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يوسف شحادة *

اإلسالم  -تشريح الخوف
أدريان شادكوفسكي

يقدم بروفيسور العلوم السياسية واألمنية ،البولندي أدريان شادكوفسكي ،كتابه الجديد «اإلسالم  -تشريح الخوف» استكماال
لما بدأه من مؤلفات عن الثقافة العربية اإلسالمية ،وقضايا األمن واإلرهاب .يعالج الكتاب مسألة الصراع الثقافي والحضاري بين
الغرب والمسلمين من خالل تحليل أسس اإلسالم ومقومات الثقافة العربية اإلسالمية .ويتناول أزمة الهجرة في أوروبا ،والصدام
الثقافي الذي يزعم أنه يتجلى في أمور عديدة ،منها وضع المرأة ،ومشكالت انصهار المهاجرين المسلمين في المجتمعات
األوروبية ،واشتداد حدة التطرف في جالياتهم ،وعالقاتهم االجتماعية باألوروبيين ،والبولنديين منهم على األخص .ومع أن ما
ُكتب حول اإلسالم ،والقضايا المتعلقة به ،كثير ومتنوع ،فما زال المفكرون البولنديون ينجذبون إلى هذا النوع من الكتابات
ألسباب مختلفة ،وكل له من وراء ذلك غايات محددة وأهداف معلنة ،وغير معلنة .بيد أن خبرة شادكوفسكي في هذا المجال
تجعل كتابه يبدو مهما ومفيدا للقارئ البولندي لما فيه من تحليل يلتزم الموضوعية في أغلب األحيان ،فيسعى إلى إخراج
صورة أكثر واقعية للثقافة ،التي يحرص على تسميتها بالثقافة العربية اإلسالمية .وتتأتى خبرة المؤلف من وظيفته الحالية
مستشارا للقائد العام لحرس الحدود البولنديُ ،يضاف إليها خبراته العلمية في مجال األمن العالمي ،وفي مقدمها األمن
وحماية الطيران المدني .ولعل كتبه الثمانية كانت ثمرة الخبرات المكتسبة التي دعمها بزياراته البحثية إلى بلدان الشرق
وعمان واإلمارات العربية المتحدة وسوريا ولبنان واألردن وتركيا.
األوسط ،ومنها اليمن ُ
يتحدث �شادكوف�سكي يف مقدمة كتابه عن ال�صدام احل�ضاري بني
الثقافتني العربية الإ�سالمية والليربالية الغربية ،معرجا على �آراء
�صاموئيل هنتنغتون � -صاحب كتاب «�صدام احل�ضارات» ال�شهري -
حيث يرى �أ ّن �صدام احل�ضارات يف �أزمة الهجرة لي�س �صدام الإ�سالم
وامل�سيحية وف��ق منظور هنتنغتون الكال�سيكي ،بل هو �شكل �أكرث
تقدما من �أ�شكال اال�ستيالء على الف�ضاء الليربايل للدميقراطية
واحل ��ري ��ات وال�ت���س��ام��ح وال �ت �ح��رر .وي ��ؤك��د امل ��ؤل��ف �أ ّن ك�ت��اب��ه ي�شكل
حماولة للإجابة عن امل�س�ألة البحثية الأ�سا�سية املت�ضمنة يف ال�س�ؤال
التايل :هل املخاوف الأمنية املرتبطة مبوجة هجرة امل�سلمني هي
خم��اوف م�سوَّغة؟ ويت�ساءل« :هل ثمة �شيء يُخاف منه؟» قا�صدا
بذلك اخل��وف على �أم��ن املجتمعات الأوروب�ي��ة وثقافتها .و�إن كان
امل�ؤلف ال يجيب ب�شكل مبا�شر على ه��ذا الت�سا�ؤل ،فهو ي�شري �إىل
القوة العظيمة للدين يف نفو�س امل�ؤمنني به ،حيث ي�شكل ذلك الدين
هويتهم ،فيغدو ال�صراع الديني �صراع هوية .وه��ذا ما ي�ستدعي
امل�خ��اوف املتعاظمة ل��دى �أب�ن��اء املجتمعات امل�ستقبلة للمهاجرين
املنتمني �إىل ثقافة مغايرة مرتكزة بالأ�سا�س على هوية دينية.
وي�شري امل�ؤلف �إىل �أ ّن هيمنة الأف�ك��ار امل�سبقة ،وامليل �إىل التعميم
ب�شكل خاطئ ،ي�شكالن ال�صورة ال�سيئة للآخر الغريب .وينطلق
�شادكوف�سكي من فر�ضية �صحيحة �أ�سا�سها �أن جهل الإن�سان بال�شيء
جتعله يخافه ،في�صوغ ا�ستناجا مقنعا يقول ب ��أن معرفة �أي دين
�آخر ،و�أية ثقافة �أخرى ،تتطلب جهدا بالغا ،وقبول االختالف ميثل
بحد ذاته حتديا يتطلب �أوال االنعتاق من اخلوف .وال يخفي امل�ؤلف
مدى خطورة هذا التحدي و�شدته.
ينق�سم الكتاب �إىل �أربعة ف�صول ،جند يف �أولها ملحة �شاملة عن تاريخ
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الإ�سالم ،حيث يتطرق امل�ؤلف �إىل حياة الر�سول حممد (�صلى اهلل
عليه و�سلم) منذ والدته يف عام الفيل ،م�ستذكرا ق�صة هجوم �إبرهة
الأ�شرم على مكة .ثم ي�سرد رحلة النبي �إىل ال�شام ولقاءه الراهب
بحرية ،ونزول الوحي وبدايات الإ�سالم ،والظروف التي �سادت حياة
املكيني و�أه��ل يرثب ،والعالقات الرابطة بني املهاجرين والأن�صار
وي�ه��ود امل��دي�ن��ة .يحتوي الف�صل على مباحث مهمة ت�شرح �أرك��ان
الإ�سالم اخلم�سة ،وكذلك �أركان الإميان يف املفهوم الإ�سالمي .يقدم
الكاتب �شرحا �شامال عن القر�آن بادئا بالتعريف مبعناه اللغوي،
وظروف نزوله على حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) يف �أثناء تعبده
يف غ��ار ح ��راء .وق��د �سعى لتبيني �أهميته العظمى ،ك��ون��ه الكتاب
امل�سري للمجتمعات الإ�سالمية ،م�ؤكدا قوة ت�أثريه يف كل تفا�صيل
حياة امل�سلمني ،ال بل يف حياة الأمم قاطبة .وجنده يعتمد على ما
قدمه �أحد �أهم امل�ست�شرقني البولنديني ،مرتجم معاين القر�آن �إىل
البولندية  -يو�سف بيالف�سكي م�شريا �إىل �أهمية الفرقان« :نظرة
�سريعة يف التاريخ تكفي لتثبت �أن �أي كتاب �آخ��ر مل ميتلك عمليا
مثل هذا الت�أثري الذي امتلكه القر�آن يف املجتمعات الإن�سانية ويف
حياة الإن���س��ان» .وي�صل �إىل ا�ستنتاج �صائب هو �أن درا�سة التاريخ
العاملي ،وعلى الأخ�ص تاريخ املجتمعات امل�سلمة على مدى القرون
الأرب�ع��ة ع�شر ال�سالفة غري ممكنة من دون معرفة ال�ق��ر�آن .هذه
املعرفة ال تكون بتالوته وح�سب ،لأ ّن القر�آن يخت�ص ببُعد داخلي
ال ميكن لأي حتليل �أدبي �أو فقهي �أن يظهره �إال بالغو�ص عميقا يف
رموزه وتدبره .يويل امل�ؤلف �أمور امل�سلمني الأوائل و�أيامهم اهتماما
كبريا ،فال يغفل يف �سرده عن تفا�صيل كثرية ،منها على �سبيل املثال
كيف مت االتفاق على �إيجاد ت�أريخ �إ�سالمي �سُ مي الحقا بالتقومي

الهجري .وميكن القول �إن �شادكوف�سكي يقدم �صورة �شاملة وافية
عن النبوة املحمدية ،وبدايات ت�شكل الإ�سالم ،وظهوره كقوة كبرية
م ��ؤث��رة يف ب�لاد ال �ع��رب .وق��د اعتمد على م���ص��ادر قيمة م��ن كتب
امل�ست�شرقني البولنديني والأوروبيني ات�سمت بنقل الوقائع ب�شكل
ال يحيد كثريا عن ال��رواي��ات الإ�سالمية الر�سمية .وت�شغل �صورة
الر�سول و�شخ�صيته مكانا مهما يف هذا الف�صل ،مبا يف ذلك احلديث
ع��ن مالحمه و�أو��ص��اف��ه كما وردت يف كتب ال�سرية .وي�ن��اول حياة
النبي و�سنته ،وزهده ،ومكارم �أخالقه ،وي�ستطرد متحدثا عن حب
امل�سلمني لر�سولهم ،و�إجالله ،وا�ستعدادهم للموت يف �سبيل ن�صرته،
فهو ميثل املثل الأعلى والقدوة احل�سنى لهم .بيد �أ ّنه يقحم م�شكلة
الر�سوم الكاريكاتورية امل�سيئة للر�سول التي ن�شرت يف الدامنارك
وفرن�سا ،حماوال �إثبات �أن ردة فعل امل�سلمني على الت�شهري بر�سولهم
قد تدفعهم �إىل �أعمال غري حم�سوبة مثل الهجوم الدموي على
�صحيفة �شاريل �إبدو الفرن�سية .ال بد من الإ�شارة هنا �أن �إقحام هذا
املو�ضوع ال ي�ستقيم من ناحية منهجية ،فالقفز املفاجئ من احلديث
عن حياة الر�سول ،وقيمه ،و�إجالل امل�سلمني له� ،إىل وقائع حديثة
نعي�شها الآن يجعل املبحث غري من�سجم زمنيا ،فكان الأجدر بامل�ؤلف
�أن يطرق هذا املو�ضوع يف ف�صل �آخر.
ي�ح��وي الف�صل ال�ث��اين مباحث ��ش��دي��دة الأه�م�ي��ة ،ت�ت�ن��اول الأ��س��رة
العربية امل�سلمة التي ت�شكل نواة املجتمع ،والأ�سا�س الذي ترتكز عليه
العالقات االجتماعية .فهي تقوم بوظائف متعددة ي�أتي على ر�أ�سها
ا�ستمرارية احلياة ،وتربية الأطفال والنا�شئة على احلفاظ على قيم
املجتمع ووتقاليده و�أعرافه ومرياثه الثقايف .ي�شرح الكاتب الأ�س�س
التي تقوم عليها الأ�سرة امل�سلمة م�ؤكدا قيمها التي تتميز بها عن
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غ�يره��ا م��ن ناحية ال�تراب��ط العائلي الكبري ال ��ذي يتعدى ح��دود
الأ�سرة �إىل منظومة الأقارب ،حيث يتقا�سم �أفرادها احلزن والفرح،
ويتعا�ضدون يف ال�شدائد واملحن .وجند نظرة �إيجابية �إىل �سمات
ح�سنة تتمتع بها العائلة امل�سلمة ،منها اح�ترام ال�صغري للكبري،
حيث تلقى كلمتهم �أذنا �صاغية ُ
وترتم قراراتهم .ويلتفت امل�ؤلف
�إىل نظام الزواج ال�شرعي ومو�ضوع املحارم ،ح�سب ما هو مف�صل يف
القر�آن الكرمي ،لكنه ي�ستطرد ليطرق باب حقوق املر�أة وو�ضعها يف
املجتمع امل�سلم .عادة ما تكون هذه الق�ضية مو�ضوع جدل ونقا�شات
مو�سعة يف الأدبيات الأوروبية التي غالبا ما ترى �أن حقوق امل�سلمات
ن��اق���ص��ة .و ُي���ض��رب امل�ث��ل ع�ل��ى ذل ��ك يف م���س��أل��ة ع ��دم م���س��اواة امل ��ر�أة
بالرجل يف امل�يراث ،وق�ضية عدم االعتداد ب�شهادتها ،ب�شكل م�ساو
للرجل ،يف املحاكم .وهذا ما ي�شري �إليه الكاتب ب�شكل حمايد ناقال
بع�ض االقتبا�سات من املفكرين الأوروبيني ،بيد �أنه يربز يف املقابل
موقف الر�سول الكرمي من امل��ر�أة يف ح�ضه على اح�ترام حقوقها،
و�صونها ،ومعاملتها �أف�ضل معاملة ،ما جعل و�ضعها االجتماعي
متفوقا بح�سناته مما كان عليه قبل الإ�سالم .يتناول امل�ؤلف بال�شرح
م�س�ألة �أخرى مهمة ملخ�صها �أن احلديث عن و�ضع الذكر والأنثى
يف الثقافة العربية الإ�سالمية يجب �أن ي�أخذ باحل�سبان الفروق بني
الرجل واملر�أة على �أ�سا�س الواجبات .فللمر�أة وظائف ينبغي لها �أن
تقوم بها ،وهي تقليديا تخ�ص رعاية الأطفال والقيام ب�أعمال املنزل،
بينما يكون الرجل م�س�ؤوال عن توفري املال ولقمة العي�ش لأ�سرته.
ويف مبحث �آخ ��ر ي�ط��رح ال�ك��ات��ب م���س��أل��ة عملية ت��رب�ي��ة الأط �ف��ال،
وتدريبهم على الإ�سالم ،وهو بذلك يقدم و�صفا حقيقيا على تن�شئة
الأط�ف��ال على حب دينهم وال�سري على ه��داه .وي�صل �إىل ا�ستنتاج
مهم يبني الفرق بني امل�سلمني والأوروب�ي�ين يف الرتبية ،مو�ضحا
�أن �أغلب الآب��اء يف الغرب ي�ب��د�ؤون ،منذ ال�سنوات الأوىل من عمر
�أبنائهم ،بتعليمهم االعتماد على �أنف�سهم واال�ستقاللية ،ويو�صونهم
بالقيام ب�أعمال منزلية ،ويرغبونهم يف اتخاذ القرارات .والغاية من
وراء ذلك تدريبهم على عدم االعتماد على الأهل ب�شكل كامل ،وعدم
التبعية لهم بعد �سن البلوغ .لكن الآب��اء العرب ،وخا�صة الأمهات،
يف�ضلن « كما يقول امل�ؤلف » �أن يخ�ضع الأطفال لهن ،يف حماولة
لربطهم بهن عاطفيا.
ي�ضع امل�ؤلف عنوانا للف�صل الثالث ي�شمل عنوان الكتاب
الرئي�س على النحو التايل« :الإ�سالم ال�سيا�سي املُحارِب  -ت�شريح
اخل ��وف» .ال �شك �أن ه��ذا ال�ع�ن��وان ي��وح��ي بالكثري ،فامل�شكلة �إذن
لي�ست بالإ�سالم كدين رباين ،ولكن مبن يجعل منه حزبا �سيا�سيا،
وي�ستغل ن�صو�صه ،و»يُ�س ّي�سها» مل�صالح دنيوية �أو �أطاريح متطرفة
تثري اخل��وف وجتنح �إىل احل ��رب .وم��ن ال��وا��ض��ح �أن �شادكوف�سكي
يدرك متاما فحوى ر�سالة الإ�سالم القائمة على العدل واالعتدال،
لذلك جنده ي�ضع حتت ذلك العنوان ترجمة ملعاين جزء من الآية
 190من �سورة البقرة ليدلل على �أن الإ��س�لام ينهى عن االعتداء
الل ا َّلذ َ
ِين ُي َقا ِت ُلو َن ُك ْم و ََل َت ْع َتدُوا...
والعدوانَ « :و َقا ِت ُلوا ِف �سَ ِبيلِ َّ ِ
« .يفرد امل��ؤل��ف مبحـثا قيما يحلل فيه م��ا �سُ مي ب�ـ «الالمعيارية
االجتماعية» وم���ص��ادره��ا الدينية ،وح�سب ع��امل االجتماع �إميل
دورك��امي ،وا�ضع هذا امل�صطلح ،تقوم «الالمعيارية» يف حال �ضعف
املجتمع ،وانخفا�ض قدرته على التوجيه الأخالقي لأفراده ،فيغدو
التزامهم باملعايري املجتمعية حمدودا ،وتت�شكل الفو�ضى .ولعل ما
يرمي �إليه �شادكوف�سكي من خالل مفهوم «الالمعيارية» يتلخ�ص
يف �إ�ضاءة جوانب من ال�صدام االجتماعي الثقايف يف البلدان التي

اجتاحتها م��وج��ات التطرف الإ��س�لام��ي ،وال��وق��وف على الأو��ض��اع
ال��راه�ن��ة يف �سوريا وال �ع��راق .على �سبيل امل�ث��ال ي��ؤك��د �أن��ه يف حالة
«الالمعيارية» احلا�صلة يف خ�ضم ال�صراع امل�ستمر يف �سوريا ي�صبح
حتقيق احلاجات الأدنى رتبة �أولية ق�صوى ،وترتاجع القيم العليا
�إىل احل�ضي�ض .يزعم الكاتب �أن املواقف املبطنة القوية املت�أتية من
الت�شدد الديني ميكنها �أن تف�ضي �إىل �صراعات جمتمعية �شديدة
اخلطورة ،وت�صبح م�صدرا لالمعيارية االجتماعية .وتتجلى هذه
املواقف على هيئة �سلوك قائم يف عالقات ممثلي احل�ضارة العربية
الإ�سالمية وال�ع��امل الغربي مب��ا يتعلق بالرموز الدينية .ي�صرح
امل�ؤلف �أن تف�سري القر�آن تف�سريا �صحيحا مهم جدا يف درء كثري من
الت�آويل التي قد تبتعد عن املعنى املق�صود .وي�ؤكد �أن ترجمة القر�آن
�إىل لغة �أخ��رى ميكن معاملتها على �أنها ن�ص م�ساعد يتيح فهم
�آيات الكتاب احلكيم ومعانيها ،لكنها ال تغني عن تدبر القر�آن بلغة
ال�ضاد .وي�ضرب مثال ي�ؤيد به كالمه ذاك��را الن�سخة الإجنليزية
ملعاين ال �ق��ر�آن يف جامع ال�سلطان قابو�س الأك�ب�ر مب�سقط ،حيث
يظهر العنوان مت�ضمنا كلمتي «معاين ال�ق��ر�آن كما يليThe :
 .Meaning of the Glorios Qur’anيبتعد
عن البحث والتحليل النظري �أحيانا ،ليدخل يف تفا�صيل خمتلفة
عن تطبيقات حدود ال�شريعة يف بع�ض املجتمعات امل�سلمة ،لينتقل
ب�ع��ده��ا �إىل ن���ش��اط اجل �ه��ادي�ين و�أع �م��ال �ه��م امل�ت�ط��رف��ة ،والإره � ��اب
والعمليات االنتحارية ،وحماوالتهم ت�سويغها من منطلقات دينية.
وي�ف��رد مبحثا خا�صا مل��ا �سمي ب�ـ «ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة» ،في�صفها
باخلالفة الإرهابية �شارحا املخاطر الكبرية التي متثلها� ،إذ �أنها
مل تقف عند حدود �سوريا والعراق ،بل جاوزتها �إىل �أوروبا ،وبولندا
التي ان�ضم بع�ض من مواطنيها ليقاتل يف �صفوف داع�ش.
يخ�ص�ص ال�ك�ت��اب ال�ف���ص��ل الأخ �ي�ر لتحليل الأزم� ��ة ال �ت��ي �سببها
املهاجرون يف �أوروب��ا على �أ�سا�س مفهوم «الت�سيي�س الأمني» ،وهذا
امل�صطلح ن�ش�أ عما �سُ مي ب�ـ «م��در��س��ة كوبنهاغن» .وق��د ظهرت يف
العالقات الدولية �سيا�سات متطرفة ت�سمح باتخاذ تدابري طارئة،
وا�ستخدام و�سائل ا�ستثنائية ،با�سم الأم��ن ،للتغلب على الأزم��ات.
وي �ب�ين ال�ك��ات��ب �أن ال�ن�ق��ا��ش��ات ال�ف�ك��ري��ة يف ب��ول�ن��دا و�أوروب� � ��ا ح��ول
املهاجرين املنتمني �إىل الثقافة العربية الإ�سالمية �أخ��ذت منحى

�سلبيا ُع�ب ّ�ر ع�ن��ه ب��رف����ض ه� ��ؤالء امل�ه��اج��ري��ن ب�سبب ال�ت�خ��وف من
ثقافتهم التي ت�شكل خطرا كبريا على الثقافة امل�سيحية البولندية،
وعلى ثقافة �أوروب ��ا الليربالية .ي�ؤكد �شادكوف�سكي �أن الدرا�سات
البحثية �أظ�ه��رت ب�شكل وا��ض��ح �أن معظم البولنديني يقفون مع
حكومتهم احلالية التي ترف�ض ا�ستقبال الالجئني على �أرا�ضيها
ح�سب احل�صة ال�ت��ي اق�ترح�ه��ا االحت ��اد الأوروب� ��ي ،وواف �ق��ت عليها
احلكومة ال�سابقة .وي�شرح امل�ؤلف �أ ّن ا�ستطالع ر�أي البولنديني (يف
عام  )2015بخ�صو�ص نظرتهم �إىل الإ�سالم وامل�سلمني� ،أثبت �أنهم
منق�سمون �إىل جمموعتني؛ الأوىل ترى �أن الإ�سالم يرتبط بالعنف
والإره ��اب وع��دم تقبل الآخ ��ر ،بينما املجموعة الثانية ال ت��رى �أن
الإ�سالم مرتبط ب�شكل مبا�شر بالعنف ،ون�صف هذه املجموعة يعتقد
�أن غالبية امل�سلمني ينددون ب��الإره��اب ،ويختلف الن�صف الآخ��ر يف
الر�أي لكن �أكرثه يرى �أن الإ�سالم ي�شكل تربة �صاحلة للإرهاب �أو
التطرف.
يجمل امل��ؤل��ف م��ا تو�صل �إل�ي��ه م��ن ا�ستنتاجات م��ؤك��دا �أن الثقافة
العربية الإ�سالمية ال ميكن عدها وحدة مرتا�صة ،وال ميكن النظر
�إليها على ه��ذا الأ��س��ا���س ،فثمة جماعات �إ�سالمية خمتلفة يف ما
بينها ،بل متناحرة �أحيانا ،تت�صارع حول �شكل الهوية الإ�سالمية
احلقيقية .بيد �أن الأوروب �ي�ين ينظرون �إىل املهاجرين امل�سلمني
ال��واف��دي��ن �إل�ي�ه��م ع�ل��ى �أن �ه��م كتلة واح ��دة م�ت�م��اث�ل��ة ،فيعاملوهم
كممثلني للإ�سالم ب�شكل ع��ام .ويعتقد امل�ؤلف �أن ق�سما كبريا من
الأوروب�ي�ين ي��رون �أن ان�صهار امل�سلمني غري ممكن ،لذلك ترف�ض
جمموعة من دول �أوروربا الو�سطى ،مثل :بولندا وهنغاريا والت�شيك
و�سلوفاكيا ،قبول الالجئني مدعية حماية ثقافتها الوطنية من
الثقافة املغايرة الوافدة .وما ي�ؤخذ على امل�ؤلف �أنه ي�ستخدم دائما
يف حدثيه كلمة املهاجرين بدال عن الالجئني « كما يفعل راف�ضو
الالجئني حتايال على امل�صطلح احلقيقي » وهو بذلك يتغافل عن
الفرق القانوين الكبري بني امل�صطلحني .لقد كان على الدول امل�شار
�إليها �سابقا القبول با�ستقبال الالجئني ،وحمايتهم ح�سب القوانني
الدولية ،علما �أن ح�ص�ص تلك ال��دول منهم �ضئيلة .وثمة �إ�صرار
من الكاتب على ا�ستخدام كلمة «ان�صهار» بدل كلمة «اندماج» التي
عادة ما ُت�ستخدم يف قوانني اللجوء ،وغني عن القول �إن املعاهدات
الدولية ال تطلب من الالجئني االن�صهار ،بل تكفل لهم احلفاظ
على مرياثهم الثقايف .لكن رغم هذه الهنات ،ميكن القول �إن م�ؤلف
«الإ��س�لام» ت�شريح اخل��وف» �سعى �إىل �أن يقدم يف �أطاريحه �صورة
للإ�سالم �أ�شد مو�ضوعية و�أكرث واقعية ،م�شددا على املخاوف التي
�شغلت بال الأوروب�ي�ين من ج��راء ا�شتداد حدة اللغط الكبري الذي
رافق م�س�ألة ال�صدام احل�ضاري بني ال�شرق والغرب.
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