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يف املاضي القريب جدا ،كان التلفظ باسم "اإلسالم األورويب" غري مرغوب فيه وخاصة من قبل املسلمني من اجليل األول
الذي ترىب يف بالد إسالمية قبل اهلجرة ألوروبا .أتذكر أنين عندما كنت أقوم بعمل ميداين يف خمتلف مدن هولندا يف
خريف سنة  0202حول املسلمني الشباب من اهلولنديني-املغاربة ،ويف تواصلي ،كان اجليل األول باخلصوص يتساءل
عن جدوى البحث يف املوضوع؛ ألن اإلسالم واحد ،فلم احلديث عن إسالم أورويب؟ أما الشباب املتعلم فلم يكن ذلك
ليستفزه مثال لريى فيه ييئا معيبا أو خاديا للعقيدة .كان الشباب املستجوب  -وأغلبهم من مستوى تعليمي عال -
متفهما جدا أن لكل بلد وثقافة طباعها اخلاصة تطبع هبا فهمها للدين .ولكن مع توايل األحداث اإلرهابية باسم الدين،
داخل وخارج أوروبا ،أصبحت جغرافية الدين ومأسسته حاجة ملحة عند الكثريين؛ لكي ال يتم التالعب به ال من طرف
اجلماعات غري املنظمة أو غري املعرتف هبا وال من طرف اجلماعات والتوجهات اليت تنافس الدولة املركزية وتشوش على
السياسات اإلقليمية والدولية ،وال من طرف األحزاب الشعبوية اليت تفرق بني املواطنني باعتبار دينهم.
يف هذه املقالة التقدميية ،أقدم موجزا لدراسيت لإلسالم األورويب كـ"مفهوم" يعرب عن منط جديد يف التفكري يف الفكر
اإلسالمي املعاصر داخل احليز اجلغرايف والسياسي والثقايف للحداثة األوروبية .0أوال :أفتتح املوضوع بوضع اإلسالم
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األورويب يف سياقه التارخيي بشكل مبسط ال يسمح فيه مقال تقدميي قصري لالستفاضة أل ّبني كيف أن أوروبا احلديثة يف
ثورهتا على الدين والعقل الديين مل تثر على ذاكرهتا اجلماعية اليت "ترفض" املسلم كآخر خمتلف .ثانيا :أقدم سردا موجزا
لتواجد املسلمني بأوروبا عرب التاريخ إىل اآلن؛ لفهم عالقات التوتر وجغرافيتها السياسية .ثالثا :أيري إىل مدارس دراسات
اإلسالم يف أوروبا وأذكر بعض األمساء البارزة اليت تدعو إىل إسالم أورويب يف مشاريعها الفكرية-األكادميية أو امليدانية-
العملية ،دون اخلوض يف تفاصيل مشاريعها .رابعا :أقف بإجياز عند دالالت "املفهوم" ،وأخص بالرتكيز مفهوم "التجاوز"
الذي حياول اإلسالم األورويب النايئ كفرع من فروع الفكر اإلسالمي املعاصر حنته كمسامهة يف الفكر اإلنساين احلداثي
العام ،بعيدا عما ميكن تسميته بالسلفية األوروبية والسلفية العربية  -وكلها سلفيات سياسية تتغذى بغطاء اهلوية الدينية
املرتسخة يف األذهان ويف الاليعور؛ ألهنا تبين ذاهتا ضد ذات اآلخر وهويته ،بدل االنفتاح عليه ،واالغتناء به وإغنائه.
خامسا :أختم هذه املقالة مبالحظات حول إمكانيات التالقح بني اإلسالم األورويب واإلسالم العريب باخلصوص،
والعكس صحيح ،وممكنات تبعاته ،إما اخلوف من أوربة اإلسالم أو اخلوف من أسلمة أوروبا؛ مشريا يف هناية املقال إىل
املدرسة السلفية الوهابية واملدرسة األيعرية والصوفية املغربية كنموذجني عربيني ،أحدمها ،وهو النموذج املغريب ،له من
املؤهالت ما يسمح له باملسامهة أكثر يف تنقية األجواء املتنافرة بني العاملني العريب واألورويب يف هذه الظرفية التارخيية
املتشنجة.

 -1اإلسالم في أوروبا الحديثة والماضي الذي لم يتجاوز بعد
ال ميكن فهم املخاض العسري الذي مير به العامل العريب واإلسالمي منذ قرنني وأكثر بقليل إال إذا استحضرنا خمتلف
العوامل املؤثرة يف مسرية احلضارات على "املدى البعيد" (" )"la longue duréeبتعبري املؤرخ الفرنسي املعروف فرناند
.بروديل ( ،)Fernand Braudelأو"العوامل املرتاكمة" (" )"points of accumulationبتعبري املؤرخ السوري عزيز
العظمة ) . (Aziz al-Azzmehصحيح أن الفكر اإلسالمي بشكل عام ،والعريب بشكل خاص ،عاىن قصورا كبريا
واحنطاطا ملدة تقارب ستة قرون ،لكن الفكر وحده ال ميكن أن يكون وحده ال سبب الوجود وال سبب االحنطاط أو
االزدهار .إنه ال ينشأ يف اخلالء واخلواء .إن للظروف السياسية واالقتصادية أكرب األثر يف ازدهار أو اضمحالل األمم
“Tareq Oubrou’s Geotheology: Sharia of the Minority and the Secularization of European
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والشعوب وما تراكمه من فكر ومتيز .هل كان ألوروبا أن تفكر وتثور على تراثها لوال خروجها الكتشاف العامل،
واستنزاف ثرواته ،وما تبعه من ثورة صناعية ،واستعمار ،وتكديس لرأس املال ،وهيمنة على العامل؟ أمل متر ثوراهتا حبروب
دينية يرسة وثورات سياسية ميلؤها الرعب وخيبات سياسية فايية ونازية غريت جمرى تاريخ أوروبا والعامل العريب على
السواء؟ إن التاريخ اإلسالمي بعينه يروي كيف أن اهتمام بعض األمراء واخللفاء والتجار الكبار وامليسورين من املفكرين
سامهوا بشكل كبري يف الرواج الثقايف للعامل اإلسالمي يف عز أيامه الثقافية والسياسية .ال جيب حتميل الفكر  -العريب
اإلسالمي هنا  -وحده تبعات االحنطاط .فاالختيارات السياسية واالقتصادية وسياساهتا الداخلية الفاسدة ،واهليمنة
األجنبية واإلقليمية لدول بعينها ،مها من أكرب مسببات هذا النزيف الفكري العام ،ويشاركهما بطبيعة احلال ركود وتقليد
فكري للسلطة الدينية .هي إذن ثالثة عوامل متكاملة جتثم على الفكر العريب اإلسالمي :األول والثاين داخليان ،أحدمها
سياسي واآلخر فكري ،والثالث خارجي ،وفيه السياسي واالقتصادي والسياسي ،وكلها مستبدة ومصلحاتية أو نفعية
لذاهتا ،ال لغريها .املشكلة سياسية بالدرجة األوىل وليست عقدية أو دينية كما يريد أن يصورها "الغرب" أو غريه .صحيح
أن األمية ما تزال متفشية يف اجملتمعات العربية؛ إال أن ذلك ال يعين أنه ليس هناك حركة فكرية وفلسفية وثقافية مشعة
تطفو للسطح رغم كل العراقيل وخاصة يف مناطق معينة من العامل العريب أكثر من أخرى .وألننا نشتغل بالفكر هنا؛
فسنركز عليه ،تاركني للمتخصصني حق التداول يف العائقني أو العاملني اآلخريني :الفساد السياسي واالقتصادي
الداخلي ،واهليمنة السياسية واالقتصادية والثقافية األجنبية.
لإلسالم ،وخاصة اإلسالم العريب أو املتوسطي إلدراج تركيا يف املوضوع ،مكان خاص يف الذاكرة اجلمعية األوروبية،
والشيء نفسه يقال عن العرب واألتراك املسلمني يف الذاكرة اجلمعية األوروبية .مل متح الذاكرة العميقة ألوروبا املسيحية يف
القرون الوسطى ،وأوروبا احلديثة "ما بعد املسيحية" صورة الغازي املسلم من صورهتا .حىت مرور املسلمني باألندلس
وتعمريها حضاريا ملدة مثانية قرون مغيب من العقل اجلمعي األورويب حلد اآلن؛ فهو مغيب يف املناهج التعليمية واإلعالم
وإن كان أقل غيابا يف البحوث األكادميية اجلادة وإن قلت .فاإلسالم كدين وكحضارة يوضع عمدا خارج أوروبا وثقافتها
وتارخيها ،وال أدل على ذلك من الدراسات االستشراقية الكثرية وما طبعت به العقل األورويب والغريب عموما .إن قراءة
تاريخ احلضارة اإلسالمية من منظور التاريخ اإلنساين العام وحده كفيلة بإدراج التثاقف كمنهج للتفكري وتأريخ املشرتك
اإلنساين ،وقد يعترب األمريكي ماريال هودسون ( )Marshall Hodgsonالذي كتب ثالثة جملدات مساها "مشروع
اإلسالم" ) (The Venture of Islamمن أبرز املؤرخني الغربيني اجلادين يف قراءة مسامهة اإلسالم يف تاريخ احلضارة
اإلنسانية بشكل عام ،وهو ما حاول إثباته مبنهجية جديدة يف كتابه اآلخر "إعادة قراءة تاريخ العامل :مقاالت حول
أوروبا واإلسالم وتاريخ العامل".
إن احلضارات تتالقح وتبىن اعتمادا على ما سبقها وما يعاصرها ،لكن قياداهتا السياسية اليت قد تتبىن أيديولوجيات/
فكرولوجيات معينة حتتاج إىل بناء صورة "األنا" املتفوق ،واملتحضر ،والعقالين ،يف مقابل "اآلخر" الضعيف ،والتابع،
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واهلمجي ،والرجعي .وليس ألوروبا "آخر" غري "اآلخر العريب واملسلم" باخلصوص؛ الحتكاكهما منذ جميء اإلسالم
ولتقارهبما اجلغرايف الذي ال يسمح بغري هذا االحتكاك السليب أحيانا واإلجيايب أحيانا أخرى.
وألن احتكاك احلضارات مير كذلك عرب السلط املمثلة هلا؛ فإن أوروبا املسيحية قبل هنضتها كانت تقدر الزاد املعريف
والعلمي للحضارة العربية اإلسالمية ولو من دون إيهار؛ إال أهنا يف الوقت نفسه كانت دينيا  -والرتكيز هنا أساسي ألن
التفكري قبل احلداثة كان دينيا حبتا لدى معظم ثقافات العامل  -ال تعرتف هبذا الدين وال مبعتنقيه الذين ال تشملهم رمحة
الرب حسب منظورها؛ ألهنم يدينون بدين غري الكاثوليكية .فاالعرتاف باإلسالم كدين مل يأت إال مع جممع الفاتيكان
الثاين خالل السنوات ( .)0691-0690أما الربوتستانتية؛ فهي كذلك يف بداياهتا مل تكن لتخرج عن هذا املنظور
الديين الرافض لغري املسيحيني.
قد يبدو للكثريين أن املشكلة مع اإلسالم يف أوروبا هي مشكلة مع اإلسالم السياسي وخاصة املتشدد والعنيف منه -
على ياكلة القاعدة وداعش  ،-وهو حتليل صحيح؛ لكنه غري كاف .فاملسلم املعتدل  -كما يسمى  -أو حىت الصويف
 احملبب لدى املؤسسات  -فإنه يصبح مشبوها وقابال للتشكيك فيه كما تدل على ذلك هسترييا اإلسالموفوبيا بعد كلحدث دموي يقع داخل أوروبا أو أمريكا .إذن؛ فالصورة يف الشعور والاليعور األورويب جتاه اإلسالم واملسلمني عموما -
أقول عموما  -هي سلبية ،أو قل سلبية إىل أن يثبت العكس .هذا التخوف الثقايف والديين له مربراته  -كما قلت  -ألن
ألوروبا تارخيا خاصا  -ويف كثري من األحيان لديها تاريخ دموي  -مع الدين؛ ألنه رمز لالستبداد السياسي واإلقطاع
االقتصادي والقهر بالنسبة إىل النساء .فإذا كان املستشرق الكبري برينارد لويس ) (Bernard Lewisيرى يف اإلسالم
مرضا عضويا جيب استئصاله ألنه بنيوي ال ميكن أن يتأقلم مع قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان الغربية ذات اجلذور
املسيحية-اليهودية ،حسب كتاباته املؤثرة يف الغرب؛ فإن إعطاء املثال باألكادميي املعروف جون اسبوزيتو (John
) Espositoجبامعة جورج تاون األمريكية ،يعطي فكرة أخرى أكثر إنصافا من الناحية التارخيية وأكثر مشاداة مع موقف
برنارد لويس ومن ميشي يف سربه؛ فجون اسبوزيتو يرى أن التاريخ املسيحي كان أكثر دموية من التاريخ اإلسالمي لسبب
أساسي هو أن الكنيسة كانت حتكم ،كانت هي السلطة ذاهتا وليست رمزا هلا فقط ،أما يف العامل اإلسالمي فإن اخلليفة
وليس عامل الدين هو الذي كان حيكم ،مبعىن أن أخطاء اخللفاء هي أخطاء سياسية بالدرجة األوىل أما أخطاء الكنيسة
فإهنا أخطاء دينية أساسا؛ ألهنا كانت تتكلم باسم الدين ،باسم الرب ،وكانت تعادي العلوم والفلسفة يف كثري من فرتات
حكمها .فهذا املعطى التارخيي والعالقة مع الدين يف أوروبا يتم إسقاطه يف احلاضر على كل تاريخ اإلسالم؛ وليس كل
تاريخ اإلسالم .ال جيب فهم هذا التبسيط يف القول إن هذا الدين أفضل من ذاك ،أو العكس؛ ألن اهلدف هو معرفة
التاريخ لفهم أسس االختالف يف التعاطي مع الدين سياسيا وثقافيا عند تراثني ودينني خمتلفني .يقول املؤرخ األمريكي
املعروف ريتشارد بولييت إنه ال ميكن فهم اإلسالم واملسيحية أو الغرب عموما مبعزل عن بعضهما أبدا؛ فتارخيهما مشرتك
رغم التنافر بينهما .فحىت بعض روائع األدب األورويب العريق اآلن ال ميكن فهمها من دون صورة اإلسالم واملسلمني يف
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ذهنية األورويب؛ كتب مثال ماثيو دميوك ) (Matthew Dimmockاملختص يف أعمال يكسبري يف  02دجنرب
 0201مقاال مبدونة تابعة جلامعة أكسفورد للنشر بعنوان "يكسبري واإلسالم" أنه لوال اإلسالم  -مبعىن املسلمني  -ملا
كتب يكسبري أعماله املعروفة عامليا ،واليت من أبطاهلا أو عناصرها الدرامية األساسية مسلمون عرب أو أتراك أو إيارات
إىل أراض عربية إسالمية ،كما هو مشار إليها يف أعماله "تاجر البندقية" أو "اوثيلو" .ويف السياق نفسه كتب الفيلسوف
والروائي اإليطايل أومربتو إيكو ) (Umberto Ecoمقاال بعنوان "دانيت واإلسالم"  -يوم  00دجنرب  0202يف
جريدة ايسربيسو الواسعة االنتشار  ،-أيار فيه من جديد إىل اإلهلام الذي ميكن أن يكون قد قدمه الرتاث اإلسالمي
ألب األدب اإليطايل دانيت ورائعته "الكوميديا اإلهلية" اليت بدأ كتابتها سنة  0021وأهناها سنة  0002ميالدية.
إن عقيدة "اخلطيئة األصلية" كانت متجذرة يف تاريخ أوروبا قبل حداثتها ،وما حداثتها اليت تنفي ما هو ديين أو
ميتافيزيقي إال ثورة على ذلك الرتاث وخملفاته .ففي الذاكرة األوروبية قبل احلداثية يرتبط الدين بتسلط الكنيسة قدميا
وبقهر النساء والعبيد وخدام اإلقطاع وخبطيئة اإلنسان ككل؛ ولكي يتحرر جيب أن يرفض مفهوم اخلطيئة ،وليس له من
حل سوى الثورة العقلية على امليتافرييقي الغييب .وهذه الصورة اجلمعية هي نفسها ما يراها األورويب عندما ينظر إىل العامل
العريب واإلسالمي :تشدد ديين رافض للتعدد ،استبداد سياسي ،فساد اقتصادي إقطاعي-ريعي ،وقهر حلريات األفراد
والنساء .عندما يدافع املسلمون عن دينهم بالقول إن هلم تارخيا خمتلفا أعطى يف زمن من األزمان عدالة وحرية وكرامة ،ال
يرى األورويب ذلك؛ ألن أكثر ما يراه اآلن هو ختلف ودماء احلروب األهلية واهلجرة القسرية وقهر للحريات وخاصة يف
عدد مهم من البلدان اإلسالمية .أصبح التاريخ العريب اإلسالمي املعاصر مشاهبا للتاريخ األورويب املسيحي قبل احلداثي،
رغم أن البدايات كانت خمتلفة سياسيا وعقديا .والتحدي اآلن هو كيف خياطب األورويب املسلم نظريه األورويب غري
املسلم لتجاوز هذا اخللط وذاك التشابه يف الوقت نفسه؟ إنه ألمر صعب بال يك ،وهو ما أحاول وصفه من خالل
تقريب معىن اإلسالم األورويب الذي يريد جتاوز تارخيني خمتلفني.
مبعىن آخر ،رغم أن العوامل السياسية واالقتصادية والفكرية عموما تلعب دورا مهما يف تأجيج التنافر اهلويايت يف أوروبا؛
إال أن العمل الديين يبقى حامسا ومهما حلد اآلن .قد ال يكون األورويب متدينا أو حمافظا لكن ثقافته ما تزال متشبعة
بالرتاث الديين يف يكله القدمي الذي يرفض اآلخر إن مل يكن ينتمي لدينه وثقافته؛ ودليل ذلك ما يلي :يعترب احلجاب
يف الذهنية األوروبية العامة رمزا للضعف وليس الستقالل املرأة واختيارها اخلاص  -وهو عكس لون من النسوية اإلسالمية
اليت ترتدي احلجاب اختيارا وضدا على تسلط الرجال سواء كانوا متدينني أم ال ،كذلك العتبارات كثرية أخرى من بينها
اعتبار اجلسد ملكا خاصا نعريه أو نغطيه كل حسب قناعاته .أما املثال الثاين للتدليل على ما ميكن تسميته بـ"الشعور
الديين االسرتجاعي" عند األورويب؛ فهو دفاعه عن حرية التعبري عند املس بـ"مقدسات" املسلمني  -واملقدس هنا مبعىن
"املبجل" أو "احملرتم بشكل كبري" وليس "املقدس لدرجة العبادة"  -يف يخص الرسول الكرمي حممد .جيب هنا التوقف
عند نقطة أساسية ،مفادها أن الكنيسة كسلطة دينية ليست هي من يجعت تصوير رسول اإلسالم برسومات
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كاريكاتورية مشينة تعكس صورة األورويب عن اإلسالم؛ ألن الكنيسة غريت موقفها منذ اجملمع الكنسي الثاين كما
ذكرت؛ بل إن هذه الرسومات تأيت من تيارات إما ميينية ويعبوية أو يسارية أرستقراطية تتصرف إما من قبيل الاليعور
األورويب الذي حيرتم االختالف ولكنه يسهو فيعلن هنا وهناك ،بطريقة أو بأخرى ،أن اإلسالم فعال "آخر خمتلف
ومتخلف" وليس مرحبا به .هذا الشعور مستمد من الرتاث األورويب القرون-وسطي واملرتسب يف الذاكرة اجلماعية .فاملس
بـ"حممد الرسول" (صلى اهلل عليه وسلم) كان يف املاضي يعين عدم االعرتاف هبذا الدين اجلديد ،واملس به اآلن يعين أنه
"خارج" ما ميكن أن تقبل به أوروبا احلديثة ،سواء كانت ما تزال ميسحية أو ما بعد مسيحية .تسمي جوزيلني سيزاري
) ،(Joselyne Cesariالباحثة الفرنسية جبامعة هارفارد األمريكية ،هذه العملية بـ"إخراج" أو "الغض عن" -
 -externalizationاإلسالم من منظومة القيم األوروبية ونسقها العام" ،إخراج" يتغذى بالذاكرة وصور االستشراق
السلبية فيها ،كما جاء يف آخر كتاهبا "ملاذا خياف اإلسالم من الغرب" يف سنة  .0200مثال ،كان "مفهوم الربيع العريب"
 أقول "مفهوم وليس وقائع" قد هز كثريا من مشاعر األوروبيني؛ فكثري منهم رأوا فيه أن العريب (املسلم) يريد فعال أنيعيش حرا يف نظام سياسي متعدد ودميقراطي ،عكس ما كان يقال عن االستثناء العريب الذي حيب الفساد واالستبداد،
إال أن احلروب األهلية يف ليبيا واليمن وسوريا وظهور "داعش" كلها أجهضت آمال الربيع العريب ومحولته كمفهوم يكسر
صورة االستثناء العريب .فداعش اآلن تكرس يف الذاكرة اجلماعية األوروبية  -والعربية كذلك  -أن منوذج احلكم السياسي
العريب اإلسالمي كان وسيكون دمويا ،عنيفا ،غري دميقراطي ،يقتل التعددية ،ويسلب األقليات نساءها ليصبحن سبايا
للحاكم املستبد وحاييته .إذا كانت صور االستشراق القرو-وسطية تصور املسلم هكذا؛ فإهنا اآلن عرب الصور
والفيديوهات أصبحت حقيقة تراها العني األوروبية على املباير .فكيف ميكن إذن تصحيح هذه الصورة؟ إذا كان مريح
الرئاسة األمريكية  -أقوى دولة يف العامل  -السيد دونالد ترامب يتحدث باحتقار حول املسلمني ،وسياسيون أوروبيون
كثر يفعلون الشيء نفسه؛ فكيف نتصور الصورة اليت يركبها اإلنسان األورويب البسيط حول املسلمني ودينهم؟

 -2من اإلسالم في أوروبا إلى اإلسالم األوروبي :االغتناء من دون استغناء
ليس اإلسالم جبديد على أرض أوروبا ،ولكنه كذلك يف العصر احلديث من نواح خمتلفة .يذكر املؤرخ الدمناركي يورغن
نيلسن ) - (Jorgen Nielsenوالذي يعترب من الدارسني البارزين للمسلمني يف أوروبا – يف كتابه "حنو إسالم أورويب"
الصادر سنة  0666أن املسلمني بأوروبا مروا بأربع مراحل كربى؛ المرحلة األولى :هي مرحلة الفتوحات اإلسالمية،
وتواجد املسلمني ملدة مثانية قرون باألندلس ،وما يقل عن قرنني ،مع بقاء التأثري ،يف صقلية جنوب إيطاليا .المرحلة
الثانية :تتسم حبضور اإلسالم يف دول البلطيق وروسيا االحتادية وجزيرة القرم وأوكرانيا عن طريق إسالم التتار .المرحلة
الثالثة :ترجع لفرتات اإلمرباطورية العثمانية وتواجدها بدول البلقان ،وأثر ذلك إىل اآلن يف دول كألبانيا ،والبوسنة

واهلرسك وهنغاريا .أما املرحلة الرابعة :فهي املرحلة املعاصرة اليت تلت احلربني العامليتني األوىل والثانية وما تبعهما من
استقطاب لليد العاملة من بالد العرب واملسلمني عموما ،باإلضافة إىل اهلجرة القسرية هروبا من احلروب األهلية
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والنزاعات السياسية أو اهلجرة االختيارية من أجل العمل يف بيئة مناسبة أو الدراسة أو البحث عن حياة أفضل .بعد
احلرب بني العراق وإيران ،واحلرب األهلية يف الصومال ،واحلرب على أفغانسان ،والعراق ،وبعد "اخلراب العريب املوسع"
الذي تبع انتفاضات "الربيع العريب"؛ ازداد حجم الفارين من احلروب يف ليبيا واليمن وباخلصوص يف سوريا يف اجتاه
أوروبا.
مع هذا التعدد التارخيي للتواجد اإلسالمي يف أوروبا ،مع ما يتبع ذلك من تعدد إثين ،ولغوي ،وثقايف بني املسلمني،
ليس سهال احلديث عن إسالم أورويب واحد .فكما أن أوروبا متعددة يف لغاهتا وثقافاهتا وقوانينها الوطنية ،فكذلك العامل
العريب واإلسالمي .إن هذا التعدد اجلديد يف أوروبا يتعبها ثقافيا وقانونيا .كيف للدولة الوطنية األوروبية أن تتعامل مع،
مثال ،األقلية املسلمة القادمة من املغرب ،والعراق ،والصومال ،وتركيا ،وباكستان؟ من ميثل اإلسالم ومن ميثل املسلمني؟
وحىت داخل األقلية الواحدة القادمة من البلد نفسه جتدها أحيانا متعددة يف توجهاهتا الثقافية والسياسية .وهذا التعدد
يقلق ويتعب أي دولة مركزية حديثة تبحث عن فرض منط معني من اللغة واحلياة بشكل عام.
من أجل املوضوعية وحسن الفهم إذن؛ جيب التفريق بني كل هوالء الوافدين اجلدد إىل أوروبا قبل احلديث عن مفهوم عام
جيمع ثقافتهم الدينية وأمناط تدينهم املختلفة .فليس لدى الروسي التتاري أو األلباين ،أو املسلم الشاب الذي ولد وترعرع
يف أوروبا منط التدين نفسه كالذي لدى العريب الوافد على أوروبا حديثا .وليس لدى العريب الذي وفد على أوروبا بعد
احلرب العاملية الثانية منط التدين نفسه والنظرة نفسها ألوروبا كاليت لدى العريب الذي وفد إىل أوروبا بعد سنة ،0200
هروبا من احلرب األهلية يف سوريا مثال .فكل يأيت حامال معه محولة تارخيية مجاعية ومحولة أخرى خاصة إما تساعده أو
تعجزه عن فهم أوروبا واإلسالم الذي تريد منه؛ ألهنا  -أوروبا بعينها  -هلا محوالهتا التارخيية حول اإلسالم واملسلمني،
تعرب عنها إما بقوانني صارمة ضد احلجاب مثال ،أو مبشاعر العنصرية واخلوف واإلسالموفوبيا .زد على ذلك أن الوضع
االقتصادي لبلدان أوروبا خمتلف مما ينعكس إما سلبا أو إجيابا على الوافدين اجلدد أو حىت الوافدين القدامى يف ما خيص
سوق الشغل واإلحساس باالنتماء واالندماج .إذن؛ فتعدد أوروبا الداخلية ،يقابله تعدد هويات الوافدين عليها ،وختوفات
هؤالء تقابلها ختوفات أولئك .لذلك؛ حنتاج لـ"مفهوم" أو "إطار" يوضح معىن ما حنن فيه ،وما نبغي منه ،للخروج من
الثنائيات اإلقصائية اليت تريب اخلوف والرفض.
إن اإلسالم يف أوروبا واإلسالم األورويب متالزمان؛ ألهنما متحاينان ،أي حادثان يف الوقت نفسه أو بفارق زمين مل
تتحدد معامله بعد وإن ظهرت بوادره .فاإلسالم يف أوروبا هو الغالب ،هو الوضع القائم ،مبعىن أن هناك مسلمني يدينون
بدين اإلسالم ،إما بشكل حمافظ جدا ،يبه حمافظ ،أو غري حمافظ على اإلطالق ،أي إسالم ليربايل يعيشه الفرد إمجاال،
وليس بإطالق ،كما ياء .فمن املسلمني من يصلي يوميا ،ومنهم من يصلي فقط خالل يهر رمضان ،ومنهم من ال
يصلي لكنه يصوم ،ومنهم من ال يصلي وال يصوم ،ولكنه يؤمن باهلل وبرسوله الكرمي ،وبالغيب ،إخل .ومنهم قلة ال تؤمن
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باهلل وبرسوله أو برسله ولكنها تربت تربية إسالمية؛ ولذلك فهي وإن كانت ملحدة يف اعتقادها إال أهنا ما تزال مرتبطة
بالثقافة اإلسالمية والعائلة اإلسالمية الكبرية وتدافع عنها ،وإن اختلفت توجهاهتا اإلميانية والفكرية .ويدخل حتت أمناط
التدين هذه السنة والشيعة واملعتنقون اجلدد وكل ما بينهما من فرق.
هذا الواقع ليس جبديد على تاريخ اإلسالم ،وإن كانت الثقافة السطحية واإلعالم يغيبانه .فاملسلمون عايوا أقلية حتت
حكم النورمان يف صقلية ،وعايوا أقلية يف روسيا منذ ما يزيد عن ستة قرون ،وعايوا كذلك منذ بداية اإلسالم يف آسيا
ويف إفريقيا جنوب الصحراء؛ بل عايوا كذلك يف مكة يف بدايات اإلسالم ،وها هم يفعلون يف أوروبا الغربية ،والغرب
بشكل عام؛ ولكن هذه املرة يف عامل خمتلف جدا .ما مييز الفرتتني التارخييتني ،ما قبل احلداثية واحلداثية ،إمجاال ،هو أن
املسلمني كانوا يعيشون كأقلية عرب التاريخ عندما كانت اإلمرباطوريات اإلسالمية قوية وقائمة ،وكانت الثقافة اإلسالمية
هي الغالبة يف كثري من أقطار العامل ،وهذا ينعكس إجيابا على األقليات اإلسالمية يف البالد اليت ال حيكمها اإلسالم .هذا
كان زمن ما قبل احلداثة.
مع احلداثة الغربية ،ستختلف األمور ،وسيكتشف العامل اإلسالمي ختلفه ،وهو ما سينعكس سلبا ليس فقط على
األقليات؛ بل على األكثريات ،أو األغلبيات ،وخاصة األغلبية العربية اليت استعمرت ،يف حني أن األغلبية العثمانية  -أو
الرتكية حاليا  ،-أو الفارسية  -اإليرانية حاليا  ،-فإهنا مل تستعمر؛ بل أضعفت فقط ،وهذا الفارق يؤثر يف سيكولوجية
الرتكي واإليراين والعريب .فاألخري خديت ذاكرته وثقافته وجغرافيته ودينه بشكل كبري ،أما اآلخران مثال ،فليس باحلدة
والوقع نفسه؛ لظروف متعددة .لذلك؛ يبدو اإلسالم العريب أكثر تدينا ،وأكثر دفاعية ،وأكثر انغالقا .وضع جيد فيه
نفسه ،لظروف جيوسياسية متعددة ولكن كذلك ألسباب هوياتية مهمة ،وهو أنه يعترب نفسه موطن اإلسالم ،ولغته
وصدره ،واحملافظة عليه ،ولو فقط يكليا ،مهمة يف زمن التدافعات الثقافية واهلوياتية اليت هامجتها احلداثة األوروبية
بشراسة .إنه إذن زمن تدافع تراثني تارخييني عريقني ،ولو كان الرتاث العريب اإلسالمي سهال وفقريا البتلعته احلداثة بشكل
سريع ،لكن ذاكرته وغناه مها ما يسببان ما حنن فيه من تدافع منذ حوايل قرنني من الزمن .ال تتنازل احلضارات لبعضها
البعض بسهولة .إننا نعيش مرحلة االستنزاف ،وخالهلا قد يتولد موقف تارخيي أو تيار فكري جيمع بينهما ،وإال بقيتا
متنافرتني ،كما يريدمها البعض يف ما يسمى "صراع احلضارات" .إنين أدرج ههنا ما أفضل اإلحالة عليه بـ"مفهوم اإلسالم
األورويب" كلبنة جامعة لثقافتني ال تريدان أن ختضع إحدامها لألخرى ولو أن تارخيهما كليهما يتم جتاوزه لتاريخ إنساين
جديد؛ فأوروبا سارت يف هذا التجاوز ،أما العامل العريب اإلسالمي فليس بعد؛ لظروف تراكمية خمتلفة كما سبق ذكره.
إن مفهوم اإلسالم األورويب يعين أننا بصدد ترتيب وتشكيل كيف يفهم عدد مهم من املسلمني اإلسالم يف دار الغرب
احلداثية ،أو دار احلداثة ،وهؤالء املسلمون هم أوروبيون تربية ومتدرسا وعمال .إهنم مركز التقاء هويتهم الدينية اإلسالمية
وهويتهم اجلغرافية-السياسية-الفكرية األوروبية .هوالء املسلمون يعيشون زمنني يف زمن واحد ،ثقافتني يف واحدة ،وهو
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غىن ال يضاهيه غىن يف زمن التيه الفكري ،والذوبان يف ما هو معومل ،تشكله القوى السياسية واالقتصادية العاملية .لكن
ألن هذا اإلسالم الذي جيمع ثقافتني تشاكسان بعضهما البعض ومنذ زمن طويل؛ فإن مشاكله كثرية واالئتمان به من
طرف أغلبية املسلمني وأغلبية األوروبيني من غري املسلمني مل يتسع بعد ويوكته مل تتقو بعد .فالتيارات اليت تتجاذبه
واحلركات اليت ال تعتربه إسالما كثرية ،وكل يفعل ذلك من أجل مصاحل معينة ،وكأن اإلسالم يف ديار اإلسالم واحد :فهل
اإلسالم املغريب هو نفسه اإلسالم الوهايب يف اململكة العربية السعودية ،وهل هذا األخري نفسه يف قطر؟ وهل اإلسالم يف
إندونيسيا هو نفسه اإلسالم يف باكستان؟ إذا كانت العقيدة واحدة فتفسرياهتا وتأويالهتا متعددة ،وهو من غىن اإلسالم
وجوهره ،حسب آخر كتاب ضخم ومهم صدر هذا الشهر من دجنرب  0201لألكادميي األمريكي-الباكستاين الشاب
يهاب أمحد ) - (Shahab Ahmedالذي تويف قبل أيهر قبل توزيع الكتاب " -ما معىن اإلسالم؟ أمهية الكينونة
اإلسالمية".

 -3دراسات اإلسالم في أوروبا :التوجهات الكبرى
مل هتتم الدول األوروبية بديانة العمال الذين جلبتهم بعد احلرب العاملية الثانية إال بالقدر القليل الذي يؤطرهم؛ ألهنا مل
تكن تظن أن العمال سيجلبون عائالهتم معهم أو ينشؤوهنا لالستقرار هبا مدى احلياة .صحيح أن مسجد باريس الكبري
بين سنة  ،0601وصحيح أن املانيا وإجنلرتا وغريها كانت تسمح جلنودها املسلمني املستقدمني من املستعمرات بالصالة
يف الثكنات العسكرية ،أو يف مرائب أو بيوت صغرية لذلك ،لكن هذا ال يعين أنه كانت هناك نية لتشجيع استقرارهم أو
إعالن تدينهم يف الفضاء العام بشكل جد مرئي كما حصل منذ سنوات الثمانينيات إىل اآلن .الشيء نفسه يقال عن
االحتاد األورويب كلية؛ فهو مل يفكر يف تنسيق تأطري اجلانب الديين لعماله اجلدد وملواطنيه اجلدد بني الدول األعضاء.
وهلذا االختيار تارخيه :فأوروبا احلديثة مل تتصارع مع سلطة الكنيسة الكاثوليكية وتدخل معها يف حروب ،لكي تشاركها
السلطة من منظور ديين ،فما بالك بسلطة دينية وافدة من اخلارج ،وهلا معها تاريخ تضاد وتنافس؛ فحىت خالل اإلعداد
ملشروع "معاهدة االحتاد األورويب" الذي مل يصوت عليه مواطنو فرنسا وهولندا سنة  ،0222حاول البعض اإليارة إىل
الديانة املسيحية كدين تارخيي وهوية ثقافية ألوروبا يف الدستور لكن الفكرة رفضت باإلمجاع .كما أن الدول األوروبية
الكربى ،تركت اجملال مفتوحا للدول اليت معها عقود عمل لتتبع ومراقبة مواطنيها ،أي إهنا تركت بطاقة "إسالم السفارات"
 بتعبري كان رائجا منذ بضعة عقود ولكن أبرزه بشكل علمي أكرب الباحث األمريكي جوناثن لورانس (Jonathan) Laurenceيف كتابه األخري "حترر مسلمي أوروبا" يف سنة  - 0200يلعب دوره يف إرسال األئمة ،واملسامهة يف بناء
إما املساجد أو دور العبادة واملصليات واألندية الثقافية حيث جتتمع األقليات/اجلاليات .من هذا املنطلق ،خدمت بدورها
الدول العربية اإلسالمية سياساهتا الوطنية ومنوذجها الديين ،عن طريق "مراقبة" مواطنيها ،وأمناط تدينهم ،فأي تغري فيه
يعين انعاكاسات على أمناط التدين يف البلد األصلي؛ ألن الذهاب-واإلياب قائم ال ينقطع بني جاليتها والبلد األصلي
والبلد املضيف.
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طغت إىل حدود السنوات األخرية من األلفية الثانية ثالثة أنواع من الدراسات حول اإلسالم ميكن إجيازها فيما يلي:
 )0الدراسات االستشراقية بكل أنواعها ،من فيلولوجية إىل فلسفية-الهوتية وأدبية ،واليت تتغذى على كتابات القرون
الوسطى السلبية حول العامل اإلسالمي يف عمومها.
 )0الدراسات األمنية ،يف يعب العلوم السياسية والعالقات الدولية باخلصوص ،اليت طغت منذ الثورة اإلسالمية اإليرانية
سنة  0626لتصل ألوجها مع أحداث  00يتنرب  0220بالواليات املتحدة األمريكية وصوال إىل آخر حدث سجل
مرتني بباريس يف يهر يناير مث يهر نونرب  ،0201واليت تنظر إىل القادم من أصول عربية إسالمية نظرة الشك وغري
املستأمن.
 )0الدراسات السوسيولوجية واألنثروبولوجية ،أو دراسات علم االجتماع وعلم األناسة ،وهي وصفية يف طبعها؛ وقد
انتشرت خاصة منذ تسعينيات القرن املاضي ،ومن حسناهتا أهنا تكسر الصورة النمطية اليت تصور املسلمني واإلسالم
كهوية واحدة ميارسها اجلميع بشكل واحد من دون تعدد التأويالت وأيكال التدين ،كل حسب جغرافيته وإثنيته ولغته
وبلده املضيف وجتارب حياته واجتهاداته اخلاصة.
ما كان غائبا  -وهو أمر أصبح يشهد تغريا تدرجييا  -هو الدراسات الالهوتية أو الثيولوجية للدين اإلسالمي من منظور
معاصر ،وبالرتكيز على أسئلة العدالة والتوحيد واألخالق مثال ،عوض الرتكيز على الفقه/القانون اإلسالمي الذي يلخصه
اإلعالم وكأنه جوهر اإلسالم ومن دونه ال يوجد إسالم ،كما يقول املستشرق األملاين جوزيف ياخت (Joseph
) .Schakhtوميكن إدراج هذا الباب الالهويت يف:
 )2الدراسات اإلسالمية والشرق أوسطية يف اجلامعات األجنلوساكسونية ،ودراسات األديان واألديان املقارنة يف بعض
اجلامعات األوروبية كأملانيا وهولندا والدول األسكندنافية .هذا الصنف الرابع من الدراسات استفاد بشكل كبري -
باإلضافة إىل أكادمييني غربيني كبار  -من استقدام أو ولوج أكادمييني مسلمني أو من أصول إسالمية أثروا النقاش حول
اإلسالم واملسلمني باالنفتاح على الرتاث وتعدد تأويالته يف املسائل الفلسفية والقانونية الكربى ،كأسئلة الوجود،
والطبيعة ،والسياسة ،واألخالق ،واحلداثة ،والعلمانية ،واملساواة ،وحقوق اإلنسان ،والبيئة ،إخل .يندرج مفهوم "اإلسالم
األورويب" واملدافعون عنه ضمن هذا التيار الرابع من الدراسات ،مستفيدا من الدراسات السوسيولوجية واألنثروبولوجية،
ومعاكسا يف توجهاته الدراسات األمنية واالستشراقية .من األمساء البارزة اليت كتبت  -ومل تتقول فقط  -عن اإلسالم
األورويب ميكن ذكر بعض األمساء اليت ايتغلنا عليها يف أوراق حبثية منشورة ،فنذكر :بسام الطييب ) ،(Bassam Tibi
األكادميي السوري-األملاين الذي يعترب أول من استخدم كلمة أورو-إسالم سنة  0660وكتب حوهلا عددا من الكتب
وخاصة من وجهة علمانية-فرنسية ومن وجهة نظر أمنية وسياسية أكثر منها ثيولوجية أو فكرية؛ يزعم الطييب أن النموذج
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الذي يطرحه حول إسالم أورويب مستنري وليربايل يتغذى على الفلسفة اإلسالمية الكالسيكية واملعتزلة ومن تراث ابن
ريد ،رغم أنه ال يلج النقايات الالهوتية الكربى ويبقى مقيدا بتخصصه يف العالقات الدولية وضرورة تأميم اإلسالم
ليصبح مؤسساتيا وأوروبيا يف ثقافته ،عوض ترك املسلمني عرضة لإلسالم السلفي الوهايب ولإلخوان املسلمني الذين
ينتقدهم جدا لدرجة أنه يعترب حفيد حسن البنا املفكر السويسري املعروف طارق رمضان )- (Tariq Ramadan
وهو املثال الثاين الذي نسرده كمدافع عن اإلسالم األورويب  -منوذجا ال ميكن االئتمان به؛ ألنه سلفي يف هنجه .وخالفا
للطييب ،يرى رمضان ،الذي بدأ حياته كمدرس بالثانوي فجامعي ونايط مع اجلمعيات واجلاليات اإلسالمية يف سويسرا
وفرنسا منذ بداية التسعينيات ،أن اإلسالم األورويب ممكن ولكن الفكر اإلسالمي عامة حيتاج لتغري جذري جيعل الواقع
وليس النص وحده من أصول الفقه .ومعروف أنه دخل يف سجاالت إعالمية مع يخصيات فرنسية معروفة ،منها مع
وزير اخلارجية آنذاك نيكوال ساركوزي سنة  0229ورافقها ما رافقها من هتم ومشادات حول جتميد يرائع القانون
اإلسالمي ،إخل .ال ميكن القفز على مسامهة مشروع رمضان يف إعطاء مزيد من الثقة وخاصة للشباب يف تراثهم
اإلسالمي وقدرته على التأقلم مع متغريات الزمان واملكان؛ إال أنه أصبح مشروعا غري مكتمل؛ ألنه مل يتوغل يف القضايا
الفكرية والدينية اليت طرحها عبورا .واملثال الثالث هو اإلمام واملفكر العصامي الفرنسي-املغريب طارق أوبرو (Tareq
) ،Oubrouمدير مسجد بوردو الكبري ،وأحد رموز اإلسالم الفرنسي حاليا .مشروع أوبرو خيتلف عن املشروعني
السابقني؛ ألنه يتبع منهج التلفيق لتسهيل اإلسالم ملسلمي فرنسا وأوروبا عموما ،دون أن يرمي القانون اإلسالمي يف سلة
التاريخ مرة واحدة؛ فهو كما يقول حياول إدماج القانون العلماين الوضعي والقانون الديين املوحى به ليكمال بعضهما
البعض ،مركزا على األخالق والروحانيات واملعامالت كجوهر للدين ،ومن مفاهيمه "يريعة األقليات" و"الثيولوجيا
اجلغرافية ".أما املثال الرابع؛ فهو الفيلسوف الفرنسي األربعيين عبد النور بيضار ) (Abdennour Bidarالذي طور
مفهوم "اإلسالم الفردي" و"الوجودية اإلسالمية" و"جتاوز الدين" يف عدد من الكتب( .ميكن إضافة أمساء أخرى هلذه
لدفاعها عن مناذج معينة من اإلسالم األورويب ،أمساء أئمة معروفني يف ساحاهتم وجمتمعاهتم ،كاإليطايل حيىي باالفيتشيين
) ،(Yahya Pallaviciniوالفرنسي-اجلزائري دليل بوباكور ) ، (Dalil Boubakeurرئيس املسجد الكبري بباريز،
والفرنسي-اجلزائري صهيب بن الشيخ ) ،(Soheib Bencheikhمفيت مارساي) .بالرغم من اختالف مناهجها ورؤاها
لإلسالم عامة واإلسالم األورويب خاصة؛ إال أن ما جيمع هذه املشاريع هو تركيزها على الثوابت السياسية للحداثة الغربية
دون االنكسار حتت يراستها املادية وغطرستها السياسية خارج حدودها اجلغرافية وفظاظتها جتاه اآلخر املختلف،
والثوابت األخالقية اإلسالمية اليت تعود بالنفع على اجملتمع والفرد ،ويف هذا اجلمع بناء جديد.

 -4أهم دالالت اإلسالم األوروبي :نهج التجاوز
بإجياز ودون اخلوض يف التفاصيل رغم أمهيتها ،أعترب أن اإلسالم األورويب من خالل هذه النماذج األربعة أعاله  -وغريها
كما أيرنا إىل بعضها عبورا  -تقدم تالقحا بني ثقافتني دينيتني وسياسيتني خمتلفتني؛ يدفع هذا اإلسالم األورويب بنظرية
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صدام احلضارات إىل اهلاوية ويبين مكاهنا "مفهوما" يفتح أفقا جديدة تقرب عاملني متباعدين ،ليشكل بذلك نواة تعيد
االعتبار للفكر اإلسالمي يف زمن احلداثة .فاإلسالم األورويب  -وإن مل يطور بعد بالشكل الالزم ال نظريا وال واقعيا من
خالل سياسات منفتحة  -خيدش تراثني غاضبني عن بعضهما ،إن صح القول :فهو جيمع جوهر الفكر الديين اإلسالمي
من أخالق وعدالة وروحانيات ،وجوهر احلداثة الغربية من حرية فردية خالقة ومساواة وعدل للسلطان السياسي؛ وهو
يفعل ذلك دون أن يقطع صلته بالغيب ودون أن يقتل اإلله  -كما قتله عصر األنوار األوروبية؛ هبذا املعىن ،أرى أن
اإلسالم األورويب كمفهوم يعيد للفكر اإلسالمي عامليته وتعدده وجوهره ،ويعيد للحداثة الغربية انفتاحها و روحها؛ وكنت
قد مسيت هذا الفهم والفاهم للدين يف زمن احلداثة باسم "بروميثيوس إسالمي" ) (Muslim Prometheusليقابل؛
بل ليتجاوز أ سطورة بروميثيوس الذي يسرق يعلة املعرفة من اهلل فيعذب لذلك؛ فربوميثيوس املسلم ،أي "الشخصية
اإلسالمية املتخلقة" أو "الشخصانية اإلسالمية" إذا ما استعرنا مفهوم الفيلسوف حممد عزيز احلبايب ،ال حيتاج إىل معاداة
اهلل ومقاتلته ونفيه من ذاكرته ووعيه لكي يكتشف حريته؛ ألن للفرد احلرية واملسؤولية ،فمن ياء فليؤمن ومن ياء
فليكفر ،واملهم هو اإلحساس باملسؤولية من أجل الصاحل العام يف أمور العامة ومن أجل الصاحل اخلاص يف األمور
اخلاصة ،وما بينهما مؤسسات يتم التوافق عليها واالئتمان عليها .ويف هذا املنحىن جتاوز "لإلسالم العريب" وجتاوز ملفهوم
"فقه األقليات"  -رغم تعدد ألوانه  -الذي يربط املسلمني كأقلية بوطن اآلباء واألجداد وينظر إليهم دائما كفروع
لألصول .بتعبري الناقد اإليراين-األمريكي املعروف محيد دبايي ( ،)Hamid Dabashiميكن اعتبار مفهوم اإلسالم
األورويب مفهوما يتجاوز التقسيم الذي يددته  -ومل تدينه ألنه كان هناك يف األذهان الدينية  -احلداثة الغربية بني
اإلسالم والغرب .إنه صوت اآلخر الذي مل يعد آخر؛ بل صار طريقا جديدة جتمع ما يناسبها عند األنا واآلخر
املتشاكني واملتنافرين لتنتج أنا جديدة تتجاوزمها معا .إنه يتجاوز ما ميكن تسميته بالسلفية األوروبية والسلفية العربية -
وذاكرهتما الدينية  -على السواء.

 -5أوربة اإلسالم :من الحق في االختالف إلى الخوف من االختالف
مفهوم اإلسالم األ ورويب مشروع يف بداياته ،وهو مل يدرس بعد من هذه الناحية الفكرية اليت حاولنا رصدها هنا؛ ألن
صخب السياسة واألمن واإلعالم قليل ما يرتك جماال لقراءة ما جيري بأعني املستقبل املفكر .سيكون هلذا املفهوم محولة
كبرية على كل األصعدة ،فكرية ،عقدية ،سياسية ،ثقافية ،واقتصادية مستقبال ،ومثال ذلك إمكانيات تأثريه يف مستقبل
اإلسالم يف العامل العريب مثال ،وحول هذه النقطة أختم مبالحظات استشرافية ملا قد يكون مستقبال.
كتب الباحث والكاتب املغريب خالد حاجي ( )Khalid Hajjiمقاال موجزا باللغة اإلجنليزية مبنتدى الشرق يوم 2
دجنرب  0201بعنوان "خماطر وحتديات أوربة اإلسالم" ،ركز فيه على أن األورو-إسالم الذي يفضله األوروبيون
باخلصوص؛ ألنه سياسي باألساس ،ال يأخذ باالعتبار التعدد الديين وليونته ومسامهته ،ال ميكن فصله عن التأثريات
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اخلارجية القادمة من البالد العربية اإلسالمية؛ ألن اجلغرافيا أصبحت ومهية يف زمن التواصل بكل أيكاله ،وقطع املسلمني
صالهتم العقدية بأرض اإلسالم غري ممكن؛ ألن هذه الصلة مل جتد ومل توجد بعد فكرا دينيا يعتنقها ويرحب هبا يف أوروبا،
أوروبا اليت ما تزال تعيش مفارقات مع الدين ،وخاصة دين اآلخر الذي مل تتجاوزه ذاكرهتا اجلمعية كما سبق أن ذكرت.
أتفق مع طرح خالد حاجي وأتفهمه؛ ألنه يصدر عن يخص يعرف أوروبا فكرا وممارسة ،وينشط مؤسساتيا يف تأطري
يباهبا املسلمني وأئمتهم ،لكن فهمي لإلسالم األورويب كما حاولت تقدميه هنا قد جييب على بعض ختوفاته كما طرحها
مقاله ،ختوفات معقولة؛ ألهنا قد تستغل سلبا لتعطي مثارا عكسية يف التعامل مع موضوع اإلسالم واملسلمني يف أوروبا.
من أجل توضيح إمكانيات مفهوم اإلسالم األورويب وقدرته على جتاوز خماطر التأويل من خمتلف السلفيات األوروبية
والعربية؛ أوضح ذلك سريعا بنقاط مقتضبة كما يلي.
أوال :مفهموم اإلسالم األورويب ( )European Islamخيتلف عن مفهوم األورو-إسالم ) (Euro-Islamوإن
ً
استعملهما البعض بالتبادل كأهنما واحد؛ فاألورو-إسالم منذ أن استعمله بسام الطييب كمفهوم يعين العلمنة على النمط
الفرنسي اكتسب يهرة سيئة عند البعض ،مسلمني وغري مسلمني ،أكادمييني وغري اكادمييني؛ أورو-إسالم يطلب من
املسلمني اخلضوع للنمط األورويب من دون نقد ونقاش ،وهو بذلك يعرب عن غطرسة احلداثة األوروبية املتصلبة واليت ترى
منوذج حياهتا هو األفضل .أما اإلسالم األورويب فهو مفهوم يتجاوز هذه الندية والغطرسة ليعطي للمسلمني مكانا للنقاش
واملشاركة واملسامهة.
ثانيًا :يعطي مفهوم اإلسالم األورويب الثقة يف الدين بشكل عام من جديد ويف الدين اإلسالمي بشكل خاص ،وهو
بذلك ينشط الذاكرة األوروبية من جديد ،يتحداها بداية ولكن ليس من أجل التحدي؛ بل من أجل رد االعتبار لألقلية
اليت ال حترتم فقط ألهنا متدينة أوال وألهنا تدين بدين اإلسالم ثانيا .لذلك؛ فاألكل احلالل ،والزواج احلالل ،واللباس
احلالل كلها أمثلة عن الثقة يف الذات جيب مع مرور الوقت جتاوزها ال التوقف عندها كمجرد ردود أفعال فقط؛ هكذا
ينظر "اإلسالم األورويب املفكر" أو "الفاعل" إىل هذه املواضيع .االعتبار واالحرتام والثقة يف اهلوية والرتاث من أجل
كسب االعرتاف واملرور تدرجييا إىل املشاركة باملساواة .أما من يركز على اهلوية للبقاء رهينا هبا؛ فذلك ما يقوم به "فقه
األقليات" الذي ال يريد أن يفقد "مسلميه" يف أوروبا إن هو نشأ كإسالم أورويب مستقل.
ثالثًا :من أهم ما يعنيه اإلسالم األورويب ،وليس أورو-إسالم ،هو قيام فكر ديين حداثي ،يراجع الرتاث ويراجع احلداثة

معا ،كما يراجع الثنائيات الضدية اليت ال يتجاوزها فقه األقليات وأورو-إسالم ،كما ذكرت سابقا وكما وضحه خالد
حاجي يف مقاله أيضا .والفكر الديين اإلسالمي احلداثي هذا يعين أن أفق االختالف والتعدد لدى املسلم كثرية بتعدد
األقليات واجلغرافيات والسياسات .فاإلسالم األورويب متعدد بطبعه؛ ففيه اإلسالم الفرنسي واإلسالم الربيطاين واإلسالم
اإليطايل مثال على غرار اإلسالم العريب الذي يدخل ضمنه اإلسالم املغريب واإلسالم املصري واإلسالم السعودي ،إخل .إنه
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مؤمم ،مؤسس ،وله مرجعية سياسية حمددة ،وإن كانت مرجعيته العقدية خارج هذا الرتاب األورويب .فمكة واحدة
إسالم ّ
ال تتعدد ،إال بالتأويل ،كأن نعترب كل األرض مسجدا وكل مسجد كعبة ،على غرار أن مدينة-دولة الفاتيكان
للكاثوليكية واحدة ،رغم أن كاثوليك العامل كلهم يتجهون صوب روما عند املقدرة .فال ميكننا أن نصف الكاثوليك
األمريكان بالوالية لدولة الفاتيكان مبجرد أهنم يتابعون خطابات البابا وحيجون إىل روما .والشئ نفسه يقال عن
املسلمني :ال ميكن نعتهم بالوالية للسعودية مثال مبجرد أهنم يركعون باجتاه الكعبة أو ألهنم حيجون إليها .فاألورو-إسالم
الذي عن جهالة أو غطرسة يريد قطع صلة املؤمنني برموزهم الدينية ال يفهمون معىن اإلميان وأمهية الرموز يف الاليعور
باالرتباط بدين معني ومبجموعة دينية معينة .والشيء نفسه يقال عن فقه األقليات  -أغلب نظرياته وليس كلها لكي ال
نكون جمحفني ومنكرين لتعدد نظرياته  -الذي يطالب املسلمني األوروبيني بأن يبقوا مرتبطني بأصوهلم العربية وكأنه ال
ميكن فصلها عن اإلسالم وجوهره .إن املسلم الذي ولد وتريب يف أوروبا ال ميكن أن يكون له الشعور نفسه باجلغرافيا
العربية كالعريب الذي ولد وكرب بالبالد العربية مهما قربت جتارهبم وأحاسيسهم؛ ألن اجلغرافيا  -أي األرض  -واحلياة
اليومية تفعل فعلها يف اإلنسان وتؤثر فيه.
ابعا :إن القول بأن اإلسالم األورويب كمفهوم ييء مستحيل هو األمر املستحيل .إن نفي فكرة أن يكون هناك إسالم
رً

أورويب من الناحية النظرية والفكرية  -والذي تربزه املعطيات السوسيولوجية واألنثروبولوجية  -يعين نفي "ملكة الفكر" عن
املسلمني الذين ولدوا ودرسوا وعملوا ببالدهم األوروبية .إن نفي "فعل التفكري" عن "فاعلني" يقولون ويكتبون عن
إسالمهم وتدينهم يف زمان ومكان هم فيه يعين نفي قدرهتم على التفكري واالختيار والتدين؛ بل يعين أهنم "مفعول هبم"
دائما ،وأن اإلسالم األورويب إمنا هو مؤامرة  -كباقي املؤامرات السياسية .إن رفض مفهوم اإلسالم األورويب نابع من
اخلوف من انقسامات أخرى داخل التيار السين باخلصوص  -وهذا التخوف أيديولوجي وسياسي أكثر منه فكرا حرا،
وهي نقطة نرجع إليها حتته .إن رفض وجود إسالم أورويب يعين أن الرافضني له مل يفهموا معىن احلداثة بعد ،وكيف أهنا
تكسر أول ما تكسر "الوالية" على احلركة والتفكري  -راجع مقال إميانويل كانط "ما معىن التنوير؟" مثال .رفض التعدد
الفكري والديين والتديين داخل الفكر اإلسالمي هو ما يسبب اخلوف لدى األوروبيني؛ ألهنم يرون أن املصلحني
واجملددين و"املعتدلني" من املسلمني غري موثوق هبم من املسلمني أنفسهم ،فكيف يثق هبمم األورويب؟ لذلك؛ فكل
مسلم غري متشدد وعنيف قابل ألن يكون كذلك يف كل حلظة مناسبة  -وخاصة إذا ما وصل إىل احلكم باألغلبية كما
تصوره رواية "اخلضوع" يف سنة  0201لصاحبها الفرنسي ميشيل اولبيك ( - )Michel Houellebecq؛ ألن
اإلسالم الذي يرفض أوروبا هو الطاغي على األقل على مستوى اخلطاب ،وكما تؤكده لألورويب أعمال العنف
واالنفجارات اليت يقوم هبا يباب مسلمون يف العواصم األوروبية والعربية على السواء .بسبب كل ذلك؛ فمفهوم اإلسالم
األورويب حياول أن يتجاوز هذا اخلوف والشك بتجاوز الثنائيات الضدية اليت تغذيه.
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خامسا :إن التخوف من أوربة اإلسالم عند بعض املسلمني منبعه سياسي وأيديولوجي بامتياز .ال جيب التغافل عن أمر
ً

هام جدا؛ فاإلسالم السياسي ،املعتدل والعنيف ،وإسالم السفارات بتعبري جوناثان لورانس ،ليس يف صاحلهم مجيعا أن
ينشأ إسالم أورويب فكرا وواقعا؛ ألن ذلك يفقدهم تابعيهم من املسلمني الذين من دوهنم تنحصر أفكارهم وتأثرياهتم
السياسية وكذلك تنقص عائداهتم وحتويالهتم االقتصادية اليت تستفيد منها البالد األصلية .إنه مركب صعب ليس سهل
التحليل وخاصة عندما تغيب األحباث العلمية يف املوضوع .لذلك؛ فحىت بعد أزيد من نصف قرن من تواجد املسلمني
بأوروبا الغربية جتدهم مل يستفيدوا ال من اعرتاف سياسي وثقايف يف أوروبا وال مبؤسسات على املستوى تعتين بأوالدهم
وبتوجيههم التوجيه الصحيح .إن املسلمني األوروبيني مرتع للجميع ،للحركات اإلسالمية العاملية ،وللدول العربية
اإلسالمية اليت تراقب وتتابع جاليتها ملصاحلها اخلاصة ،ولألحزاب األوروبية اليمينية والشعبوية اليت تستعمل املسلمني
واإلسالم مىت رأت ذلك مناسبا هلا ،مما خيدم بدوره عجلة السياسة األوروبية العامة ،يف عالقاهتا الثنائية أو اإلقليمية مع
دول معينة من الدول املصدرة للهجرة أو للبرتول أو مها معا .لتجاوز هذا اخللط الكبري الذي يذهب ضحيته العامة من
الناس؛ جيب فهم معىن اإلسالم األورويب وآفاقه املستقبلية يف ترتيب ما هو غري مرتب.
سادسا :وقد حملت لذلك دون خوض ،إن الفكر اإلسالمي النايئ والذي عربت عنه مبفهوم اإلسالم األورويب ليس وليد
ً
اللحظة ،وليس منقطع النظري ،وليس فرعا من دون يجرة؛ بل يجرته تلك األيكال املختلفة للتدين اليت محلها
املهاجرون من خمتلف البلدان اإلسالمية إىل أوروبا الغربية اليت منحتهم فرصا للعمل والدراسة والتفكري  -رغم قسوة
الظروف على كل األصعدة .وتلك الشجرة جذورها من دون يك هي املصادر اإلسالمية األوىل وتارخيها وعواصمها

ومؤسساهتا ومدارسها املؤثرة .ولكن ما أضيفه هنا ،هو أن مفهوم اإلسالم األورويب  -املتعدد يف تفاصيله كما أيرنا إليه
أعاله بنماذج معينة  -يعاجل القضايا الكربى اليت يعاجلها الفكر اإلسالمي التجديدي املعاصر منذ قرنني من الزمن ،وهو
أقرب بكثري يف توجهاته الفكرية من الفكر اإلسالمي املعاصر واملستنري الذي أنتج منذ ستينيات القرن املاضي .صحيح ال
ميكن مقارنة احلراك الفكري ،نوعا وفكرا ،الصادر يف العامل العريب من مفكرين وفالسفة كبار مبفكرين مسلمني أوروبيني
ما يزالون يشقون طريقهم حنو اجلديد؛ إال أن ما يساعد بعض الشيء اإلسالم األورويب هو االستقرار السياسي
واال قتصادي واحلريات العامة يف أوروبا الغربية على العموم ،يف مقابل اخلراب السياسي بعد الربيع العريب واالنقباض
االقتصادي وقمع احلريات والفكر على العموم يف العامل العريب اإلسالمي .ما أود قوله هو إن هناك تشاهبا يف األفكار بني
تيارات الفكر اإلسالمي املعاصر يف العامل العريب واإلسالمي والفكر اإلسالمي األورويب النايئ يف العامل األورويب
خصوصا  -والعامل الغريب إمجاال؛ ألن هناك من يتحدث عن "إسالم غريب" إذا ما مت إدماج الواليات املتحدة األمريكية
وكندا اليت هبا عدد مهم ونشيط من الفاعلني املسلمني واملفكرين املعاصرين البارزين .مبعىن آخر ،هناك تالقح وتثاقف
وتبادل أفكار وجتارب بني كل هذه العوامل ،وهذا من حسنات احلداثة والعوملة؛ مما ينعكس تدرجييا على إعادة فهم معىن
الدين وفصله عن التدين ومظاهره اليت تتلون بألوان البلد والثقافة السائدة.
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سابعا :وللختام ،ما يزال اإلسالم العريب قادرا على لعب دور املركز الروحي لعدد من أمناط التدين واألسلمة خارج حدوده
ً

اجلغرافية ،ولكن بشرط أن يستوعب حركة التاريخ وينفتح على ما جيري خارج عامله اخلاص ليعيد فهمه للدين ،وذلك
بـ"االغتناء بـ" بدل "االستغناء عن" جتارب العرب املسلمني خارج الديار العربية .إن ما جيري يف الساحة السياسية العربية
حاليا سيؤثر يف كيفية تعاطي األجيال القادمة مع الدين ،والتيارات الوافدة من اجلغرافيا القريبة ،كأوروبا ،ستؤثر كذلك يف
أمناط التدين يف العامل العريب املستقبلي  -وال داعي للتأكيد أن هذا التأثري متبادل وإن اختلف حجمه وتلونت طرقه.
ومن أجل املوضوعية؛ فليس هناك إال منوذجان عربيان مؤثران يف إسالم أوروبا ،وهو اإلسالم السلفي الوهايب ،منذ
سبعينيات القرن املاضي ،واإلسالم األيعري املالكي والصويف املغريب ،وتشاركه فيه دول عربية أخرى ولكن ليس هلا من
"الشرعية" السياسية والتارخيية ما يؤهلها لذلك يف هذه الظرفية بالذات .هذا اللون من اإلسالم أصبح "عموما" مؤسسا
ومطلوبا أوروبيا وعربيا وإفريقيا عن طريق جمالس معينة ،كمجلس اجلالية املغربية باخلارج ،واجمللس األورويب للعلماء املغاربة،
ومؤسسة حممد السادس لتكوين األئمة ،باإلضافة إىل املؤسسات العتيقة من جامعة القرويني ،والرابطة احملمدية للعلماء
ودار احلديث احلسنية ،وكلية أصول الدين ،ووزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية ،إخل .يف ظل ما جيري من تسارع
لألحداث الدموية باسم الدين وارتفاع يف نسب اإلسالموفوبيا يف الغرب ،ال تبدو املدرسة الوهابية قادرة على املسامهة يف
رأب الصدع وإ عادة االعتبار لرتاث عريق يتم استنزافه عن جهل وخوف من قبل متعصبني يرفضون االختالف اإلنساين
والتقارب اجلغرايف؛ فقط ألن تأويلها السيئ سياسيا من طرف البعض أنتج تصلبات فكرية يبدو املسلم املعاصر يف غىن
عنها .وهذا ال يعين أن تأثريها سيزول سريعا؛ ألهنا أصبحت مدرسة معوملة ومتواجدة بقوة يف كل األقطار .أما نظريهتا
املدرسة املغربية؛ فإهنا مل تفطن إلمكانياهتا يف املسامهة يف تأطري املسلمني يف الغرب ويف تكوين األئمة إال يف السنوات
اخلمس األخرية .وإن كانت مؤسساتيا تبدو قوية ،فإهنا حتتاج بدورها ملراجعات يف ما خيص مناهج تدريسها لتواكب
العصر؛ ال تكفي الشرعية السياسية والتارخيية ألن العدة العلمية املعاصرة ال تزال تنقصها .مثال ،ال ميكن طرح منوذج
األندلس التارخيي الغين كنموذج للتقارب الثقايف واالنفتاح والعمران البشري الذي بناه اإلسالم العريب عموما واإلسالم
املغريب خصوصا إال إذا متت مراجهة وحماينة العقل االستدالي لذلك الزمان للزمن احلاضر ،وإال فإن العامة من املسلمني
واألوروبيني قد يؤولون ذلك على عكس ما يظن؛ فزمن "اجلهل املقدس" بتعبري اوليفيي روا ( )Olivier Royو"اجلهل
املؤسس" بتعبري حممد أركون ) )Mohammed Arkounقد يسيء للمبادرات العلمية والسياسية اجلادة من حيث ال
تدري .فقط التفكري بريد ومسؤولية وحبرية يصبح يرعية خصبة ميكن من خالهلا استئناف البناء من دون خوف.
-------------------* د.محمد حصحاص  :باحث بجامعة لويس الدولية بروما

07

