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فيامبنياحلدود ل التنقُّ

األول الفصل

الذي الجبل فوق طفولتي. يف الحدود بني فيما التنقل جيًدا أتذكر أن أستطيع
األصدقاء بقية عن الشارع، يف كغريب يُميزني، يكن لم أعاله نسكن ُكنا
باللهجة أتكلمها كنت األملانية لغتي حتى األسود. وشعري اسمي سوى
حرف أنطق وكنت فيها، نعيش كنا التي الوسطى الجبال ملنطقة املألوفة
البيت، إىل أذهب كنت عندما أنني إال أيًضا. لها املميزة بالطريقة املتحرك الراء
كانت وخطوة خطوة بني ما ما. حدوًدا عربُت قد وكأنني يبدو األمر كان
مختلفة، سلوكية قواعد أتبع كنت إذ تتغري؛ ترصيف وطريقة تتبّدل اللغة
بأشكال ُمحاًطا أجدني كنت مشكلة بأنه أشعر أو ذلك أعي أن ودون

البيت. عتبة خلف موجودة ليست وألوان وأشخاص وأصوات وروائح
العالم هذا فإن برشتي، مثل يل مألوفة كانت املختلفة األمور هذه أن مع
وكان تصوري، يف ُمخطئًا أكن لم إن أصدقائي، عىل سحري أثر له كان
السبب كان ربما بيتنا. يف اللعب تفضيلهم يف يتضح العالم بهذا انبهارهم
املختلفة القوانني تلك كانت وربما الغريب، يبعثه الذي الفضول هو ذلك يف
هناك تكن لم أطفال. ونحن لنا مرونة أكثر كانت والتي عاملنا يف سادت التي
يتدخالن والدان وال للطعام، ُمحددة مواعيد وال دخولها، علينا ممنوع غرف
يكربوننا كانوا ألنهم قط إزعاًجا يمثلوا لم إخوة بضعة فقط يشء، كل يف
القدم وكرة والحفالت الصديقات مثل: عنّا تشغلهم شائقة أمور ولديهم سنٍّا
ولم — أعرف ال ملكنا. والحديقة البيت كان ذلك عدا الروك. وموسيقى
عىل ولكنها تقليدية، إيرانية حياتنا ظروف كانت إن — أيًضا وقتها أفكر
الذي بذلك يشعرون كانوا الذين أصدقائي حياة عن مختلفة كانت حال أي
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وذاك هذا يوجد بأنه الوعي هذا معي وكرب كربت وقد به. أشعر كنت
عن ميَّزني األمر هذا بأن بالفخر شعور لدي واليوم والخارج، الداخل يف
يكن لم يشء. كل ليس موجود هو ما أن توضيح إىل قط أحتج لم أقراني.
لقاء يوجد كان إذ ا، تامٍّ انفصاًال اآلخر عن أحدهما منفصلني العاملان هذان
مخصصة وأيام األطفال، ميالد بأعياد واحتفاالت املدرسة، يف يوم أول يف
ويف القدم، كرة ساحة يف والَدّي من وزيارات املدرسني، األمور أولياء ليقابل
ويف األملانية أتكلم كنت الفاصلة. الخطوط تختفي كانت املناسبات تلك كل
بلهجتي اإليرانية أتكلم كنت والَدّي إىل الحديث أوجه عندما التالية الجملة
بعض يف ذلك كان األملانية. وزيجرالند اإليرانية أصفهان بني ما تجمع التي
أخاطب كنت املثال سبيل فعىل عاديٍّا: أمًرا أجده كنت لكنني غريبًا، األحيان
فعله ممكنًا يعد لم الذي األمر وهو «أنت»، وليس «حرضتك» بصيغة والديَّ
مخاطبة آنذاك أجتنب كنت لذلك اآلخرين، لسخرية املرء يتعرض أن دون
باألملانية إليهما أتحدث الحال بطبيعة كنت الناس. أمام باألملانية والديَّ
أكن لم أنني إال ذلك، إىل مضطًرا وأكون حارضين أصدقائي يكون عندما
مبارشة، غري صياغات عن أبحث كنت «بأنت»، وال «بحرضتك» ال أخاطبهما
ولكنني «بأنت». أخاطبهما ألن ارتياح دون الضطررت أفعل لم لو ألنني
كانا كيف أصدقائي. وجود يف وخصوًصا «بحرضتك»، ألخاطبهما أكن لم
تمام يف الكرة ملعب من لتصطحبني تعال «بابا، لهما: قلت لو إيل سينظران
أو «بحرضتك»، أخاطبهما أن عىل إجبار بوجود األمر يتعلق لم الثالثة؟»
األمر كان بل بذلك، يسمحا لم ولكنهما «بأنت» أخاطبهما أن أود كنت أنني
أيًضا، حرًجا األمر يف أجد ولم النوم. قبل البيجاما ارتداء مثل عندي طبيعة
حدثت أنني أذكر «بحرضتك». والَدي أخاطب أنني ا رسٍّ أجعله لم لذلك
اليوم أحاول عندما طريًفا. أمًرا بل اعرتاًفا بوصفه ليس ذلك، عن أصدقائي
الداخيل — املجالني أن يف تمثلت األمر طرافة أن أكتشف األمر استيضاح
والداي كان عندما مًعا يتداخالن كانا عنهما تحدثت اللذين — والخارجي
الستخدام أضطر كنت حيث املدرسة، فناء أو القدم كرة ملعب يف يتواجدان
يف كانا أنهما مع نفسه، الوقت يف الترصف وطريقتْي التعامل رشف ميثاَقْي
الوضع هو هذا يكن لم االنفصال. تمام اآلخر عن أحدهما منفصَلني املعتاد
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األحيان بعض يف فقط كان بل سيئًا، وضًعا أيًضا يكن لم ولكنه االعتيادي،
اليشء. بعض طريًفا

كان فقد مشكلة، يوًما يل يمثل لم غريبًا كوني أن ادعاء أبًدا أريد ال
أقل املثال سبيل عىل كنت فقد خاصة، بصفة كبرية مشكلة يمثل ال هذا
أو بصورة بوالَدي يتعلق هذا أن أشعر وكنت األطفال، باقي من تنظيًما
ولم أقراني، حقائب مثل مرتبة يوًما املدرسية حقيبتي تكن فلم بأخرى،
يكن ولم زمالئي، كراسات به تمتعت الذي االعتناء بنفس كراساتي تحَظ
تضع أمي كانت األملان. أصدقائي مثل جميلة مدرسية طعام ُعلب يوًما يل
الصيدلية من تشرتيه ما فيها تُحرض التي البالستيكية األكياس يف شطائري
يف اليومية حياتنا أن قبل من ذكرت التجميل. مستحرضات محل من أو مثًال
أصدقائي، مثل محددة زمنية وخطة دقيق لنظام تبًعا تسري تكن لم البيت
كنت أني إال منهم، أكثر بحّريات تمتعي هو جيًدا أراه كنت الذي واألمر
أن األوقات بعض يف أتمنى كنت األحيان. بعض يف أيًضا عيبًا ذلك يف أرى
عىل قيست وكأنها وُمقطعة بدقة، الزبد عليها موضوع شطائر عىل أحصل
يكن لم ولكن جديدة، مدرسية طعام ُعلب أيًضا يل يكون وأن املسطرة،
أننا بحقيقة أيًضا هذا ويتعلق أمي، من ذلك أنتظر أن تماًما الواقعي من
أيًضا تعرف وال الدقة، هذه وال النظام هذا تعرف ال أخرى ثقافة من أتينا
لليوم. الدقيق التنظيم وهذا املستشفيات، نظافة تشبه التي النظافة تلك
أن إال عائًقا، هذا اختاليف يف فيها أرى لحظات أحيانًا بي تمر كانت لذلك
هندسة بأن أشعر كنت السابعة سن يف ا. جدٍّ مؤثرة تكن لم اللحظات تلك

األسايس. باألمر ليس أنه إال مهم أمر تلك السندوتشات
ووالءات ثقافات يف نفسه الوقت يف يعيشوا أن يمكن الناس أن فكرة
عىل اليوم حتى أملانيا يف الدهشة تُثري زالت ما مختلفة ولغات وشخصيات
القاعدة غالبًا كانت هذه أن يُثبت الثقافات تاريخ أن من الرغم عىل يبدو، ما
وحتى العثمانية، الدولة يف أو هابسبورج إمرباطورية يف االستثناء. وليس
أو أصفهان يف اليوم وحتى رساييفو، أو سمرقند مثل مدن يف قريب وقت
متوازية بصورة تتواجد التي املجتمعات زالت ما أو كانت أنجلوس؛ لوس
حد إىل — تعيش أن لألقليات الوضع أتاح وإنما مفزًعا، شبًحا تمثل ال
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كنا ما ذلك دون ولغتها. ثقافتها عىل تحافظ وأن مضايقات، دون — ما
الذي املجتمعات تلك تاليش أما األوسط، الرشق يف مسيحيني اليوم لنجد
أحيانًا األغلبية مجتمع لدى املشئومة النزعة بتلك يتعلق فإنه اليوم نراه
د موحَّ مجتمع إلنشاء اإلرهابيني من مئات بضع أو القائد لدى أخرى وأحيانًا

الصغرية. الثقافية املجتمعات واستئصال
أفريقيا أو البلقان أو اإلسالمي العالم عىل النزعة هذه قرص يمكن ال
الثقافية: التعددية أم تُعترب التي الدولة حتى شملت قد إنها إذ السوداء؛
فيها ُقتل الهندية جوجارات والية يف شغب أعمال حدثت ٢٠٠٢ عام يف الهند.
مذبحة بل شغب أعمال يكن لم األمر أن ذلك بعد اتضح ثم مسلم، ٢٥٠٠
والخمور النقود طريق عن السهل من جيد. وبتنظيم بدقة مسبًقا لها أُعد
املجتمع. عىل غريبة ليست العنف أعمال فإن لذا الهند، يف الغوغاء تحريك
الهندية والصحافة — حقيقة ذلك من وأكثر العنف، حجم كان الغريب األمر
لهذه فعليٍّا دعًما قدمت جوجارات يف الحكومة أن — ذلك عن اآلن تتحدث
يحركوا أن دون املذبحة يشاهدون أليام الرشطة رجال وقف فقد املذبحة،
حاولوا الذين األشخاص أجربوا كثرية أماكن يف أنهم ذلك من واألسوأ ساكنًا،
من الربملان أعضاء بعض الغوغاء. احتشدت حيث إىل الرجوع عىل الهروب
كانوا أيًضا؛ الوزراء مجلس يف أعضاء بل الحاكم، جاناتا بهاراتيا حزب
يجب الذي التايل الحي لتحديد النقالة هواتفهم طريق عن تعليمات يعطون
الحًقا أجريت التي التحقيقات مسلمون. يقطنها التي األحياء من يُهاَجم أن

ُسدى. جميعها ذهبت املذبحة يف املشاركني ضد
عدًدا يحكم إنه إذ متطرًفا؛ صغريًا حزبًا جاناتا بهاراتيا حزب يُعد ال
رئيس يسمي الذي الحزب هو قليل وقت قبل كان بل الهندية، الواليات من
املقبلة الربملانية االنتخابات بعد الحزب يرجع وقد دلهي، العاصمة يف الوزراء
يمكن العلماني بارتاي كونجرس حزب بجانب أخرى. مرة الحكم سدة ليعتيل
الجدير ومن البالد. يف سياسية قوة أكرب ثاني جاناتا بهاراتيا حزب اعتبار
حزبًا جاناتا بهاراتيا حزب اعتبار — وجيهة وألسباب — يمكن أنه بالذكر
يصفونه روي أروندهاتي مثل الهنود املثقفني بعض إن بل متطرًفا، أصوليٍّا
خطر يتهددها الهند أن نعتقد أن يمكن األخبار نقرأ عندما الفايش. بالحزب
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يوجد ذلك. عن تماًما مختلف البالد داخل االنطباع أن بيد الداهم، التطرف
ما يسكنها التي جوجارات يف الحكومة يشكلون إنهم بل متطرفون، بالطبع
واملسيحية — هناك الدينية األقليات ووضع نسمة. مليون ٦٠ عن يقل ال
يستطيع وال الهنود، حياة يطبع ال التطرف أن غري له، يؤسف وضع — أيًضا
الخطوط زالت ما الوطنية. االنتخابات يف األصوات أغلبية عىل يحصل أن
تداخًال أكثر العادة يف األخرى واألديان واإلسالم الهندوسية بني الفاصلة
حتى اإلطالق، عىل تصوره روما يف أو القاهرة يف الدينيني للقادة يمكن مما
يعترب إذ إطالقه؛ عىل أصوليٍّا يُعد ال ذاته حد يف جي» بي «جي حزب إن
من الرغم عىل ليرباليٍّا واقتصاديٍّا برجماتيٍّا حزبًا منه عريضة جوانب يف
يف توىل الذي — جي بي جي حزب — الحزب هذا نفس محافًظا. كونه
نفسه هو عمليٍّا ودعمها املسلمني ضد ملذبحة األيديولوجي اإلعداد جوجارات
دلهي. يف الرئاسة كريس ليعتيل ٢٠٠٢ عام يف مسلًما انتخب الذي الحزب
عام يف املذبحة وراء وقفوا الذين أنفسهم جي بي جي حزب ساسة حتى
مما تطهروا قد ألنهم ليس ربما املعتدلني، مظهر يف اليوم يظهرون ٢٠٠٢
تقودهم لن املتطرفة الهندوسية شعارات أن الكتشافهم ولكن عليه، كانوا
يف اكتشفته الذي األمر جوجارات. يف حتى وال انتخابات أي يف النجاح إىل
العنيفة، األصولية األيديولوجية انتشار يكن لم الهند إىل املتعددة رحالتي
وإعادة اكتشاف معناه: يف يقل لم إن ظهوره يف بكثري أقل آخر يشء ولكن
والنقاء التجانس تحقيق يف والطموح ا، خاصٍّ أمًرا اعتباره يمكن ما تكوين

الذاتية. القيم إىل النزعة وعودة
ارتبطت إذا إال املعتاد يف األديان عودة حتى أو األصولية ندرك ال إننا
ومنذ عمومها يف األصولية تُعد مادي. عنف بممارسة أو سياسية بمطالب
آسيا جنوب يف أو األوسط الرشق يف سواء — العرشين القرن يف بداياتها
املعالم محدد بنظام الفرد تربط حركة — األمريكية املتحدة الواليات يف أو
الرضوري من وليس حاسًما، اختالًفا األخرى املجموعات عن تختلف ملجموعة
ألنها جذابة األصولية الحياة وتصورات بالعنف. االختالف هذا يتسم أن
املتعولم: الحديث العالم يف بشدة يفتقدونها التي باألشياء األشخاص تُمد

الهوية. أي الثابتة؛ واالنتماءات امللزمة والقواعد الوضوح

11



«نحن»؟ من

تتسم ال دولة تعد فإنها استقاللها وحركة الهند نشأة إىل بالنظر
فجأة ولكن وأديانها، ولغاتها ثقافاتها واختالف بالتعددية بل بالتجانس،
الناحية من عليها غبار ال برامجها أن بإظهار تهتم التلفاز محطات بدأت
يف الحياة بعودة تمتاز بوصفها سكنية ألماكن بالدعاية وتقوم الدينية،
الفيدا» «أسفار يف القديمة وتعاليمها الهندية الديانة تراها كما انسجام
تحركه ال اإلعالنات هذه عنه تعرب الذي الحياة مفهوم إن الفيدانتا». و«سفر
ترسمها التي املتمناة الصور تلك مع تتسق ال الكراهية إن إذ الكراهية؛
تأكيد يف الرغبة اإلعالنات تلك وراء يقف وإنما الحديثة، الدعاية صناعة
اتسم التي الراسخة العلمانية خالف عىل والتدين. بالقيم واالرتباط الذات
القارة شبه يف األصيلة التعددية خالف وعىل الهندية، الدولة مؤسسو بها
من متزايدة أعداًدا فإن اليوم، حتى منها تتعلم أن ألوروبا يمكن التي الهندية
للمسلمني ظلها يف يمكن موِجهة هندوسية حضارة لوجود يتطلعون الهنود
حتى أو اقتصاديني قادة أو سينمائيني نجوًما يصبحوا أن املسيحيني أو
البارزين والسياسيني السينمائيني النجوم هؤالء أن إال بارزين، سياسيني
الهندويس الظهور يتزايد بينما العلن يف الدينية طقوسهم يمارسوا أال عليهم

التلفاز. كامريات تصورها حجيج قافلة كل مع
أعمال رجال إىل أتحدث كنت عندما التطورات! تلك يل مألوفة هي كم
ثقافة تعرض مدى حول مناقشات أتابع أو مجدًدا، دينهم اكتشفوا الذين من
صفحاتها عىل التلفاز نجوم يتفاخر مجالت أتصفح أو للتهديد، املجتمع
الشعبية؛ األحياء وخصوًصا املدن يف أتجول كنت عندما حتى أو بتدينهم،
املتحدة الواليات وسط يف أو إندونيسيا أو مرص يف وأنا أحيانًا أجد كنت
املحطات ونفس فيها، املبالغ الدينية الدعائية الشعارات نفس األمريكية
قصص واملتفائل؛ املنمق الديني الوعظ نمط ونفس الدينية، التلفزيونية
مجتمعهم. ثقافة وحقيقة عظم بمدى الشباب التلفاز نجوم واعرتاف التوبة
األخرى، األديان أو األشخاص ضد شيئًا يكّن ال املرء أن عىل التأكيد ودائًما

وثقافته. دينه فقط يسرتجع وإنما
نوع أي مثل مثلها ٌد محدِّ يشءٌ ٌط؛ مبسِّ يشءٌ ذاتها حد يف الهوية إن
واختالًفا تنوًعا أكثر الحقيقة يف هو ملا تحديد إنها التعريفات؛ أنواع من
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أنا نفيس: عن مثًال أقول عادي. أمر فهو سيئًا، ليس هذا بداية وتداخًال.
ألف ذكر ذاته الوقت يف أغفل أقولها حني ولكني حقيقية، الجملة مسلم.
مع تتعارض ربما والتي أفعلها، أو بها أتصف التي األشياء من آخر يشء
أو الجسدي الحب عن رصيحة كتبًا أكتب مثًال أكون كأن الديني، انتمائي
الجنسية، املثلية يرفض فاإلسالم تناقًضا، هذا يُعد الجنسية. املثلية أؤيد
ما تفسرٍي إيجاد يمكن ربما الجنس. عن الحكايات رسد يؤيد ال والقرآن
اإلسالم، منظور من حالًال الجنسية األعمال وصف أو الجنسية املثلية يجعل
ال أنني أرى بديني. عالقة أفعله ما لكل فليس يشغلني، ال األمر هذا أن إال
ربما اآلراء. أو األعمال هذه مثل بسبب تماًما إسالمي يف مقيد بأني أشعر
االختالفات هذه كل ومع التدين هذا مع كربت ولكنني تناقًضا، ذلك يبدو
عن حكايات علمي حسب أساليف من أحد يكتب لم والتناقضات. والخروقات
يجب ما مع متفقة جميعها تكن لم عادات لديهم كانت أنهم إال الجنس،
هذا أن إال الصالة، أداء عىل مواظبني املسنني أقاربي بعض كان يكون. أن
يشكك أن أحد ببال يخطر لم املسائي. الفودكا كأس تناول عن يُثنهم لم
يحاول أن ألحد يمكن ال كما الخمر، يرشب ألنه لإلسالم مسلم انتماء يف
الوضوح. هو مفقوًدا كان الذي األمر إسالميٍّا. تربيًرا الخمر رشب تربير

اآلخرون أما هكذا، أو هكذا إما املسلم هذا، يصح ال األصويل: سيقول
مسلًما لست أنت يل: يقول األملاني التلفزيوني والخبري مسلمني. فليسوا
الحقيقي املسلم ألن فقط، «معتدٌل» مسلٌم الحظ لحسن وإنما «حقيقيٍّا»،
قانونًا القرآن ويعترب والدولة، الدين توحيد يف ويرغب الديمقراطية، يرفض
أوًال: بأمرين: معارًضا عليه أرد وأنا التعديل. أو للتغيري قابل غري إلهيٍّا
وخبريه األصويل من أرجو وثانيًا: «حقيقي»، اعتقادي أن وبشدة أرى أنا
بالرضورة تكون أال (يجب إسالمية دولة يف مرة يتجوال أن األملاني التلفزيوني
والعمارة والشعر اإلسالمية الثقافة تعريف يمكن السعودية). العربية اململكة
الحق، بالدين يُسمى ما وبني بينها التناقض خالل من تحديًدا والتصوف
املجتمع وأن التناقض هذا وجود إمكانية خالل من تعريفها يمكن كذلك
عىل الغرب: يف سيما وال األخرى الثقافات جميع يف الحال هو كما يتقبله،
الدهشة تصيبه حتى سيستينا كنيسة أرجاء يف مرة يطوف أن فقط املرء
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الصارخة والشهوات مسيحية، غري تبدو التي الحسية امللذات وجود من
الحال هو كما مركزها. يف تضعها وإنما فحسب الكاثوليكية تتقبلها ال التي
أنه عىل الدين رجال يعرِّفه ما عكس أيًضا دائًما املسيحية فإن اإلسالم، يف

مسيحي.
مسلم» «أنا فجملة إذن أيًضا. كثرية أخرى أشياء لكني مسلم، أنا نعم،
مسلم أنني عىل نفيس أعرِّف عندما — أيديولوجية تحمل بل — خطأ تكون
أن ا جدٍّ ليزعجني فإنه لذلك وحسب. مسلم أنني عىل أحد يعرِّفني أو فقط،
ضد أو مع قضية إىل كثريًا األمر يخترص االندماج حول الدائر الجدال ُمجمل
ويرتتب مسلمني، من أقل أو أكثر ليسوا املهاجرون كان لو كما اإلسالم،
من أيًضا: أهمية لها التي األخرى والعوامل الصفات جميع إغفال ذلك عىل
تعلموا؟ وماذا تربَّوا؟ وكيف نشئوا؟ وأين املهاجرون؟ هؤالء ينحدر أين

املدرسة يف اآلخرين عن الختاليف مدرًكا كنت أني إىل بالفعل أرشت لقد
آخر، بلد من أتيت قد أني يدركون أصدقائي كان وكذلك أصدقائي، بني أو
بعدم أشعر أكن لم مؤرًقا، أو عظيًما أمًرا أرى فيما يكن لم األمر أن إال
يف كان غريبًا كوني آخر: بتعبري أو باالضطهاد، أو السبب لهذا االرتياح
األطفال عن يميزني يشء سلوكي يف يوجد يكد لم حالة. وليس معلومة رأيي
أجنبيٍّا. بكوني أربطه كنت مما ا جدٍّ القليل يوجد كان ربما أو اآلخرين،

اشرتكت مكان. كل يف الوضع يكن لم لكنه املدرسة، يف الوضع هذا كان
حصويل حتى فيه ألعب وظللت السادسة، سن يف القدم كرة اتحاد يف
نهاية عطلة يف بطولة ومباراة األسبوع، يف تدريبان الثانوية: الشهادة عىل
وأكثر أهم من كانت إنها أقول أن يجب الفرتة تلك أسرتجع عندما األسبوع.
جديد عالم عىل الكرة اتحاد يف تعرفت فقد حياتي؛ يف عيلَّ تأثريًا الخربات
إىل ينتمي اجتماعي وسط يف وترعرعت نشأت لقد يل: غربة أول كانت عيل،
االبتدائية مدرستي يف الجريان أطفال معظم وكان العليا، املتوسطة الطبقة
ولكن ا، جدٍّ أغنياء يكونوا لم نسبيٍّا، الحال ميسورة عائالت من ينحدرون
عن العاطلني أبناء أو العمال أبناء من أي تقريبًا منطقتنا يف يسكن يكن لم
واألجانب وافدين»، «عمال أبناء أيًضا يوجد لم ثم ومن الفقراء، أو العمل
أبناء مثلنا جميعهم كانوا الجريان بني قابلتهم أو عرفتهم الذين القليلون
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الوحيد القدم كرة فريق يف ذلك خالف عىل كنت بينما إيرانية. أطباء عائالت
زمالء جميع أن أي األغنياء، أحياء من يُعد حي يف أعضاؤه يسكن الذي
بيني الفرق بهذا أشعر كنت أخرى. اجتماعية طبقة إىل ينتمون كانوا االتحاد
أكثر التعامل لهجة كانت املثال سبيل فعىل تسميته، أستطيع أن دون وبينهم
املرسيدس السيارات يركبون يكونوا لم وأمهاتهم اآلخرين وآباء خشونة،
اآلباء أحد كان سيارة أقل أربعة. الرينو أو ريكورد األوبل السيارات بل بنز،
أحد والد كان ما وأفخم سيناتور، أوبل كانت الجبل فوق عندنا يقودها
لديهم كانت إن هذا تاونوس، فورد سيارة كانت يقوده االتحاد يف زمالئي
األمر هذا يبدو فقد وراشًدا بالًغا الفرد يكون عندما األساس. من سيارة
السيارة امتالك أن أعرف أن ا مهمٍّ كان السادسة يف وأنا ولكنني غريبًا،
األطفال وهؤالء سيارة. عائالتهم تملك ال أطفاًال هناك وأن بديهيٍّا، أمًرا ليس
االستمتاع طريق عن أصبحوا بهم يربطني ما املعتاد يف يوجد ال الذين
العائيل. منزلنا يف ويزورونني بيوتهم يف أزورهم زمالء القدم بكرة املشرتك
يمثل ال الجيد املايل والديَّ وضع أصبح حتى طويًال يستغرق لم األمر أن إال
ألنني باملحرج يكون ما أشبه أرى فيما الوضع وكان الكرة، اتحاد يف ميزة

البداية. يف األقل عىل للمجموعة، ا حقٍّ أنتمي ال أنني مرة ألول شعرت
مكان إىل السبت يوم أو التدريب، إىل تأخذني والدتي كانت املعتاد يف
مًعا لننطلق نتقابل حيث االلتقاء، نقطة إىل األقل عىل أو املباريات عقد
لديها كان أمي ألن ملفتًا، االختالف يكن لم حينها الخارجية. املباريات إىل
كان البنز، بسيارته يوصلني أبي كان عندما ولكن فاجن. فولكس سيارة
أعرفها معينة جمل أو كلمات هناك كانت ذلك عىل فضًال غريبًا. يبدو هذا
لم لكني اآلخرون يتقنه أسلوب أيًضا يوجد وكان أستخدمها، ال لكنني
كما رجولة أكثر كانوا ظننته، ما هذا األقل عىل أو مني، أجرأ كانوا أتقنه؛
برسعة، مشاكل لواجهت اللعب أجيد أكن لم لو حقيقيني. رجاًال كانوا لو
تقبلني ولذا الثابت، مكاني يل كان ا. جدٍّ جيًدا ألعب كنت الحظ لحسن ولكن
اآلخرين، بقبول يحظوا لم ممن ثالثة أو اثنان عادة بيننا كان اآلخرون.
أي امللعب. يف يصمدون ال دائًما وهؤالء طويًال، يستمرون يكونوا لم ولذا
وكان اإلنجاز، طريق عن األوىل بالدرجة يتحدد كان االجتماعي االعرتاف أن
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كرة العبي األمر آخر يف كنا فقد عادل، غري يكن لم أنه إال ا شاقٍّ أمًرا هذا
من واحًدا أصبحت أن وبعد املجموعة، عن غريب بأنني إذن أشعر لم قدم.
أنني إال االجتماعية. نشأتي بسبب مستبعد بأنني تماًما أشعر لم أعضائها
وضع له الحال ميسور بيت من ألنني ولكن مسلم، ألنني ليس غريبًا، بقيت
أن أشعر كنت الفريق، زمالء من ذاك أو هذا أزور كنت عندما اجتماعي.

الخارج. إىل رحلة لهم زيارتي
املجتمع يف االندماج يف املسلمني رغبة قلة من البعض يشتكي ما كثريًا
عند األتراك أطفال من لكثري السيئ األداء مستوى يالحظ وَمن األملاني.
ال يكدن الالتي الرتكيات األمهات من كثري وضع يعرف أو املدرسة، دخولهم
معاداة باب من ببساطة الشكوى تلك يعترب فلن العامة؛ الحياة يف يشاركن
معظم بسيطة: — جزئيٍّا األقل عىل — يل تبدو األسباب أن إال األجانب.
قليلة ريفية مناطق من ينحدرون — األتراك من وهم — أملانيا يف املسلمني
أملانيا إىل هجرتهم أن أي أيًضا، املهاجرين جيل عىل ينسحب وهذا التطور،
يف الحياة عىل التعود صعوبات إن الزمن. عرب كبرية رحلة بمنزلة كانت
تلك عىل فعل كرد تأتي التي النفيس الدفع وآليات الصناعية، املدينة عالم
يف مالحظتها يمكن التي اآلليات نفس هي بعيد حدٍّ إىل تكون الصعوبات؛

اإلسالمي. العالم يف الحرض إىل الريف من الهروب ظاهرة
املجتمعات — املسلمني مع الحياة يف تظهر التي املشاكل كل ليست
دينية، أسباب لها — املرأة ضد والتمييز التعليمي املستوى وانحدار املتوازية
أسبابًا له ألن دينيٍّا، تفسريًا تفسريه يمكن ال املشاكل تلك من كبريًا جزءًا إن إذ
ليظهر يكن لم املشاكل هذه من كبريًا جزءًا أن أيًضا يعني وهذا اجتماعية.
البعض يالحظ لذلك ُمدن. من جاءوا قد املسلمني املهاجرين معظم كان لو
عددهم يبلغ والذين إيران، أو لبنان من أتوا الذين املهاجرين أن متعجبًا
واالقتصاد العلم أهل صفوة يف عادة يدخلون العالم، مستوى عىل املاليني
أكرب اإليرانيون يمثل أخرى غربية دول ويف أملانيا ففي الجديد. وطنهم يف
يرجع ال وهذا األخرى، السكان رشائح بجميع مقارنة األكاديميني من حصة
املواطنون يؤكده ما (وهذا املتوسط عن ذكائهم مستوى ارتفاع إىل بالتأكيد
املواطنون كثريًا يدعيه ما (وهذا الدين عن ابتعادهم إىل وال دائًما)، اإليرانيون
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خارجية بمظاهر عقيدتهم يربطون ال الذين املسلمني، يعتربون عندما األملان
وطنهم يف انتماؤهم ببساطة هو ذلك يف والسبب متدينني)، غري قواعد، أو
مشاكل تواجههم أال العجيب من فليس إذن املتميزة. الطبقة تلك إىل القديم
القديم، محيطهم إىل نظرنا إذا الجديد االجتماعي محيطهم مع التأقلم يف

بعيد. حدٍّ إىل الجديد يشبه إنه إذ
أقاربي، لزيارة أصفهان إىل الصيف يف كثريًا نسافر كنا طفل وأنا
يقيض أن عاديٍّا كان كما عاديٍّا، أمًرا أجده كنت دائًما بذلك نقوم كنا وألننا
«ُعدُت» بأنني أشعر أكن ولم الشمال. بحر ساحل عىل الصيف اآلخرون
والعادات التعامل طرق هناك. غريب بأني أشعر أكن لم كما وطني، إىل
بيت يف املتبعة والعادات الطرق نفس مجملها يف كانت أقربائي عند املتبعة
الذي األمر وهو سنٍّا، األكرب احرتام عىل ينطبق هذا كان أملانيا. يف والدي
تكن لم التي اليوم أحداث أيًضا كانت كذلك أطفال، ونحن لنا ملزًما كان
أطفال. ونحن بها نتمتع كنا التي الحريات عىل فضًال بدقيقة، دقيقة منظمة
بالوسط أيًضا تتعلق كانت بها شعرت التي األلفة تلك أن اليوم أعرف
يف يعملون أو أطباء وأخوايل أعمامي جميع كان فقد ألقاربي، االجتماعي
للطبقة االجتماعي املستوى نفس يف لديهم أعيش كنت لذا مشابه، مجال
وأجهزة أطفال وغرف وأرائك طعام غرف لديهم وكان العليا، املتوسطة
بيج وعرائس املحمرة البطاطس وأصابع وسجاد تجميد وأجهزة سترييو
كنا عنما ولكن أملانيا. يف بيتنا تماًما يشبه محيط يف أعيش كنت جيم.
عالم بمنزلة هذا كان الضواحي، ويف السوق ويف املدينة يف للتجول نخرج
الوحيد واألمر املثقوبة، بأحذيتهم الصغار واألطفال والتجار الصناع آخر؛
بصورة مأساويٍّا أجده كنت الذي والفرق اللغة، هو فيه أشاركهم كنت الذي
كل ففي الجمعة، يوم الريفية أرضنا إىل نسافر عندما يتضح كان خاصة
األثاث، من خاٍل األرض لنا يرعى الذي الرجل بيت بأن أُفاجأ كنت مرة
إال عمرنا، مثل يف أطفال أيًضا له وكان السجادة. عىل يجلس الجميع كان
خارج بأنني أشعر كنت هناك معهم. نلعب أن قط ببالنا يخطر لم أنه
عمومتي وبنات أبناء أيًضا بل بذلك أشعر الذي وحدي أكن ولم بالدي،
ما يشبه املوقف هذا كان أصفهان. يف املتوسطة الطبقة إىل ينتمون الذين
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ألن حدًة أكثر كان ولكنه القدم، كرة اتحاد يف دخلت عندما وقتها حدث
أملانيا. يف منها حدة أشد إيران يف االجتماعية الفوارق

يمكن أخرى فوارق هناك إن أقول أن أريد ألني كله؟ هذا أحكي ملاذا
ألني وكذلك الدين. أو البرشة لون من تأثريًا أكثر األحيان معظم يف تكون أن
عىل — متعلم غري أو ومتعلم الريف أو واملدينة الغنى أو الفقر أن يف أفكر
دولة يف يعيش يكن لم إذا — اإلنسان تجعل عوامل كلها — املثال سبيل
الجنسية عامَيل من أكثر بالتفضيل يتمتع أو للتمييز يتعرض — عنرصية
أكرب أن أعتقد ولكني ثقافية، رصاعات توجد ال أنه أدعي ال أنا والعقيدة.
االقتصادي، العامل يزال ال املختلفة املجتمعات بني أو املجتمع يف فاصل عامل
ثقافية مفردات باستخدام الثقافية الرصاعات عن التعبري تزايد إن حتى
يف برجوازية لعائلة الديني وحتى واالجتماعي الفكري األفق إن ودينية.
واألفالم واملوسيقى الكتب مثل جانريو، دي ريو أو المبور كواال أو الرباط
الخصوصية من إطار يف تُناَقش التي واملوضوعات التلفزيونية والربامج
واملهن واملخدرات املتشددة السياسية واألفكار األنفاق وقطارات والسيارات
إىل أقرب األفق هذا الطعام؛ وجبات أيًضا وحاليٍّا الجنسني بني والعالقة
أحد أو فالح بأفق مقارنة االجتماعي الوسط نفس من أوروبية أرسة أفق
ال بالسيارة. دقائق عدة بُعد عىل يسكن الذي العشوائية األحياء قاطني
هو العكس بل التكنولوجي، التقدم أو املدينة حياة يف مادًحا هذا أقول
الصور يجعل بما التعميم، من يشء عىل تشتمل النتيجة هذه الصحيح:
تبدو القطيع يشبه فيما الحديثة وللحياة الثقافة لصناعة املفزعة القديمة
السيايس، التطرف أن حقيقة تغفل ال أنها جانب إىل رومانسية. وكأنها
ينشأ تقريبًا األحوال كل يف دينية، اجتماعية أم قومية صبغته أكانت سواء
ال التي اإلسالماوية عىل خاص بوجه هذا ينطبق الكبرية. املدن يف ويقوى
بها العلمانيني معارضيهم تأثر عن عادة الغربية بالثقافة أتباعها تأثر يقل
ُكتَّاب إىل مبارشة بصورة يستندون ما كثريًا الذين املثقفني قادتها تأثر أو
عملية تقوي ربما الحداثة. بعد ما كتاب من أو التنوير مناهيض من غربيني
أو الصفات من يتبقى بما التشبث يف الطموح تلك الحياة نماذج تعميم

منها. يُتخيَّل بما حتى
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يُعرِّفني التعريفات. أي والرتتيبات؛ التحديدات إىل بالطبع نميل إننا
من يُعرِّفني ذلك من العكس عىل ربما أو مسلم، أنني عىل آخر شخص
مما ذاك، أو األمر هذا أفعل ألنني حقيقي بمسلم لست أنني عىل نظره وجهة
فقط وأقول التناقض، وجود تماًما أنكر ال وأنا رأيه. يف اإلسالم مع يتعارض
مختلفة هويات عدة من ترتكب شخصية فكل أيًضا، متناقضون كلنا إننا
يشعر أو يفكر أو يفعل ما كل يف يترصف أن املرء تصور وإذا ومتغرية.
أن أظن يحب، أو يأكل أو يترصف وهو أملانيٍّا بوصفه فقط أملانيٍّا، بوصفه

فظيًعا. أمًرا سيكون هذا
تكون عندما الخطر يبدأ طبيعي. أمر إذن هو ذاك أو األمر هذا فقبول
أو مسيحيٍّا أو مسلًما فقط املرء يصبح عندما املحدِّدة، هي واحدة هوية
نجوم أحد أو القدم كرة نوادي أحد مشجعي من حتى أو إيرانيٍّا أو أملانيٍّا
جميع يخترص الذي الربجماتي التحديد هذا يتحول عندها البوب. موسيقى
إىل أكثر يدعو الذي واألمر للشخصية. حقيقي تشويه إىل التعريف إمكانات
عن تميزها حدود وضع خالل من يحدث الشخصية إيجاد أن هو التفكري
يُعد وهذا آخر. هو ما وجد إذا إال ذاتي هو ما يوجد ال األخرى. الهويات
يتصف وما للمرء ذاتي هو ما تشكيل عند تحديًدا، وهنا عاديٍّا. أمًرا أيًضا
كانوا الذين املثال، سبيل عىل إيران، يف فاألرمن العنف. يكمن اآلخرون، به
الدولة قيام مع فجأة أنفسهم وجدوا إيرانيني، بديهي كأمر أنفسهم يرون
عىل الجدد القادة أكد بالطبع اإليرانية. الهوية من مستبعدين اإلسالمية
حقوق اآلن أصبحت قد أنها إال الحقوق، جميع لهم واملسيحيني اليهود أن

اإلسالم. طريق عن اآلن نفسها تعرف أصبحت نفسها فاألمة أقليات.
ليس «نحن الهندوسية. القومية ظل يف للمسلمني يحدث ما يشبه هذا
ولكن الهند. يف املقولة هذه سمعت ما كثريًا املسلمني»، ضد يشء أي لدينا
وفجأة إسالمية، ليست الـ«نحن» وهذه هندية «نحن» هناك أصبح فجأة
املسلمون هؤالء كان «هم». ضد يشء لدينا ليس و«نحن» «هم» هناك أصبح
أسمع وكم الهندوس. مثل مثلهم هنود بأنهم القريب األمس حتى يشعرون
جميع يف يرد كما أو املسلمني. ضد يشء لدينا ليس «نحن» قول أملانيا يف
اإلسالم، مع «نحن» نتعامل أن يمكن كيف اإلسالم: عن الحوارية الربامج
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الربامج ضيوف أن ويبدو املسلمني؟ من بالخوف «نحن» نشعر أن يجب هل
مسلمون تحتها يندرج قد الـ«نحن» هذه أن يف تماًما يفكرون ال الحوارية
معرش «نحن» دائًما. ليس األقل عىل ذلك، وراء سيئة نية توجد ال أيًضا.
الحسنة. النوايا أصحاب قول حسب املسلمني، مع حواًرا نفتح أن يجب األملان
شخص ماليني الثالثة لقرابة أيًضا يعني هذا ولكن الثناء، يستحق أمر وهذا

أنفسهم. مع حواًرا يفتحوا أن عليهم أن البلد هذا يف
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الثاني الفصل

مثله وان»، «هايرب يقع سيارة. يمتلك أن يجب وان» «هايرب يف يتسوق َمن
متعدد شارع عىل القاهرة، حول تنشأ التي التسوق مجمعات من غريه مثل
تجرها التي «الكارو» عربات تجرؤ وال املدينة، خارج إىل يؤدي الحارات
املدينة صورة من جزءًا تزال ال بينما الشوارع، هذه مثل ارتياد عىل الحمري
التي ومستهلكة قديمة الغالب يف تكون التي السيارات أما البلد. وسط يف
الصفة هذه ملالكها. األوىل السيارة أنها فتُِظهر السيارات مركن يف تقف
املبني املسجد يف فتتجىل األخرى الصفة أما املجمعات، لتلك املميزة الخارجية
يف بدءوا الشكل. مربع املجمع بمبنى امللحق املستقبلية» «الحركة طراز عىل
الهند ويف بكنائس، التسوق مجمعات تزويد يف األمريكية املتحدة الواليات
يف املهم أناقة. تزداد التي السيارات مثل يتالىش بدأ الفرق هذا حتى بمعابد،
شاشة وراء ما عالم إىل الدخول هنا الخالص، هنا التسوق: معابد هو األمر
سكني. بيت بحجم تسوق لعربة تمثال التسوق مجمع أمام يوجد التلفاز.
تروج ملتحون. الرجال من وكثري سابًغا، حجابًا يرتدين النساء جميع تكاد
موضوعة مضيئة إعالنية لوحات عىل «امللت» شعري لجعة للبرية ستيال رشكة
موسيقى تتوقف للصالة األذان يُرفع عندما السيارات. انتظار ساحة يف

أمريكي. الجنوب الطابع ذات املصعد
يميلون املتعلمني وغري الفقراء أن ببساطة، يدعي أو كثريًا، املرء يقرأ
املستوى وهبوط والقهر الظلم عن تعبري األصولية وأن الديني، التوجه إىل
حشود تتكون ذلك. يخالف للوضع إدراكي أن غري والجهل. االجتماعي
أعمال يف أو الدينية األقليات ضد العنف أعمال يف تشارك التي الغوغاء
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مثل بعيد بلد يف كاريكاتريية رسوم عىل االعرتاض أو الجسدية التصفية
أن إال الدنيا، االجتماعية الطبقات من أشخاص من تأكيد بكل الدنمارك
أي — اإلرهابيني أن جانب إىل برجوازية. تكون االعرتاضات تلك أيديولوجية
استخدام بوعي يقررون وإنما تلقائية، بصورة يترصفون ال الذين األشخاص
الطبقات من تقريبًا األحوال كل يف يأتون — السيايس للجدل كوسيلة العنف
األحيان بعض يف ويمكن بالرشعية يمدون فقًرا األكثر األشخاص الوسطى.
باستخدام عادة وذلك وهناك، هنا العريضة القاعدة بوصفهم تحريكهم
يف املتسببون هم اآلخرين أن بُحجة ودائًما بالخمر، األحيان بعض ويف املال،
البسيطة، واألحياء التقليدية األحياء يف أسري عندما ولكن املزري؛ وضعهم
أن أجد ال فإنني إندونيسيا، أو الهند أو مرص يف سواء الريف إىل أذهب أو
نفس تجد مكان كل ويف متدينني دائًما الناس كان فهناك تغري، قد الكثري

لألجانب. الطيبة واملعاملة الضيافة كرم
فلم — اإلسالمية الدول عن الحديث يف نبقى حتى — الحجاب أما
املدن ضواحي ويف العالية السكنية البنايات يف وإنما القرى، يف انتشاًرا يزدد
التصورات عىل أيًضا ينطبق ما وهذا ماكدونالدز. ويف التسوق مجمعات ويف
تعد ولم الفالحات، ال تزمتًا ازددن من هن األعمال فسيدات األخالقية:
يف اإلباحية األوصاف جميع بمنع فجأة تطالب التي هي وحدها النقابات
والجامعات املحامني نقابة أصبحت بل وليلة»، ليلة «ألف إىل وصوًال األدب

بذلك. أيًضا تطالب
غضون ويف األمريكية، القارة ربوع جميع يف اإلنجيلية املسيحية تنترش
من أكثر الكاريزمية للجماعات جنوبيون أمريكيون سينضم سنني بضع
صورها أقوى يف تظهر ال جاذبيتها ألن وذلك الكاثوليكية، الكنيسة أتباع
وربات واملدرسني املوظفني عىل وإنما البُسطاء باألشخاص ون يُسمَّ من عىل
تتمسك حيث الهند، يف مشابهة ظاهرة نرى لذلك األعمال. ورجال البيوت
وهذه متزايدة، بصورة الخاصة بثقافاتها املتوسطة الطبقات األوىل بالدرجة
العوملة. بسبب كبريًا تغريًا حياتهم تغريت الذين األشخاص من تتكون الطبقة
بفعل يحدث كما للهوية الثابتة النماذج تنتهي حاملا أنه يعني هذا
تميز صفة ادعاء أو ا خاصٍّ يُعد ما بيشء التشبث إىل نزعة تنشأ العوملة،
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كان وإن قبل من عليه كان أنه يتصور ما إىل املرء يعود اآلخرين. عن املرء
تلك يف يشارك لم ألنه «يعود» ال املرء أن والحقيقة قط. حياته يف يعشه لم
إن أيًضا. الجدان حتى وال الوالدان فيها يشارك لم ألنه بل قط، الثقافة
بها يوجد ال والتي والواضحة واألصلية واملنقولة الخالصة الحياة طريقة
موجودة قط تكن لم — األصوليات جميع تدعيه ما وهذا — تناقضات أي

مثايل. تصور فقط إنها الخالصة، الصورة بهذه
يف األوىل بالدرجة مالحظتها يمكن الجذور إىل العودة أن كتبت لقد
غريبة وتأثريات تغيريات ألقوى حياتها تتعرض التي املتوسطة الطبقات
توافق هناك فيقول: ذلك يف يزيد أن للمرء يمكن أنه إال العوملة، ظل يف
والنظام سيايس، غري كان وإن السلطوي، التدين هذا بني الدول معظم يف
االقتصادية الناحية من يبدو التدين هذا إن بل البحت، الليربايل االقتصادي
أوضح ذلك مشاهدة يمكن الليربايل. السوق مع حتمية بصورة يتواكب أنه
اإلسالم تأويالت أكثر يسود حيث السعودية، العربية اململكة يف يكون ما
واالستهالك الرأسمالية يف اعتقاد أخرى ناحية من ويسود ناحية من تزمتًا
لبدا أملانيا يف الحر الديمقراطي بالحزب قورن لو إذ التكنولوجي، والتقدم
يُنَشأ الكعبة بجوار تحديًدا القدامى. اللينينيني من حزب وكأنه بجانبه األخري
العاملي االستهالك ماركات وكل األوسط، الرشق يف تسوق مجمع أكرب اآلن
وللمبنى بنز. دايمالر إىل وصوًال بنيتون من فيه بفروعها ممثلة ستكون
وال لألطفال. لعب ساحة وكأنه بجواره يبدو الحرم تجعل ضخمة أبعاد
إذ القديمة، املدينة عىل الحفاظ همَّ املعمارية التصميمات واضعو يحمل
أمد منذ منها تبقى ما وُهدم للحرم تابعة ساحات إىل منها أجزاء ُحولت
تفعل ما مثل متطرفة بصورة ماضيه وبني بينه ما يقطع أحد ال بعيد.

املايض. إىل العودة يف ترغب التي الجماعات
بني ببساطة رحاه تدور ال الثقافات برصاع يُسمى ما إن يُقال ما كثريًا
ويمكن صحيح هذا ذاته. اإلسالم وسط يف مجراه يسري وإنما والغرب، اإلسالم
العالم يف األصولية القوى شوكة تقَو لم األمثلة. من بكثري عليه االستدالل
املجتمع نموذج تُمثل التي امُلضادة القوى أيًضا قويت بل وحدها، اإلسالمي
وجودها ندرك ال بالتأكيد دينية. برباهني له تسوق التي حتى أو العلماني،
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حشد طريق عن إليها النظر تلفت وال تهديًدا، تمثل ال ألنها نظًرا نادًرا؛ إال
ندرك ال أيًضا أننا جانب (إىل العنف بأعمال القيام أو الضخمة املظاهرات
بالديمقراطية، مطالبني اآلالف مئات باكستان يف يتظاهر عندما وجودها
الشعبية). مؤتمراتهم يف باكستان يف اإلسالماويون إليه يصل لم عدد وهذا
نفسه. اإلسالمي العالم داخل يدور اإلسالم حول الحقيقي الرصاع نعم،
عن السؤال ضوء يف أي بالغرب، عالقته يف مناقشته تجري الحال بطبيعة
يتعلق فيما وخصوًصا الغرب، من يتخذه أن اإلسالم عىل يجب الذي املوقف
هو الغرب والعلمانية. اإلنسان وحقوق الديمقراطية مثل وإنجازاته، بقيمه
معياًرا املرء يتخذه الذي أو عنه، تفصله التي الحدوَد املرءُ يرسم الذي اآلخر
ذاته حد يف اإلسالم حول يدور األمر أن أي موقعه. تحديد من ليتمكن

بمجتمعه. ويتعلق
بالتأكيد النقاش يدور يبدو. ما هذا التطور؛ هذا من ُمستثناة أوروبا
الليربايل. املجتمع لنظام ذلك يمثله الذي والتهديد الدين عودة عن وهناك هنا
العامة. الحياة من قط تختِف لم أوروبا خارج يف األديان أن يغفل املرء لكن
تسببت والتي والدولة، الدين بني الفصل حدود تتخطى التي العوملة إن
الجمود ذلك أشد بعبارة أو النظامية، األديان ملعنى شامل فقدان يف فعليٍّا
تُعد ال األوروبي املفهوم بهذا أوروبا. بها تنفرد ظاهرة تُعد — الديني
الغرب عن نتحدث عندما علمانية. دولة أيًضا األمريكية املتحدة الواليات
بل البلقان ويف اليونان يف بينما الغربية. أوروبا بذلك نعني فإننا العلماني،
يف وحاسم جوهري سيايس بدور األديان تقوم بولندا الجوار بلد يف حتى
بصورة أضيق فهًما الدول هذه يف الرأي حرية ُمصطلح يُفهم العامة. الحياة
أكثر تعامًال اإللهية الذات يف القدح جريمة مع املحاكم وتتعامل واضحة،
إن املسيحية. من يسخرون الذين واألدباء الفنانون يُقاَىض ما وكثريًا رصامة
حقيقة يف هي ما هذا، بلدنا يف عنها يُعلن التي األديان، إىل العاملية العودة

قط. تختِف لم أوروبا خارج يف األديان أن اكتشاف إال األمر
ال الهوية؟ خطاب انتشار من ا حقٍّ ُمستثناة الغربية أوروبا هل ولكن
خاص، هو ما تعريف — متزايدة وبصورة — أيًضا لدينا يتم ذلك. أظن
أعني ال امُلغاير. اآلخر، تعريف إىل ذاته الوقت يف يؤدي مما تثبيته؛ بذلك ويتم
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الحج رحالت يف أملانيا من يخرجون الذين الُكثُر واملشاهري البابا حماسة هنا
أصبحت أوروبا غرب مجتمعات القديمة. األخالق بعودة ينادون الذين أو
تجعل — النظامية األديان معنى فقدان بمعنى — الُعمق من بدرجة علمانية
يكون األحيان بعض ويف سيايس، أثر املذهبي للجانب يكون أن املستحيل من
يف تختلف ال الدينية الحماسة أن نجد لذا فلكلورية. صبغة األكثر عىل له
الرئييس العنوان أملانيا. يف أخرى حماسية دفقات أي عن اإلعالمي عرضها
الغرابة ُمجمل عن يعرب العاملي الشباب يوم عن تسايتونج» «بيلد لجريدة
يحق شبًقا». الرب حفالت «أكثر الديني: الحدث ثقافة عليها أصبحت التي
صحافة تمثلها التي القيم ويف البابا يمثلها التي القيم يف يفكر أن للمرء
من نوع إنه لألجانب. واملعادية والجنسية األخالقية غري تسايتونج» «بيلد
من الصحفية التقارير إال شيطانية يضاهيها ال التي الحماسية الكتابة
يتعلق ال األمر أن غري إيران. يف مثلما الديني الحكم أو الديكتاتورية عصور
وبعض عرش السادس بنيديكت يمثله الذي باملحتوى األحوال من بحال
اعترب الذي أوشفيتس يف خطابه مثل غريبة!)؛ ستبقى (التي الغربية مواقفه
فيه وعظ الذي الربازيل يف خطابه أو اليهود، مع ضحايا املسيحيني فيه
حوله تثار ال فهو املبرشين، إليهم دعوا الذين هم إنهم قائًال الحمر الهنود
تثري كانت التي املجالت، تلك يف وال والثقافة الفنون صفحات يف ضجة
اإلجهاض. حول يقوله السابق البابا كان ما كل حول أسابيع تستمر ضجة
مجتمع لنموذج مستفزة وبطريقة حسًما أكثر بصورة يتكلم الحايل البابا
اآلن أصبح منَّا واحًدا أن إال العالم. عىل ومنفتح اللذة مذهب يتبع علماني

الهوية. لنا يحقق إنه البابا. اآلن أصبحنا نحن بل الفاتيكان، بابا
ليست الكاثوليكية للكنيسة قبل، من متدينًا يكن لم مثقف، حماسة إن
للهند الهندوسية القومية أو األوسط للرشق اإلسالمية األصولية أهمية لها
مما أكثر تمتلئ لم الكنائس األمريكية. املتحدة للواليات اإلنجيلية الحركة أو
اإلحساس إىل مرجعه الذي الدعم بهذا كثريًا يعبأ لن البابا أن وأظن كانت،
يُحقق أن الغربية أوروبا يف املرء أراد إذا الديني. الصدق إىل منه أكثر بـ«نحن»
يناسب ما إن للهوية. كمرجعية تكفي ال املسيحية فإن بـ«نحن»، الشعور
هو — اإلسالم وخصوًصا — األخرى الثقافات عن فاصلة حدود لرسم أكثر
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ثقافيٍّا عامًال بوصفها املسيحية إدخال ذلك عند يمكن والعلمانية. التنوير
«اختبار إن املسيحي. الغرب تاريخ األوروبي التاريخ باعتبار أي تاريخيٍّا،
الغريبة التطورات يوضح بادينفورتيمربج والية يف أُجري الذي املسلمني»
الديمقراطيون رأى إذ للتنوير، املسيحي الفهم هذا إليها يؤدي أن يمكن التي
األوروبية. للثقافة املميزة الصفة هي الجنسية املثلية أن تحديًدا املسيحيون
املثليني، من التقرب الديمقراطي املسيحي الحزب هدف يكن لم بالتأكيد
املسيحيون كان إذا حال: أي عىل ولكن اإلسالم، عن فاصٍل حدٍّ اتخاذ وإنما
فإن الجنسية، بالثورة يعرتفوا حتى املسلمني إىل حاجة يف الديمقراطيون

ما! يشء يف نافعني نكون أن يمكن أننا يعني هذا
يُحدد حتى دائًما الغربية أوروبا يف املرء يحتاجه الذي اآلخر أصبح لقد
ليس اإلسالم. يف — األوىل بالدرجة ولكن — فقط ليس يتمثل نفسه معالم
عن جدًال الثقافية التعددية عن الدائر الجدل يكون أن املصادفة باب من
بالدرجة املسلمني «عن» وإنما املسلمني «مع» جدًال ليس بأنه علًما اإلسالم،
عجلة اإللكرتوني بريلينتاوخر موقع به أدار الذي التقليدي السؤال كان األوىل.
املسلمون دعمه: الغرب عىل يجب الذي «من الدول: لحدود العابر النقاش
حرزي أيان مثل اإلسالميون املعارضون أم رمضان طارق مثل املعتدلون
حرزي وأيان رمضان طارق أن حقيقة استبعد قد السؤال أن يبدو عيل؟»
ولد شخص يكون أن إمكانية أيًضا السؤال وأغفل الغرب، إىل ينتميان عيل
األشخاص فإن الحقيقة يف لإلسالم. معارًضا وال إسالماويٍّا ليس مسلًما
تحمل التي النقاشات من يشبهه ما أو الجدل هذا مثل يف يظهرون الذين
اإلسالم، يرفضون ُكتابًا دائًما يكونون تركية أو إيرانية أو عربية أسماءً
شهود أيًضا وهناك هنا الدفاع يقدم لالدعاء. اإلثبات شهود دور مثل دورهم
دينهم بني تعارض وجود عدم يؤكدون مسلمني مثقفني صورة يف نفي
ال يكاد بل فحسب، هذا ليس الحكم. من يُستبعدون الشهود أن إال والتنوير.
الكفاءات جميع الجدال. يف يشارك اإلسالمية الدراسات يف واحد عالم يوجد
اإلسالم معاريض املعسكرين، كال ويف — النقاشات يف ممثلة نجدها األخرى
االجتماع علماء أو الكتاب أو املؤرخني أو الصحفيني سواء — اإلسالم وفاهمي
يف أجد لم األخرية اآلونة يف الدائر الجدل كل يف ولكن السياسة، علماء أو
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عىل وال املقاالت فيها تُجمع التي الكتب يف وال التلفاز يف النقاشية الحلقات
اإلسالمية العلوم أساتذة من واحًدا أستاذًا الجرائد يف الثقافية الصفحات
من عدد وجود من الرغم عىل األملانية، الجامعات إحدى يف يدّرسون الذين
عن االستغناء إن األملانية. الجامعات يف املتميزين اإلسالمية الدراسات علماء
هو ما اإلسالم عن أوروبا غرب يف الجدل واحد: منطق له العلمية الكفاءات

نفسها. الغربية أوروبا عن جدل إال
االنتماء بدور يقوم الذي اإلسالم طريق فعن مستنكر، غري أمر وهذا
بأوروبا الخاصة الثقافة إىل يُنَظر كيف مناقشة أوضح بصورة يمكن البديل
والتعددية. والعلمانية الليربالية مثل بمفاهيم املرء يعني وماذا الغربية،
عامة ساحات يف وقيمها أوروبا حول نقاشات تحولت كيف رأيت ما كثريًا
إىل تركيا انضمام مثل عنوان يُذكر كان عندما وعاطفية حادة نقاشات إىل
من هل تحديًدا: أكثر األسئلة تصبح الفور عىل الحجاب. أو األوروبي االتحاد
العلمانية تعني هل الحجاب؟ بارتداء املسلمات للمعلمات نسمح أن الليربالية
تصبح أن التعددية تعني هل تامة؟ بمساواة األديان جميع الدولة تعامل أن
االتحاد إىل تنضم أن إسالمية لدولة يمكن هل املدينة؟ شكل من جزءًا املئذنة
ولو اإلسالم إليها ينتمي التي أوروبا عليه تقوم الذي التصور إن األوروبي؟
تُعرِّف التي أوروبا عليه تقوم تصور عن يختلف األقل عىل ضمنية بصورة
عن لها فاصلة حدوًدا وتضع اليهودية، املسيحية جذورها خالل من نفسها
الخالفية: العرص قضايا إىل للمؤرخني الخالفية القضايا تحولت اإلسالم.
األوروبية؟ التنوير تقاليد من جزء واليهود للمسلمني العربية الفلسفة هل
ويف الفلسفة يف للحداثة إسالميني رواد فكر عىل أيًضا أوروبا تقوم هل
يف العثمانية الدولة أو اإلسالمية إسبانيا تدخل هل األدب؟ يف أو الكالم علم
ما أيٍّا األوسط؟ الرشق علوم إىل نقله يجب عرضها أن أم األوروبي؟ التاريخ
مستقبلنا. عىل تأثريات مجتمعنا، تركيبة إىل بالنظر لها، فإن اإلجابة كانت
العني. تُخطئها ال املجتمع من أجزاء يف تتم التي الذهنية التعبئة
فرتة منذ اإلعالم وسائل فرادى يف اإلسالم عن الصحفية التقارير اتخذت
بلغة يتعلق فيما أيًضا كثريًا العلماء حللها وقد الحملة، صورة طويلة
وحشود آلية، بأسلحة ومدججون ملثمون رجال فيها: املستخدمة الصور
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املدارس أفنية يف محجبات لفتيات الخلف من وصور املنتقبات، النساء من
ينزلون التي اللحظة يف وُمصلون ترصخ، وهي متشنجة ووجوه األملانية،
وإلثبات الكامريا. عدسة يف مبتسمًة مؤخراتهم تُحدِّق بحيث السجود إىل فيها
دائًما التقليدية والكتب والربامج املقاالت تقدم اإلسالم يف الفطري العنف
سياق يوجد ال وكأنه العنف، عن القرآنية اآليات من االقتباسات نفس
التاريخ من ينتقون أنهم إىل باإلضافة مراعاته، تجب نّيص أو تاريخي
يف وبالتأكيد بالفعل حدثت التي االستعمار وحروب واالضطهاد املذابح
يتضح األشباح. بيت وكأنه اإلسالم تاريخ يبدو وبذلك اإلسالمي، التاريخ
والحروب االستعمار عكسه: إىل قلبناه إذا النموذج هذا مثل رخيص هو كم
املسيح وأمر التفتيش، ومحاكم الحمر، للهنود الجماعية واإلبادة الصليبية،
ورسيربينيتشا، وفلسطني، وشاتيال، وصربا والعراق، والشيشان، بالتبشري،
كانت الذي أفريقيا جنوب يف العنرصي والفصل للرصب، املسيحية والدعاية
سبيل وعىل عامليتان، وحربان واملحرقة، اإلنجيل، من حاسمة رشعية له
هذا كل أوروبا، يف املساجد معارضة أو العاج ساحل أيًضا حاليٍّا التغيري
وبعض اإلنجيل من املقدسة الحرب عن االقتباسات بعض إليه أضفنا إذا
حتى أمريكا كارهي من مجموعة إىل قدمناها ثم وبريلسكوني، بوش أقوال
اإلسالمي العالم يف الُسذَّج إلقناع يكفي ما الفور عىل لدينا فسيصبح يحللوها،
لنفس تبًعا اإللكرتونية املواقع مختلف تعمل املسيحية. يف الفطري بالعنف
أعمال مجدًدا املسلمون ارتكب أين يوم بعد يوًما ترسد عندما النموذج هذا
موضع أنفسهم وضعوا أو غبائهم، عىل بها يربهنون جديدة أعماًال أو عنف
بعد يوًما اإلسالمية املواقع بعض به تقوم ما أيًضا السهل ومن السخرية.
مكان يف دول أو مجموعات أو أشخاص عن سلبية أخبار عرض من يوم
املرء يرسمها التي العدو صورة مع تتطابق بأعمال تقوم العالم من ما
مروًرا األوسط، الرشق يف العمالقة البرتول رشكات اتحادات من بداية لهم،
عىل الحارقة بالعبوات االعتداء إىل وصوًال لألطفال، الجنيس باالستغالل
ذاته، حد يف صحيًحا خرب كل يكون أن يمكن املساجد. أو الالجئني مخيمات

كذبة. يصنع الطريقة بهذه تجميعها أن إال
اإلسالم عن أوروبا يف مبيًعا الكتب أكثر تصف األحيان معظم ويف
إحصاءات استخدام دون املسلمة، العائالت داخل يف ُملحة اجتماعية مشاكل
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انطباًعا تنقل وبذلك للمسلمني، الحقيقي بالعدد عالقتها توضح ميدانية
يف القاعدة هو والعنف القرسي والزواج الرشف جرائم وجود بأن للقارئ
هذا االستثناء. هم والعلمانيني املتحرضين املسلمني وأن املسلمة، العائالت
أملانيا رشق يف اليمينيني املتطرفني عن دراسة كانت لو كما غريب، أمر
كأن أو يمينيون، متطرفون الرشقيني األملان جميع بأن انطباًعا ستعطي
يف مشاكل الناس جميع لدى أن مؤداها نتيجة إىل سيصل عيون طبيب
الحاالت حرص عىل دائًما االقتصار الفكرية ضحالته يف يشبه هذا عيونهم.
اضطهاد. إىل — أملانيا يف وخصوًصا — العالم يف مسلمون فيها يتعرض التي
شقة عىل الحصول من تتمكن ال عائالت الحاالت: هذه مثل توجد بالتأكيد
أحدهم عليهن يبصق ألن يتعرضن نساء أو العربي، اسمها بسبب سكنية
بعض يوم كل فسنجد النظر، أمعنا وإذا الحجاب. يرتدين ألنهن الطريق يف
إلثبات دليًال الحاالت هذه اتخذنا إذا هزليٍّا يصبح األمر ولكن املثيلة. الحاالت
إبّان اليهود اضطهاد مع مقارنات وعقد بل املسلمني، ضد اضطهاد وجود
فيها تتمتع العالم يف دولة توجد تكاد ال أحيانًا. يحدث كما النازي العرص
باملقارنة أنه إال كاملة. بصورة الحقوق بنفس والدينية الثقافية األقليات
أوروبا يف تتمتع األقليات فإن منها، اإلسالمية وخصوًصا األخرى، بالدول
يعني وال أيًضا. املسلمني عىل ينطبق وهذا والتحرر، الحرية من عالية بدرجة
الِنَسب عينيه عن تغيب أال أيًضا املسلم عىل ولكن االضطهاد، تقبل هذا
نعم، أوروبية. الغرب مجتمعاتنا بمميزات يعرتف أن عليه ويجب تماًما،
ذلك من أكثر املسلمني يؤرق أن يجب ما ولكن العدو، اإلسالم صورة هناك

عدو. وكأنه يترصف إسالم وجود هو
التي لإلسالم الناقدة الكتابات ألقت لقد أكثر: بوضوح ذلك عن نعرب كي
يف — أُحادية صوًرا تعرض أو تبالغ وهي حتى — شعبي بانتشار تحظى
يتجاهالنها والسياسة العلم كان سيئة أوضاع عىل الضوء األخرية السنوات
أحيانًا — ذاته الوقت يف ولكنها ورائها. من املكسب سيبقى وهذا سبق، فيما
القرائن تقدم كانت — والرتصد اإلرصار سبق مع وكثريًا قصد، دون من
التعاطف إن الليربايل. مجتمعنا نظام تدمري شأنها من سياسية ملطالب
أيان مثل — دوليٍّا اإلسالم ناقدي أشهر بهما يتمتع اللذين املؤسيس والرتابط
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لهما أمريكا شمال يف الجدد املحافظني مع — فينرت دي ليون أو عيل حرزي
هنريك مثل أملانيا يف كتَّاب به يحظى الذي التصفيق مثل مثلهما داللتهما
وُمعادي اإلنجيليني دوائر من معجبيهم من جيوردانو رالف أو برودر إم
محاوالت مقنعة بطريقة يقاومون وكونهم الُجدد. النازيني وحتى األجانب
وادعاءاتهم آراءهم أن يف شيئًا يغري ال إليهم لضمهم اليمينيني األصوليني
بعضها عن املستخدمة املفردات اختيار يف حتى تختلف ال اتهاماتهم ونماذج

شيئًا.
الُحجج مستخدًما االنتباه ويلفت اآلذان يُسمع أن يحاول من أما
الساذج «املدافع عالمة عليه سيوضع ما رسعان فإنه العلمية املعارف وحتى
العلوم فإن الثقافات، رصاع ُدعاة املرء صّدق إذا الثقافية». التعددية عن
القت وقد اإلسالماوية. رشك يف جميعها وقعت قد تكون األملانية اإلسالمية
مفتوح خطاب يف وجهت بعدما املصري، نفس الهجرة حول األملانية الدراسات
يدور والذي العلمية يدعي الذي الجدل ضد نقًدا «تسايت» جريدة يف نُرش
يعبئون ال ممن كيليك، نكال الرتكية مثل مبيًعا األكثر الكتب مؤلفي بني
الصفحات بعض عىل ورد مما انطلقنا إذا املؤكَّدة. امليدانية باإلحصاءات
األملانية الجامعات أن يعتقد ربما املرء فإن غاضبة، فعل ردود من الثقافية

للطالب. فاشيٍّا إسالمي مخ غسيل تجري
يف كانت التي اإلنجيلية الكنيسة قيادة حتى أنه أيًضا املالحظ من
إلبراز مناسبًا حقًال اإلسالم حول الجدل يف اكتشفت قد ليربالية السابق
وجه عىل الكبريتان الكنيستان — أملانيا يف الكنائس سعت لقد الذات.
األخرى. املجتمع مؤسسات من أكثر بفعالية املسلمني إدماج إىل — التحديد
وخصوًصا الدينية؛ املسلمني مصالح وساندتا الحوار الكنيستان شجعت لقد
املسلمون، يستطيعه مما أكرب بصورة واملحليات املدن يف حياتهم أماكن يف
حتى املفوهني. املمثلني يملكون ال كانوا االجتماعية هياكلهم إىل بالنظر ألنهم
يف تعيش التي املسيحية الطوائف ذلك دعمت إذا إال مساجد تُبنى ال اليوم
إدارة لدى للمرشوع املؤيد بدور قامت أو التصميم، يف شاركت أو املكان،
أن األقليات من أقلية ألبناء يمكن مما أكثر هذا كان املأل. عىل أو املدينة
يف رائًعا اجتماعيٍّا إنجاًزا هذا كان آخر. لدين تابعة مؤسسات من يتوقعوه
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يف السماحة تلك وأثَّرت بكثري. الدولة الكنيسة به سبقت املاضية، العقود
املفتوح، املسجد يوم املثال سبيل عىل أملانيا، يف اإلسالم عىل كثرية حاالت
مسيحيني دعوة وتقليد حياتهم، أماكن يف األشخاص مع الكثرية والصالت
حد يف األديان بني حوار عقد فكرة ذلك. غري وكثري رمضان، يف اإلفطار إىل
لهيكلها تبًعا كانت التي املسلمني جماعات رأي يف بديهية تكن لم ذاتها
تركية. ريفية ثقافة ذات ما، حد إىل منغلقة جماعات والثقايف االجتماعي
خطاب من الرغم عىل — التي الكاثوليكية الكنيسة من العكس عىل
املسيحية بني الحوار تجري — ريجنسبورج يف عرش السادس بنيديكت
من ومتفاهًما متسامًحا موقًفا إجماًال وتتخذ كبرية، بحماسة واإلسالم
اإلسالم عن تبتعد أملانيا يف اإلنجيلية الكنيسة قيادة فإن أملانيا؛ يف اإلسالم
كتاب بأقالم كان الحوار عن مؤخًرا نرشته الذي املنشور متزايدة. بصورة
أعوام. قبل أحد ببال لتخطر تكن لم التي العداء لهجة فيه وتظهر إنجيليني
اإلسالم ممثيل الجمهور قابل مؤخًرا ُعقدت التي الكنيسة يوم احتفالية يف
اإلنجيلية الطائفة مجلس رئيس أما املرسح. خشبة اعتالئهم فور بالصفري
املتحدثني، منصة عىل يجلس كان الذي هوبر، فولفجانج األسقف أملانيا يف
حدة ازدياد يف بمالحظاته تسبب وإنما الضيافة، بوصية الجمهور يُذكِّر فلم
اقترص األخري الَكنَيس املؤتمر ويف املسلمني. ضد املوجهة االستياء عبارات
وبني بينها التي الفروق عىل بعيد حدٍّ إىل اليوم اإلنجيلية العقيدة تعريف

اإلسالم.
النظرة تزايد مسئولية من جزءًا الحال بطبيعة املسلمون يتحمل
بعض يرتكبه الذي السيايس العنف بذلك أعني ال الغرب. يف لهم املتشككة
ولكن اإلسالمي، العالم دول معظم يف الديمقراطية غري واألوضاع املسلمني،
وأوضح أشهر إن املأل. عىل املسلمون بها يترصف التي الطريقة أيًضا
صورة ذاته الوقت يف ويؤكد يوضح املاضية القريبة الفرتة من لذلك مثال
املسيئة الدنماركية الكاريكاتريية الصور حول النزاع هو — العدو اإلسالم
سيناريو أفالم مؤلف كتب وكأنما الرصاع أحداث تطورت محمد. للرسول
فعل رد يشبه السيناريو هذا يف املسلمني فعل ورد عاملي. ثقافات لرصاع
ودون متوقعة بصورة أي الرشطي؛ باالرتباط املعروف البافلوفية الكالب
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أُمروا إذا ويعضون الضوئية اإلشارة رأوا إذا ينبحون وكأنهم وبعنف. تفكري
والعربي، اإليراني وخصوًصا العام، الرأي من كبري قطاع يدرك لم بذلك.
وأنه باإلهانة، يشعر أو غاضب ألنه فقط العنف إىل يلجأ أال يجب املرء أن
بكثري أكرب تأثري وذات سلمية طرق العوملة ظل ويف العالم يف اآلن توجد
هي هذه السلع؛ مقاطعة إمكانية مستهلك كل لدى املوقف. عن للتعبري
الكبرية األمريكية اإلعالم رشكات أن نجد لذا الحرة. السوق اقتصاد لعبة
بالنظر وذلك املهمة املشرتين جماعات حفيظة إثارة عىل تجرؤ ال تحديًدا
لكسبوا الطريقة بهذه املسلمون ترصف لو املمكنة. االقتصادية العواقب إىل
الوزراء رئيس أن كله للعالم ذلك عىل فضًال وأظهروا ملصلحتهم، الرصاع
للمسلمني احتقاره عن للتخيل مستعًدا كان إنه إذ املبادئ؛ عديم الدنماركي
امتنع «فيتا» جبن علبة أول مع الحوار» أرجوكم «أرجوكم، راجيًا يلوح وأن
يفعلوا أن املسلمني بإمكان كان املقاطعة. بمبدأ عمًال رشائها عن املسلمون
أن يف يثقوا أن بإمكانهم وكان أوروبا، املقاطعة أغضبت إن حتى ذلك
ذلك يف بما معهم؛ ستتعاطف العاملي العام الرأي من عريضة قطاعات
تقدم حيث األمريكية املتحدة الواليات من الصحفيني املراسلني من كثري
أن مجدًدا اتضح ولكن اإلسالم. عن دقة أكثر تقارير الجادة اإلعالم وسائل
من الرغم عىل الحديث العالم يف اللعبة قواعد يفهموا لم املسلمني من كثريًا
وينفق املقاالت ويكتب السلع يقاطع أن للمرء يمكن فيه. يعيشون أنهم
«لوبي»؛ تكوين صورة يف جماعي بعمل ويقوم اإلعالمية الحمالت عىل األموال
هناك بالقتل. يهدد وأن السفارات يقتحم أن يف الحق يملك أحد ال ولكن
استخدامهم (مثًال الشغب بأعمال القائمني سلوك يف رشحه يمكن مما الكثري
مرياث إىل أساءوا لقد ألفعالهم. مربر ال لكن ديكتاتورية)، أنظمة قبل من
نفسها. الكاريكاتريية الرسوم فعلت مما أكثر اإلسالم صورة وإىل الرسول
معايري عن العربية الجماهري بعد مدى العنف الستخدام ميلها ويوضح

بها. يتحىل أن الغرب من تتوقع التي واالتزان والعدالة التمدن
دنماركية جريدة هناك كانت الثقافات رصاع من اآلخر الجانب عىل
شك بال املاضية األعوام يف اتجه بلد يف اليميني السيايس الهامش عىل تقف
دول جميع يف تشدًدا األجانب قوانني أكثر اآلن لديه أصبح حتى اليمني إىل
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الجريدة هذه تفلح لم مفاخًرا. وزرائه رئيس أعلن كما األوروبي، االتحاد
حقيقيٍّا. استفزاًزا الدنمارك يف املسلمة الجالية تستفز أن يف أشهر أربعة طيلة
حتى وتكراًرا مراًرا السخيفة الرسوم تلك أرسلت أشهر أربعة مدار عىل
التي بالطريقة ترصفوا الذين املتحمسني األشخاص املطاف آخر يف وجدت
بعض فعل رد حدة من يقلل وال يربر ال االستفزاز الجريدة. تريدها كانت
عندما والعربي. اإليراني العام الرأي من قطاعات ويف الدنمارك يف األئمة
أترصف أن عيلّ يجب أنه يعني ال فهذا أمامي، أحمر وشاًحا اآلخر يحرك
مثل واملسلمني العرب من كثري حاليٍّا يترصف لألسف لكن الهائج. كالثور
الرسوم بعض بسبب صوابهم يفقدون عندما واإلدراك الذكاء قليلة الثريان

السيئة. الكاريكاتريية
كثريين فيه أن يعرف الرشقي باألدب الدراية بعض لديه شخص أي
اإلله ذلك يف بما يشء، لكل فعًال يشء، لكل يسيئون الذين الحمقى من
بعيد)، حدٍّ إىل — األنبياء جميع — األنبياء يُستثنى (بينما والحكام واملاليل
ويمكن محمد، النبي تصوير بتحريم كامل التزام تأكيد بكل يوجد يكن ولم
الحضارة يف التابوهات أو املحرمة لألمور دائم انتهاك وجود رصد عموًما
تستمع فأنت الوسطى. العصور يف ازدهارها فرتات يف وتحديًدا اإلسالمية،
وكثريًا إسطنبول، يف أو وبريوت طهران يف اإلسالم عن حدة النكات أكثر إىل
يمكن ال ما أما ماكرة. ابتسامة يبتسمون وهم املاليل أفواه من تسمعها ما
حول تدور التي النكات فهو إيران يف العنرصيني أوساط يف إال تسمعه أن
الذين أولئك من عليها يضحك شخًصا تجد ولن واملسيحية، اليهودية األقليات
اإليرانية الصحف إحدى دعوة تربهن كما لألديان. السلمي بالتعايش يهتمون
الحايل الرئيس أن عىل للسامية معادية كاريكاتريية رسوًما يرسلوا أن القراء
السلمي. التعايش هذا بمثل يهتمون ال عليها يسيطر التي والصحافة إليران
لألوروبيني يمكن جميل يوجد ال يُحتذى؟ مثًال نتخذه أن علينا يجب فهل
عرض العليا ومثلهم بمعايريهم يرضبوا أن من أكرب لإلسالماويني يسدوه أن
منذ أوروبا يف والسياسيني والصحفيني املثقفني من كثري يرفع الحائط.
أعداء يكافح من إن بالرضبة. الرضبة سنرد اليوم من شعار: ولألسف فرتة
بالفعل. املعركة يخرس الثقايف انفتاحه عن تخليه طريق عن املنفتح املجتمع
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فقد رشدي. سلمان لحالة تكراًرا محمد للنبي املسيئة الرسوم تكن لم
أن — دائًما عنه الدفاع يجب والذي الفصال يقبل ال الذي — رشدي حق كان
التعامل إن ذلك: من واألكثر بل يراها، كما اإلسالمية للثقافة فهمه عن يعرب
اآلداب عمل إىل ينتمي السلطوية واملرجعيات الذاتية القيم مع اكرتاث بغري
واحًدا رشدي يُعد أعدائها. أعداد ازدياد يف ذلك تسبب إن حتى والفنون،
لإلسالم تعرضت التي اإلسالمي العالم يف األدبيات من قديم تقليد إطار يف

ذاتها. بحياته أو بالحبس أو باملنع ذلك ثمن دفع منهم كثري نفسه.
عىل حاولت فقد تماًما، مختلًفا الدنماركية التحرير هيئة غرض كان
يمكن فعل برد تقوم حتى بلدها يف أقلية استفزاز أشهر أربعة مدار
ال األمر يتعلق لم أكرب. بصورة األقلية هذه نفس تهميش لتربير استخدامه
عن التعبري حرية يف الحربة رأس بوصفها بالسخرية وال النقد يف بالحق
تقليد أوروبا يف له وهذا أخرى. ثقافة عىل الضحك ويتم تم هنا الرأي.
اإلنساني؛ املذهب عن يكون ما أبعد يقف الذي التقليد وهو تماًما، مختلف
الذين وللسياسيني الدنماركية للجريدة السيايس االتجاه عىل ينطبق وهذا
جعل ما كل ضد ولكن املسلمني ضد فقط تتجه ال حربهم إن وراءها. يقفون
التسامح ضد رائًعا، مكانًا تصبح والحروب الجرائم هذه كل بعد أوروبا
عىل تعتمد التي الحقيقية والعلمانية والتوازن الوسط الحل وثقافة والعقل
أقلية إىل تيسء كاريكاتريية رسوم نرش إن األديان. احرتام وأيًضا املساواة
التنوير. ينايف أمر هو عنرصية قوانني ظل يف وتعيش حال أي عىل مظلومة

وستبقى. لألجانب بغيضة معاداة إنها
بوصفه اإلعالم، علماء املستقبل يف املسيئة الرسوم حول الرصاع سيخدم
وبتعاون قالئل، أيام يف الغربية وغري الغربية اإلعالم وسائل قدرة عىل مثاًال
البرش، جموع تنتاب الهسرتيا من حالة يف التسبب عىل بينها، فيما محكم
الحديث يف بدلوه يديل من وكل عنهم. تقاريرها الوسائل تلك تقدم الذين
ناقد الجميع: فيه يتحدث أن يجب الذي السيناريو من جزء إىل يتحول
الجماهري، غضب من يهدئ أن ويحاول اإلسالم يمثل من وكذلك اإلسالم
التتابع هذا اإلعالمي. النقد من يشكو الذي الصحفي وكذلك اإلعالمي والناقد
مع يتكرر التهدئة محاوالت من غضب ثم تهدئة ثم تهديد ثم استفزاز من
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حدث كما اإلسالم، موضوع بسبب أشهر بضعة كل تحدث مشاعر ثورة كل
منح مما محمد، النبي عن رواية نرش أمريكية نرش دار رفض بعد مؤخًرا
األحوال من بحال يعترب ال الذي األدبية الناحية من الضعيف الكتيب هذا
حيث توجد «الفضيحة ألن به. يحلم يكن لم عامليٍّا نجاًحا لإلسالم معاديًا
أصبح لقد كراوس. كارل مقولة استعرنا إذا نهاية» اإلعالم وسائل لها تضع
حتى التهديد إىل أو االستفزاز إىل بحاجة يعد لم إنه حتى مألوًفا النموذج
شنايدر جريجور للفنان يُسمح لم لذلك والرباهني: الحجج نفس تنطلق
برلني يف وال البندقية مدينة يف ال بالكعبة يُذكِّر الذي األسود مكعبه بعرض
لهم إهانة يُعد ال هذا أن أكدت هناك اإلسالمية االتحادات أن من الرغم عىل
عرضها مقرًرا كان التي ملوتسارت «إيدومينيو» أوبرا وأُلغيت اإلطالق، عىل
يكون أن دون الغاضبة، اإلسالمية الفعل ردود من القلق بسبب برلني يف

غِضب. َمن هناك
الكاريكاتريية الرسوم حول دار الذي مثل جدل يف يشارك الذي من
الثقافة باب يتصفح لم الذي إن برلني؟ يف أوبرا عرض إلغاء أو الدنماركية
اإلسالمية الدول يف الثقافات حرب تُعد أخرى. هموم لديه قط الجرائد يف
العريضة القاعدة بالتأكيد توجد برجوازيٍّا. ا همٍّ أملانيا يف وأيًضا الهند يف أو
عىل غضبها عن تعرب أو املساجد ضد مظاهرات يف تخرج التي الشعب، من
والسياسيون، واألساتذة الصحفيون دائًما يعطيه االتجاه ولكن اإلنرتنت،
إىل حتى ليصل واإلسالم الغرب بني الرصاع يتغلغل كيف يشاهدون الذين
ال قد سكنية أحياء يف عادة هم يعيشون بينما األرض؛ تحت املرتو أنفاق
موجًها ليس أيًضا هنا الحياة شعور إن أبًدا. فيها السكن من مهاجر يتمكن
املتطرفون فقط املسلم. مع تسامح هناك األوىل. بالدرجة بعينه يشء ضد
عنهم. بنفسه ينأى املرء فإن وبالطبع األجانب، يعادون الذين هم اليمينيون
ذلك: من واألكثر األجانب، ضد بالعنف عالقة أي للمرء ليس أنه جانب إىل
وإنما اآلخرين، ضد ليس املرء إن بأنفسهم. لثقافتهم يسيئون املعتدون
ويف دائًما مهددة الخاصة الثقافة هذه ألن ثقافته، عىل الحفاظ «مع» فقط
مهددون الجميع بأن انطباًعا يأخذ فإنه كثريًا، املرء يسافر عندما مكان. كل

وحسب.
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ذريعة يعترب خوف دون ضغائن توجد وال عدوانيٍّا، نفسه يرى أحد ال
يدور مكان كل ويف دائًما عدوانيٍّا. نفسه يرى ال قد الدن بن أسامة حتى لها.
يشء أي قط املرء لدى ليس والدفاع. الحفاظ إىل اإلشارة مع الهوية خطاب
حتى الكره، مشاعر يحملون الذين هم اآلخرون لألسف ولكن اآلخرين ضد
مريضة ادعاءات األمر حقيقة يف وكانت مفهومة، ذلك أسباب تكن لم لو
نقرؤه عنوان يكرهوننا؟»: «ملاذا ا. جدٍّ مسامًلا دائًما نفسه املرء يعد فقط.
لفت لو لكنك وواشنطن. ودلهي والقاهرة هامبورج يف املجالت أغلفة عىل
إىل إندونييس صحفي أو عربي أعمال رجل أو عادي مسلم دين عالم نظر
من قلة بوجود يعرتف ربما بلوثة. أصبت قد يظنك فسوف الغرب، يكره أنه
يف يرفض ربما نفسه هو لكنه الغرب، يكرهون بهم له عالقة ال املتطرفني
املتحدة للواليات العسكري التفوق من يخاف ربما ذاك؛ أو األمر هذا الغرب

إليه. نسبها تأكيد وبكل تماًما سريفض الكراهية ولكن األمريكية،
مثقف وال عاقل مسيحي يوجد ال الغرب؟ يف مختلًفا الوضع سيكون هل
الكراهية اإلسالم. كراهية نفسه عىل سيدعي يميني متطرف حتى وال وربما
املتطرفة، األقلية ظاهرة أساًسا تُعد املرء إليه ينتمي الذي املعسكر داخل يف
مساملة واملجتمعات الثقافات كانت لو الحشود. ظاهرة اآلخرين معسكر ويف
عن النظر برصف ولكن حروب. بالتأكيد وجدت ملا بنفسها تظن كما هكذا
ذكر هنا يمكن ربما — القديمة العصور يف تلك أو هذه االستعمار حملة
الحمالت حتى نفسه. عن يدافع لكي أساًسا الحروب يبدأ املرء فإن — املغول
حروبًا باألحرى أو دفاعية حروبًا الخاصة أليديولوجيتها تبًعا كانت الصليبية
اإلسالمية النظر لوجهة تبًعا اإلسالم انتشار وكان ُسِلب، قد ما السرتداد
اآلخرون بها يقوم التي العدائية األعمال دائًما تربره حاسًما دفاعيٍّا عمًال

مهددون. بأنهم أيًضا هم املغول شعر ربما بل ال، املسلمني. غري
يف املتوسطة الطبقة تمثل التي الصغرية للربجوازية الجديد الدين إن
عمود لتزويد يكفي بما متنوع وان»، «هايرب معابدها تشبه والتي العالم،
وأمام مناسب، وحي من يحتاجه بما الداخل من يُضاء الذي اإلعالنات
يهدف مما البلد، ثقافة من القلب يرشح بما يمتلئان رفان يوجد العمود
الشيطان هي والسياسة «أنت». بصيغة يخاطبهم الذين األفراد خالص إىل
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بني النجم خالد عمرو يزال ال مرص يف االجتماعية. بالعالقات يعبث الذي
ما وعادًة التجارة، كلية وخريج عاًما، واألربعني الواحد ابن وهو الدعاة،
وهو مهذب. شارب وله جاكت، دون عنق وربطة أبيض قميًصا يرتدي
يف أضع شعار. وكأنها كتبه جميع تغطي التي الصور يف مبتسم دائًما
أي قرًشا، وسبعون وخمس جنيهات ثالثة سعًرا، كتبه أقل التسوق عربة
يرشح عبادة، بوصفه التفكري عن كتاب وهو سنتًا، الخمسني يقارب ما
بدايتها. منذ الخلق قصة صفحة وسبعني خمس يف للقارئ، أي يل، الكتاب
القرآن ألن اإلسالمي الدين يخص فيما أبسط والتطور النشوء قضية تُعد
﴿خلق (العلق) ٩٦ رقم السورة يف قال عندما التفاصيل يف الخوض تجنب

األول. االنفجار نظرية أمام حتى الباب يفتح مما علق﴾ من اإلنسان
سواء الشخصية تنمية إىل تهدف خالد لعمرو األخرى الكتب معظم
األخرى الكتب تعرضطاوالت وبينما والذوق». «الصرب أو املؤمن» «شخصية
رشعي غري مهاجر وكل صليبي، محارب أنه عىل أمريكي جندي كل مرص يف
الثقافات أنرصاع نجد إسالمي، شهيد أنه عىل طارق جبل سواحل أمام يغرق
قصص توجد وال الغرب، رش عن يشء ال وان»؛ «هايرب يف متوفرة غري سلعة
مرات «ثماني أو األطفال» مغتصب براثن من «هروبي غرار عىل حوارية
عىل بل أوروبية». مسلمة معاناة قصة «مضطهدة: أو برلني» يف اغتصاب
وأمام النبي». غزوات «حقيقة اإلسالم: لسماحة إبراًزا نجد ذلك من العكس
إىل «الطريق واإلرشاد: النصح تقدم التي الدولية الكتب توجد الديني الرف
والرف املكتب»، يف «االحرتاف أو منافسيك» عىل تتغلب «كيف أو السعادة»
٦٠ بحوايل ليزر سامسونج طابعة الكمبيوتر، مستلزمات تشغله وراءه الذي
مثل املنزيل والتدبري الطبخ كتب املصاحف بجوار اإلعالنات عمود وعىل يورو،
اإلنجليزية. من مرتجمة السابقة الكتب مثل أيًضا وهي لوك» هيثر «ستائر
فوليت كني للمؤلفني اإلنجليزية باللغة كتبًا إال األدب رف يف تجد ال حني يف
محفوظ، نجيب مثل كاتب عن بحثت وإذا ليون. ودونا جريشام وجون
نسخة يف وليلة» ليلة «ألف تعود ذلك مقابل يف ُسدى. سيضيع بحثك فإن

العربي. العالم إىل ديزني والت
الغربيون السائحون يرتادها كان التي السياحية القرى كانت بينما
يف متشابهة. املواطنني حياة أماكن أيًضا اليوم أصبحت متشابهة، قديًما
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املنتجات بعض عن النظر برصف املستقبل. يف نظرة أشرتي وان» «هايرب
املاركات إن بل نفسها، هي فقط ليست الغذائية املواد فإن البلح، مثل املحلية
«فيارجيو» اإليطايل األحذية ومحل القهوة بار نفسها. هي كبرية بدرجة
الوجبات ومطاعم كريم، واآليس البيتزا ومحال النقالة الهواتف ومتاجر
وقبعات روزيه» «لني ماركة أرائك وفيه األثاث واستديو الخمسة الرسيعة
املميكنة والخزائن العاملون، يرتديها التي الصفراء والقمصان البيسبول
من يوجد لذا األمريكية، املتحدة الواليات يف الحال هو كما رخيصة (العمالة
عالمات أي أيًضا تتجنب والبنوك األكياس)، يف املشرتيات تعبئة يف يساعد
مصاحف الثالجات يف وضعوا الكاريكاتريية الرسوم أزمة أثناء ولكن محلية،
محبوبة، هي وكم ناجحة هي كم أمريكا تعلم لو آٍه «الفيتا». الجبن مكان

فتيلها. تشعل التي الحروب عدد قلَّ ربما
امليالد عيد أشجار تباع املدخل عند الخاصة العروض مكان يف
وسالسل امليالد عيد زينة عىل فضًال األبيض، بالقطن املزينة البالستيكية
بذقنه ألنه ربما نويل»، «بابا هو املشهد عن الوحيد الغائب املضيئة. الزينة

إيران. يف باملاليل الشبه شديد البيضاء
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