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 أوربة اإلسالم أم أسلمة أورواب؟
في واحد من أهم المواقع الجغرافية على نهر الدانوب يقف المركز اإلسالمي في فيينا 
مطاًل بشموخ على القسم الشمالي من المدينة. الصالة في مسجد المركز تبعث على الراحة 

ونوافذ المركز الواسعة تأخذك إلى نهر متدفق بانسياب، وحدائق غناء، والسكينة، كيف ال 
 ومدينة رشيقة، وصمت مهيب ال يقطعه سوى تغريد الطيور.

لماذا تجول بخاطري اآلن ذكريات الصالة في ذلك المسجد الفقير في مدينة أغرا بالهند، 
والبعوض من على  حين كان المصلون يجاهدون في كل فريضة ونافلة أن يطردوا الهائمات

 وجوههم في حي إسالمي معتق بعطن القرون الماضية.

انتزع نفسي من ذكريات الهند فأعود إلى مسجد فيينا، فالتقي في أحد جنباته بشيخ من 
علماء األزهر من الذين أمضوا في العمل الدعوي نحو ربع قرن متنقال بين ألمانيا والنمسا. 

ل "هل تعلم أن أوربا ستتحول إلى قارة مسلمة في غضون بابتسامة نقية بادرني الشيخ بالقو 
 عشرين عاما؟

بعد يومين وفيما يشبه المصادفة، نشرت وسائل إعالم غربية تقريرا عن اإلسالم مفاده أن 
حركات اليمين األوروبي والمؤمنين من المسيحيين يخشون أن تتحول أوربا إلى قارة مسلمة في 

 .2025المسلمين من نصف سكان القارة بحلول عام أقل من عقدين حين ستقترب نسبة 
السر في تلك الزيادة يأتي من تقارير صحفية تقول إن المسلمين يتمتعون بقوة ديموغرافية 
تتميز بمعدالت إنجاب عالية فضال عن نسب شبه ثابتة من التدفق على القارة األوروبية 

 بوسائل عدة )مشروعة وغير مشروعة(.
عدل النمو السكاني لدى المسلمين تستند تلك التقارير إلى إحصائيات علمية تقول إن م

% لدى األوروبيين نتيجة 1.5% سنويا في مقابل معدل ال يتجاوز 3% و2.5يراوح بين 
تناقص معدالت اإلنجاب المرتبط بالحياة العلمانية العصرية القائمة على تأجيل اإلنجاب حتى 



االكتفاء بطفل أو  الشبع تماما من الحياة الجنسية في سن الشباب، وحين يبدأ اإلنجاب يتم
 .طفلين

يحمل إليك التجوال بين المدن األوروبية الكبرى مثل فيينا وبرلين وفرانكفورت شعورا 
متفائال بحجم تفاؤل الشيخ األزهري. فالمحجبات في كل مكان، يمشين على مهل، يشترين 

في نمو الخضر والفاكهة، أو يتنزهن مع أطفالهن وأزواجهن، المساجد والمراكز اإلسالمية 
وازدياد، واللغتان العربية والتركية حاضرتان في المراكز التجارية، ال شيء ينتقص من آمال 

 المسلمين المتفائلين أو يلطف من مخاوف القوميين والمسيحيين.
لكن فيما وراء هذه المشاهد المفردة، وفيما وراء التقارير الصحفية يتساءل المرء ماذا 

 لمين في أوروبا؟تقول الحالة الحقيقية للمس
 نيوكولن إلى البارد نهر من

حين تراجع التقارير الصحفية األوروبية يدهشك كيف يقبل هؤالء الصحفيون تمرير تلك 
المعلومة التي تقول إن أوروبا ستتحول خالل عقدين إلى قارة مسلمة، حين يصل المسلمون فيها 

 من إجمالي سكان القارة. %4%، هذا على الرغم من أنهم اليوم ال يمثلون سوى 40إلى نسبة 
فعدد المسلمين في أوروبا يبلغ نحو عشرين مليونا وعدد سكان االتحاد األوروبي يتجاوز 

 خمسمائة مليون.

تأتي الخدعة من مقارنة نسبة األجانب والمسلمين إلى سكان بعض المدن الكبرى. 
%، وألن المسلمين مميزون في 30فمدينة مثل فرانكفورت يصل عدد السكان الوافدين فيها إلى 

م )خاصة الحجاب( ينتقل للمراقب/الصحفي شعور مفاده أن المدينة تتجه نحو "األسلمة"، ملبسه
هذا في الوقت الذي ال يزيد فيه عدد المسلمين في ألمانيا عند أعلى التقديرات عن خمسة 

 % من إجمالي عدد السكان.7ماليين مسلم يشكلون في أقصى تقدير نحو 

برلين وكنت حريصا على زيارة الحي  توجهت في الشهر الماضي لزيارة مدينة
"اإلسالمي" في تلك المدينة، أقصد منطقة "نيوكولن" التي يتركز فيها المهاجرون العرب واألتراك 

 وتكاد تكون منطقة مغلقة عليهم.



نيوكولن هي المنطقة الثانية التي دوما ما يحذر األلمان بعضهم من التوجه إليها إلى 
حولت )رغم توحيد المدينة( إلى منطقة متأخرة تسكنها فئة من جانب برلين الشرقية التي ت

 أصحاب الدخول المنخفضة ويعيشون حياة متدنية مقارنة ببرلين الجنوبية والغربية.

مهما قرأت من تقارير عن حال المهاجرين العرب في ألمانيا لن تشعر بصدق الكلمات 
الحي. ربما تسوقك األقدار للتعرف  وقسوة الحال كما ستنقله إليك كلمات المهاجرين في ذلك

على أسر هاجرت من لبنان من منطقة نهر البارد بعد االشتباكات الدموية التي دارت عام 
يعيشون على منحة من الحكومة األلمانية تكفيهم للبقاء فقط عند خط الفقر، آخرون  2007

لكنها طردته من جاؤوا من المغرب العربي بحثا عن فرصة عمل، شاب مصري تزوج ألمانية 
 عش الزوجية بعد أن فشل في الحصول على عمل.

صحيح أن هناك أسرا مستقرة ونماذج ناجحة ومشاركة في المجتمع األلماني لكنها ال 
 .تشكل الصورة العامة وال يمكنها التغطية على المشكالت التي يعانيها هؤالء الالجئون 

ى القارة المسلمة بحلول عقدين. تتعجب حقا كيف يمكن تحويل ألمانيا أو أوروبا إل
 حسبك فقط أن تأمل في أن ينصلح حال هؤالء المسلمين عند الحد األدنى من متطلبات الحياة.

حين تنهي زيارتك في نيوكولن سيسهل عليك التفريق بين المسلمين العرب والمسلمين 
تأثيرا مثل البناء األتراك، العرب أنفسهم يحسدون األتراك على تغلغلهم في قطاعات عمل أكثر 

والتشييد والصناعة إلى جانب التجارة. يتكاتف األتراك معا بدرجة أكثر تنظيما من العرب، 
وييدون استعدادا أكبر لالندماج في المجتمع األوروبي وأغلبهم يعيش من دخل عمله وليس من 

 إعانات البطالة واللجوء.
  الخوف صناعة

يحمل عنوان وضعت مجلة النيوزويك غالفا  2009يوليو/تموز  20في عددها الصادر في 
 على المسلمين الستيالء الزائفة "المخاوف هو الفرعي العنوان وكان ،Eurabia أسطورة يوريبيا

 أوروبا".



 الكامل االسم كتابة من فبدال بالكلمات، اللعب من نوع Eurabia مصطلح
 الجزيرة "شبه كلمة لصالح الكلمة من الثاني النصف حذف تم Europe ألوروبا
 األوروبية. للقارة السلفية األيديولوجيا غزو إلى إشارة في Arabia العربية"

وصكته جيزل ليتمان الباحثة اليهودية البريطانية  2005ظهر المصطلح ألول مرة عام 
)من يهود مصر قبل الثورة( التي كرست وقتا طويال من حياتها البحثية في التخويف من 

األوروبية من تنامي "الفاشية اإلسالمية"، اإلسالم في أوروبا واألخطار التي ستصيب الحضارة 
وقد نشرت في سبيل ذلك عدة مؤلفات تتناول حياة المسيحيين واليهود في العالم اإلسالمي 
)وخاصة كتاب عن أهل الذمة( وحياة المسلمين في العالم المسيحي )وخاصة كتابها الذي يحمل 

 عنوان يوريبيا(.

د وليام أندرهل يسبح ضد التيار ويفند المخاوف التقرير الذي قدمته النيوزويك من إعدا
المفتعلة التي تستحضر من التاريخ الغزو اإلسالمي ألوروبا في كل من معركة بواتيه )بالط 

م حين كانت الجيوش اإلسالمية على أعتاب باريس، وحصار فيينا عام  732الشهداء( عام 
 أوروبا. حين كان األتراك يهيمنون على مصير جنوب شرق ووسط 1683

يكذب التقرير االدعاء بأن ما يحدث اآلن من "غزو صامت" للمهاجرين المسلمين 
 سيحيل القارة إلى سيطرة اإلسالميين خالل نصف القرن المقبل.

نجحت تلك المخاوف في تغذية الحركات واألحزاب اليمينية المتطرفة التي تستهدف 
% من سكان إسبانيا وألمانيا يحتفظون 50المسلمين. وأفادت استطالعات الرأي بأن أكثر من 

% من أصوات 17بمشاعر سلبية ضد المسلمين، ونجح الحزب اليميني الهولندي في اقتناص 
الناخبين في االنتخابات البرلمانية األخيرة بفضل تسلحه بشعارات معادية لألجانب، كما ضاعف 

عادية لإلسالم التي روجها بين الحزب النمساوي القومي مقاعده البرلمانية بعد الشعارات الم
 .الناخبين



النتيجة التي وصلت اليها الحكومات األوروبية بعد هذه التغيرات في الخريطة االنتخابية 
 هو التشديد على وقف الهجرة من العالم اإلسالمي وعرقلة انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي.

دها مجلس االستخبارات القومي يعود وليام أندرهل في تقريره إلى الدراسات التي يع
بالواليات المتحدة، ينشغل هذا المجلس بحالة المسلمين في أوروبا اعتقاًدا بأن تطورات هذه 
الحالة ستنعكس حتما على الواليات المتحدة، على غرار ما تم ترويجه من أن أحداث سبتمبر تم 

 التخطيط لها في ألمانيا.

قصى زيادة يمكن أن يحققها المسلمون في أوروبا يشير التقرير االستخباراتي إلى أن أ
مليون نسمة  38خالل العقدين المقبلين لن تتجاوز ضعف وزنهم الحالي، حيث سيبلغ عددهم 

 % من سكان القارة األوروبية.8وحينها لن تتجاوز نسبتهم  2025عام 
ا وزًنا صحيح أن الرقم يبدو مع ذلك كبيًرا، فنحو أربعين مليون نسمة يمكن أن يشكلو 

ديموغرافًيا وسياسًيا بالغ التأثير، لكن المفتاح األساسي في تحريك هذه الكتلة هو درجة التنظيم 
السياسي، واالئتالف في اتحادات فاعلة، واالتفاق على موقف إسالمي موحد. وهذه كلها 

عرقية. اعتبارات بعيدة عما يعيشه المسلمون اليوم في أوروبا منقسمين إلى انتماءات طائفية و 
فضال عن أن الرموز اإلسالمية في قطاعات االقتصاد والسياسة والفن والصناعة تكاد تكون 

 معدومة.
 األوروبي اإلسالم

نعود إلى المركز اإلسالمي في فيينا فنلتقي امرأة أميركية تأتي كي تعتنق اإلسالم بصحبة 
زوجها التركي، قبل أن تنطق بالشهادتين توجهت الزوجة الشابة بعدد كبير من األسئلة إلى 

المسؤولين في المركز عن الحياة الدنيا واآلخرة، ولباس المرأة المسلمة، وكيف يكون المرء مسلما 
أوروبيا ملتزما؟ حين سألها بعض القائمين على المركز لماذا لم تتوجه بداية بهذه األسئلة إلى 

 زوجها المسلم, فأجابت إنه اعترف لها أنه ال يعرف عن اإلسالم شيئا؟

اقف السابقة يعثر بعض المراقبين على ما يسمونه "أوربة اإلسالم" أو حين تتكرر المو 
صبغه بصبغة العلمانية األوروبية في إشارة إلى تراجع ارتباط المسلمين في أوروبا بدينهم 



خاصة من أبناء الجيل الثالث نتيجة االنخراط في الحياة األوروبية و"امتصاص" العلمانية 
 األوروبية لهويتهم.

إذن يركز على طرفي النقيض: المتحررين من المسلمين الذي "ذابوا" في اإلعالم 
العلمانية األوروبية، والمتشددين الذين يحلمون بتحويل أوروبا إلى خالفة إسالمية جديدة حيث 
تمثل برلين وباريس "دار هجرة" مثلها مثل "يثرب" قبل أن تصبح نقطة انطالق دولة اإلسالم 

 العظمى.

بين طرفي النقيض يسميها بعض الباحثين من أمثال بسام طيبي "اإلسالم الطريق الثالث 
األوروبي" ذلك اإلسالم الذي يزاوج بين الحفاظ على "أسس" الدين لكنه "يتمثل" منجزات 
العلمانية األوروبية ويتخلص من تلك المفاهيم "الصحراوية" المرتبطة بإقامة الحدود وشحن 

 الناس نحو الجهاد.
طيبي بأن مصطلح "اإلسالم األوروبي" قد نشأ على يديه في العقدين يحاجج بسام 

األخيرين، غير أن المتابعة التاريخية لهذا المصطلح تؤكد ظهوره قبل أكثر من قرن من الزمن 
حين حاول المسلمون التتر في القيصرية الروسية صياغة حالة من التعايش بين اإلسالم 

سالم الروسي" التي تطورت على يد إسماعيل كسبرالي إلى والمسيحية الروسية تحت عنوان "اإل
 .""اإلسالم األوروبي

المصطلح منذ البداية يفترض أننا إزاء "نسخ" مختلفة من اإلسالم: مصري ولبناني 
وهندي وماليزي ومغربي وأميركي... إلخ. ويستمد المصطلح حجته من القول بأن التاريخ 

تعاطي الشعوب مع مبادئ اإلسالم وطرق ممارسته الثقافي لكل إقليم يؤثر على طريقة 
 واالستجابة ألطيافه الفكرية ضمن ما يعرف باسم "رواسب المعتقدات السالفة".

في الختام ال يمكن القول إن حالة المسلمين في أوروبا اليوم يمكن اختزالها في صورة 
ة ضاربة، إذ إن كافة هذه واحدة: إيجابية أو سلبية، وال يمكن القطع بأنهم أقلية مهمشة أو قو 

 التوصيفات متداخلة، بعض منها يخالف الحقيقة وبعض منها على صواب.



الذي سيفيد المسلمين حقا هو أن يتحولوا من كونهم "ظاهرة تستحق الدراسة" إلى "العب 
  أساسي" في الحياة األوروبية، على المستوى العلمي والثقافي والمواطنة، ولهذا حديث آخر.
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 حبثًا عن اإلسالم يف اجملر
على مقربة من مبنى البرلمان الوطني بالضفة الشرقية لنهر الدانوب أنهيت جولة 
استطالعية للعاصمة المجرية بودابست. دفعني الجوع والتعب إلى اختيار أول مطعم يقابلني. 
من بين الفتات متنوعة ألطعمة مجرية وأميركية شدني مطعم عربي يحمل اسم "ملك الفالفل"، 

ولتي تذكرت عهًدا كنت قد قطعته على نفسي أال أدخل تلك المطاعم بعد أن جلست إلى طا
التي تحمل أسماء المشكالت النفسية والسياسية التي نحملها معنا في المهجر على شاكلة 

 "إمبراطور" البيتزا، و"برنس" الشاورما، وكباب "الزعيم".

ال بأس.. لم يعد ما أن تعرف على مالمحي العربية حتى قابلني البائع العربي بجفاء، 
تضيرني اآلن تلك المقابلة العبوس، فقد فهمت السبب من أسفار وخبرات سابقة. عليك أن 
تتحمل ذلك الجفاء لخمس دقائق إلى أن يتأكد "شقيقك" العربي أنك لم تأت حامال إليه مشكلة أو 

 "ورطة".

قات، أو عادة ما تكون "الورطة" إلحاًحا في طلب عمل، أو ترتيب اإلقامة بدون نف
 التعامل مع السلطات المحلية، أو طلبا للمال لشراء تذكرة العودة إلى الوطن بعد انسداد السبل.

مازن الذي سرعان ما أسلم نفسه لرغبة  نجحت الدقائق الخمس األولى في طمأنة البائع
ا الحكي عن تجربته القاسية. ترك مازن وطنه هربا من ثنائية البطالة واالستبداد ودفع كل م

يملك لسمسار تهريب الجئين. كانت الوسيلة سيارة نقل خضراوات متجهة من تركيا إلى أوروبا، 
 دفن المهرب مازنا بين أقفاص الخيار والطماطم مع التشديد عليه أال يتحرك خطوة من مخبئه.

بعد أسبوع من سفر السيارة عبر جنوب شرق أوروبا وصوال إلى وسط القارة، تمكن 
لحدود المجرية من العثور على مازن بين األقفاص، كانت صحته قد تدهورت المفتشون على ا

لدرجة بالغة. بقي مازن في المستشفى شهرين بين الموت والحياة، وحين أفاق خضع لعدد من 
 التحقيقات إلى أن سمحت له السلطات المجرية بوثيقة إقامة في المجر.



أحزان مازن وودعته مستأنفا  بمزيج من األسى واألسف ابتلعُت لقيمات طعامي مع
رحلتي، متمنيا أن يمنحه هللا العزم في مواجهة مشكالته الكثيرة، وفي مقدمتها تعلم اللغة 
المجرية، وا عادة بناء مستقبله، واختيار زوجة تفهم تعاليم دينه اإلسالمي، ثم الحفاظ على هويته، 

 أو باألحرى ما تبقى منها.
  الماضي مفتاح الحاضر

ابض، لن يكفيك شهر من التجوال الجاد بين بودابست عاصمة المجر وقلبها الن
المتاحف والكنائس والشوارع والمسارح واألزقة حتى تقف على كافة تفاصيلها، هذا إن أردت 
التدبر والتأمل ولم تكن رغبتك فقط أن تمر على المدن فتوقع في دفاتر الحضور وتعود إلى 

 ."األصحاب فتقول "كنت هناك

عاصمة المجرية البد أن تبدأ من كنيسة ماتياس التي المحطة األولى للتعرف على ال
يعود تاريخها للقرن الثالث عشر الميالدي. داخل الكنيسة قد تجذبك األسقف المصممة على 
طراز الفريسكو والتشكيالت المختلفة للتصميم القوطي واللوحات الزيتية المبهرة لقصص ومواقف 

 من اإلنجيل، رسمت على طراز عصر النهضة.

الذي سيلفت انتباهك حقا أن هذه الكنيسة حولها األتراك خالل حكمهم الذي دام  لكن
سنة إلى مسجد جامع. احتفظ األتراك بكل شيء في الكنيسة ولم يعدلوا في الداخل  160نحو 

أو الخارج سوى موضع المحراب والقبلة. ومن ثم كانت المهمة سهلة على المجريين حين أعادوا 
 نيسة بعد "طرد" الغزاة.تحويل المسجد إلى ك

العمارة المسيحية هي المعلم األساسي للمدينة، وكتب اإلرشاد السياحي ستدلك على 
كنائس مختلفة الفرق والمذاهب، وستجمع كافة المصادر السياحية المطبوعة والمرئية على أن 

لمعابد اليهودية تهمس في أذنيك أال تفوتك زيارة ثاني أكبر المعابد اليهودية في العالم، وأكبر ا
 في أوروبا أال وهو "سيناجوج بودابست".



في نهاية التجوال ستقلب كفيك وأوراقك، فالعمارة اقتبست من الفن اإلسالمي الكثير، 
والكنيس اليهودي ليس سوى نسخة طبق األصل من مسجد بمئذنتين. صحيح أن بعًضا من 

لباروكي، لكن كثيًرا من المعمار العمارة بنيت وفق الفن القوطي وعصر النهضة والتصميم ا
سالمية.  يحمل بصمات شرقية: بيزنطية وتركية وا 

وسط هذا الزحام ستندهش حقا كيف ال تعثر على أية معالم إسالمية في مدينة تحكي 
، 1699و  1541صفحاتها عن الفترة اإلسالمية التركية حين حكم اإلسالم المجر بين عامي 

أقيمت خالل تلك الفترة الطويلة قبل أن تزال وينالها التدمير  ولك أن تقدر عدد المساجد التي
 بعد أن استعاد الصليب هيبته من جديد.

على بعد نحو ساعة من مركز المدينة، وبعيدا عن أية معالم سياحية يقع المركز 
اإلسالمي لمسلمي المجر في ضاحية "كيلينفولد"، بناية من ثالثة طوابق بال قباب أو مآذن وال 

ن تمييزها عن أية عمارة سكنية مجاورة. الصورة النمطية عن المسلمين هنا أنهم أقلية يمك
ماليين،  10مسلم في بلد تعداده  30.000هامشية ال وزن لها، حيث ال يزيد عددهم عن 

ويمكن تقسيمهم إلى فئتين، الوافدين من العرب والترك والبلقان وجنوب آسيا، وهؤالء يمثلون 
 %، والمجريين الذين اعتنقوا اإلسالم ويمثلون النسبة الباقية.90األغلبية بنسبة 

في المركز اإلسالمي التقيت سلطان شولوك، وهو شاب مجري في نهاية العقد الثالث 
من عمره، يعمل في المجال االقتصادي، اعتنق اإلسالم حين كان في المرحلة الجامعية بعد 

 رحلة بحث وقراءة انتهت إلى ديانة التوحيد.

يشغل شولوك منصب رئيس هيئة مسلمي المجر، ولديه وعي كبير بآمال وآالم المسلمين 
في الغرب بشكل عام. يلخص شولوك أهم آالم المسلمين في المجر في تدني المستوى 
االقتصادي والثقافي. فمعظم مسلمي المجر يعانون من عدة مشكالت تجعلهم يمثلون عبئا 

ي والمهاري ضعيف وجاؤوا إلى المجر هربا من مشكالت وليس مصدر قوة، فمستواهم المهن



اقتصادية وسياسية في أوطانهم، ويعانون من عدة مشكالت اجتماعية ونفسية تجعل التعويل 
 عليهم في المستقبل مراهنة محفوفة بالمخاطر.

المفتاح األساسي الذي سيقوي من موقع المسلمين في المجر بحسب شولوك هو تحسين 
ة، فالمقولة السائدة لدى بعض القوميين المتشددين في المجر هي "حمدا للرب صورتهم النمطي

أننا لسنا مسلمين" وهو موقف يأتي نتيجة الحالة المتردية لعدد كبير من المسلمين في المجر 
اليوم، كما يعود جزء منه إلى الصورة المتحيزة التي ينقلها اإلعالم المجري عن العالم 

 .اإلسالمي

لى كتب التاريخ لن يعطيك الحاضر مفتاحا للماضي فحسب، بل يدلك على حين تعود إ
بالالجئين  مقارنة صارخة. فعلى خالف الصورة النمطية السائدة التي تربط اإلسالم في المجر

الفارين من االستبداد والفقر أو بالسيطرة التركية على جنوب شرق أوروبا خالل العصر 
تاريخية )وكثير منها مجري( أن المسلمين وصلوا إلى المجر الحديث، يؤكد عدد من المصادر ال

ضمن أول موجات استيطان للقبائل المجرية التي هاجرت من منطقة األورال وشمال بحر 
 م(. 895قزوين إلى حوض الكربات في نهاية القرن التاسع الميالدي )

دي من مسلمي كان عدد من المؤسسين األوائل للدولة المجرية في القرن العاشر الميال
خوازرم، ذلك اإلقليم الذي مثل االمتداد الشرقي للخالفة العباسية في تلك األثناء. وحين تم 
تحول القبائل المجرية إلى المسيحية في مطلع القرن الحادي عشر )بعد تعميد الملك المجري 

ين للقصر سان ستيفان( كان المسلمون في المجر تجاًرا ورحالة وخبراء في العسكرية ومستشار 
 الملكي.

اإلسالم هنا أصيل وليس وافد، إسالم نشأ في تربة المجر األولى ولم تكن فترة الحكم 
التركي خالل القرنين السادس عشر والسابع عشر هي أول معرفة للمجر باإلسالم، كما لم 
تجلب هجرات العرب الحديثة إلى المجر اإلسالم بصفته دينا وافدا على نحو ما يصور 

 ون المجريون.القومي



 والترجمان الداعية
في بودابست جلست مستمعا إلى لقاء دعوي للنساء يتقدمن فيه بأسئلة في المركز اإلسالمي 

إلى داعية جاء من شبه الجزيرة العربية. أشفقت على الداعية الحديث العهد بالمجتمع األوروبي، 
فاألسئلة كانت بالغة الصعوبة بالنسبة لخبراته السابقة، انهالت على الرجل األسئلة: كيف توافق 

ائك في البيت وما يتلقونه من قيم ومبادئ علمانية في المدرسة والجامعة؟ ما بين ما تلقنه ألبن
هي الحجج العقلية التي يمكن أن تسوقها الفتاة المسلمة في سن المراهقة لزميالتها الالئي 
 يفتخرن بعالقتهن الجنسية مع الشباب؟ كيف تصبح مسلما ومواطنا مجريا في ذات الوقت؟

إجابات "سابقة التجهيز" تعلمها وتدرب عليها في مجتمع محافظ  الداعية العربي كان يقدم
بطبيعته، إجابات تحيلك إلى ما هو "نقلي" ال "عقلي". وألن المترجم من العربية إلى المجرية 
كان عربيا من الذين عاشوا في المجر لعقدين ولديه فهم أكثر للواقع فقد سمح لنفسه بتحويل 

ة إلى إجابات مسهبة في نسختها المترجمة، وبينما كانت إجابة اإلجابات المقتضبة غير الشافي
 الداعية عن كل سؤال تأخذ نصف دقيقة استغرقت الترجمة إلى المجرية نحو خمس دقائق!

لماذا ال يصبح المترجم داعية؟ جاءتني اإلجابة: أال ترى الداعية بزيه اإلسالمي ولغته 
قدون أن الداعية الحق هو من يأتيهم من قلب ديار العربية ولحيته الطليقة!؟ المسلمون هنا يعت

 اإلسالم، السعودية، اليمن، واألزهر.

بدا أنه لكي يكون الشيء "مقدسا" فالبد أن ينطق بلسان "عربي" مبين، وهو مطلب يبدو 
 أنه ارتبط بحسن قراءة القرآن أكثر مما ارتبط بحسن قراءة الواقع.

وحين أعربت لهم عن أمنيتي لو كان المركز  خرجت من المركز أودع األصدقاء الجدد،
مسجدا بمعالمه الروحية، حيث القبة والمئذنة والباحة واألسوار الخارجية، نصحني األصدقاء 

كلم من العاصمة  300بالسفر إلى بلدة "بيهتش" في جنوب المجر على بعد نحو 
 هناك ألنيسأجد من اإلثارة الكثير. على أن أحبس أنفاسي بودابست،

 القبلة فوق  الصليب
تجهيزات عصرية قطعت الطريق إلى "بيهتش" متطلعا إلى في قطار من الحقبة الشيوعية مزود ب



حالة التناغم المعماري في األراضي المجرية. فعلى خالف ما تعانيه مراكز العمران في دول 
العالم الثالث من التباين الكبير بين العاصمة ومدن األطراف، تتسم مدن وبلدات المجر، كغيرها 

ماري بين المركز واألطراف على السواء. ربما يعود من مدن وسط أوروبا، بانسجام وتناغم مع
 الفضل في تضييق الفوارق المعمارية وخدمات البنية األساسية إلى الفترة الشيوعية.

الفارق األساسي الذي ستلحظه حين تقارن بين بودابست وبيهتش أن األولى تعرض 
الماضية أمضاها الشعب عليك في بانوراما معمارية حلقات متجاورة من تاريخ األلف سنة 

سالمية وشيوعية.  المجري في صدام واشتباك مع القوى اإلقليمية المجاورة، مسيحية وقومية وا 
في المقابل ستبدو بيهتش بلدة تجمع بين عمارة القرون الوسطى ورفاهية القرن الحادي 

 والعشرين.
ي يتوسطه المسجد بيهتش مدينة صغيرة أنيقة يبدأ كل شيء فيها من الميدان الرئيسي الذ

الذي حوله المجريون إلى كنيسة. من أي مكان في وسط المدينة يمكنك رؤية المسجد وقد عال 
الصليب فوق هالله. األمر مختلف هنا عما مارسه المسيحيون في روسيا خالل العهد القيصري 

فياتي حين كسروا األهلة ووضعوا الصلبان فوق المساجد وحولوها إلى كنائس )في العهد السو 
 .(تفنن الشيوعيون في مضمار آخر، إذ حولوا المساجد إلى حظائر للماشية

داخل المسجد/الكنيسة في بيهتش يؤكد لك المشهد أن الدين لمن غلب، فبهو المسجد 
وأروقته صارت مقصورات كنسية، وتم تحويل مشربيات المسجد وقبته الفخمة إلى منصات 

هد النادر الصادم تمثله قبلة المسجد، في وسط القبلة "بسم لأليقونات والتصاوير المسيحية. المش
 هللا الرحمن الرحيم" وفوق المحراب تمثال يجسد المسيح مصلوبا ينزف الدم من صدره!

التي كانت مركزا إسالميا رائدا في وسط –إذ أردت الصالة فليس أمامك في "بيهتش" 
ل نصف هذا المسجد إلى متحف سوى مسجد صغير بمئذنة بالغة التميز، تم تحوي –أوربا

 للتاريخ التركي والنصف اآلخر زاوية للصالة.



حين تصلي في آخر بقعة مما تبقى لإلسالم في المجر ستغمرك حقا مشاعر مختلطة، 
 لن يقطعها سوى أجراس كنيسة البازيلكا المجاورة.

ستمضي بك األفكار إلى شعاب شتى، بعضها يشغلك بمستقبل المسلمين في جنوب 
سط أوروبا في القرن الحادي والعشرين؟ وبعضها يحبسك في تركة التاريخ ومشكالت وو 

 الحاضر؟

لكن األكيد أن رحلة البحث عن اإلسالم في المجر ووسط أوروبا ستقنعك في النهاية بأن 
 البوابات تفتح على عوالم أكبر، تتجاوز المشاغبات الدائرة في "حارة" الشرق األوسط.

 

  



 األقدام واألقالمبراغ.. رحلة 
  

بنفس الطريقة التي أتبعها في الترحال، جهزت أدوات سفري منطلقا إلى العاصمة 
التشيكية براغ. جمعت المدخرات المتناثرة، وطيبت خاطر زوجتي واعدا إياها بأن هذه آخر مرة 

 .أبدد فيها ميزانية البيت رغبة في التعلم من خطى األقدام ال حبر األقالم

خريطة إلكترونية للتشيك والدول المجاورة، وتجولت في مدينة براغ عبر برنامج طالعت 
غوغل إيرث، وأنهيت هذا التحضير بزيارة موقع اإلرشاد السياحي اإللكتروني "لونلي بالنت" 
ومنه تعرفت على معلومات تاريخية وجغرافية عن المدينة ونشأتها ومعالمها المعمارية من خالل 

 رافية وبعض مقاطع الفيديو.ألبوم صور فوتوغ

إذا اتبعت الخطوات السابقة فستكتشف أنك فقدت أكثر من نصف متعة السفر. ال بد أن 
نعترف أنه بقدر ما هو مفيد أن يقف المرء أمام مبنى أو متحف أو معلم طبيعي أو يصلي في 

در ما هو مسجد أو يزور كنيسة، وهو على دراية بصرية مسبقة بخصوصية المكان ومعالمه، بق
محزن أن تكون هذه المعرفة قد سلبت منه شغف المعرفة األولى وروعة خداع النفس بأنه رأى 

 ما لم يره أحد.
قالوا قديما إن أجمل ما في السفر أن تعود وتحكى لألصدقاء، فتطيل الوصف، وتضع 
ن بعض المؤثرات الصوتية على كلماتك كي يتحرق المستمع شوقا ويرميك بنظرة مغبطة. لك

اليوم أي شغف يمكن أن تثيره لدى مستمعيك؟ وألن هذه المشاعر قد سيطرت على خاطري 
أثناء اليوم األول من التجوال في براغ فقد دهمني شك في مبدأ "األقدام ال األقالم" وعدت من 

 جديد باحثا عن ما تحويه بطون الكتب.
 الناس؟ يقرأ ماذا

في كل دولة تصل إليها قدماك هناك دار لبيع الكتب تستحق الزيارة، تفتح لك أسرار ما 
يفكر فيه سكانها وتخبرك عن ما يشغل بال مواطنيها ومثقفيها. ففي موسكو ال يمكنك تفويت 



زيارة دور بيع الكتب في شارع "أرباط" فتدهشك عشرات العناوين لكتب متخصصة في التقنيات 
م البرمجيات الحاسوبية، جنبا إلى جنب مع طبعات جديدة فاخرة لروائع األدب الحديثة وتعلي

 .الروسي في القرن التاسع عشر

وفي سان بطرسبرغ على الحدود الروسية الفنلندية كيف تفوتك زيارة "دوم كنيجي" )بيت 
الكتب(؟ حيث التحوالت التي يشهدها المواطن الروسي بعد عقدين من سقوط الشيوعية. لكن 
كن حذرا فال تظن من عناوين الكتب أن أهل المدينة ال يقرؤون سوى القصص البوليسية 
ومغامرات المافيا الروسية الحديثة، فهذا ليس كل شيء، فإذا هبطت إلى الطابق األرضي في 
هذه المكتبة ستحمل لك األرفف عناوين قد تدهشك كقارئ عربي جاء من بيئة قاحلة، إذ إن 

 لكتب األكثر مبيعا تخصصت في تنسيق الحدائق ورعاية الزهور.كثيرا من عناوين ا

وفي دلهي كيف ستعرف ما الذي يشغل المواطن الهندي دون أن تتجول بين مكتبات 
ميدان "كونات بليس" في وسط المدينة. هنا ستجد عناوين الكتب أشبه بكرنفال من األلوان. أنت 

تشغل القراء تتناول كل شيء، من التقنية  هنا في الهند ذات األلف وجه، والموضوعات التي
النووية إلى سيارات التوكتوك، ومن األقمار االصطناعية إلى قصص الغرام بين اآللهة 

 الهندوسية.

في الرياض ليس أمامك سوى "العبيكان" و"جرير" وهي دور كتب تمارس رقابة صارمة 
ن كان الوضع أحسن حاال من تونس التي ستسافر إليها  على "عناوين" الكتب التي تعرضها، وا 

وتعود ولن تتذكر اسما مميزا لدار نشر كبرى. فشارع الحبيب بورقيبة مليء بعشرات منافذ بيع 
الكتب، لكن العناوين ال تخرج عن فنون الطهي وتعلم اللغتين الفرنسية واإليطالية ومبادئ الثقافة 

 الجنسية.
اطن التونسي؟ وما هي خريطة التحوالت تبدو المهمة صعبة للغاية لمعرفة فيم يفكر المو 

التي تموج في المجتمع وطبيعة مشكالته وتطلعاته؟ وحتى أكون منصفا فقد تذكرت عنوانين من 
الكتب التونسية: األول عن تنامي "العنف اللفظي" في المجتمع التونسي، والثاني يفكك "النهج 

 البورقيبي".



 الجديدة األقصر
شف العاصمة التشيكية آمال أن اكت في براغ أسلمت نفسي إلى دار لبيع الكتب في وسط المدينة

من خالل عناوين الكتب وموضوعاتها. وألن اسم الدار "األقصر الجديدة" فقد زادت حماستي، 
ربما افتخارا بأن األقصر القابعة في صحراء بالدي الحارة قد شغلت عقول وقلوب سكان جبال 

 الكربات في أوروبا الباردة.

ف متر مربع ومؤلفة من ثالثة تشغل "األقصر الجديدة" مساحة تربو عن خمسة آال
طوابق. في الطابق األول، حيث تترامي أرفف وأجنحة األعمال األدبية، ستشدك حتما مجموعة 

 من الكتب تتناول حياة وأعمال الروائي التشيكي ذي األصل اليهودي فرانتس كافكا.

عالم طبعات متعددة ألشهر أعماله "المسخ" التي تجسد سوداوية الحياة اإلنسانية في 
تحكمه النفعية واالنتهازية، وهو عالم ال نهائي في الزمن سواء كان هذا الزمن إقطاعيا أو 

 شيوعيا أو رأسماليا، إنها رواية ستبقى على األرفف تتلقفها كل األجيال.
غير بعيد كتاب جديد حول كافكا يربط جغرافية مدينة براغ بسيرته الذاتية، ميالده وصباه 

ملتها رواياته. ضم الكتاب صورا باللون الرمادي لبراغ قبل نصف قرن، حين والمواقع التي اشت
 .تقارنها بالواقع الحالي للمدينة تدرك حجم التغير والحداثة

براغ كافكا تذكرك بقاهرة نجيب محفوظ، حيث يتماهى الكاتب في المدينة فيصبح هو 
 المدينة، والمدينة هو.

يرة الذاتية، عدد من الكتب يتناول سيرة فاتسالف إلى جوار ركن الرواية يقابلك ركن الس
رساء حكم ديمقراطي  هافيل الشخصية البطولية في الكفاح ضد الشيوعية واستقالل التشيك وا 
على النسق الغربي. أشهر كتب سيرة هافيل الذاتية كتاب "إلى القلعة والعودة منها" والقلعة التي 

ي. ودخول القلعة ثم مغادرتها يرمز إلى االنسحاب يحملها العنوان هي التي تضم القصر الرئاس
الطوعي من الحياة السياسية، وهو مسار اختاره هافيل رغم تمسك المواطنين به تاركا الفرصة 

 لجيل آخر من السياسيين.



في الركن السياسي ستخطف بصرك كتبا عن المسلمين في أوروبا وثنائية الجيتو 
مسلمين الالجئين في أوروبا والتحديات التي تواجههم. بين واالندماج. بعض منها يناقش حالة ال

فصول الكتب إحصاءات وأرقام، بعضها يلقي الضوء على حجم اإلعانات السنوية التي تقدمها 
الدول األوروبية لهؤالء الالجئين، تلك اإلعانات التي تمثل مصدر كراهية من قبل القوميين 

مانيا على سبيل المثال يتابع القوميون المتشددون بصبر المتطرفيين في الدول األوروبية. ففي أل
نافد ما تنشره الصحف من أن الحكومة تدفع لنحو ثالثة ماليين مسلم من الوافدين غير 

 بليون مارك ألماني سنويا. 52الشرعيين نحو 
  القهوة بنكهة قراءة

دور بيع الكتب هنا ليست كنظيرتها في بالدنا. فاألقصر الجديدة تخصص نصف طابق بأكمله 
خنة والباردة وبعض الوجبات الخفيفة. من شبكة اإلذاعة الداخلية في مقهى يقدم المشروبات السا

دار الكتب وأينما كان موقعك سيأتيك صوت هادئ ينصحك إن كنت تشعر بالجوع أو العطش 
بأن تتوجه للطابق الثاني لتأخذ قسطا من الراحة ومتابعة بعض البرامج الثقافية على شاشة تلفاز 

 كبرى.

كتب مع رشفات القهوة. لم تكن استراحتي خالية من الترفيه، أنصحك أن تتصفح بعض ال
فعلى مائدة مجاورة تعرفت على زائر ياباني، اتضح أننا نقيم في فندقين متالصقين، لكنه كان 
يدفع في غرفته ذات النجوم األربع مائتي يورو بينما كنت أدفع عشرين يورو في غرفة تؤنسني 

 ت بعد رشها بجرعة طازجة من المبيدات.فيها بعض الحشرات التي تنازع المو 

وحين لمحت بعضا من الشفقة في عين جليسي هونت عليه بأن غرفتي مسلية للغاية، إذ 
تطل شرفتها على حارة تعج بالحياة، خاصة حين يسمعني أولئك الشباب المتسكعين طيلة الليل 

ذا الفندق الرث سوى مزيجا من أهازيج المخمورين واألغاني الوطنية، لم يكن يزعجني في ه
ختام السكارى حفلتهم الصاخبة، حين يتبارون في كسر زجاجات الخمر الفارغة على قارعة 

 شارع فاتسالف هافيل.



يابانية، أعود إلى أرفف  بعد هذه االستراحة الممزوجة برائحة القهوة وحكايات مصرية
ة، أتصفح كتابا عن المكتبة حيث صاالت مخصصة لدور النشر باللغات األوروبية المختلف

التغيرات االجتماعية التي شهدتها دول أوروبا الوسطى والشرقية منذ النجاة من الشيوعية والرقابة 
السوفياتية، وكتابا آخر عن التحوالت التي عاشتها المرأة في أوروبا الشرقية منذ نهاية الحرب 

 .العالمية الثانية

ت المرأة في أوروبا الشرقية محل الرجل في بانوراما تاريخية تدلك الصفحات كيف احتل
وقت المعارك الكبرى، فحين اتجه الرجال إلى ساحات المعارك تقدمت النساء لتشغلن مكان 
الرجال خلف آالت المصانع. بعض الكتب يعرج على تشويه سمعة المرأة في أوروبا الشرقية 

 الرقيق األبيض.بعد انهيار الشيوعية حين انتعشت في هذه المنطقة تجارة الجنس و 
ما إن تعود إلى أروقة الطابق الثاني في "األقصر الجديدة" حتى تدهشك عولمة النشر 
والترجمة، فها هي الترجمة اإلنجليزية لرواية "بنات الرياض" والتي تحكى عن المغامرات 
 العاطفية لفتيات سعوديات. وحتى يجذب الناشر األجنبي قراءه األوروبيين لشراء الكتاب )في
عالم ما بعد االستشراق( وضع عنوانا فرعيا يحمل كافة المفردات المغرية على شاكلة "الجنس 

 وكسر المحرمات الدينية في المدينة العربية".
 التصفح متعة نهاية

ين األقسام وعبر األرفف لن تشعر معها بقدر من التعب، فستجد ساعات طوال من التجول ب
في نهاية كل قسم من أقسام المكتبة صالة جلوس بها أرائك ومقاعد وثيرة. تأخذني الذكريات 
إلى دور النشر في "وسط البلد" بالقاهرة، فهناك وقبل أن تقرأ أول خمسة عناوين من الكتب، 

هويتك يسألك بخشونة مفتعلة: "نعم... ما الذي تريد  سيأتيك صوت البائع كشرطي متشكك في
 شراءه؟".

في دور النشر في القاهرة ليس هناك مكانا لتجلس متصفحا كتابا أو بضعة كتب )دع 
ذا طال تطلعك في األرفف  عنك أحالم احتساء كوبا من الشاي أو العثور على أريكة وثيرة(. وا 



ع من جديد "هنا مكان لبيع الكتب وليس مكتبة وأمعنت في تقليب الصفحات سيأتيك صوت البائ
 حكومية".

بعض دور بيع الكتب في القاهرة تغلف الكتاب بغالق الصق حتى ال يمكنك معرفة 
حتى محتويات الفصول، هم يبيعون لك عناوين جذابة وأغلفة مبهرة األلوان حتى إذا اشتريت 

هافت، ستقسم حتما أال تذهب الكتاب وعدت إلى البيت وفتحت الكتاب صدمك المحتوى المت
 لشراء كتب مرة أخرى.

في "األقصر الجديدة" في براغ تمضي الساعات مثمرة بين كتاب وكتاب، وحين أحاول 
 .الخروج أجر أقدامي وكأني انتزع نفسي من لقاء صديق ربما ال يجمعني به القدر مرة ثانية

مة اإلنترنت المجانية، عند بوابة الخروج من "األقصر الجديدة" تقع عيناي على خد
بابتسامة مشجعة يرحب بي الموظف الواقف غير بعيد، أدخل إلى قاعة اإلنترنت أراجع بريدي 
اإللكتروني، أخرج بعد نصف ساعة فتأخذني قدماي من جديد إلى أرفف األطالس والقواميس 

 وأسطوانات الدي في دي.
بة وقد اشتريت ثالثة كتب بعد ساعات طوال، أتمكن في النهاية من الخروج من المكت

فقط، ولكني فزت بمطالعة عشرين كتابا، هكذا تكون المكتبة، وهكذا تكون الثقافة، وقبل كل 
  شيء، هكذا تكون حقوق اإلنسان.

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/12/24/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%ba-%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%85

