة(.)2

حين تغيب الحقوق تطفو نعرات الهوية

خالل الع�ام  2010بلغ مجمل أعداد المس�لمين
في أوروبا  42.967.000نسمة ،وعلى مدى أربعة
عق�ود بي�ن  1970و  2010اس�تقبلت القارة العجوز
بمفردها  22مليون مهاجر من المس�لمين الشرعيين،
رج�ح تضاعف الع�دد خالل العش�ريتين القادمتين
و ُي َّ
وبلوغه مس�توى  10بالمئ�ة من الع�دد اإلجمالي من
س�كان دول المجموع�ة األوروبي�ة .وأم�ا ف�ي ح�ال
انضم�ام تركي�ا فس�يتخطى الع�دد  110ماليي�ن م�ن
األوروبيي�ن المس�لمين ،أي قراب�ة  25بالمئ�ة م�ن
العدد اإلجمالي للس�كان .ومع هذا التطور في أعداد
عول العديد من الدول الغربية طيلة العقود
المسلمين ّ
القس�ري للمهاجرين ،من خالل
الس�الفة على الدمج
ّ
شطب أصول الوافدين أو العمل على طمسها .غير أنه
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أعداد المسلمين في دول القارة األوروبية وفي ّ
كل من الواليات المتحدة وكندا وأستراليا
البلد

إنكلترا
إيرلندا

العام 2010

تو ّقعات 2030

5.567.000 2.869.000

العام 2010

البلد

4.000

التشيك

43.000

البرتغال

65.00

65.00

بلجيكا

638.000

1.149.000

هولندا

914.000

1.365.000

البوسنة والهرسك 1.503.000 1.564.000

475.000

799.000

الدنمارك

226.000

317.000

السويد

451.000

فرنسا

ألمانيا

1.859.000 1.021.000

سلوفينيا

6.860.000 4.704.000

صربيا

5.545.000 4.119.000

مقدونيا

سويسرا

433.000

إيطاليا

3.199.000 1.583.000

النمسا

النرويج
فنلندا

إيزلندا

663.000

الجبل األسود

كوسوفو

49.000

54.000

280.000

377.000

713.000

812.000

116.000

136.000

2.100.000 2.104.000

بيلاّ روسيا

19.000

17.000

لتوانيا

3.000

2.000

مولدافيا

15.000

13.000

144.000

359.000

أستونيا

2.000

42.000

105.000

أوكرانيا

393.000

408.000

رومانيا

73.000

73.000

كندا

940.000

2.661.000

1.000

993.000
1.000

اليونان

527.000

المجر

25.000

24.000

بولندا

49.000

4.000

2.000

772.000

ألبانيا

كرواتيا

56.000

4.000

125.000

إسبانيا

سلوفاكيا

4.000

تو ّقعات 2030

2.841.000 2.601.000
20.000

19.000

التفيا

بلغاريا
أميركا

أستراليا

2.000

2.000

1.016.000 1.002.000

6.216.000 2.595.000
399.000

714.000

المصدر :مركز األبحاث األمريكي
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تبين الحق ًا ،مع اش�تداد عود المسلمين ،أن من ادعى
ّ
الغلب�ة وإدارة دف�ة األمور لصالحه قد ب�دت عليه آثار
المس�تضعف المهاجر لم تنشط
الوهن .رغم أن ذلك
َ
فيه بعد قواه الثقافية ،ولم يس�تيقظ فيه مخياله التراثي،
تحس�ن ًا في أحواله المعيش�ية طرأ
وكل ما في األمر أن ّ
عليه.
إذ ال يخف�ى أن أوروب�ا في الوقت الحاضر تش�هد
انكماش ًا على عدّ ة أصعدة ،مما خلف نوعا من الحذر
ف�ي االنفت�اح عل�ى اآلخ�ر ،ناهي�ك ع�ن الحيط�ة في
التعام�ل م�ع المختلف ديني ًا الكامن ف�ي داخلها .وإن
كان أح�رى أن تتعامل مع الوافد/الناش�ئ الحضاري
اإلسالمي بعين اإلثراء ال بعين الريبة.
س�ابق ًا ،كان في أوقات الصح�و يتكرر الكالم عن
القي�م الغربي�ة ،بصفته�ا كوني�ة ومقبولة م�ن الجميع.
ولكن حين اش�تدت األزمات في الداخل عال خطاب
عن ته�دّ د تلك القيم م�ن قبل نظيرته�ا الدخيلة .وفي
الحقيقة ،لم تبلغ الحدّ ة مس�توى التص�ادم أو التهديد
القيم�ي ف�وق األرض الغربي�ةّ ،
وكل م�ا ف�ي األمر أن
هناك ع�دم توازن داخ�ل المجتمع ،يق�ع فيه األجنبي
عام�ة ،والمس�لم من�ه بالخصوص ،ضم�ن معادالت
المس�تضعف .لذل�ك يج�ري الحدي�ث عن
الط�رف
َ
التهدي�د الحاص�ل من قبل المس�لمين لهوي�ة الغرب
المس�يحية اليهودي�ة ،وال يق�ع التط�رق إلى مس�اهمة
هؤالء ف�ي بناء الغرب ،أو في إضفاء مس�حة تش�بيب
علي�ه .حي�ث يتعال�ى الحديث ع�ن أخذه�م وال يقع
التطرق إلى عطائهم.
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فال ريب أن الحضور اإلسالمي في الغرب فيه نفع
لبعض وضرر آلخرين .وال يمكن التعميم أنه يش�كل
هاجس ًا أو خطر ًا على الجميع ،وإال لتكالبت الدنيا على
هؤالء الكادحين من أجل تحسين أحوالهم ومن أجل
رفاه الغرب أيض ًا .وربما ُيعدّ العرب والمسلمون ،إذا
ما قورنوا بالس�ود والغجر واأللبان والرومان وسكان
أمري�كا الالتينية ،أكثر قب�و ً
ال في تلك المجتمعات .إذ
يندر في إيطاليا -مث ً
ال -وحتى الراهن ،أن تجد أس�ود
البش�رة يعمل في مقهى أو ف�ي مطعم .لكن ما يالحظ
المتوجس من المسلمين ،أو حتى المعادي
أن الطرف
ّ
له�م ،هو ضئيل العدد صاخ�ب األثر ،مقارنة بالطرف
خض�م هذه األجواء يس�ري
الغرب�ي المرح�ب .وفي
ّ
تواط�ؤ بين عديد السياس�ات اليمينية والعنصرية على
تعطي�ل حركية الوجود اإلسلامي ،بطرق ش�تى وفي
العدي�د من القطاعات ،والواقع أن تلك الممارس�ات
تق�وي م�ن ح�االت االحتق�ان وتراك�م المطالب وال
تحلها أو تلغيها.
فل�و أخذن�ا القط�اع التعليم�ي ،ف�ي ما يحت�اج فيه
المجتم�ع اإليطال�ي إل�ى العنص�ر األجنب�ي مثلا،
كتدريس اللغات األجنبية ،أو أشغال الوساطة اللغوية
والترجم�ة ،أو العمل في الوس�ط اإلعالم�ي ،وهو ما
تحتاجه كثير من الوزارات والمؤسس�ات ،فعادة ما ال
يس�مح لألجنبي فيه بالترقي ول�و كان ذلك العمل في
الجامع�ات والكلي�ات ،التي يق�دّ ر أن تكون في منأى
يجمد المنتدب لذلك في
عن ه�ذه التجاذبات ،حيث َّ
مستويات دنيا ال يتعداها .وإن كانت ال تتواجد قوانين
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يتبين أن الجيل الثاني مدرك لضرورة
م�ن المهاجرين ،إذ ّ
ّ
تخطي�ه ،وهو وضع عادي خصوص� ًا إذا ما كان المهاجر
متواضع الزاد الثقافي ،فمن الطبيعي أن يهرع إلى بني ِم ّلتِه
ِ
وج ْلدتِه ،ليحتمي بهم وليجد فيهم أنس ًا وسكن ًا .ففي البدء

تمن�ع تدرجه ف�ي المهنة ،بل ع�ادة ما تكون المس�ألة بيد
القائمي�ن على اإلدارة أو المؤسس�ة ،فيح�دّ هؤالء ،وفق
التقليد السائد ،من تر ّقي األجنبي إلى المواقع العليا.
فإمساك أبناء البلد ،األصليين ،بمقاليد األمور ،فض ً
ال
ّ
استبد بالمهاجر شعور مالزم أنه دخيل وأجنبي ،والحال
يتحكم
ع�ن حضورهم النافذ ف�ي مواقع القرار ،ال ي�زال
أن تلك الوضاعة الس�لوكية والنفسية ما استمرت طوي ً
ال،
باللعب�ة االندماجي�ة ويمس�ك بمقدراته�ا ،رغ�م غي�اب
بل بدأت باالندثار مع أبناء المهاجرين ،من مواليد أرض
القواني�ن المانع�ة أحيان� ًا .فف�ي قط�اع اقتص�ادي متع ّلق
بمج�ال النقل ً
الغرب�ة ،الذين بات «المنفى» موطنهم ومس�قط رأس�هم،
مثلا ،ال تزال التراخيص حك�ر ًا على أبناء
فض ً
ال عن كونه حاضنة ماضيهم وحاضرهم.
البل�د «األصليي�ن» دون س�واهم .وحتى أش�غال أعمال
م�ع ذلك ،غدا تواج�د الماليين المس�لمة في الغرب
التنظي�ف التابع�ة للبلديات فه�ي ال تزال مقص�ورة على
اس�تيطاني ًا ودائم� ًا في جملت�ه ،األمر الذي جعل الس�واد
«العنص�ر األصي�ل ال الدخي�ل» ،ول�م يكتس�ح المهاجر
لح�دّ اآلن إ ّ
األعظم منهم ينسج لحمة براغماتية وعملية مع األوطان
ال األعم�ال الش�اقة ،أو األعم�ال التي يكون
الحاضنة ،الت�ي ما عاد تواجدهم فيها ظرفي ًا أو طارئ ًا كما
التلوث ،كاألعمال
فيه�ا عرضة لقذارة هائل�ة أو لمخاطر ّ
يص�ور أحيان ًا .حي�ث تحولت الضغوط�ات االجتماعية،
ف�ي محطات البنزي�ن وما ش�ابهها ،وهو ما نج�د العامل
ّ
والهواجس األمني�ة ،والخيارات السياس�ية واالقتصادية
األجنبي مرحبا به فيها(.)3
أقدار ًا تتش�ارك فيه�ا تلك الجماعات م�ع غيرها من أبناء
وبالتالي ،لمواجهة ذلك الصدّ لجأ المهاجر إلى تشييد
البلد األصليين على حد س�واء ،وما عادت نائية عن تلك
حي�ز دفاع�ي عرقي غالب ًا ما عمل ونش�ط ف�ي نطاقه ،مثْل
ضر
التجمع�ات التجارية للصينيي�ن ،وللوافدين من
نوات�ات
الظ�روف ّ
ّ
وعما يط�ال مجمل تل�ك المجتمعات من ّ
أو نف�ع .وإن تخ ّلد من ضمن الماليين المس�لمة المقيمة
ش�به القارة الهندية ،وللع�رب ،ولألفارقة .وهو ما خلف
ج�زء ،ليس بالكثي�ر ،يالقي عنت� ًا في االندم�اج في واقع
وضع ًا ش�به مغلق بين عديد الجماعات العرقية المس�لمة
ٌ
وغير المس�لمةّ ،
الغرب .وال أظن أن ذلك الجزء سيجد اندماجه في بلدان
يتلخص باألساس في محدودية اإللمام
المأتى لو قدّ رت له العودة،
بلغ�ة وثقاف�ة المجتم�ع
ما يالحظ أنه غالباً ما تتنامى لدى المهاجر
ب�ل هو من طبيعة الش�رائح
الحاض�ن .لك�ن م�ا يبدو
المسلم من الجيل األول ،روح عدوانية تجاه
االجتماعية العائمة.
جلي� ًا أن ذل�ك الس�ياج
البلد المضيف ،وهي حالة ناشئة عموماً نتيجة
تس�رب
فف�ي أعق�اب
السوس�يولوجي يرتب�ط
ّ
الشعور الحاد بالعزلة
الوه�ن لسياس�ات الهجرة
باألس�اس بالجي�ل األول
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الغربي�ة ،الت�ي رافقه�ا حدي�ث ع�ن التهديد ال�ذي يمثله
اإلسلام ،ف�ي المدى المنظ�ور ،بات يلوح جلي� ًا التمايز
ال�ذي تش�هده فئ�ات مجتمعي�ة دون أخرى ،ضم�ن لعبة
التوازن�ات العرقي�ة الديني�ة المخت ّل�ة .وربم�ا م�ن ه�ذا
الجانب وبفعل الدونية المس� ّلطة على المس�لمين داخل
ومحتج ًا عل�ى التجاوزات
مطلبي� ًا
الغ�رب غدا اإلسلام
ّ
ّ
وأش�كال التمييز المس� ّلطة على أتباعه .فق�د بدأ التواجد
ّ
ال�رث الذي يل ّفه،
العرب�ي المهجري ينزع ثوب�ه العمالي
إل�ى ولوج أنماط أخرى من األنش�طة كانت في ما مضى
حكر ًا على أبناء البلد.

يجري الحديث عن التهديد الحاصل من
قبل المسلمين لهوية الغرب المسيحية
اليهودية ،وال يقع التطرق إلى مساهمة
هؤالء في بناء الغرب
والواق�ع أن الحض�ور اإلسلامي قد بقي م�ع الجيل
األول مش�غو ً
ال بلقم�ة العي�ش وبهواج�س تس�وية أذون
ولم الش�مل العائلي ،ما جعله هش� ًا وعرضة إلى
اإلقام�ة ّ
عديد التوظيفات ،ولم يش�هد اجتراح ًا للنش�اط الفاعل،
الجمعيات�ي والنقابي والثقافي ،س�وى مع الجيلين الثاني
والثال�ث اللذين أخ�ذا زمام المب�ادرة ،حيث ت�م ّ
تخطي
تل�ك الضرورات األولى لينفت�ح المهاجر على مجاالت
أرحب .بات فيها المسلم يعي حقوقه ويفقه سبل كسبها،
غير من س�بل
بع�د أن كان�ت ُتمن�ح له من ًة وهب� ًة ،وهو ما ّ
تعامله مع الفضاء .فع ً
ال يبدو اإلسلام في هذه الحقبة قد
 62الكوفة ،السنة  ،1العدد  ،1خريف 2012

خرج من وضعه الخفي إلى وضع جلي ،ما عاد اإلسلام
أشخاص ًا عابرين مهاجرين بل مواطنين مقيمين(.)4
فنرى أحيان ًا اختزال اإلش�كاليات االجتماعية العائدة
للوجود اإلسالمي في الغرب في مقولة جامعة مفادها أن
المسلم بات ّ
يشكل تهديد ًا للنموذج الغربي .وفي الواقع
إن المسلمين في الغرب قد صاروا في عمومهم جزء ًا من
هذه الديار ،ويتماهى معظمهم مع فلس�فتها االجتماعية.
وحت�ى إن ارتفعت نداءات بالمطالب�ة ببعض الحقوق أو
التماي�زات ،أو االمتعاض من بعض المعامالت ،فهي ال
ترتقي إل�ى المطالبة بتغيي�ر النموذج الغرب�ي أو تهديده،
يصور ،بل إن مطالبهم أو انتقاداتهم تشير إلى حاالت
كما ّ
في تق�ادم النم�وذج الغربي ف�ي تعاطيه م�ع الخصوصية
اإلسلامية ،بغرض معاملتها بالقدر نفسه الذي ُتعامل به
المكونات الحضارية األخرى الحاضرة في الغرب.
ّ

من اإلسالم في الغرب إلى اإلسالم الغربي

يتحدث المس�لمون في أوطانهم عن قضايا «اإلسالم
والغرب» بمنطق المغايرة واالنفصال ،ولكن المس�لمين
هن�ا ،بع�د أن باتوا جزء ًا من هذا الغ�رب ومن همومه فإن
إش�كالياتهم ف�ي الحقيق�ة مطروح�ة ضمن أبع�اد أخرى
تت�راوح بين «اإلسلام في الغرب» و»اإلسلام الغربي»،
ولذل�ك نرصد ف�ي الواقع األوروب�ي أن معايير الحديث
عن اإلسلام المهاجر غير دقيقة ،بعد أن صارت حش�ود
هائلة من المس�لمين موزعة بين فئة م�ا بعد الجيل األول
م�ن المهاجري�ن ،وفئ�ة العوائ�ل المبني�ة عل�ى الزيجات
المختلطة ،وفئة المهتدين إلى اإلسالم(.)5
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ولك�ن رغم حصول تل�ك التطورات ،ف�ككل وجود
أق ّلوي وفئوي ،يقبل الوجود اإلسالمي بالسائد والغالب
للتنصل من�ه .فقد خلق
داخ�ل الغ�رب ،وال يرى مدع�اة
ّ
معطى العيش الجديد في الش�خصية المس�لمة روح ًا من
والتقبل فاق ما اعت�ادت عليه في بلدان المأتى.
التس�امح
ّ
وربما يس�تدعي السياق التعريج على بعض األمثلة منها:
أه�م بدخول أح�د ما يس�مى بالمس�اجد في
كن�ت يوم�ا ّ
روم�ا وإذا بش�اب إيطالي وصديقته يتوقف�ان عند مدخل
المص ّلى يحتس�يان الجعة .لم يثر المشهد انتباه الوافدين
م�ن المص ّلين ،وأظن أن أغلبهم عدّ ه مما ال ينافي العرف
لتعودهم على مثل هذه المشاهد ،غير أن ذهني
والمعتادّ ،
ذه�ب بعيدا في مقارنة الحدث بافت�راض حدوثه في بلد
مس�لم .مشهد آخر ضمن هذا الس�ياق ،يقطن المسلمون
ف�ي أحي�اء تتعال�ى فيه�ا أص�وات نواقي�س الكنائس في
مواقيت ع�دة ،وأجزم أن ج�ل أبنائهم قد اعتادوا س�ماع
قرع النواقي�س قبل أن يدركوا ص�وت األذان .فالناقوس
يط�رق آذانه�م يومي� ًا واألذان يس�معونه في المناس�بات
داخل بيت الصالة ال خارجها حين يرتادون الجوامع ،إن
حصل لهم ذلك .مشهد ثالث نسوقه ،يلتقي أفراد أسرتي
مبش�ري «ش�هود يهوه» في الح�ي الذي نقطن في�ه تقريب ًا
بش�كل يومي ،وأحيان� ًا يطرقون ب�اب بيتنا عل�ى عادتهم
ف�ي التبش�ير م�ن بيت إل�ى بيت .حين�ا نتج�اذب أطراف
الحدي�ث وآخر يمدّ وننا بمنش�وراتهم الديني�ة وكتيباتهم
التبش�يرية .حت�ى بات�ت ش�به صداق�ة تجمعن�ا ،يعرف�ون
هويتن�ا ونعرف هويتهم .ولعله�ا حاالت متكررة مع كثير
من المس�لمين في الغرب .ضربت هذه األمثلة ألقول إن

الحضور اإلسلامي في الغرب بات يصوغ هويته ووعيه
بذات�ه ضم�ن واقعي�ة الم�كان ،ال وفق ما عاش�ه اآلباء أو
األجداد ،ولذلك ليس فقط اإلسالم ما يتحول في اتصاله
بالمجتمعات األوروبية ،بل حتى هذه الحواضر قد طالها
التحول بموجب اإلسالم الساكن فيها(.)6
ّ
فحين ُتنتج الجموع المس�لمة وعيها وتأويلها وفقهها
الخاص لدينها ،يتس� ّنى الحديث عن اإلسالم األمريكي،
أو اإلسلام األوروب�ي ،أو الغرب�ي عموم� ًا .ولك�ن ،م�ا
تعول على االستيراد الجاهز في
اس�تمرت تلك الجموع ّ
ذل�ك ،ويغيب عنها طرح الس�ؤال بش�أن هوي�ة المكان،
وبقيت مسوقة في وعيها بالخارج ،باعتباره المركز الذي
تس�تقي من�ه فقهه�ا ورموزه�ا ،فإنه�ا تبقى دون مس�توى
الش�هود الحض�اري المرج�و منه�ا .إذ ال ي�زال الوج�ود
اإلسلامي ف�ي الغرب يفتق�د إلى طليعة مث ّقفة متجانس�ة
نابعة من الجموع المس�لمة .وأن م�ا لدينا ثالثة أنواع من
المشتغلين في الحقل الثقافي:

وبفعل الدونية المس ّلطة على المسلمين داخل
الغرب غدا اإلسالم مطلب ّياً
ومحتجاً على
ّ
التجاوزات وأشكال التمييز المس ّلطة على أتباعه
النوع األول ّ
يتشكل من جموع عاملة في حقل الثقافة
والتعلي�م واإلعلام ،موزع�ة بي�ن الم�دارس والمعاهد
والجامع�ات ومراك�ز األبح�اث والمؤسس�ات ،يجاري
خطابه�م مس�ارات الفك�ر الغرب�ي عام�ة في نظرت�ه إلى
المس�لمين وإلى اإلسلام .وعادة ما يتوجه خطابهم إلى
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الغرب�ي بموج�ب مواقعه�م وأش�غالهم .وهم ليس�وا في
اس�تقاللية مادي�ة وال خطابية عن الغ�رب ،يمنحهم رزق ًا
فيقايضونه خطاب ًا.

خلق معطى العيش الجديد في الشخصية
المسلمة روحاً من التسامح والتقبل فاق ما
اعتادت عليه في بلدان المأتى
وأم�ا الن�وع الثان�ي ،فه�و ع�ادة ينش�ط ف�ي أوس�اط
المسلمين تحديد ًا ،ويتوجه خطابه باألساس إلى عامتهم
عب�ر الجمعيات والملتقيات والندوات ،وينأى بفعل نوع
فالمح�اور من أبناء
خطاب�ه عن المجتم�ع الحاضر في�ه،
َ
الم ّل�ة والخط�اب من داخ�ل النس�ق الثقافي .كم�ا يفتقر
إلى عناص�ر تحاور أو التقاء مع اإليطالي أو البريطاني أو
الفرنسي أو األمريكي ،إال في ما ّ
قل وندر ،لطبيعة مضامين
يعول هذا النوع من النشاط في
الخطاب .لذلك ،عادة ما ّ
ندواته وملتقياته على استجالب الدعاة واألئمة وأساتد ًة
العلوم الش�رعية من البالد العربية واإلسالمية ،وال يولي
ش�أن ًا لتش�ريك األكاديميي�ن أو المتخصصي�ن م�ن أبناء
البل�د ،ممن له�م انش�غاالت أو اهتمام�ات بالمهاجر أو
بشؤون العالم اإلسالمي والعالم العربي.
ون�وع ثالث ،وهو في الحقيق�ة أقل نفر ًا ،يعمل متنق ً
ال
تتوجه
بين الطرفين ،المس�لم والغربي ،من خالل أنشطة ّ
ً
فضلا عن وعيه بن�وع الخطاب
إل�ى تلبية رغبات ش�تى،
الذي يلقى آذانا صاغية لدى الطرفين.
ج�راء تل�ك النقائ�ص ،يأتي الح�وار الحض�اري بين
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التجمعات المسلمة في الغرب والمجتمعات الغربية في
قوى
مجمله بش�كل صامت أكثر من�ه بحديث ناطق .مما ّ
انتش�ار عديد مظاهر الضبابية وسوء الفهم بين الجانبين،
يتط�ور في فترات التأزم إلى مس�توى من االتهام
وه�و ما
ّ
واالحتقان .فغالب ًا ما نسمع من الجانبين العربي والمسلم
تحمي ً
ال للمس�ؤولية للطرف الغربي ،ولكن ينبغي اإلقرار
مقص�ر ف�ي تخاطبه مع المجتم�ع المضيف،
أن المس�لم ّ
وهذا التقصير عادة حادث بموجب عدم اقتدار موضوعي
نقدّ ر تراجعه في قادم السنين.
لذلك قد يسأل سائل عن دواعي عدم تناسب الحضور
اإلسلامي ف�ي أوروب�ا ،أو في س�ائر البلاد الغربية ،مع
حضوره�م ،مقارنة بغيرهم من أتب�اع الديانات األخرى.
ً
فمثلا على مس�توى أوروبا ،التي يحوز المس�لمون فيها
المرتب�ة الثانية من حي�ث العدد ،ال يتناس�ب حجمهم ال
م�ع حضورهم السياس�ي ،وال م�ع دوره�م الثقافي ،وال
م�ع وزنه�م االقتصادي ،إذا ما قورنوا ف�ي ذلك بجاليات
أخرى أقل عدد ًا وأكثر نفاذ ًا في المجتمعات المضيفة.
كان من جملة العوائق التي سببت هذا الجمود العائق
اللس�اني ،المتمثّ�ل في بقاء مف�ردات القام�وس اللغوي
المس�تهلك من قب�ل المهاجر محدودة ،بما ال يس�مح له
باخت�راق الوس�ط الحاضر فيه ،فض ً
المؤهل
ال ع�ن تدني
ّ
التعليمي لدى شرائح واسعة بما ال يتيح لها قدرة منافسة
في س�وق الش�غل ،التي تتطلب تكوين ًا متين� ًا .حيث نجد
نس�بة عالية من المهاجرين متحدرين من أوساط ريفية أو
من أحي�اء مدينية مهترئ�ة( .)7وهي من األس�باب العميقة
الت�ي ح�دّ ت م�ن مج�اراة تل�ك الجم�وع لنس�ق حركية
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المجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث( )9الذي يتوجه إلى

المجتمعات الغربية ،حتى ظهرت أجيال جديدة من أبناء
المغتربين المس�لمين ،بالعمل على ترشيد اندماجهم في
المهاجرين ق ّلصت من ذلك الفارق ،وبما سمح بالمنافسة
الغرب على أسس دينية.
في سوق العمل وفي أنشطة الفضاء االجتماعي.
وعل�ى خلاف ما س�اهم ب�ه اإلسلام السياس�ي من
وف�ي س�ياق الحديث ع�ن العوام�ل اإلضافي�ة ،التي
دور ف�ي صناع�ة اإلسلام الغرب�ي ،قام�ت العدي�د م�ن
س�اهمت في بلوغ ذلك المس�توى من «اإلسالم الغربي»
ال�دول العربي�ة بالخص�وص بعرقل�ة االندم�اج الطبيعي
والتحري�ض علي�ه وتش�جيعه ،ف�ي أوس�اط الجالي�ات
ّ
س�لطت عليهم من
لرعاياه�ا المهاجرين في الغرب ،بما
اإلسالمية ،ال بد من التعرض إلى الدور الفاعل لإلسالم
وترص�د .األمر الذي جعل
ضغوط�ات ومالحقات أمنية
السياس�ي .فبموجب المط�اردة والمحاصرة اللتين عانى
ّ
المهاجر في حيطة وريبة في مجتمعات االس�تقبال .ولم
ع�ول عل�ى االس�تثمار
منهم�ا طيل�ة العق�ود الماضي�ةّ ،
تتق ّل�ص عالق�ة الخوف م�ع بلد
الدين�ي والسياس�ي في أوس�اط
يأتي الحوار الحضاري بين التجمعات
المأتى س�وى مع الجي�ل الثاني،
المهاجرين .حيث بحث أنصاره
المسلمة في الغرب والمجتمعات
عقب حصوله على جنس�ية البلد
وقيادات�ه ع�ن تجذر ف�ي الغرب
الغربية في مجمله بشكل صامت
وتخ ّف�ف مخياله م�ن ضغوطات
عبر تنش�يط الجاليات المس�لمة
أكثر منه بحديث ناطق
البلد األصل ،بلد اآلباء.
وتوجيهه�ا ورعايتها ،لما وجده
وضمن هذا الس�ياق ،نش�ير إلى أن كثير ًا م�ن البلدان
فيه�ا م�ن مج�ال خص�ب وآذان صاغية واحتض�ان ،فاق
العربية تفتقد إلى سياس�ة رش�يدة بش�أن رعاياها في بالد
م�ا قام به اإلسلام الرس�مي الواف�د أثناء المناس�بات مع
المهج�ر ،الذين تنظر إليه�م باعتبارهم مغنم ًا الس�تدرار
الممثليات الدبلوماسية.
ً
العمل�ة الصعب�ة ال غي�ر .وربم�ا أبل�غ مثال عل�ى إهمال
متمثلا في كثافة
تط�ورات تلك األنش�طة
وكان أب�رز ّ
مهاجريه�ا أحي�اء وأموات� ًا ،حي�ن يس�تجدي مهاج�رون
النش�اط الجمعيات�ي ذي الطاب�ع اإلسلامي المدع�وم
كادحون أمام المس�اجد الصدقات ،قصد ترحيل جثمان
باألس�اس م�ن اتحاد الجالي�ات والجمعيات اإلسلامية
من وافته المنية في أرض المهجر ،من بني جلدتهم ،ألن
الناش�ط تقريبا في جل البلدان الغربية .كما تم من جانب
بلدانهم ال تتكفل بإعادته إلى أرض الوطن.
آخ�ر إنش�اء المعهد العالم�ي للفكر اإلسلامي( ،)8الذي
ن�زع منزع� ًا أكاديمي� ًا علمي� ًا ووف�ق أيم�ا توفيق ف�ي أداء
مهام�ه الموجهة إل�ى المس�لمين وغير المس�لمين ،التي غياب المؤسسة الدينية الفاعلة
ف�ي إيطاليا مث ً
ال ،وحت�ى مو ّفى الع�ام  ،1970ما كان
يمكن تلخيص رسالتها في «إسالمية المعرفة» و«عالمية
يوج�د ف�ي روم�ا س�وى مس�جد يتي�م ،المع�روف اآلن
المعرف�ة» و«ش�مولية المعرف�ة» .وكذل�ك م�ع إنش�اء
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بالجام�ع الكبي�ر .وأم�ا الي�وم فيمكن ع�دّ زه�اء المائتي
مص ّلى ،لكن ثالثة منها هي مساجد حقيقية وفعلية.
تنتشر المصليات تقريب ًا على مجمل التراب اإليطالي،
لي�س ف�ي الم�دن الكبرى فقط ،ب�ل في الم�دن الصغرى
وف�ي األوس�اط الفالحي�ة أيض� ًا ،حي�ث نج�د حض�ور ًا
للمهاجرين .توجد في الش�مال كم�ا توجد في الجنوب،

كان من جملة العوائق التي سببت هذا
الجمود العائق اللساني ،المتم ّثل في بقاء
مفردات القاموس اللغوي المستهلك من
قبل المهاجر محدود ًة
وإن كان�ت مصليات المناطق الجنوبية ّ
أقل ش�هرة ،حتى
في أوس�اط المس�لمين أنفس�هم ،وعادة تلك المتواجدة
بالوسط والشمال هي األكثر تنظيم ًا(.)10

ثم�ة متابع�ة اجتماعية حثيث�ة للوجود اإلسلامي في
الغ�رب مدفوع�ة بهواج�س أمني�ةُ ،رس�مت فيه�ا صورة
للمص ّلي�ات المنتش�رة هن�ا وهناك ،إنها بؤر لنش�ر الوعي
المض�اد للثقاف�ة الغربية ،فكانت عرض�ة لالتهام ومدعاة
للريب�ة من عديد الجه�ات .لكن تلك المواق�ف الرائجة
بش�أن تلك المواقع البس�يطة ،وبشأن أنش�طتها وروادها
غالب ًا ما اعتمدت على أحكام مسبقة افتقدت إلى الشفافية
والتقصي.
والموضوعية
ّ
إذ ع�ادة م�ا تك�ون ه�ذه المص ّلي�ات ج�زر ًا معزول�ة
داخ�ل الفضاء الع�ام ،فض ً
ال ع�ن افتقارها إل�ى التواصل
م�ع المجتم�ع الحاض�رة في�ه .فلا يمك�ن الحديث عن
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مفصلة لها ،فهي عموم ًا محدودة األنش�طة ،وهي
برام�ج ّ
ومنهكين
لعمال وعاطلي�ن َ
باألس�اس ُد ٌ
ور ألداء العب�ادة ّ
أرهقته�م الغرب�ة ،تش�هد من حي�ن إلى آخر إلق�اء بعض
ال�دروس ذات الطاب�ع الفقه�ي والوعظ�ي ،تس�تجيب
عمالي�ة ،ثقافته�ا الدينية
إلى تس�اؤالت بس�يطة لش�رائح ّ
مح�دودة .وإن كان يتكثف نس�ق تلك ال�دروس الفقهية
والوعظية مع حلول شهر رمضان من كل عام جديد.
أم�ا الجامع الكبير في روما ،فال يتعدى نش�اطه ،على
مدار الس�نة ،أداء ش�عائر الصالة ،ليتبدل ذلك النس�ق في
ش�هر رمضان ،م�ن خالل اس�تجالب دعاة م�ن الخارج
إللق�اء بع�ض ال�دروس الفقهي�ة ،أو اس�تقدام بع�ض
المرتّلي�ن لتالوة القرآن قبيل صلاة المغرب ،ليغرق في
سباته الطويل حتى رمضان المقبل .ويعود ضيق األنشطة
الديني�ة والثقافية في تلك المص ّليات إلى عامل أساس�ي،
أن القائمين على ّ
جل تلك المؤسسات عادة من عصاميي
التكوي�ن ويفتقرون إلى مقدرة تس�مح لهم بإدراك س�بل
التخاط�ب مع المجتم�ع الحاضن ،فضال ع�ن أن ج ّلهم
المعمق أو الحديث.
من محدودي التكوين الديني
ّ
هدفت هذه الدراس�ة باألس�اس إل�ى صياغة خالصة
عام�ة ع�ن أوض�اع ش�ريحة اجتماعي�ة بات�ت ب�ارزة في
الغ�رب ،غير أن ما نصادفه من انش�غال وبحث في مراكز
األبحاث وف�ي الجامعات الغربية ،ال يوازيه ش�يء يذكر
م�ن الجانب العربي ،وربما ذلك من الدواعي التي ينبغي
على الباحث العربي أن ّ
يتفطن إليها في هذا المجال.

عز الدين عناية :الوجود اإلسالمي في الغرب

الهوامش
 -1ع�ز الدي�ن عناية :أس�تاذ تونس�ي بجامعة روما السابيينس�ا في
إيطالي�ا ،متخصص في علم األدي�ان .صدرت له مجموعة من
األعمال منها :العقل اإلسلامي ( ،)2011نحن والمس�يحية
ف�ي العالم العرب�ي وفي العال�م ( ،)2010إلى جان�ب العديد

م�ن الترجم�ات منها علم األديان للفرنس�ي ميش�ال مسلان،
واإلسلام األوروبي لإليطالي إنزو باتش�ي ،وعل�م االجتماع

الدين�ي لإليطاليين س�ابينو أكوافيف�ا وإنزو باتش�ي ،وأوروك:
أول�ى الم�دن على وجه البس�يطة لعالم اآلث�ار اإليطالي ماريو

ِ
ليفراني.
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Graham E. Fuller Ian O. Lesser, Geopolitica dell’Islam. I
paesi musulmani il fondamentalismo l’occidente, Donzelli
Editore Roma 1996, p. 43.

يعب�ر المعهد ،الذي يتخذ م�ن الواليات المتحدة مقر ًا له ،عن
ّ -8

رس�الته بكونه يتولى مهمة إصالح الفكر اإلسالمي ومناهجه؛
لتمكين األمة من اس�تعادة هويتها الحضارية ،وإبالغ رس�التها
اإلنس�انية ،وتحقي�ق حضوره�ا العالم�ي ،وإعانته�ا عل�ى

االس�تفادة م�ن الفرص ،ومواجه�ة التحديات ،واإلس�هام في
مس�يرة الحضارة اإلنس�انية ،وتوجيهها بهداية الوحي اإللهي.

 -2ف�ي ما رواه ابن حنبل في مس�نده« :حدثنايحيى بن إس�حاق

ويعم�ل المعه�د على تأصي�ل قضايا اإلسلام الكلي�ة ،وربط

عمرو بن العاصوس�ئل أي المدينتين تفتح أو ً
ال القسطنطينية

مش�اريع «إسلامية المعرفة» ف�ي الحقول العلمي�ة المختلفة،

حدثنايحيى بن أيوبحدثنيأبو قبيلقال:ك ّنا عندعبدالله بن

أورومي�ة؟فدع�اعبداللهبصندوق له حلق ،ق�ال :فأخرج منه

كتاب� ًا ،ق�ال فق�العبدالل�ه:بينما نح�ن حول رس�ول الله 

تفتح أوال قس�طنطينيةأورومية؟ فقال رس�ول الله:مدينة

إسلامي ومنهجية إسلامية؛ لفهم الطبائع وإدراك اإلمكانات

هرق�لتفتح أو ً
ال،يعنيقس�طنطينية»  .وهو م�ا يوحي بأن دور
روما ٍ
آت ال محالة.

 - 3ذكرنا هذه الحاالت توصيف ًا لواقع االندماج في إيطاليا.
Felice Dassetto Alberto Bastenier, Europa: Nuova frontiera
dell’Islam, Edizioni lavoro Roma 1991, p. 127
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Stefano Allievi, Musulmani d’occidente. Tendenze dell’Islam
europeo, Carocci, Roma 2005, p. 139.
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وبخاصة العلوم االجتماعية واإلنسانية؛ لتحقيق الصلة الوثيقة
ّ
بين الوحي والمعرفة والقيم .ومن أهدافه:

نكتب إذ س�ئل رس�ول اللهصلى الله عليه وسلمأي المدينتين

-4

الجزئي�ات بالمقاص�د والغايات اإلسلامية العلي�ا ،من خالل

Ibid, p.178.

 -بن�اء رؤية إسلامية ش�املة ،تس�تهدف بل�ورة نظ�ام معرفي

والتحدي�ات ومواكب�ة الس�قف المعرف�ي المعاص�ر ،ولتقييم
المعرفة المعاصرة ،وإنتاج المعارف الجديدة.

والس�نة النبوية
 -تطوي�ر منهجي�ة للتعام�ل مع الق�رآن الكريم ّ

الشريفة؛ لتنزيل هداية الوحي على الواقع وترشيد الطبائع.

 -تطوير منهجية للتعامل مع التراث اإلسالمي واإلنساني.

 -تطوي�ر منهجي�ة علمية لفه�م واقع األمة والعال�م المعاصر؛

للتعام�ل معهم�ا ف�ي ض�وء مقاص�د اإلسلام ،والمت�اح م�ن
الوسائل والفرص ومواجهة التحديات الحضارية.
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ّ
محكمة
الكوفة :مجلة فصلية
 بل�ورة منهجي�ة تربوية ق�ادرة عملي ًا على صياغة الش�خصيةاإلسالمية الفاعلة القادرة على األداء الحضاري اإلسالمي.

 -9يتخ�ذ ه�ذا المجلس من إيرلن�دا مقر ًا له ،ويضم في مجلس�ه

في ضوء أحكام الشريعة ومقاصدها.

 -إصدار البحوث والدراس�ات الش�رعية ،الت�ي تعالج األمور

المس�تجدة على الس�احة األوروبية بما يحقق مقاصد الش�رع

أعض�اء مقيمين في أوروبا وخارجها برئاس�ة الش�يخ يوس�ف

ومصالح الخلق.

أهدافه األساسية:

وذلك عن طريق نش�ر المفاهيم اإلسلامية األصلية والفتاوى

القرضاوي .وقد أنشئ هذا المجلس خالل العام  1997ومن

 -ترش�يد المسلمين في أوروبا عام ًة وشباب الصحوة خاص ًة،

 -إيج�اد التقارب بين علماء الس�احة األوروبية ،والعمل على

الشرعية القويمة.

المهمة.

الثاني�ة ،ترجم�ة :عزالدين عناية وعدنان عل�ي ،كلمة أبوظبي،

توحي�د اآلراء الفقهي�ة ف�ي م�ا بينه�م ،ح�ول القضاي�ا الفقهية
 -إص�دار فت�اوى جماعية تس�دّ حاجة المس�لمين ف�ي أوروبا

وتحل مشكالتهمّ ،
ُّ
وتنظم تفاعلهم مع المجتمعات األوروبية،
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 -10س�تيفانو أليافي :اإلسلام اإليطالي :رحلة ف�ي وقائع الديانة
 2010ص.46 :

