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فح�سب �أمام هذا االختبار احل�ضاري ،بل اجلموع
امل�سلمة املتواجدة داخل حا�ضنتها طرف رئي�س يف
التحدي.
هذا
ّ
ي �ق��ول ب��وت��اف��وك��و ِب�ت�ن��ا ن ��رى ع ��ددا ه��ائ�لا من
امل �� �س �ل �م�ين ق �ت �ل��ى ب� ��أي ��دي م �� �س �ل �م�ين ،ف��ال �� �ص��راع
يف الإ� �س�ل�ام وع �ل��ى الإ� �س�ل�ام ع�ل��ى �أ� �ش��ده ،ك��ل له
ت ��أوي �ل �ي �ت��ه امل �� �س �ق �ط��ة ع �ل��ى ال ��دي ��ن ،وامل �ف��رو� �ض��ة
مبنطق القوة ال بقوة احلجة ،والتناف�س ما عاد
داخل عامل الإ�سالم بني الأفكار ،بل بني �أ�شكال
ال �ع �ن��ف امل �خ �ت �ل �ف��ة� ،إذ احل� ��دود ال �ت ��أوي �ل �ي��ة ب��ات��ت
غ��ائ�م��ة ،م��ائ�ع��ة ،ب�ين م�ق�تريف العنف و�ضحاياه.
ع �ل�ا َم ي �ت �ق��ات �ل��ون؟ ذل ��ك ال �� �س ��ؤال امل �حّي�ررّ ال��ذي
ي �ط��رح��ه الإن�����س��ان ال �غ��رب��ي ال� �ع ��ادي وال�ب���س�ي��ط
واملتابع لأحداث العامل .حتى بات العنف الواردة
�أنبا�ؤه من ديار الإ�سالم خربا رتيبا باهتا ،يقا َبل
بال مباالة وبرودة جراء تكرره وعبثيته ،ال �سيما
وقد �أ�ضحى ال يدخر مو�ضعا ،الكنائ�س وامل�ساجد
والأ��س��واق والتجمعات الأهلية ،فهو عنف �أعمى
بال ر�سالة وال مق�صد وال غر�ض .وحتى الزمان
فق َد قدا�سته ،ال رم�ضان وال ع��ا��ش��وراء ،ال عيد
وال م� ��أمت ،فهل م��ا زال ل ��دالالت الأ��ش�ه��ر احل��رم
يف الت�صور الإ�سالمي معنى؟ بالفعل يف الزمن
احل ��ايل اف�ت�ق��د ال�ع�ن��ف ال�ع��رب��ي مرجعيته وغ��دا
يلخ�ص بوتافوكو
عبثا ارتداديا ي�ستهدف الذاتّ .
حالة املتق ّبل الغربي للمعلومة واخلرب الواردين
من البالد العربية بقوله :حت� ّول اخلرب ال��وارد
من البالد العربية �إىل م�شتقات ج��ذر “قتل”،
لي�س مبا ير ّوجه اخل�صوم عنهم ،بل مبا يف�صح
به الإعالم العربي عن واقعه ،مما ح ّول اخلوف
م��ن ال�ع��رب��ي �أم ��را غ��ري��زي��ا ل��دى ال�غ��رب��ي ،ح��ر ًف��ا
وملب�سا ،لكن البرتول العربي يبقى �شهيا
ولو ًنا
ً
وحمرو�سا و�آمنا.
ويف �سياق احل��دي��ث ع��ن ال��واق��ع ال��راه��ن يقول
ال�ك��ات��ب ،ي�شتكي ال���س��وري��ون م��ن تنا�سي العامل
لهم وي�ست�صرخون ال�ضمائر احل�ي��ة يف الغرب
مل� ّ�د ي��د ال �ع��ون ،وي �ب�ّي�نّ ق��ائ�لا وه��ل �أب �ق��ى ال�ع��امل
الإ��س�لام��ي �ضمريا للب�شرية حتى تتعاطف مع
ق�ضاياه؟ فالالجئ ال�سوري يف املخيال الغربي
ما هو �إال فائ�ض عنف ،وهو بقايا لفو�ضى عارمة
م�ت���ش��ظّ �ي��ة ت���ش�ب��ه �آث ��اره ��ا الإ� �ش �ع��اع��ات ال �ن��ووي��ة،
التي ينبغي التوقّي منها ب�شتى ال�سبل ،و�إن لزم
ح�صرها يف ال��داخ��ل �إىل م��ا ال نهاية ،هكذا بات
ال�غ��رب �أم ��ام ق�ضايا ال�ع��امل الإ� �س�لام خاليا من
ال�شعور الإن�ساين النبيل .فال�سرا�سنة كما يعي
املخيال اجلمعي ع��ادوا م�سلَّحني جم��ددا ب��أدوات
�وظ�ف��ة
ال�ت�ق�ن�ي��ة و�أ� �ش �ك��ال ال �ت��وا� �ص��ل احل��دي �ث��ة امل� َّ
�أ�سا�سا لتمديد رقعة العنف .فالكتاب فيه تعرية

قا�سية لواقع العرب اليوم ،نر�صده يف كافة ثنايا
فقراته ،مع �أن الكاتب يتوجه مبقوله �إىل قارئ
غ��رب��ي ،م��ن منظور م�سلم غربي ال يتوانى عن
الت�صريح بانتمائه �إىل �شيعة �آل البيت.
ثم يف مو�ضع الحق من م�ؤلّفه يتناول بوتافوكو
ب��ال�ت�ح�ل�ي��ل وال�ت��و��ض�ي��ح م �� �س ��أل � َة امل���س�ل��م ال�غ��رب��ي
والإره��اب التي باتت مطروحة� .إذ يبدو امل�سلم
ال�غ��رب��ي ال ��ذي ي �ع��ود �إىل �أ� �ص��ول غ�ير �أوروب �ي��ة،
�أي �إىل �أ�� �ص ��ول م �ه��اج��رة ،ه ��و الأك �ث��ر ع��ر��ض��ة
لالجنذاب نحو العنف ملا يلقاه من رف�ض داخل
الغرب ،فهناك معاناة ال ينبغي الت�سرت عليها.
القح يبدو
لكن الفرن�سي والإيطايل والإجنليزي
ّ
�أبعد عن الوقوع يف �شراك ذلك الإغ��واء ،ويبدو
يف م�ن��أى ع��ن تلك التعبئة النف�سية الق�سرية.
� ّأما القوقازي �أو الأوروبي البلقاين فهما الأكرث
وق��وع��ا ��ض�م��ن دائ� ��رة الإغ � ��واء مل��ا ي�خ�ت��زن��ه امل��رء
يف ال وع�ي��ه م��ن ق�ه��ر وا��ض�ط�ه��اد .ل�ك��ن ال��دع��اي��ة
تتالعب �أح�ي��ان��ا وت�ع��ر���ض ك��ل �أ��ش�ق��ر ه��و غربي،
فالدعاية طرف فاعل يف احلرب املتفجرة اليوم.
والإعالم الغربي بدوره يتالعب بورقة الغربيني
للحد من
امللتحقني باجلهاد يف �سوريا� .أحيانا
ّ
ظاهرة التحول الديني التي باتت جلية يف غرب
ي���ش�ه��د ان�ك�م��ا��ش��ا دي�ن�ي��ا وف �ت��ورا روح �ي��ا .فهناك
ط ��رف يف ال �غ��رب م�ترب ����ص ب��الإ� �س�ل�ام ال �غ��رب��ي،
يتقفى عرثاته ،يت�شابك فيه اليمني مع الكني�سة
الغربية التي تقلقها حاالت االن�سالخ الداخلية.
لقد غ��دا الإ��س�لام كابو�سا يف املخيال الغربي،
يتلقفه الكتاب والأدب��اء بالتحليل والفهم .ففي
الرواية ال�سريالية “خ�ضوع” �أو “ا�ست�سالم”،

�أو بالأحرى “�إ�سالم” ملي�شيل هولبيك ال�صادرة
�سنة  ،2015يتحدث �صاحبها يف ف�صل ا�ست�شرايف
من ف�صولها ،كيف �ست�ص ّوت فرن�سا الدميقراطية
م �ك � َره��ة يف ��ص��راع�ه��ا م��ع “اجلبهة الوطنية”
ال�ي�م�ي�ن�ي��ة �إىل حم�م��د ع �ب��ا���س ،م��ر��ش��ح الإخ� ��وان
امل�سلمني �سنة  .2022ذلك م�صري فرن�سا ال�سيا�سي
مبنظور ا�ست�شرايف ،فرن�سا بلغت �أوج �أزمتها التي
�سبق �أن ن ّبه منها رينيه غينو يف كتابه “�أزمة
العامل احلديث”� ،أو بالأحرى عبدالواحد يحيى
ي�شد
بعد �إ�سالمه ،ب�أ�سلوب رمزي باطني ،ال زال
ّ
من يغويهم التف�سري الباطني والرمزي لأحداث
ال �ع��امل .ف��ال���ش��رق يبقى عميقا ك�م��ا ��س�بر غ��وره
ه�ن�ري ك ��ورب ��ان� � ،ص��اح��ب اخل �ي��ال اخل �ل�اق ،وم��ا
ال�غ��رب ��س��وى منفى للميتافيزيقيا .فـ”املفتاح
الهرمنطيقي” لعلماء ال�شرق القدماء بو�سعه
�أن ي �ق� ّ�دم ج��واب��ا ع��ن م�صائر الإن �� �س��ان املعا�صر
ال��ذي باتت تلفه الظلمة وغ�ير ق��ادر على ر�ؤي��ة
ذات� ��ه� ،إن ��ه م�ن�ف��ى امل �ن �ف��ى ،ك�م��ا ي���ص��ف احل��ال��ة يف
م�ؤلّفه “دورات الزمن والغنو�ص الإ�سماعيلي».
وحتت عنوان “املعرفة بحر واجلهل حميط”،
ي �ن �ت �ق��د ب��وت��اف��وك��و الآل � ��ة ال �غ��رب �ي��ة الإع�ل�ام �ي��ة
ب� �ق ��ول ��ه :ي � � ��ر ّوج الإع � �ل ��ام ال� �غ ��رب ��ي �أن ال��ع��امل
الإ�سالمي راف�ض للم�سيحية ،حتى �أن املرء يدان
يف �إي��ران مبج ّرد الإ��ش��ارة بعالمة ال�صليب ،كما
اعتاد الن�صارى فعل ذلك عند املرور مب�صلّى �أو
كني�سة ،لكنه ي�ستدرك“ ،الكاتيكيزم” (التعليم
امل�سيحي للكني�سة الكاثوليكية) ق��د �سه َر على
ترجمته �إىل الفار�سية علماء دين من حوزة قم
ومن اجلامعة الغريغورية الكاثوليكية يف روما،
وكالهما مرجع الهوتي وديني يف العامل ال�شيعي
والعامل الكاثوليكي ،ثمة رغبة يف التلويث عرب
الدعاية ال تهد�أ وال تفرت.
.............................
الكتاب« :فظاظة ال�سرا�سنة .حرب الإ�سالم/
اخلليفة على �أبواب روما».
امل�ؤلف :بييرتاجنيلو بوتافوكو.
النا�شر :من�شورات بومبياين ،ميالنو�-إيطاليا
�سنة الن�شر.2015 :
عدد ال�صفحات.208 :
اللغة :الإيطالية
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dell’Islam-Il califfo alle porte di
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رَّ
ال�سا�سِنة :حرب الإ�سالم/اخلليفة على �أبواب روما
فظاظة
عزالدين عناية
يندرج م�ؤ َّلف الكاتب الإيطايل بييرتاجنيلو بوتافوكو �ضمن م�ؤلفات املهتدين اجلدد �إىل دين الإ�سالم ،وهو لي�س كتابا كال�سيكيا عن رحلة اهتداء
ال�سري التي حبرّ ها لفيف من املتحولني نحو عامل الإ�سالم؛ بل هو م�ؤ َّلف يروي كيف يرى املعتنق-املنتمي لهذا الدين ،ابن
ديني ،كما د�أبت العديد من ِّ
مل الإ�سالم اليوم ،الذي بات منت�سبا �إليه ومنفعال ب�أحداثه و�إىل ح ّد ما معنيا مب�صائره .فلي�س ّ
الواقع الغربي العلماين ،عا َ
خط التحول نحو الإ�سالم
درب
يف الغرب احلديث فا�صال �سطحيا ،لأنا�س حيارى وجدوا �ضالتهم يف �سحر ال�شرق كما يروج عادة ،بابتذال للظاهرة املر ّكبة وت�سطيحها؛ بل هو ٌ
ري و�إدراك عميق� ،سلكته �شريحة يف الغرب منها قامات فكرية عالية لع ّل �أبرزهم رينيه غينو وهرني كوربان وروجي غارودي .ف�أية م�صاعب و�أية
ع�س ٌ
حتديات يلقاها هذا “املهاجر الروحي” يف طريقه؟ ال �سيما يف حقبة عا�صفة يعي�شها املهتدون اجلدد ،م ّتهَمني مبواالة �أجندات �أجنبية� ،أو حم�سوبني
على دول مارقة وتنظيمات متطرفة عابرة للقارات ،جتد ملج�أ يف ف�ضاءات متوترة من العامل الإ�سالمي ،وال �سيما يف امل�شرق العربي ،كما نرى اليوم
يف بالد ال�شام وما جاورها.
�إذ يدعو العنف املتفجر يف البالد العربية وبالد
الإ�سالم عامة� ،إىل ت�أمل فكري ر�صني بعيدا عن
الإ�سقاطات املغر�ضة التي تتحكم مبقاربة هذه
ال �ظ��اه��رة وامل�ت�راوح ��ة ب�ي�ن االت��ه��ام وال �ت ��أج �ي��ج،
ق�سم وا�سع من كتاب بوتافوكو
ذل��ك ما تناوله
ٌ
املعنون بعنوان ا�ستفزازي “فظاظة ال�سرا�سنة”،
ولفظة ال�سرا�سنة يف معناها الغربي الغائم تعني
ال �ع��رب وامل���س�ل�م�ين ع�ل��ى ح��د � �س��واء؛ ف���ض�لا عن
ط��رح��ه �إ�شكالية معنى �أن ت�ك��ون م�سلما غربيا
ال�ي��وم .حيث يت�ساءل الكاتب منذ مطلع كتابه
مل الإ��س�لام� َّ�ي
�ف ال�ع�ب�ث� ّ�ي ال �ع��ا َ
�أي ��ن ي�سحب ال�ع�ن� ُ
“من
القول:
ب�صريح
ؤكد
وقر�آنه املجيد ي�
قتلَ
َ
ف�سا بِغري َن ٍ
ف�س �أو فَ�سا ٍد يف الأر�� ِ�ض فَك�أنمّ ا قَتل
َن ً
النا�س جمي ًعا”؟ �أ َو َم��ا زال معنى لهذه الآي��ة يف
َ
ن�ص
ظ��لّ ت��زاح��م ت�أويليات العنف امل�ستندة �إىل ّ
مقد�س ،وق��د ت�ضاربت الفتاوى وت��زع��زت الثقة
يف املرجعيات؟ وهل �أفل�س ال�شرق من �أولياء اهلل
ودعاة الالعنف ليتحول �إىل مرتع لتجار ال�سالح
وم��ر ّوج��ي ال�ف�تن ومل يبق ��س��وى جم��يء امل�سيح
ال��دج��ال (ب��رن��ار ليفي وف��ق ق��ول الكاتب) لينقذ
ال�شرق من تيهه .فقد بلغ هولُ التناحر م�ستوى
م �ت �ق� ّ�دم��ا ،ب ��ات ي ��أت��ي ع �ل��ى الأخ �� �ض��ر وال �ي��اب ����س،
الأئمة وامل�صلني ،امل�ست�أمنني وامل�ستجريين ،حتى
لك�أن ال�صراع املحتدم يف العراق و�سوريا �صراع
�أبوكاليب�سي� ،أخ��روي ،كما ت�ص ّو ُره ر�سالة يوحنا
يف ال�ع�ه��د اجل��دي��د وف��ق ب��وت��اف��وك��و .واق � ٌ�ع ي�شبه
دورة الفتنة الأبدية ،كلّما خرج املرء من واحدة
أ�شد وط�أة.
انكب يف �أخرى � ّ
ّ
ي�صدر الكاتب كتابه بحديث الف�سيلة النبوي
ّ
ال�شهري ،حديث الغر�س والأم ��ل واحل �ي��اة ،حتى

على عتبة الرحيل �إىل ال�ع��امل الآخ��ر ب�ين يدي
احل� �ك ��م ال � �ع� ��دل .ث ��م ي� �ع� � ّرج ع �ل��ى ذل� ��ك يف م�تن
الكتاب ،ف��الأم��ة امل�ست� َأمنة على ر�سالة الإ��س�لام
والإي �ل�اف�� ،ص��ار �ضحاياها ب��الأل��وف والجئوها
باملاليني ،ف�أي �شيء يعتمل داخل الوعي الديني
حتى حتول التد ّين �إىل م�شكلة كونية ،يتناق�ض
فيها امل �ث��ال م��ع ال��واق��ع تناق�ضا ��ص��ارخ��ا؟ وم��ن
ه ��ذا اجل��ان��ب ي�ف���ص��ح ال �ك��ات��ب ع��ن حت � ّ�د واق �ع��ي
يواجه �أتباع هذا الدين من �أ�صول غربية ب�ش�أن
�س�ؤال العنف ،كيف يف�سرون لبني جلدتهم من
الغربيني م��ا ي�ح��دث ،وه��ل م��ا زال �إق�ن��اع النا�س
�أن الإ�سالم لغويا من ال�سلم وال�سالم له معنى؟
فاحلجة �صارت مردودة والإجابة �صارت متعذرة
ّ
على قائليها ،ال �سيما والواقع ينفي ما ينب�س به
ال�ضخ الإع�لام��ي الهائل ال��وارد على
امل��رء� ،أم��ام
ّ
النا�س من ال�شبكة العنكبوتية ومن اخللوي ومن
�شتى �أ�صناف و�سائل التوا�صل .فهل َيقدر العربي
�أن يقول للغربي �إن الإ�سالم دين �سالم؟ ي�صبح
حمل �سخرية للجمهور لو قالها يف تلفزيون �أو
يف حمفل �أو ف��وق م�ن�بر ،فحتى �أح �ب��اء الثقافة
العربية من الغربيني باتوا يف ورطة من �أمرهم
مم��ا ده ��ى ال� �ع ��رب .ل�ي����س م��ن ال �ه�ين ك �م��ا ي�ق��ول
بوتافوكو �أن يكون املرء م�سلما يف زمن يتعر�ض
فيه ع��امل الإ� �س�لام �إىل تفجري م��ن داخ �ل��ه ،من
�أب �ن��ائ��ه ،وم ��ن ح �م��ات��ه ،وال ��س�ي�م��ا م��ن حا�ضنته
ّف
العربية ب�شقيها ال�سني وال�شيعي .ي��ر ّدد امل�ؤل ُ
ال�ق��ول امل�شهور يف �أو��س��اط املهتدين� :أح�م��د اهلل
�أين عرفت الإ�سالم قبل �أن �أعرف امل�سلمني.
فقد كان اللوم -يف ما م�ضى -على الغرب الذي
فجة مغر�ضة عن الإ�سالم ،ولكن
يعر�ض �صورة ّ

م��ا يفعله م�سلمون مب�سلمني ،وم��ا يفعله عرب
ب�ع��رب ه��و �أ� �ش��د � �ض��راوة و�أده ��ى ف�ت�ك��ا .يف ح��ادث��ة
“�شاريل هبدو” يف ف��رن���س��ا ،ال �ت��ي ع�ّب�ررّ ت عن
عمق هذه الرتاجيديا ،رج��لٌ يطلق النار ويكبرّ
وح��ار���س ي�خ� ّر �صريعا وه��و يلهج “اهلل �أكرب”،
�إنها تناق�ضات الإ��س�لام املهاجر ال�ي��وم ،ال��ذي ال
يدري �أين يتموقع ،فالقاتل واملقتول �أوروبيان،
عربيان ،جزائريانُ ،ولدا و�ش ّبا يف فرن�سا على دين
الإ�سالم� ،شريف الكوا�شي القاتل و�أحمد مرابط
القتيل .اختلطت ال�سبل نحو اجلنة على الإ�سالم
امل�ه��اج��ر ،وه��ي �سمة تطبع كما ي�ق��ول بوتافوكو
الإ�� �س�ل�ام ال �غ��رب��ي ،ف�ه��و ��س�ط�ح��ي ،ا��س�ت�ع��را��ض��ي،
رومان�سي ،يف عالقته ب��اجل��ذور ،مل يت�ش ّكل فيه
ال�شهود احل�ضاري الواعي ،فال يزال “املهاجر/
املواطن” م�شدودا �إىل اخللف ،مهوو�سا باملنبع،
يف م�سلكه ويف من�سكه ،منفعال مبا يجري يف بالد
الإ�سالم دون بلوغ تعال ر�ؤيوي .لقد تع ّر�ض علماء
اجتماع عديدون مل�س�ألة “الإ�سالم الغربي” �أو
“الإ�سالم يف الغرب”� ،أمثال الإيطاليني �إنزو
بات�شي و�ستيفانو �أليايف يف العديد من الأبحاث،
التي تناولت ظواهر الإ�سالم املهاجر وق�ضاياه.
بدا جليا �أن �ش ّقا وا�سعا من امل�سلمني ،من مواليد
خ�ضم الدمج
الغرب ،ما فتئ يعاين رهقاً .ففي
ّ
ال�ق���س��ري �أو االن ��دم ��اج ال �ط��وع��ي ب�ق��ي ال �ت��د ّي��ن،
مب �ع �ن��اه ال �� �س��و� �س �ي��ول��وج��ي ،دون �إع� � ��ادة ت�شكيل
ال ن��واة ال��دي��ن ه��ي مربط الفر�س
عقالنية .فع ً
يف ذلك ال�سجال الدائر .ويخل�ص الباحثان �إىل
�أن ال�ت�ح��رر ال ��ر�ؤي ��وي م��ره��ون �أ��س��ا��س��ا بتطوير
الإ�سالم الديناميكي املتجذر يف بناه االجتماعية
ويف �سياقه ال�ت��اري�خ��ي ال�غ��رب��ي .فلي�ست �أوروب ��ا
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