شوال  1441هـ  -يونيو 2020

كلمات من أجل الـ«نحن» الشاملة :نص صريح
في مسألة المسلم لمحمد سمير مرتضى

رضوان ضاوي *

جمتمع متنوع للــ«نحن»
جاء الكتاب اجلديد ملُحمد �سمري مرت�ضى بعنوان« :كلمات من �أجل «نحن» �شاملة :ن�ص �صريح يف «م�س�ألة امل�سلم» ،واختار مرت�ضى لكتابه مفهوم الـ«نحن» ،داللة على الهوية
املتعددة ،وعلى املزيج ّ
اخللق من الدرا�سات الإ�سالمية واالجتماعية والثقافية املقارنة والتجربة اليومية ،يعتمد عليها مرت�ضى لإبراز �صوت امل�سلمني يف �أملانيا .وقد يكون الكاتب
قد ا�ستلهم ق ّوة معار�ضته لل�صور النمطية وامل�سيئة للم�سلمني والالجئني من جتربته الفريدة واملهمة؛ فهو �أملاين يعي�ش ب�أ�صول وجذور م�سلمة حافظ عليها ومل يتن ّكر لها
بو�صفه �أملانيا م�سلما .وهو من �ضمن الأملان امل�سلمني الذين �ساهموا كثرياً وي�ساهمون يف تنمية هذه البالد ،باعتباره فاعال اجتماعيا ومثقفا م�ؤ ّثرا مثل الأملان متاماً.
ويخطط الباحث يف العلوم الإ�سالمية مرت�ضى لتعزيز هذه
الفكرة من خ�لال م�شروع بحثي مدته خم�سة �أع���وام تقوم به
م�ؤ�س�سة «فيلت �إتو�س» التي �أ�س�سها عامل الدين الكاثوليكي هانز
كونغ ،ويهدف لن�شر الفكرة ب�شكل �أكرب يف املجتمع الأملاين بهدف
التخل�ص من التوتر ال�سيا�سي واالجتماعي الذي يهدد بتمزيق
املجتمعات امل�سلمة يف الوقت الراهن� ،سواء يف �أملانيا و�أوروب��ا �أو
يف ال��دول الإ�سالمية .وق��د مت حترير ه��ذا الكتاب ا�ستنادا �إىل
العديد من املقاالت املن�شورة ،وغري املن�شورة ،يف العقد الأخري،
و�أ�صل الفكرة م�شروع كتاب م�شرتك مع الأ�ستاذ مراد هوفمان،
يحتوي على م�ساهمات ذات ال�صلة اجتماعيا .وقد تدارك امل�ؤلف
تعرث امل�شروع ب�سبب وفاة هوفمان �سنة هذا الأمر ب�إدراج مقابلة
مهمة معه حتدث فيها عن �آرائه بخ�صو�ص و�ضعية امل�سلمني يف
�أوروب��ا عامة ،ويف �أملانيا خا�صة ،وق�ضايا االندماج والعن�صرية،
والتطور االجتماعي الذي �ساهم فيه امل�سلمون يف �أملانيا ،وحول
الإ�سالم وال�سيا�سة واحلرية الدينية.
وت�سعى هذه الدرا�سة �إىل ت�شجيع احلوار البناء ،من خالل تناول
ق�ضايا امل�ساجد وم�ؤمتر الإ�سالم وم�ساعي االندماجً ،
ف�ضل عن
الأحكام امل�سبقة جتاه الإ�سالم عند ال�سيا�سيني الأملان التي برزت
بو�ضوح بعد اع��ت��داءات احل��ادي ع�شر من �سبتمرب .ع�لاوة على
ذل��ك ي�شرح الكتاب كيف ومل���اذا يتولد عند امل�سلمني الأت���راك
انطال ًقا من الإق�صاء االجتماعي واالقت�صادي الذي يعي�شونه
�إح�سا�س بالكراهية يعرب عنها يف �شكل ارت��داء الرموز الدينية
والقيام ببع�ض الأعمال اال�ستفزازية.
كما يثري هذا الكتاب من جديد ق�ضية اجلدال القائم يف �أملانيا
ح��ول هويتها العلمانية وتقبلها ل�ل�إ���س�لام بو�صفه ج���زءًا من
املجتمع الأمل��اين ال��ذي يحاول املهاجرون االندماج فيه ،لك ّنهم
ي��واج��ه��ون بع�ض الأ����ص���وات ال��راف�����ض��ة .وك���ان وزي���ر الداخلية
الأمل��اين هور�ست زيهوفر ،قد �أعلن �أنّ «الإ���س�لام ال ينتمي �إىل
�أملانيا» ،بينما رف�ضت امل�ست�شارة مريكل هذه الت�صريحات ب�إعادة
ت�أكيدها على �أنّ الإ���س�لام ج��زء من �أملانيا ،مما �ساهم يف دعوة
الكثري من الفاعلني ال�سيا�سيني الأملان ورجال الدين امل�سيحيني
�إىل الت�سامح والتكافل والتعاي�ش يف جمتمع متما�سك ،ونبذ
مُعاداة ال�سامية ،و�إعطاء فر�صة لالجئني واملهاجرين وامل�سلمني
الأملان.

14

وي��ق��دم لنا الكاتب �آراءه وجت��ارب��ه املُختلفة بخ�صو�ص ق�ضايا
االن����دم����اج وال����ع����داء ل��ل��م�����س��ل��م�ين ،ف��ه��و م���ن �أه����م الأ�����ص����وات يف
ال��ن��ق��ا���ش��ات ال���دائ���رة ح���ول ق�ضايا ال��ه��وي��ة والإ����س�ل�ام� ،سيا�سياً
و�أدب��ي��اً ،واجتماعياً .ويف ه��ذا الكتاب ،يحكي امل���ؤ ّل��ف عن �أملانيا
التي تعي�ش نقا�شات �ساخنة وه�ستريية ع��ن الإ���س�لام ،ويذ ّكر
يف كتابه ،ب�أن �أملانيا ظ ّلت لفرتة طويلة بلداً للم�سلمني :يوجد
اليوم �ستة ع�شر مليو ًنا من الذين ُن�س ّميهم «الأملان اجلدد» ،وهم
�أ�شخا�ص من �أ�صول �أجنبية وم�سلمة هاجروا �إىل �أملانيا �أو �أملان
اعتنقوا الإ�سالم ،واجلميع يحمل جواز �سفر �أملاين .ورمبا من
ح�سن احل��ظ �أن �أملانيا العلمانية تتكون اليوم من م�سيحيني
ويهود وم�سلمني وملحدين وغريهم ،لكن امل�ؤلف يقول �إنه من
البديهي �أن تثري لفظة الإ�سالم النقا�شات ،فقد كان للأجيال
ال�سابقة نقا�شاتهم يف امل�سيحية واليهودية �أي�ضاً ،مع اختالف
مهم اليوم ،وهو وجود خم�سة ماليني مواطن يعتنقون الإ�سالم
يف اجلمهورية االحت��ادي��ة ،يتقلدون منا�صب يف ك��ل الوظائف
احليوية يف �أمل��ان��ي��ا ،وي�شاركون يف النجاح االقت�صادي لأملانيا،
فيجعلون من البلد �أمة للم�سلمني �أي�ضاً ،ففي �أملانيا ال توجد
والي���ة خالية م��ن م�سجد ،وك��ل امل��واط��ن�ين امل�سلمني يقدمون
خدمات للبلد ويحمون �أملانيا بخدمتهم يف اجلي�ش وال�شرطة
واملطافئ ،وعلى �أملانيا �أن تفهم بو�ضوح ،ما الذي حقّقه كل الأملان
جمتمعني ،من م�سلمني وم�سيحيني ويهود وملحدين ،يف هذا
البلد منذ عقود.
يحاول الباحث مرت�ضى �أن يناق�ش معنى �أن يكون امل��رء �أملانياً
وو���ض��ع��ي��ة �أمل��ان��ي��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ن غ�يره��ا ،و���س��ب��ب ال��ت��ه��ي��ي��ج �ضد
امل�سلمني ،وكيف �أن��ه من املفيد التفكري يف مثل ه��ذه املوا�ضيع
وطرح ال�س�ؤال � ً
أي�ضا عن الهوية .لهذا ا�ستعر�ض امل�ؤلف يف كتابه
جوهر القانون الأمل��اين الأ�سا�سي ال��ذي جاء بعد معاناة كبرية
للأملان جراء حربني مدمرتني يف  1918و .1945ولهذا ال�سبب
جمتمع ال��ي��وم ه��و ب�لا ���ش��ك �أك�ث�ر ت��ع��ددي��ة ،ل��ك��ن ي��ت��م تهديده
بالت�شرذم �إىل جمتمعات فرعية ما مل يكن هناك خيط رابط
يوحده حول ق�ضاياه الراهنة .ويعتقد امل�ؤلف �أن نقطة انطالق
د�ستور �أملانيا هي جتربة الأملان امل�ؤملة مع اال�شرتاكية القومية،
فقد �سعى القانون الأ�سا�سي �إىل عدم تكرار هذه الفظائع ،ف�ضم
املجل�س ال�برمل��اين ال��ذي �صاغ الد�ستور م�سيحيون وملحدون

وي��ه��ود دمي��ق��راط��ي��ون وا���ش�تراك��ي��ون ول��ي�برال��ي��ون و�شيوعيون،
وك��ان��وا رغ��م وج��ود وجهات نظر ُمتلفة ،جمتمعني على �أمر
واح��د� :أال تتكرر  .1933وبنية اخلطاب التي ت�ستدعي الثقافة
ال��ي��ه��ودي��ة وامل�سيحية وت�شري �إىل اع��ت��ب��ار امل��واط��ن�ين امل�سلمني
ينتمون �إىل الإمي��ان اخلاطئ ،و�أن��ه ال مكان لهم يف هذا البلد،
بغ�ض النظر ع َّما �إذا كانوا �أملانا �أم ال ،يجعل امل�سلمني ي�شعرون
�أنهم من الدرجة الثانية ،ويدفعهم �إىل هام�ش املجتمع ،يف حني
�أن��ه من ال��واج��ب دفعهم �إىل خلق �شعور باالنتماء �إىل الدولة
الأملانية من خالل احلديث عن مفهوم الـ«نحن» ال��ذي ينتمي
امل�سلمون �إل��ي��ه .ورغ��م وج��ود ارت��ي��اب كبري ب�ش�أن تدبري �أوروب��ا
لهويتها وكيفية التعامل مع التعددية الدينية :كانت �أوروب��ا
دائ�� ًم��ا ق���ارة متعددة الثقافات والأدي�����ان ،وتعطي من��وذج��ا حيا
على �أنه ميكن للنا�س العي�ش يف �آن واحد مع الثقافات والأديان
والهويات واللغات املتنوعة ،و�إذا كانت امل�سيحية امل�ستوردة من
ال�شرق تنتمي �إىل �أوروب��ا واليهودية التي �أ�صلها �أي�ضاً ال�شرق،
ف��ل��م ال ينتمي الإ����س�ل�ام �أي�����ض��ا �إىل �أوروب�����ا؟ وك��ي��ف ن��ح��دد ه��ذا
االنتماء؟
بدون �شرق ال يوجد غرب
يجب �إ ًذا �أال تكون لدى النا�س ت�شنجات مع بع�ضهم البع�ض.
ف���ـ«�أيّ بلد هو ق��ويّ حني يُ�سهم فيه �س ّكانه بق ّوتهم» ،يت ّم فيه
ت�شجيع النا�س على التع ّرف على �أ�شكال خمتلفة من الثقافة
والفن وتبادل اخلربات ،وعليهم امل�ساهمة يف تنميتها .ففي هذا
امل�شرتك� ،أي يف هذه الـ«نحن» يخلق اجلميع معاً امل�ستقبل ،هنا
تكمن الق ّوة حني يت ّم خلق «م�شروع امل�شرتك؛ يعني ك ّل ما هو
تاريخي ،فالـ«نحن» تعلقت بامل�شرتك يف الأمن والرخاء وال�سالم
يف �أملانيا ويف �أوروب���ا م��ا بعد احل��رب العاملية الثانية .وي�ساهم
املهاجر يف تطوير ث��روة البلد ،وكثري من النا�س ذوي جتربة
يف الهجرة هم ج��زء من احلياة العامة ،وه��ذا يعني �أن مفتاح
الإدماج هو التكوين .ومن ي�ستفيد من التكوين ميكن �أن مينح
�شيئاً لأملانيا.
ال�س�ؤال عما �إذا كان الإ�سالم ينتمي �إىل �أوروب��ا ،هو تعبري عن
ال�صعوبة احلالية ال��ت��ي ت��واج��ه ال��غ��رب م��ع جمتمعه .فما دام
ال��غ��رب م�صم ًما على ادع���اء ماهوية العقل واحل��ري��ة ،ال ميكن
للإ�سالم �أن ي�ساهم يف �أملانيا �أو ينتمي �إليها ،فالغرب يدعي
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�أن �صورة الإ�سالم اخليالية هي �صورة للثقافة املعادية للغرب،
وهذا يعني �أن عمل و�إجن��ازات الفال�سفة والعلماء امل�سلمني قد
َّ
مت قربها يف �شريعة التعليم الغربية :و�إذ مل يكن هذا ممكنا،
فقد جل�أ الغرب �إىل تبديل الأ�سماء الإ�سالمية والعربية للعلماء
واملفكرين والفال�سفة وجعلها التينية :فمن يدخل اليوم �إىل
�صيدلية با�سم  Avicennaلن يعرف �أبداً �أن وراء هذا اال�سم
الفيل�سوف والطبيب العربي امل�سلم ابن �سينا ،ال��ذي تدين له
�أوروب���ا ب�صنع ال���دواء والأق��را���ص وك��ان��ت ق���راءة قانونه الطبي
عمال �إجبار ًيا يف التكوين الطبي الأوروب��ي حتى القرن ال�سابع
ع�شر .كما �أن هناك فر�ضية تقول �إن النه�ضة وال�شكل املبكر
للتنوير الأوروبي قد بد�أ مبا�شرة بوا�سطة الفل�سفة الإ�سالمية
وغ�ير مبا�شرة بوا�سطة امل���ؤ���س�����س��ات التعليمية الإ���س�لام��ي��ة يف
�أوروبا .وبف�ضل الفيل�سوف الفارابي و�ضع امل�سلمون العلم فوق
الالهوت ومهدوا الطريق للتنوير املبكر يف العامل الإ�سالمي،
ومت تدري�س فل�سفة ابن ر�شد يف اجلامعات الأوروبية يف باري�س
و�أوك�سفورد و�أ�صبحت �أفكاره من الأطروحات املركزية للتنوير
الأوروبي .فكيف ال ميكن �أن يعتقد الأوروبيون �أن تعريف كانط
للتنوير �إمن��ا هو �صدى لتنوير الغزايل بالنظر �إىل ما قدمه
الغزايل يف كتابه «مدخل ال�سلوك»؟ وقد اعترب الأملان احل�ضارة
الإ�سالمية الأك�ث�ر تقدما وث���راءً ،والأك�ث�ر تغلغال يف الثقافة
الأوروب��ي��ة يف الع�صور الو�سطى ،وقد ُوجِ ��دت نقو�ش قر�آنية يف
الكنائ�س ،ح�سب املتخ�ص�صة يف الإ�سالميات �آين م��اري �شيمل،
وحتى ر�سالة كانط اجلامعية ب��د�أت بالب�سملة .وبينما تتذكر
�شيمل الآثار العميقة للفل�سفة الإ�سالمية يف التاريخ الأوروبي،
ال بد �أن ننتبه �إىل �أن الهدف فيما بعد هو احلفاظ على �أدوات
ت�ساعد الأوروب��ي�ين يف درا�سة العدو ،دون التخلي عن متثالته
ب��و���ص��ف��ه ع����دوا ،يف ح�ين وح����دت ال�����ص��ورة ال��ع��دائ��ي��ة ل�ل�إ���س�لام
املثقفني اجلدد يف الغرب ،فتنكروا لإجنازات املفكرين امل�سلمني،
واعتربوهم جمرد ناقلني للرتاث اليوناين يف �أح�سن الأحوال.
«نحن» املتنوعة
مي��ر امل�سلمون ال��ي��وم ب��ف�ترات ع�صيبة� ،إذ ال تريد االع��ت��داءات
على امل�ساجد �أن تنتهي ،رغ��م ذل��ك �أملانيا اليوم هي بلد النا�س
املختلفني .للأ�سف يف �أملانيا يطالب الكثريون بهيمنة ثقافة
م�سيحية رائ���دة على �أي هوية يهودية �أو �إ�سالمية ،ب��دال من
حرية تنوع �سبل احلياة وبدال من الثقافة العلمانية يف القانون
الأ�سا�سي ،ذلك �أن اختزال النا�س يف انتمائهم الديني الذي مل
يعلنوا حتى عنه بعد �أو �إذا ما كانوا فعال متدينني يخترب حقيقة
مثلنا يف احلرية وتقرير امل�صري .وقد �سعى اجليل الثاين من
امل�سلمني �إىل م�ستقبل �أف�ضل له ولأطفاله من خ�لال التقدم
االجتماعي من خالل التعليم.
ويقدم الباحث تعريفا لالندماج على النحو التايل :االندماج
يعني جتديد ال��ذات من خ�لال قيام ال�شخ�ص با�ستيعاب �شيء
جديد .وهو �إذن �شيء يتم التفاو�ض عليه على قدر امل�ساواة من
قبل الطرفني على �أ�سا�س ما ال جدال فيه :القانون الأ�سا�سي.
�إن عمليات احلوار مل تكن يوما خالية من ال�صراع ،واملواطنون
امل�سلمون هم مواطنو �أملانيا ،وطاملا يتحدث احلوار ال�سيا�سي عن
امل�سلمني �سيبقى امل�سلمون هم الآخرين ،ويجب االنتباه �إىل �أنه

ال الكتاب املقد�س وال القر�آن له �أولوية يف �أملانيا ،بل الأولوية
للقانون الأ�سا�سي ال��ذي يقول �إن �أملانيا تعي�ش يف دميقراطية
علمانية ت��ع�ترف ب��ال�ثروة الأخ�لاق��ي��ة ل�ل�أدي��ان عن�صرا لبناء
الدميقراطية .وامل�سلمون جزء من هذا املجتمع فتكون املحا�سبة
لي�س على املعتقد ولكن على امل�شاركة امل�شرتكة يف العمل �ضمن
جم��ت��م��ع �إن�����س��اين ،ف��ك��ل الأمل�����ان م��ل��ح��دون وم�����س��ي��ح��ي��ون وي��ه��ود
وم�سلمون ينتمون �إىل ال��ـ «ن��ح��ن» واح����دة؛ «ن��ح��ن» امل�سلمون
جزء من هذا املجتمع� ،إنها نحن االجتماعية التي ينتمي �إليها
جميع الأمل��ان ،والتنوع يف �أملانيا يخلق توترا �سلبيا فقط عندما
ال تكون قد �شيدت ثقافة متنوعة ب ّناءة ولكن حيث يحدث ذلك
ف�إن املجتمع يتم �إثرا�ؤه بدوافع وحوافز جديدة تزيد من تعزيز
وتوحيد الدميقراطية يف �أملانيا .ولكن لأن النقا�ش ال يرتاوح
حدود الأنتم والنحن ،على الأملان كمواطنني التعامل مع امل�شاكل
احلقيقية يف ه��ذا البلد؛ فالتظلمات يف جمتمع �أملانيا ت�شكل
حتديا للجميع� :سواء للبي�ض �أو لل�سود �سواء �أكان �أ�صليا �أم ذا
خلفية مهاجرة� ،سواء م�سيحيا �أم م�سلما �أم ملحدا �أم يهوديا.
حمادثة بناءة عن الإ�سالم :مراد فلفريد هوفمان
كان م��راد فيلفريد هوفمان ( )2020 -1931دبلوما�سياً وكاتباً
�أملانياً .اعتنق هوفمان الإ�سالم عام  .1980وقام بت�أليف العديد
م��ن الكتب ع��ن الإ���س�لام ،وه��و �أح��د املوقعني يف «م��ب��ادرة كلمة
���س��واء» ،الر�سالة املفتوحة لعلماء امل�سلمني للقادة امل�سيحيني،
ت��دع��و �إىل ال�����س�لام وال��ت��ف��اه��م .ي��ذك��ر الأ���س��ت��اذ ه��وف��م��ان �أنّ من
�أ���س��ب��اب حت��ول��ه �إىل الإ����س�ل�ام ول��ع��ه ب��ال��ف��ن الإ���س�لام��ي ،ويعلق
هوفمان على �إثارة الكاتب للق�ضايا الراهنة يف �أملانيا ب�أ َّن الأملان
قد �شهدوا يف ال�سنوات الأخ�يرة موجة رف�ض للم�سلمني ،ومت
�إن�شاء منتديات على الإنرتنت لتعزيز التحري�ض �ضد امل�سلمني.
ميكن للمرء �أن يقول �إن القوالب النمطية املعادية لل�سامية
قد انتقلت ب�شكل متزايد �إىل امل�سلمني ،و�أن العن�صرية املعادية
للم�سلمني ال حتدث على هام�ش املجتمع ،ولكنها تنت�شر اليوم
يف و�سط املجتمع ككل .ويرى هوفمان �أن الأ�سباب معقدة جدا،

و�أن اللوم يقع على كال اجلانبني .فغالبية امل�سلمني يف �أملانيا هم
�أت���راك .ومعظمهم ما زال��وا غري م�ستعدين لالندماج ،وردود
فعل امل�سلمني على ه��ذه احلمالت العدائية طبيعية�« :أن��ت ال
تريدين ،ح�س ًنا� ،أنا ال �أحبك � ً
أي�ضا .تقول �أنا خمتلف ،ح�سنا� ،أنا
خمتلف» .ويثمن هوفمان عمل امل�ساجد ،فيقول �إن الأئمة فقط
هم القادرون على التغلب على خوف املُ�سلمني.
�أطروحات امل�ؤلف يف حرية الدين
يختم امل�ؤلف كتابه ب�إعداد جمموعة من التو�صيات يف مو�ضوع
حرية التدين ،فيقول �إن احلرية الدينية ت�شمل احلق يف اعتناق
ال��دي��ن ،واحل���ق يف التعبري ع��ن املعتقد م��ن خ�لال امل�لاب�����س �أو
ال���رم���وز .وي��ج��ب �أن تت�ضمن احل��ري��ة ال��دي��ن��ي��ة تقبل ال��دول��ة
التعددية للطوائف الدينية ،طاملا �أنها ت�ستند �إىل الد�ستور،
و�أن تعامل الدولة مع الأديان على قدم امل�ساواة ،ذلك �أن الدولة
التعددية ت�ساعد جميع املواطنني يف احل�صول على املزيد من
احلقوق وال�سالم واملزيد من احلرية ،و�أن املجتمع املتدين يعطي
جهات فاعلة مدنية ملتزمة �سيا�سياً بعامل �إن�ساين وعادل.
وع��ل��ى ع���ادة ال��ب��اح��ث مرت�ضى يف ت��ق��دمي��ه ل�����ش��ه��ادات مفكرين
متخ�ص�صني يف الق�ضايا التي يتناولها يف م�ؤلفاته ،و�إ�ضافة �إىل
�شهادة الأ�ستاذ مراد هوفمان ،يذكر الباحث �أن ال�صحفي هارالد
مارتن�شتان قد تناول بذكاء النقا�شات احلالية للإ�سالم يف مقالة
ل��ه يف جملة ت�سايت ،وكتب ب���أن جمموعة �أ�شخا�ص تعي�ش يف
�أملانيا ،تنتمي �إليها ،واجلميع ي�ساهم وي�شكل بطريقة �أو ب�أخرى
الثقافة .كما يدعو ال�صحفي �إىل جتنب العن�صر ّية التي كانت
من املحظورات يف �أملانيا ،وعلى املجتمع الأملاين اتباع ا�سرتاتيجية
خمتلفة من �أجل مواجهة املا�ضي ،وتلك الإ�سرتاتيجية مت ّثلت
ب�شكل ع��ام يف مبد�أ التع ّلم من �أخطاء املا�ضي؛ يف التعامل مع
امل�سلمني .ف�أملانيا تعي�ش على �أعتاب حت ّول كبري ،ويجب �أن ُتر�سم
الطريق اجل ّيدة للم�سلمني كي يتم ّكنوا من امل�ساهمة الف َّعالة مع
الأملان يف بناء الدولة الدميقراطية .وكان الباحث الأملاين امل�سلم
من �أ�صول �إيرانية نافيد كرماين ،قد تطرق يف كتابه بعنوان
«م���ن «ن���ح���ن»؟� :أمل��ان��ي��ا وم�����س��ل��م��وه��ا») (2009ق��د ع��� ّرف مفهوم
«نحن» ب�أن يفهم املرء ثقافيا اجلديد الذي ميكن للمواطنني
بنا�ؤه معاً ،ويتعلق الأمر � ً
أي�ضا بت�شييد جمتمع متعدد الثقافات،
يعرتف ب����أ َّن الإ���س�لام عن�صر م��ن «ن��ح��ن» .وه��و بهذا التعريف
يتفق مع �أطروحة م�ؤلف هذا الكتاب مو�ضوع هذه املراجعة.
----------------------------------------------•الكتاب :كلمات من أجل مفهوم الـ«نحن»
الشاملة :نص صريح في «مسألة المسلم».

•الكاتب :محمد سمير مرتضى

•دار النشر :تريديسيون ،أبريل 224 /2020
صفحة.

•اللغة :األلمانية.
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