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�صورة الإ�سالم فـي عقلية الأملان ..ذاتية متع�صبة ومو�ضوعية علمية
حممد املكتومي

يتحدَّث الكاتب �إبراهيم �أبو ه�شه�ش يف مقاله «مدخل �إىل اخلطاب اجلديد حول الإ�سالم يف �أملانيا» ،عن ر�ؤية مفكرين ومثقفني �أملان للإ�سالم وي�صنفهم
لتيارين رئي�سيني؛ التيار الأول :تيار ينظر للإ�سالم من وجهة نظر ذاتية �سطحية نوعا ما بعيدة عن التوثيق العلمي ،وتيار مو�ضوعي ينظر بعُمق
ويحلل وي�ستند �إىل مراجع علمية بحته للو�صول لر�ؤية بانورامية كاملة �إىل حد ما جتاه الإ�سالم وامل�سلمني ،كما يتحدَّث كذلك عن الر�ؤية للإ�سالم على
فرتات خمتلفة تكون �أ�سبابها �سيا�سية ب�شكل بحت.
وينظر الكاتب للحركة الثقافية الأمل��ان�ي��ة عقب �أح��داث احل��ادي
ع�شر م��ن �سبتمرب  ،2001وي�صورها بنف�س احل��رك��ة الثقافية التي
ح�صلتْ �أي��ام االحتالل العراقي للكويت ،وتزايد الطلب على الكتب
الإ�سالمية ون�سخ القر�آن الكرمي ،كما ت�شري تقارير �أملانية كان كل
واح��د من كل ثالثة زبائن يبحثون عن كتب ح��ول الإ��س�لام ..وكان
ال�ط�ل��ب ب���ش�ك��ل �أك�ب�ر ع�ل��ى ك�ت��ب م �ع��روف��ة م �ث��ل� � :ص��راع احل �� �ض��ارات
لهاتنجتون ،ونف�س اهلل ل�برن��ارد لوي�س وك�ت��اب تعاي�ش احل�ضارات
هارالدموللر الذي يُعد الكتاب امل�ضاد ل�صراع احل�ضارات ،وب�شكل عام
كان التزايد ب�شكل �أكرب لكتب بيرت �شول-التور وجريهارد كون�سلمان
�أ�شهر خبريي �ش�ؤون الإ�سالم وال�شرق الأو�سط يف الأو�ساط الأملانية.
لعل �أمل��ان�ي��ا لها خ�صو�صية ن��و ًع��ا م��ا يف م�س�ألة ر�ؤي�ت�ه��ا للإ�سالم،
والتي يعود �أ�سبابها -كما يرى الكاتب -للعالقة اخلا�صة التي ربطت
�أمل��ان�ي��ا ب��ال�ع��امل الإ� �س�لام��ي (ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة) ،وحل��رك��ة التنوير
واحلركة الرومانتيكية ولطبيعة اال�ست�شراق الأمل��اين ال��ذي ن�ش�أ يف
�أروقة اجلامعات الأملانية� ،إ�ضافة �إىل وجود اجلاليات الإ�سالمية على
�أرا�ضيها ،والتي تعود �إىل ما يزيد على مئة و�سبعني عاما ،مُ�شكلة
بذلك ن�سيج ثقافة الأمة الأملانية.
ويُالحظ جريتوتروتر �أ َّن ال�صورة التي تقدمها الكتب التاريخ
الدرا�سية يف �أملانيا للإ�سالم تتقل�ص فقط يف ثالثة �أب�ع��اد :ح��وادث
حربية رئي�سية ح��دث فيها اح�ت�ك��اك ب�ين ال�غ��رب امل�سيحي وال�ع��امل
الإ�سالمي:
 -1معركة بالط ال�شهداء ،والتي �أنقذ فيها كارل مارتل الغرب من
التحول للإ�سالم.
متجد لدى الأملان
 -2احلمالت ال�صليبية ،التي �أ�صبحت الآن ال َّ

ب��اع�ت�ب��اره��ا ب �ط��والت م���س�ي�ح�ي��ة ،ول �ك� َّ�ن �أث � � َر خ �� �س��ارة ال �ق��د���س وط��رد
ال�صليبيني من ال�شرق الأو�سط يقع يف نف�سية املجتمع الأملاين موقعا
غري ح�سن.
 -3وُ�صول الأت��راك امل�سلمني �إىل البلقان وب��روز الأم�ير �أويجن؛
ب��اع�ت�ب��اره م�ن�ق��ذا ج��دي��دا ل�ل�ع��امل ال�ع��رب��ي وللم�سيحية؛ ل�ك��ون��ه ل َّقن
الأتراك در�سا وجعلهم يعرفون حدودهم يف البلقان.
ه ��ذه ال ��درو� ��س -وال� �ت ��ي ت �� �ص �وِّر ال �� �ص��دام احل��ا� �ص��ل ب�ي�ن ال �غ��رب
وامل�سلمني� -صَ وَّرت يف العقلية الأملانية �أن الإ�سالم دين ال�سيف والنار،
و�أن��ه يبط�ش بامل�سيحيني وي�شتتهم ،وب�شكل ع��ام ه��و ��ص��ورة قا�سية
و�شيطانية تهدد الغرب امل�سيحي على وجه اخل�صو�ص ،وهذه ال�صور
يجري �إح�ي��ا�ؤه��ا يف الأو��س��اط الإعالمية وال�سيا�سية وي�ستمد منها
املثقفون والكتاب ما يثري فزعا من الإ�سالم.
ث��م ي�ت�ط� َّرق ال�ك��ات��ب �أب ��و ه�شه�ش �إىل اخ �ت�لاف ال��ر�ؤي��ة الغربية
والأمل��ان�ي��ة -ع�ل��ى وج��ه اخل�صو�ص -ل�ل�إ��س�لام على ف�ترات خمتلفة؛
فيقول الكاتب �أ َّن االهتمام الغربي بالعرب وامل�سلمني اختفى ب�شكل
الفت للنظر عقب �سقوط عكا احل�صني ال�صليبي الأخ�ير يف ال�شرق
عام 1291م ،والت�صادم احلا�صل داخل �أوروبا امل�سيحية نف�سها ،وما هي
�إال فرتة وتغيرَّ ت النظرة للإ�سالم مرة �أخرى يف ظل ع�صر التنوير
ون�ه��و���ض اال��س�ت���ش��راق ون �ظ��رة م�غ��اي��رة ل�ل�إ��س�لام ب�ط��ري�ق��ة �إي�ج��اب�ي��ة
مت�ساحمة .وعلى ر�أ���س ه��ؤالء «جوته” الذي �أعجب بالنبي �-صلى
اهلل عليه و��س�ل��م� -إ��ض��اف��ة �إىل �أ��ش�ع��اره ال�ك�ث�يرة ال�ت��ي د َّون�ه��ا يف كتاب
ال��دي��وان ال�شرقي للم�ؤلف الغربي� ،إ�ضافة �إىل �إفراميلي�سنج الذي
كان يدعو للت�سامح والتعاي�ش مع الإ�سالم ،وال��ذي برز ب�شكل كبري
يف عمله ال�شهري ن��ات��ان احلكيم .ولكن يف ال��وق��ت ذات��ه كانت هنالك
�أعمال �أخرى ت�صوِّر العقلية الغربية بالتفوق امل�سيحي على التخلف
ال�شرقي ك�أعمال كارل ماي التي كانت -و�إىل الآن -تلقى رواجا عالية
يف الأو��س��اط الأمل��ان�ي��ة ،خ�صو�صا �أعماله الق�ص�صية للأطفال التي
تتوارث لأجيال متعاقبة.
وزادت ال�صورة النمطية بعدائية الإ�سالم كذلك يف الفرتة التي
ارتبطتْ با�ستقالل دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وح�صولها
على ت�سليح قوي من الغرب ،والذي �أ�شعر املجتمعات الغربية بوجود
تهديد �إ��س�لام��ي �شرقي م��رة �أخ��رى� ،إ��ض��اف��ة �إىل هجرة الكثري من
الأت��راك وال�ع��رب ،وطلبهم للجوء ال�سيا�سي واختالطهم باملجتمع
الأمل ��اين ،مم��ا ج�ع��ل الأمل ��ان ي�ن�ظ��رون ل�ه��م ب�ع��دائ�ي��ة ،وع�ل��ى �أن�ه��م ذوو
تقاليد غريبة مغايرة للمجتمع الغربي.
ويقول الكاتب �إ َّن النقا�ش واجلدل حول الإ�سالم ارتفع ب�شكل حاد
بعد عام  1990وي�صور امل�شهد الثقايف على اجتاهني خمتلفني:
* الأول :اجتاه جامعي �أكادميي بحت ظل خمل�صا �إىل حد كبري
لتقاليد اال�ست�شراق التقليدية املو�ضوعية ب�شكل كبري وامل�ستندة �إىل
منهجية علمية ،و�إن كان هذا االجتاه ال يت�سم باملو�سوعية التي امتاز
بها امل�ست�شرقون الأمل��ان امل�شهورون ،ولكن هذا االجتاه بد�أ مييل �إىل
املناهج الأنرثبولوجية وال�سيو�سيولوجية ومناهج الأدب وال�سيا�سة،
بعد �أن كان اال�ست�شراق التقليدي يركز على جوهر املناهج اللغوية
والتاريخية ،هذا االجتاه الذي ميثله عدد من الأ�ساتذة وتالمذتهم

يف �أق�سام الدرا�سات الإ�سالمية وباحثون ميثلون جيال جديدا من
امل�ست�شرقني ،ولكن للأ�سف هذا االجتاه يقف حم�صورا يف اجلامعات
بعيدا عن املجتمع والإعالم الأملاين.
* ال �ث��اين :اجت��اه �أك�ث�ر خ�ط��را وان�ت���ش��ارا ع�ل��ى اجل�م�ه��ور الأمل ��اين،
وال��ذي يمُ ثله �صحفيون وكتاب و�إعالميون وهو ا�ست�شراق �إعالمي
�صحفي غري �أكادميي كما يقول الكاتب ،ويقدم ه�ؤالء على الإعالم
وال�صحف الإع�لام�ي��ة على �أن�ه��م خ�براء يف ��ش��ؤون ال�شرق الأو��س��ط،
وكلمة خبري لها وق��ع ق��وي ،وكما يقول �إدوارد �سعيد ف�إنها توحي
ب�شخ�ص يتعامل مبهارة مطلقة مع م��ادة معماة �شديدة الغمو�ض.
ي�صوِّر ه��ؤالء الإ�سالم للجمهور على �أنه ذو طابع �سكوين ال يتطور
غري قابل للتعددية والدميقراطية.
ومن �أبرز من يمُ ثل هذا االجتاه :بيرت رومان �شول ،وهو �صحفي
ومرا�سل تليفزيوين له م�ؤلفات عديدة يرتبع على ال�ساحة الثقافية
الأمل��ان �ي��ة ،وي �� �ص��ور يف م ��ؤل �ف��ات��ه الإ� �س�ل�ام ب ��أن��ه دي ��ن م���س�ل��ح وخ�ط��ر
يرتب�ص بالغرب ،وي�صفه ب�أنه ذو ثقافة ال تت�أثر �إطالقا بالعالقات
االجتماعية وغ�ير ق��اب��ل للتطور .وي�ستغرب ال�ك��ات��ب �إب��راه�ي��م منه
يف مقاله �إذ �إن��ه -يق�صد ��ش��ول -دائ�م��ا م��ا يثني على م�سلمي �أملانيا
وي�صفهم ب�أنهم رفيعو التهذيب وهم ب�شر م�ساملون.
وردًّا على هذا التناق�ض� ،أقول ب�أن ال�سيا�سية الأملانية قائمة �أ�سا�سا
على حماولة لدمج الأقليات يف الثقافة الأمل��ان�ي��ة ،وتعزيز االنتماء
للأمة الأملانية؛ وبالتايل ف�إ َّنه من ال�صعوبة �أن يخرج �شول عن ذلك،
وي�شكل �صراعا داخليا يف الأو��س��اط املجتمعية الأمل��ان�ي��ة ..ويف �س�ؤال
وُجِّ ��ه له ح��ول م��اذا يجب عليه �أن يكون ال��رد بعد �أح��داث � 11أيلول،
�أج��اب ب�إجابة ت��دل على ذات�ي��ة وع��دم مو�ضوعية يف ر�ؤي�ت��ه للإ�سالم
وتع�صبه للم�سيحية ،فكان رده :يجب �أن تكون هنالك قنبلة نووية
�أوروبية ،وينبغي �أن نرد الإرهاب ب�إرهاب م�ضاد.
ولقد �أث��ار تقدمي �شول وكون�سلمان على �أ َّنهم خ�براء يف ال�ش�ؤون
ال �� �ش��رق �أو� �س �ط �ي��ة ح�ف�ي�ظ��ة ال �ك �ث�ير م ��ن الأك ��ادمي� �ي�ي�ن ،و�أب ��رزه ��م
الربوفي�سور بيرت هامل الذي ف َّند �أطروحات ه�ؤالء ال�صحفيني ،وقدَّم
الإ�سالم على �أنه متعدِّد لي�س بتلك ال�صورة الهزيلة وال�سوداوية التي
قدموها.
ول �ك��ن -ولل��أ� �س��ف -ه ��ذه الأط ��روح ��ات الأك��ادمي �ي��ة ال �ت��ي ت���ص��ور
الإ��س�لام ب�صورة مو�ضوعية تبقى يف �أروق��ة اجل��ام�ع��ات ويف �أو��س��اط
واملثقفني ،وتظهر ال�شخ�صيات الإعالمية التي دائما ما تكون بعيدة
ع��ن امل��و��ض��وع�ي��ة و�أق ��رب ل�ل��ذات�ي��ة يف ر�ؤي�ت�ه��ا ل�ل�إ��س�لام حم��ط �أن�ظ��ار
�شريحة �أكرب من املجتمع الأملاين.
و�أخ�ي�راُ ..و ِّف��ق الكاتب �إب��راه�ي��م يف حتليله للخطاب الإ�سالمي
اجلديد يف �أملانيا بتحليل عميق جدا؛ ينبي عن فكر ناقد وحتليلي
للم�شهد الثقايف الأمل��اين خ�صو�صا ،والغربي عموما ،ولكن يف ر�أيي
�أن امل�ج�ت�م��ع الأمل� ��اين جم�ت�م��ع ق ��ارئ وم�ت�ع�ل��م �أك�ث�ر م��ن غ�ي�ره من
املجتمعات الأوروبية املجاورة له ،وال ن�ستطيع �أن نقول ب�أن غالب
املجتمع الأملاين يت�أثر بالإعالم بالدرجة الأوىل يف ر�ؤيته للإ�سالم
وامل�سلمني.
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