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 متنّوعةمقاالت 

 الجثث وعودة املوت": األخرى  الحياة" في امليعاد أرض
    إيطاليا في املسلمين املهاجرين ر وّ تص في الوطن إلى

 *غزالي محمد خالد

(1) 

 تقديم

 قد إذا كانت املجتمعات األوروبية 
 
حضور املوت عن أفق الحياة لت فكرة أخ

  لت تسري في كياناز  مانفسها  الفكرة اليومية، فإن  
 
لت املجتمعات املسلمة التي شك

املجتمعات هذه  من احول املوت حقال رمزيا غنيا ومعقدا. ويعتبر املجتمع اإليطالي واحد

كراه اإل تلت إلى أرض استقبال للمهاجرين املسلمين الذين وجدوا أنفسهم تحالتي تحو  

إلى إعادة بوصفهم أقلية،  ،عليهم ديناميات مجتمعات االستقبال دفعهم تهفرض

 راتهم حول العالم ونمط عيشهم.تعريف تصو  

ومادام إكراه ديناميات مجتمعات االستقبال هو الدافع من وراء مراجعات 

رهم للموت عنصر من العناصر تصو   راتهم، فإن  املهاجرين املسلمين ملختلف تصو  

  تجاهرة التي لها وقع على أحكام املهاجرين املتغي  
 
 ات األساسية لتجربتهم املحط

عدم يقينية كذا التي يواجهونها، و  املادية، وأخطار الحياة في الحياة بسبب هشاشتهم

ينتهي بسفر إلى أرض االستقبال قد فمسار هجرة املسلمين  املشاريع املستقبلية،

 إلى مقبرة بدون طقوس.ل هذا األخير يحو  ؛ سفر لألرواح في بحر األبيض املتوسط
                                                                                                                                                        
(1) Université de Padoue. Département de Philosophie, Sociologie, Pédagogie  
et Psychologie Appliquée, FISPPA. 35 100. Padoue. Italie.  
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االعتبار اإلطار الرحب للدراسات التي تأخذ زاوية املقاربة العلمية لهذه الظاهرة ب

 وال تستثني من ذلك، (Cfr. Cesari, 2015) قاربت موضوع هجرة املسلمين في أوروبا

التي يكشفها الواقع في إطار هذه السيرورة السريعة ذات  الت السوسيوثقافيةالتحو  

 ،الذي تداخل مع مواضيع أخرى  ،لبحثيهذا اإلطار ايتطرق األهمية العلمية املتزايدة. 

في الحياة اليومية ملجموعة من املهاجرين  هاوتدبير املوت لبعد خاص حول تمثل 

 ية".واألفراد الذين يتسمون بدرجة عالية من "املحافظة الدين

السوسيولوجيا لم  انفتحت على موضوع املوت، فإن  قد صات إذا كانت باقي التخص  

نتيجة لذلك، كو  . (Allievi, 2014)خاص باملهاجرين بشكل عامالتهتم بهذا املوضوع 

ص العلمي حمل في طياته فإن    الدها مواضيع املجتمعات التي ظهرمنذ مي هذا التخص 

 يمكن القول بأن  و الحياة من فكرة املوت.  تخليصفيها باعتبارها مجتمعات حاولت 

انفتحت على العالقة املوجودة بين قد الدراسات البارزة خالل العشرين سنة األخيرة 

املوت الذي له امتداد في الحقل  نفيرة من هاجس املوت والهجرة في إطار مقاربة متحر  

 العلمي. 

املوت في الحقل البصري الرمزي، صورة الذي تلعبه ة إلى دور تتطرق هذه الدراس

 
 
كانت غالبية  اجه تجربة الحياة عند املهاجر. إذاالعالمات الداللية التي تو ل كما تحل

ون على ترحيل رفات امليت من أرض املهجر إلى أرض األسالف  هاملهاجرين ُيصر 
 
 على أن

الدراسات حول الهجرة الحالية تفعيل املسلمين، فإن   مؤشر مركزي حول سلوك

إعادة تشكيل مسارات املهاجرين املوتى و  لألحياء واندماجهم في مجتمعات االستقبال

  اأساسي ادمحد  يمثل 
 
 عند املسلمين في بالد املهجر. هاتدبير و املوت ل من أجل فهم تمث

ا مداه رغم كل محاوالت الدراسات األنتروبولوجية، بعُد لم تبلغ هذه اإلشكالية، 

حتى لدى السياسات العمومية لم يظهر لها أثر املطلوب في حقل العلوم االجتماعية، و 

في أرض االنطالق واملهجر. فسؤال عودة رفات امليت إلى أرض امليالد هو سؤال محوري، 

 
 
ضمن فئة مندمجين الذين  ليشمل املهاجرين الذين يمكن تصنيفهمه يمتد خصوصا أن

يدافعون عن حقوق كاملة للمواطنة في أرض املهجر سواء بالنسبة إليهم أو بالنسبة 

خطة تحليلية  ثي حول صورة املوت عند املهاجرينهذا اإلطار البحأفرز لقد ألطفالهم. 

قائمة على الكشف عن تجربة املهاجر تجاه املوت باعتبارها تجربة قادرة على توليد 
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 السلطة، السياسة، االقتصاد(، اكروسوسيولويي  على املستوى امل دات خفيةمحد  

 في عالقته بالسيرورات الهوياتية. إلى جانب كونها فضاء لتشكيل الواقع املعيش 

 تعتبر املتابعة العلمية للواقع املعيش للمهاجرين األموات مساهمة في اآلن ذاته 

ق لظواهر شديدة طر  دة غايتها التفي دعم نماذج التحليل التي تنطلق من مقاربات متعد  

التعقيد. هذه النماذج التحليلية لها القدرة على نقد الرؤية املركزية األوروبية حول 

نحو تقديم جزء من نتائج دراسة  هر الهجرة املعاصرة، لذلك، توجه هذا املقالظوا

الدراسات حول هذا املوضوع  أجريت على املهاجرين املسلمين في إيطاليا، مع العلم أن  

االنفتاح على هذا املوضوع تبني منهج يستدعي منعدمة.  ن لم نقلإ نادرةتكون تكاد 

كما يستدعي في الوقت ،  (Ambrosini, 2008)دية الوطنيةعلمي قائم على التعد  

هة نظر املهاجر وجإلى تحديد  الوصول  تمكننا من اثنوغرافيةتوظيف مقاربة نفسه 

القواعد املنتجة من طرف بلدان االنطالق التأثيرات بعيدا عن  وتجربته املعيشية

 والوصول.

إلى إعادة موضعة تعقد املعاني التي تتدفق زمن  هذه الورقة البحثيةستتطرق 

 ،اليومي هممعيشفي صورة سرد اجتماعي لنمط تفكير عند املهاجرين حول املوت 

 عيد كل البعد عن الثباتوب ديالذي يضع الخطوط العريضة ملشهد متحرك وتعد  و 

دية املعاني دة، فتعد  لنظر للظاهرة في أبعادها االجتماعية املتعد  الوجودي الذي يغفل ا

االجتماعية حيال فكرة املوت هي انعكاس لطبيعة االنخراط االجتماعي للمهاجر في أرض 

 االستقبال.  
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املوت في املعيش اليومي للمهاجرين املسلمين : الدراسات السابقة وسؤال 
 املنهج

ارتبطت الدراسات التي تطرقت ملوضوع املوت عند املهاجرين بسياقات ثقافية 

 قد، ف (Cf. Ambrosini, 2008)األخيرة العشر سنواتوجغرافية متعددة خالل 
 ;Burkhalter, 2001; Chaïb, 2000) طقوس دفن امليت عند املهاجرين ستدر 

Aggoun, 2011 ; Moreras, Sol 2012) ، إعادة امليت إلى  سلوككما تطرقت إلى

  ;Chaïb, 1988; Branquinho, 1983; Petit, 2002) امليالد أرض

Berthod, 2006 ; Lestage, 2008-2009) مؤسسات دور  ضمن مسعى تحليل

املمارسات املمكنة بين معايير الدولة و التناقضات  خصوصا في ظل في بالد املهجر

اقتصاد نهاية و طقوس املآتم عند املهاجرين ل األبحاث التطرق  ، كما لم تغفلالتقليدية

التي أنجزها بعض الباحثين قدر هام من األبحاث وركز  الحياة، وكذا تدبير جسد امليت

لقيام بنظرة فوقية في محاولة ل الذين ينتمون للجالية املسلمة على املهاجرين املسلمين

 ر الهجرة.في تغذية مقاربة عابرة للحدود الوطنية عند دراسة ظواه تساهم

وفي إطار سيرورة الهجرة التي تعرفها كيانات الجاليات املسلمة داخل بالد املهجر، 

ما وهو ة، ات الديني  يالحظ تأثير واضح لديناميات املجتمعات املستقبلة على األقلي  

في سياق أصبح التراث والت المست نظرتهم للعالم وطريقة عيشهم. تترتب عنه تحو  

 ومية التي يعيشون املسلمة في وضعية صدام مع أشكال الحياة اليالرمزي للجالية 

موضوع املوت من املواضيع التي أفرزت تناقضات شديدة في صفوف في كنفها، ف

ى الوعي اإلسالمي في بالد الجالية املسلمة، بحيث ظل هذا املوضوع يحظى بأولية لد

بمختلف أنظمة املعاني التي في عالقته لك، يظهر من الالزم إعادة مساءلته لذ املهجر،

 تحكم السلوكات االعتيادية للمهاجرين، وأيضا االنسجام الذي يربط بين سلوكاتهم. 

ويكشف االهتمام البارز للجالية املسلمة بمسألة املوت وجود تباعد بين املهاجرين 

ومجتمعات االستقبال على مستوى تعريف التراتبية القيمية التي تظهر بشكل واضح في 

 ما بعد املوت. وفي ظل هذا التباعد القيمي، فإن  تدبير نهاية الحياة و املناسبات املرتبطة ب

مستقرة ملعرفية التي تقدم صور متكاملة و بمعنى مجموع الوقائع ا –املعيارية  البنيات
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فة من طرف الباحث املعر   –عن الواقع لجماعة بشرية، تنخرط في بنياتها بدون تحفظ 

نظرا لظهور أبعاد جديدة للتجارب  ساءلتهاإعادة م يمكن (Berger, 1969) بيرج

 .الفردية والجماعية

دية اإلمكانيات املقترحة واملفروضة بواسطة املعايير االجتماعية في بلدان تعد  ن إ

 ناقض مع معيارية بلدان االستقبالوضع الجالية املسلمة في إطار ت تفترض املهجر

 تحويلهالتخلي عن ممارساته الدينية التقليدية، و رفض  فياألفق الديني سياق يتجلى في 

األفق يبحث عن هذا ما يجعل م ة على إنتاج أجوبة للواقع الحاليلقدرة ضعيف

واضح عند يبدو ذلك استراتيجيات معرفية جديدة من أجل توجيه سياقه الحياتي. 

ئك الذين يفكرون في موضوع املوت ويشيرون وصعوبات االستماع لصوت أول

املباشر معهم حول أماكن  التواصلاندماجهم في ثقافة املجتمعات املستقبلة أثناء 

 دة ومفاجئة طالت هجرة الجالية املسلمة رات معق  كل ذلك يعكس تغي  و ، معيشتهم

 إلى إيطاليا.

نين املستجوبين  جل  ف ،هينةمسألة مساءلة املوت  ال تبدو نينغير  أواملتدي   املتدي 

لذي يصعب التعبير عنه بالكلمات. املناقشة هذا املوضوع روا عن عدم ارتياحهم عب  

فالحمولة الرمزية لحدث املوت وأبعاده في الحياة الجماعية والحياة الفردية، تجعل 

هاستدعاء موضوع املوت  أثناءالتحفظات الكالمية عند املستجوبين سمة بارزة 
 
 ألن

 الذاتيندرج ضمن محاولة الكشف عن هوية طابو املوت الذي يزعج هدوء 

لذلك، كشفت تصريحات املستجوبين  .1(Fall ; Mamadou, 2011)يةاإلسالم

نين عن تصورات عامة لهم، ة مسألة املوت في الواقع املعيش تخفي خلفها محوري   املتدي 

 .2تجربة الهجرة لديهمعالقتها مع بخاصة في و 

                                                                                                                                                        
1 En ce qui concerne cette notion, voir: Rhazzali, Khalid. M., L’islam in carcere, 
FrancoAngeli, Milan 2010. 

اهتمامنا بهذا املوضوع يندرج في إطار بحوث منذ عدة سنوات حول اإلسالم في أوربا. وهو بحث كيفي  2
يتطور من خالل مقابالت مكثفة ومالحظات إثنوغرافية تتمحور في وجهين اثنين. البحث األول الذي 

من الوسطاء  15إماما في املراكز اإلسالمية و 15، تمت مقابلة  2013وفيفري  2012اجري بين أكتوبر 
املهتمين بالتداخل الثقافي، إلى جانب دراسة ميدانية ملدة شهر في مستشفى "بادو "اإليطالية. والثانية 

 08مبحوثا صرحو بانهم  مسلمون نصفهم نساء(  20وال زالت قيد الدراسة   2015بدأت من جانفي 
أءمة من  05ستاني( إلى جانب باك 01مصريين و 02بنغاليين،  03البان،  03تونسيين،  03مغاربة ، 
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هم يميلون أثناء حديثهم عالقة املستجوبين بالدين قائمة على الاليقين، فإن   بما أنو 

، معتبرين يالدين اإلسالم شتقة عناملالصور استخدام الرموز و إلى تكثيف عن ذلك 

ات املستجوب أحيانا  الرئيس ي املنظم للخطاب الديني. مرور ها املصدرأن  
 
على محط

ف على تصوراتهم الذاتية، ومالحظة التعر   صعوبة أمامالباحث خطابية مبهمة يجعل 

كيفية حضور الديني في وسائط االعتقاد أو االنتماء ملجموعة في حقل التجربة 

وضوع كانت موجهة املحول املستجوبين التصريحات . علينا التذكير أن  3الداخلية

وتجربتهم  في حياة األفراد املستجوبينبسلسلة من األسئلة التي عالجت موقع املوت 

قت ملا تطر  و حدث  موت صديق، موت فرد من العائلة وغيرهم(، هذا الاملباشرة مع 

يحمله املستوجب من معرفة حول العقيدة اإلسالمية في عالقتها بطقوس املآتم، 

دون إهمال مسألة احتمال الدفن في  عل إرسال املوتى إلى أرض ميالدهموممارسة ف

 بلدان االستقبال.

 لية للمسلم: حسن الخاتمةالصورة املثا

د نموذج املسلم املثالي  ، فإن  الجالية املسلمة في إيطاليا في صفوفالتجارب  رغم تعد 

يعيد إنتاج نفسه من خالل معيارية "حسن الخاتمة". فصورة املسلم املثالي قائمة على 

 املسلم في حاجة ماسة للعودة  من املوت، نظرا ألن   "عدم الخوف"

الخوف من املوت يعوض املسلم املثالي أجل تحديد وجوده األنطولويي، فن إلى اإلله م

ه رغبة جامحة في املوت وفق املبدأ اإللهيفي ذلك بالخوف من اإلله، وتحدوه 
 
حدث  ألن

عودة تتجسد في التجربة اإليمانية  الحضن اإللهي،يعكس رمزية عودة املسلم إلى 

الخشوع التي تعني الكثافة اإليمانية  يستلزم بلوغ مرتبة بوصفه طقسالطقس الصالة 

، وكذا قدرة البعض على توجيه هذا طقسالواعية التي يستشعرها املسلم أثناء أداء 

  .رغباته من خالل بلوغ درجة اإلحسان

                                                                                                                                   

 وكانت املقابلة عن طريق اسكايب( ودراسة إثنوغرافية تمت أثناء عملية دفن مركز شمال إيطاليا  
    .ساعة 120 إضافة إلى استعمال األنترنيت ملدة 2015مارس  19في 

لعلمي مع تجربة اقتراح هذا العنصر يعود ربما إلى الشروط التي يعيشها الباحث حيث يلتقي الحياد ا 3
املسلم املمارس للتعاليم الدينية، مما يجعلنا أمام تعقيدات الذات واملوضوع حيث التعامل عن قرب 

 ما يجعل الفعالية تحتاج لجهد كبير.
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 سنة، تونس( قائال: 24  يصرح أمير

 ف" 
ّ
الواجب الذي يلحق اإلنسان مرة  هاملوت موجود، إن

و أواحدة في حياته...أفكر في املوت عند موت أحد األقارب 

عن املوت في عالقته  ااملعارف...حاليا، نتحدث كثير 

أستغفر "بالحروب...أنا خائف، لذلك أعود إلى اإلله، أقول 

...املشكل ليس هو املوت، ولكن حياة ما بعد املوت، بمعنى "هللا

من أفعال في الحياة. لقد نصح الرسول الناس  اهنما اقترف

باستحضار املوت الذي يعتبر التفكير فيه تعويضا لإلنسان في 

حياته قبل املوت وبعده، ما يجعل اإلنسان حذرا حيال 

 . "سلوكك، ومتخلصا من خوفه الدائم

الوعي بحتمية املوت نفسه كقدرة معيارية ناظمة للحياة تعكس نوعا من  ميقد  

 الشعور املسبق بالوحدة مع اإلله من خالل الصورة املثالية للمسلم. وبهذا املعنى، فإن  

لة التفكر في املوت محورية في حياة معطى أساس ي في حياة املسلم، ومسأ املوت يعتبر

وحتى ، (éternels/immortels) وعدم خلودها ها تعلمه بفناء الحياةاملسلم ألن  

 التفكر فيه. د على تذكر املوت و قيمة النجاح تستلزم التعو  
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 سنة، املغرب(: 53فبالنسبة لسعيد  

"  
 
 ت
 
 ذ
 
لموت مسألة أساسية، خصوصا أثناء املهاجرين لر ك

أداء الصالة. فالتفكير في املوت يبعث على الخوف، لكنه 

في الصالة، أفكر  .الطريق املستقيميساعدني على البحث عن 

بكل فرح في قدوم املوت، كأنني أرغب فيه زمن الصالة...ال 

أعرف إذا كنت واضحا، فنحن نخاف من املوت باعتبارنا 

كائنات بشرية، وإذا بحثنا عنه فإن مآلنا النار. فالصالة 

 la] بخشوع أساسية في حياة املسلم. فقبل النوم أقرأ الشهادة

profession de foi]،  ،وأقرأها بشكل دائم في حياتي اليومية

 ."..قبل الخروج من عتبة املنزل...قبل النوم، أقرأ القرآن

د د وتعد  هذا املضمون الحامل لتفكير عفوي حول مسألة املوت، يبرز مقدار تعق  

خطط نسق االعتقاد اإلسالمي التي تتطور على شاكلة ممارسات عقالنية وروحية، لم 

من اإلشارة  د  البُ صبح ينظر إليها كوصايا أخالقية. فقائمة على مبدأ الطاعة، بل أتعد 

تختبر فيه قدرة  املعتقد السائد لدى املسلمين هي امتحان دنيوي في إلى أن الحياة 

 
 
املسلم تنطلق مساءلة بء الذنوب بواسطة الذكر اإللهي، فص من عاملسلم على التخل

أسئلة امللكين " منكر" و"نكير" من أجل التأكد من  حيث توجه له ،مباشرة بعد دفنه

عندما و لم يتمكن من تقديم أجوبة عن أسئلتهم العقدية. إذا إيمانه، أو تعذيبه في حالة 

 
 
ترك لكي ينتظر الحكم ه يُ يقدم امليت أجوبة تتطابق مع العقيدة للملكين في قبره، فإن

  .4واألجر الذي سيحصل عليه يوم القيامة في حياته األبدية األخير

بمثابة هو في خطابات املستجوبين املهاجرين تجدر اإلشارة إلى أن اليقين في املوت 

من أجل إتمام االلتزام التام باإلرادة اإللهية  امستمر  اتمرينتذكير بضرورة جعل الحياة 

فكرة حضور ملواجهة لحظة املوت. فوالحفاظ على هذا االلتزام حتى تستعد الروح 

املوت هي طريقة من أجل إبراز البعد الروحي حتى في أكثر الجوانب الدنيوية. وهذا خط 

                                                                                                                                                        

 
 اة "النات" والرسائل اإللكترونية واليوتوب، وتترك أثر  هما مفردتان مستعملتان بكثرة  من طرف دعا4

 و التحضير الجنائزي.ت املسلمين املهاجرين في تصورهم للمو على 
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تتبناه مؤسسات الشريعة في بالد املهجر التي تعمل على توجيه الوصايا الدينية عن 

  طريق شخص اإلمام الذي يجسد معنى اإلسالم اإليطالي.

 توسكانا( في هذا السياق قائال:يصر ح سمير  إمام في 

البد للمؤمن الصالح أن يقوم بالعديد من األشياء لكي " 

يبلغ درجة حسن الخاتمة، ويكون مقبوال في ال"دار اآلخرة". 

االستحضار  و ولكن هنالك ش يء خاص نصح به الرسول، وه

الدائم للموت. فكتابة الوصية هو فعل حثت عليه الشريعة، 

وظيفة قانونية فقط، بل إن له وظيفة  اذ فهو ليس فعال 

روحية ألن يذكر املؤمن بال"دار اآلخرة". فاملسلم الحق هو من 

 . "يضع وصيته بجانبه استعدادا للموت. هذه هي سنة رسولنا

بلوغ درجة حسن  " املسلم الصالح "ة تحينا دائما يعكس سعي تفترض الوصي  

نا روحيا يضمن الشعور الدائم بنهائية فالتحرير املستمر للوصية يشكل تمري الخاتمة،

إسهام في اآلن ذاته في تفعيل السنة النبوية في صفوف طائفة هو الحياة الدنيوية، و 

خ في املخيلة الجمعية لألفراد نموذج املسلم الصالح مترس  في املهجر.  املؤمنين

عياري بدل وصف املستجوبين الذين توجه بعضهم للوصف املكثف لهذا النموذج امل

 تجربته املعيشية. 
ُ
لدنياك  دانية االستحضار املكثف ملقولة "اعملظهر املقابالت امليت

الرؤية  كأنك تعيش أبدا. واعمل آلخرتك كأنك ستموت غدا" التي تلخص بفعالية

حديث نبوي لكن ما يخفى يتم استدعاؤها كأنها  املقولةفهذه  الوجودية للمسلم املثالي،

 Mahatma.  وهو غاندي املعلم روحي ليس مسلم مقولةها ا املسلمين أن  ليهعلى متداو 

Ghandi5 

الرعب وتتجه ردود أفعال الخوف و  ،امحتوم امصير ، بوصفه في اإلنسان يثير املوت

كل املرجعيات  تالش ىعن  معلنةاملشهد الراديكالي هذا  نحواألشخاص املستجوبين 

نين،، سواء رجال الديناملرتبطة بالدنويية  نين أو من غير املتدي   هناو  كان من املتدي 

                                                                                                                                                        
5 Á propos de la fausseattribution de cettemaximeauprophète, noussignalons 
l’existence de cetteintéressanteanalyse: http://islamqa.info/ar/130847 

http://islamqa.info/ar/130847
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قوة كأحد أركان اإليمان الذي يجمع الرعب من املوت مع تحضر صورة يوم القيامة ب

  الرهبة من العقاب الذي ينتظر الذين لم يسيروا في الطريق اإلسالمي القويم.

 :سنة، من أصل مغربي مولود بإيطاليا( 28يصرح علي  

ما هو مهم بالدرجة األولى هي و  هي املهمة "الدار اآلخرة

اللحظات األخيرة. والحالة التي تأخذ فيها املوت املؤمن هل 

يكون مستعدا عندما يأتي عزرائيل ملك املوت . قل لي متى 

وكيف تفكر في هذا املوضوع ؟ آه في كل األوقات. وتقريبا كل يوم 

في صراع  ال يمكنني أن ال أتذكر هذا األمر في ايطاليا. نحن

 متواصل مع األشياء الواجب علينا تجنبها. فنحن ال نعيش 

وان لم  في بلد مسلم ونحن بذلك معرضين لها بشكل دائم.

نتذكرها تكلفت أنظار اآلخرين بذلك. إذا ما اتبع شخص ما 

طريق هللا من الجيد بالنسبة له استحضار املوت. بالنسبة لي 

… من هللا وهو واجب  أخاف عندما أفكر باألمر. يوجد الخوف

من حساب يوم القيامة عندما ننتقل للعالم اآلخر. هل 

 تصرفنا كما ينبغي ؟ هل صلينا ؟ هل ساعدنا

الفقراء ؟ثم ) يتنفس الصعداء( نرى من الجانب اآلخر ليس 

 ".هنا

 :سنة، من ألبانيا( قائال 38كما يصر ح مستجوب آخر  

فكرة املوت باستمرار وذلك منذ أن شعرت  "تراودني

بالخوف بعد الزلزال. كنت مرتعبا لفكرة أنني سأموت من دون 

أن أكون مستعدا لذلك. منذئذ وأنا أنتظر املوت في كل حين. 

أتلفظ بالشهادتين قبل النوم . يجب الحذر من الحياة 

ومغرياتها, ال يجب الوثوق بها, هي ليست الحياة الحقيقية 

سنة  38 مسلم  "ت هو الطريق نحو الحياة الحقيقيةواملو 

 (.ألبانيا
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ه حدث غير محد  صو  يُ 
 
فعليا  ه واقع ممكنلكند ومؤجل للمستقبل و ر املوت على أن

مصدر ا مهكأن  ن و االشهادتتبدو بحيث  أساسها،سيحاسب األفراد على ي وقت، أفي 

 ،املسلم بمنهج حياة سوي املهاجر الن على تمسك تدهما ن ينطق بهما ألن  مل للطمأنينة

يفتح التفكير في املوت األبواب على العالم  للموت.طابعا دينيا  انتعطيا مهأيضا ألن  و 

سالمية الثقافة اإل ب الشديد التأثرذات  وخطابات املبحوثين راتتظهر تصو  ف ،األخوي 

الفرد  يتلقاهاالذي يحيل لتلك العذابات التي  "عذاب القبر"من خالل اإلشارة إلى 

ما  ،إذا أردنا التحدث عن املوتنماذج اإلجابات حول السؤال التالي : " .دفنعندما يُ 

تعطي تؤكد الصورة واملكانة التي يتمتع بها  "؟ الذي يخطر ببالك عند سماع هذه الكلمة

 هذا املوضوع في خطابات املستجوبين. 

 سنة، من املغرب(:  45تصر ح نعيمة  

أتجنبه  ،أخاف ،أي موضوع ! ال أفكر أبدا فيه أه رباه"

أعطل الفكرة وأقول في نفس ي يجب أن أعبد هللا وأن أبقى في 

الطريق املستقيم, سوف نتعذب في القبر يجب االستعداد ألن 

  ."ملك املوت يمكن أن يأخذنا في أي وقت

ا سعيد    :سنة، املغرب( 42أم 

املوت يمكن أن ن باهلل وبأن ملك ينؤمن نحن املسلم"

يفاجئنا في أي لحظة, أدعو هللا دائما أن يمنحني موتة يسيرة 

  ".من دون معاناة وال ألم لي وملن أحبهم وسيبقون بجانبي

إعادة  اتجاهفتح بعض األفق في يكأنه قد و في راديكاليته حدث املوت يبدو كما 

 النظر فيما تعرضه التعاليم الدينية.التفكير و 

 سنة، تونس(: 28تصرح نبيلة  

لكن بحسب الحاالت . أتساءل ماذا يحدث أفكر في املوت و "

في النهاية لم يعد أحد من أطرح على نفس ي األسئلة، بعد ذلك 

ليحكي لنا ماذا يحصل هناك. يداخلنا الشك  األخرويةالحياة 

يحدث لي  في بعض املرات حيال ما يقول الدين في هذا األمر. ال 
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ذنبت. أذا كنت إهذا دائما وسريعا ما أطلب الصفح من هللا 

 ."ن فكرت في هذا األمر فإنني أبقى مؤمنةإوحتى و 

 غم أن مثل هذه الحاالت تبقى هامشية و ر 
 
نا نلحظ في هذا الصدد تناغما قليلة إال أن

 ولوجلحظة من اللحظات التي تمثل قوة هذا الحدث تضعضع السلطة الدينية و بين 

ك مسألة استثنائية، يمثل هذا الش ،كل حالحدى يقينيات الدين الكبرى. على إل الشك 

ر عناه في خطابات  ،يوم القيامة صورة لكن يمكننا القول أن  و  مثلما هو معب 

منها بسبب عدم الخوف  تدفع إلى ،ملوتاملرتبط بامع مشاهدها املخيفة املستجوبين، 

 أو بسبب نظرة عدم التوافق بين معيش وسلوكات الحياة اليومية وبين االستعداد

لدى خطابات تعاليم الدين في لحظة اللقاء مع املوت. من هنا يأتي ذلك التأرجح 

عدم االطمئنان د و ما بين الترد  بالدين و  التزامناأنينة التي يكفلها ما بين الطماملستجوبين 

 إلىدما ينتقل تفكير األشخاص املستجوبين عن بسبب عدم القدرة على توقع القدر.

إمكانية تحقيق هذا النموذج على أرض وإلى  "الصالح" املثالي للمسلمالتأمل في النموذج 

مع الرأي متعارضة أحيانا تكون  اتجاهات، قد ةثالثتتجلى لنا  ،الواقع في سياق الهجرة

 الشخص ي للفرد.

املعتقد املضمونة في منافع حرية الرأي و الرخاء االقتصادي و  أن   األول  االتجاهيرى 

مارسة اإليجابية توافقا مع املالشرط األكثر  تمثل املجتمعات األوروبية الديمقراطية

 االتجاها أم   هو أمر جيد بالنسبة للمسلم. تجعل الفرد مستعدا للموت و  والتي للدين

م بعض امليزات املستقِبل يمنحه املجتمع أن  نطلق من قراءة للواقع ترى فيالثاني 

 ون نظمي ويجعلهم ضرورتها تلغي بداهة املوت و  بحيثبعض القيود، فرض عليهم وي

ا ما هو مرغوب اتباعه أنماط بعيدة الحياة وفق نماذج وأشكال و  ليكونوا متوافقين عم 

استحالة أن  ا النزعة الثالثة، فترى وفق قراءتها للمنطلق املعيشمع تعاليم اإلسالم. أم  

الضرورة  بسببيجعل هذا األمر مستحيال, الهجرة يكون الفرد مسلما صالحا في سياق 

هنا تأخذ صورة الوسط  القصوى لتبرير تخيلهم عن الحياة اإلسالمية املثالية. من

 املوت الروحي كل معانيها.أرض الغربة و األوروبي و 

 سنة، تونس(: 34تصر ح جودة  
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املوت يتبع االشخاص ذوي و  اإليمان في الغرب ضعيف"

األيمان الضعيف. نحن ال نتحدث عن املوت الن املوت يخيف 

من يجهل أنه عامل توازن. ولكن أين هو التوازن هنا. نحن 

هدف. يحثنا اإلسالم على تذكر املوت, على  ال نسعى نجري ب

 ."للموت االستعداداملحافظة على إيمان قوي و 

 سنة املغرب(:  40ويصر ح سعيد  

في إيطاليا وجودي زاد األمر منذ و  ،غادر املوت ناظري يال "

وهذا طبيعي فاملهاجرون هم أكثر من يفكر في املوت, نخاف أن 

يدركنا املوت من دون توديع العائلة, أن نموت فجأة أثناء 

العمل, نحن نعمل طوال الوقت, نعمل حتى عندما ال نكون في 

وت من دون مف أن نالجنود. وعليه نخا مثلكما  أماكن العمل

أن نكون مستعدين و ال يمكن أن نكون مستعدين لهذا في 

إيطاليا. هنا في إيطاليا ال يفكر الناس, يظنون أنهم سيخلدون 

ن ين املتمسكيفي هذه الحياة ولكن بالنسبة لنا نحن املسلم

ير حتى غ… مثل شهر رمضان  الدينية ناسباتاملبديننا وب

ولكن هنا االلتزام بالدين  م املوت.ث امللتزمين يتذكرون هللا ومن

نا هنا كل صينق… شبه مستحيل حتى بالنسبة للملتزمين دينيا 

ننا بعد العودة الى أش يء مناخ الدين غائب نحن نعمل ونأمل 

 . "ونمارس بعدها ديننا كما هو مطلوب منانحج الوطن 

 سنة، مصر(:  43ويصر ح فتحي  

كثيرا, فاملوت ال تؤثر فينا لألسف ال يساعدنا املناخ هنا "

ارك في شكثيرا كما ينبغي, فعندما يموت أحدهم هنا, فإننا ال ن

ارك هذا الحدث, طبعا نعيش الحزن قليال, ش, ال نهتشييع

ولكن سرعان ما ننس ى بعد يوم. أما إذا كنا في الوطن حيث 

نصلي وهذا ما و  يوجد األقارب, فإننا نعيش اللحظة, نبكي

 ".على اتصال باهلل يدفعنا ألن نكون 
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قِبل  ، نجد املجتمعاالعتباراتبناء على هذه  ست 
ُ
 ،على قاعدة تحييد املوتيبنى امل

ضورا من خالل الطقوس الجنائزية بينما يكون املوت في املجتمعات األصلية أكثر ح

تجرى  الذيسياق الاملتولدة عن  االجتماعية التفاعالتبشكل أعم من خالل واملقابر و 

بلد االستقبال ال  فإن   ،في املحصلةو .فيه إجراءات املوت والدفن وما يرافقه من طقوس

  "موتة مريحة"أو ال يتيح يسمح 
 
ه. ومن هنا يأخذ مكان ئيلغي املوت من فضاه ينفي و ألن

الدفن أهميته املتزايدة إلى أن يبدو الخيار املحدد للمعنى األساس ي لكل حياة املهاجر 

 (.2006 عقون 

 دعوة األرض املوعودة

ف و  إن كان أول ما يثير فيو  ،ذكر املوت
 
التساؤل األشخاص املستجوبين هو التوق

قدر بسيناريو و  بشكل آليو  مرتبط ،تذكيرهم باآلخرةول الطبيعة املهولة لهذا الحدث و ح

على حتى  يه عودة الجثث الطبيعية للوطن. وينطبق هذا األمريهيمن عل حيثب، دنيوي 

 فهم  ،واملثبتين الندماجهم التام دون على الجانب اإليجابي لتجربتهم في الغربةكمن يؤ 

 في أرض الوطن.حسن الخاتمة ال يكون إال إذا دفنوا  ال شك لديهم بأن  

 سنة، املغرب(: 38تصر ح خديجة  

ال أدري على … يمكن إليطاليا أن تكون بلدي األصلي ولكن "

… أي حال إذا كان هناك فضاءات وأماكن مناسبة لهذا األمر 

فلنغير املوضوع بالنسبة للمساجد ال … ويوجد أيضا الخطاب

أنا لو أرى مسجدا حقيقيا في إيطاليا … يوجد وال مسجد واحد 

يوجد بنايات ناه السعوديون, ال بماعدا مسجد روما الذي 

والدولة غائبة والقانون غير محترم وعليه ال يوجد احترام 

للدين اإلسالمي نعم توجد الحرية, املساواة, ولكن على 

  ".… غير موجود املستوى التطبيقي

 سنة، باكستان(: 45ويصر ح سعيد  
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يذكرني املوت بمعلم حيث تنتهي الحياة عندما يموت "

األصلي وهناك يبنى له قبر شخص مسلم يرسل الى بلده 

 ".إسالمي

 
 
 توجد حتى إمكانية التفكير في املقابل الب هتبدو إعادة امليت إلى بلده بديهية لدرجة أن

الحيرة. . فغالبية األشخاص يجهلون الدهشة و تثير  بدائللكل إمكانية بدائل أخرى، و 

الذي  وقتالفي ف .بعيدة املنال جعلها تبدوتدرجة ل في بالد الغربة، وجود مقابر إسالمية

ردود ه من تواجه نظرا ملا  إقامة أماكن للعبادةبناء و بل استحالة  ،نشاهد فيه صعوبة

، ال نستطيع التفكير في الحصول على أماكن لدفن سجاالت متكررةأفعال رافضة و 

 موتانا.

 سنة، ألبانيا(:  32يصرح دانجا  

شخص يحضر عشاء  أي عادة عندما يموت ،قبر محترم "

لكن هنا ال يوجد املناخ املناسب هنا يوجد و  ،لكي يتذكر املوت

معنى حقيقي لهذا املدفن. ربما ال يسمحون هنا في … مناخ آخر

  ".الطقوس الجنائزيةاليا حتى بهذه طإي

لى تجربتهم املباشرة أو إ يعود للواقع هذا املستجوبين ر تصو   فإن   ،من دون أدنى شك

، في املمارسات تمثلبمناسبة وفاة أحد املسلمين. ففي تجربتهم الخاصة ت غير املباشرة

بالجثة  في طلب تمويل لسداد املبالغ الضرورية للعودة ،في زيارة املدفن حاالت املمكنة،

يها لكانت معوزة. يضاف إما إذا  وفي مساعدة عائلة امليت في حالة على البلد األصلي

لى املسجد في حال توفره في مكان إو أغرفة املدفن لى صالة الجنازة قبل نقل امليت  إ

كسكس في بيت الفقيد أو في املسجد، هو عادة طعام الجاور( وتناول طعام الجنازة و م

ف يكون على الطريقة االسالمية وفقا لتقاليد هو ما يدل على أن طقس الجنازة سو و 

 ر كمكان األصل.كان املتصو  ملهو امكان الدفن و 
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 : يصر ح محمد إمام مسجد بييمون 

تضامن كبير بين الناس يتعاونون, نجمع املال إلرجاع ثمة "

الجثة للوطن, هناك من يذهب للمشرحة, وهناك من يريد أن 

 يحضر صالة الجنازة ولكن يشارك الجميع 

األمر  في العشاء الذي نقيمه سواء في البيت أو في املسجد. اليوم

مر جيد ومفيد وهو أ أكثر سهولة بفضل شركة أحد املسلمين

وبيروقراطية ة بسبب مشاكل اللغة والبيروقراطية اإليطالي

 ".بلداننا

على طريقة تنظيم  طرأتيمكننا رصد مجموعة من التعديالت ، من جهة أخرى 

املتمثل في شركات  االحترافدخول  بسياقبالدرجة األولى  وترتبطالطقوس الجنائزية 

عادة  املوكول التشييع كوسيط يتكفل بجزء كبير من الطقوس التقليدية الدفن و 

الصدد في وهو ما يشكل تجديدا حقيقيا، و ،صدقاء أو للجالية املحليةللعائلة أو األ 

رغم اختالفه  استعمال التابوت املفروض وفق معايير الدولة املستقِبلة ه، قبول نفس

 بدون اإلخاللسيرورة التكيف في تقدم ما يجعلنا أمام م ليد الدينيةالتقاقليال عن 

 رض الوطن.أبعادة إرجاع الجثث الى 

 يصر ح مصطفى إمام مسجد فينيتي: 

من املسلمين من وجد له مالذا في املقابر  هناكن كان إو "

ال بأشخاص هامشيين بال تاريخ إمر ال يتعلق ن األ أال إاإليطالية 

الجماعاتية بكة العالقات العائلية و شغير مندمجين في و 

مع ازدياد عدد العائالت املتجذرة هنا حتما ستتغير " للجالية.

األمور في السنوات املقبلة. والقلة القليلة من املسلمين الذي 

ينتهي بهم األمر في املقابر اإليطالية يكون ألسباب عملية وهم 

ل جدا. وهم في الغالب يطاليون ولكن عددهم قليإمسلمون 

ن عن العالقات مع الجالية و املواليد الجدد, املتشردون البعيد

  ."ومن دون عائلة وال أصدقاء
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سؤال ، وردا عن يطالياسالمية في إاملنظمات اإل الجمعيات و  يقول مسؤول اتحاد

 باملائة 95بـ  األصل تقدر نسبة الجثث املرسلة للوطن ، بأن  وجه له حول هذا املوضوع

 تندرج في بلدان األصلإلى بلدان االستقبال  من عودة رفات املوتى ى أنتر وهي الفئة التي 

لةومادي مشحون بممارسات متأصلة وم طار مسار مثاليإ  منتمين لهويتهمبفاعلين  ؤه 

نقل  تساهم بعض الدول في تغطية مصاريفمن جهة أخرى، ثابت. بشكل دائم و 

( اإليطالية في جزء من اتة  الجهات والبلدييقليمتساهم املنظمات اال الجثث، كما

الجالية جثت ل النقل مجانياالتي تضمن شركات البعض  إلى جانب ،املصاريف

لكن من جهة أخرى تزدهر املبادرات االقتصادية الجوية، و  على متن خطوطهااالسالمية 

املهن املرتبطة حالل( مع كل التقدمها البنوك ووكاالت الجنائز  مع عقود التأمين التي 

توجد فقد األدبيات املتوفرة.  تؤكدهما  وهو ،سالميةإلسنا أمام خصوصية  بذلك، وهنا

ن يحد األشخاص املستجو أشار أقد و  مختلفة ثنية ودينيةإحالة مشابهة لدى جماعات 

 لهذا األمر..

 سنة تونس(: 26يصر ح رمزي  

لبلدانهم  همئأجل يبعث غالبية املسلمين رفات أعزا"

األصلية وأتصور أن األمر مرتبط بعالقة كل شخص بأرض 

ن أيضا. مثال و ويقوم بهذا كل األجانب وحتى اإليطالي ،عائلته

اإليطاليين سيبعثون ليدفنوا في  املسلمينهنا ) ال أعتقد( أن 

توجد هنا وهنا يدفنون  خارج إيطاليا عائالتهمسالمية إبلدان 

  "رض كلها هللواال 

 حول شرعية هذه املمارسة وال في أن  شك ن ياملستجوبشخص من ي أي ال يعتر 

  لذا طار الواجبات الدينية،إإعادة الرفات تدخل في 
 
ف هنا عند من الضروري التوق

إن كان يصعب تلخيصها من الناحية هذه املسألة في الفقه اإلسالمي، و كيفية طرح 

 
 
كد كلها املوقف الغالب عند املذاهب الفقهية تؤ  ه يمكن أن نؤكد أن  الثيولوجية إال أن

ة. زل عليه الرحمنبهذا األمر تعلى ضرورة تسريع الدفن وأن إكرام امليت تسريع دفنه و 

خطأ ما قد حدث ويمكن أن يصل املوقف  في املقابل التأخير في الدفن يعني أن  و

 .نفسه ةالدفن يمكن أن يكون في الليل في مكان الوفا أن   لى حد  بالبعض إ



 محمد خالد غزالي

26 

رسال الجثث ألرض إظاهرة ظهور هجرة املسلمين في القرن املاض ي، و مع انتشرت 

شكل محاولة تأويلية في اء شرعية دينية لهذه املمارسة. وأطروحة هدفت إعط ،الوطن

عليه ترى هذه و ، لخوف من تعفن الجثةالتعجيل بالدفن با ربطت للنص الحديثي،

ور ظسرعة وسائل النقل تلغي هذا املحاليوم و تقنيات حفظ الجثث  األطروحة أن  

هي حجة ظهرت من خالل في الدفن. يضاف إليه حجة ثانية و الباعث على التعجيل 

 ا بالنسبة للمهاجرين و حساس اسبب بوصفهااملقابالت 
 
ه في الدول غير اإلسالمية هو أن

ول الوضعية ، ومن هنا تتحمحترمة ر املمكن أن يتم الدفن وفق قواعدمن غي

في  االلتفاتوجب  تعاليم اإلسالمية في هذا املجال.لخرق للللعيش في الغرب  االستثنائية

تبحث عن االلتزام باملعيار وسط مجموعة  استجابةهذا املوقف يشكل  هذا الصدد أن  

  من اإلكراهات العملية
 
تقهقر البعد الرمزي يفي حين ص منها بشكل مغاير، املمكن التخل

 ى مستوى أدنى.للتعجيل في الدفن إل

ا  ة املنظمات ترجع غالبي ،إلى أرض الوطن مسألة إرجاع الرفاة يخص   فيماأم 

مرجعية  التي تعتبرالتنظيمات  ىلحاسم إلحداإلسالمية في أوروبا إلى املوقف الواضح و 

الذي أصدر فتوى خاصة في هذا املجال وهو املجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث، و 

من النقاط تنزع أي شرعية عن هذه املمارسة. يذكر مجلس  ةمؤكدا على مجموع

امليت ومن اللحظة التي يتوفى فيها تنقطع صلته بالحياة الدنيوية  اإلفتاء األوروبي أن  

ها أن مكنيوحدها أعماله الصالحة  ،في ذلك العالممنتميا إلى عالم آخر. ويصبح و 

ر املخالفين في الدين بأي أثر سلبي فلن يتأثر قربها من قبو أيا يكن مكان دفنه تنفعه، و 

 ،هذا الخياروجود أو تعذر  ،للمسلمين صمخص  مكان في مقبرة على املتوفي سواء كان 

من دون عناء صرف مبالغ طائلة على الطقوس الجنائزية. هذا هو املوقف الذي تتبناه و 

تخصيص  دراج مطلبها ال تفوت أية فرصة إل عليه فإن  يسة، و ئاملنظمات اإلسالمية الر 

 .املستقبلة للمهاجرينبها للدول لمقابر إسالمية على الئحة مطا

  ،التوصياتهذه رغم ولكن و 
 
بمثل ال يبدو أن ممارسة إرجاع الجثث قد تأثرت  هفإن

 هذه املواقف
 
عندما نأخذ رأي األشخاص املستجوبين حول هذه املسألة نا ، غير أن

هذه  متجذرة. وفعال يبدو أن  نجد أنفسنا أمام عادة وممارسة قوية و    باستثناء األئمة(

ارتأينا تحديده  التها لبعد آخر أكثر ارتباطا بهاإح جل ديني بقدرعلى س ال تحيلاملمارسة 



...املوت وعودة الجثث إلى :رض امليعاد في "الحياة األخرى"أ  

27 

 
 
 و  ه تقليدي.على أن

 
من  التقاليد بالدينق هي إحدى الحاالت القليلة التي تعطل فيها تعل

نى خطا عمليا يخالف صراحة تعاليم بنها تتأل، الديندون أن تنفي التقاليد شرعية 

 الدين.

فصل ضروري متإرجاع الجثث إلى أرض الوطن ك تظهر في هذا الصدد ممارسة

في هذه املمارسة واالستمرارية ما بين الحاضر  هجد شرعيتي traditionتقليد ل

تمثل ممارسة إرجاع الجثث  ،بتعبير آخرالتجربة. التي تحملها  االستمراريةاملاض ي في و 

قه طقوس هو ما تحق  وتمسك بالتقاليد و  االلتزاممن طرف املهاجرين لذلك  استجابة

 .تعويض ما سلبته الحياة في الغربةالدفن في الوطن ل

 الخاتمة

ول رمزية املوت بالنسبة ضح بشكل جلي في هذه املساهمة أهمية ما يتبلور حتت  

 . يمكن رصد وموقفهم من هذا الحدث أوروبا الديني ملسلميللتوجه الثقافي و 

وجود أنساق معنى عميقة  في هذه التمظهرات قراءةنه من خالل حاولنا أن نبي  ما 

 و 
 
ال يمكن تعويضه فيما يخص جوهريا ترى في أرض االستقبال أمرا فارقا و  رةمتجذ

 نساق. االالنهائية للوجود التي تنبثق عن هذه املعاني األساسية و 

شكاليات على عالقة بما اعتدنا ربطه بمشاكل التضمين أيضا بروز إنالحظ 

ن اإلسالمي في املجتمعات التي استقبلت املهاجرين إال التثمين الفعلي للمكو  و  االجتماعي

 
 
، حيث كما سبق معاينته من خالل سلسلة مقابالتنا ،اقار  امكون ه ال يمكن اعتبارهاأن

ة و   مفادها اسخة ر تتولد لدى املهاجرين قناعة قوي 
 
ز بها رغم امليزات التي تتمي  ، و هأن

في مستوى  روحي يكون  من شح  ها تظل تعاني من عجز رمزي و إال أن   ،املجتمعات املضيفة

 هو ما يظهر لنا هنا بالشكل األكثر بداهة.، و املوتامتحان نهاية الحياة و 

 إعاد اتجاهواجهة سياق يدفعهم في مل املسلمون مدعوون في هذا الصدد
 
ل ة التشك

تتجسد العودة  املسير في خضم شبكة تفاعالت مع املجتمع الذي ينتمون اليه.الدائمة و 

أو في كل ممارسات  ،ا في شكل نزعة محافظة راسخةإم   لإلسالملى املوارد الرمزية إ

نظمات اإلسالمية حتى املصد لها منظومة عقائدية منسجمة. و إبداعية يصعب أن نر 

 اتعقيد، تجد األوروبية التي تعمل على صياغة فقه يتواءم مع السياق األوروبي الجديد



 محمد خالد غزالي

28 

وأشكال التوافق  االجتماعيةاملمارسات و  ما بين الخطاب الديني الوساطةفي صعوبة و 

مرحلة ما بعد ية الحياة و ما بين نها هكذا يتبدى لنا في ذلك األفق املمتد  و  اإلجماع.و 

فمن ناحية تحيل هذه الضرورات  واملتطلبات املتجذرة، الضروراتمجموعة من ت املو 

 originalمن جهة أخرى تستجيب بفرادة وة العالقة بالخلفية التقليدية و لى قإ

 ألهداف التجربة املعاشة في الحاضر.

رجاع الجثث كحوصلة لهذه االشكالية. تدل إن نقرأ ظاهرة أيمكننا في هذا الصدد 

الثقافية التقليدية قوة النزوع نحو الدفن في أرض الوطن على غنى في الخلفية 

من جانب آخر يستشعرون أيضا محدودية و  ،التي يستشعرون فقدانها للمهاجرين

من " ، و املسلمين"يبدو من وجهة نظر  تجربة التضمين االجتماعي في مجتمع االستقبال.

أمرا مهما مفتقد في تجربة الحياة في أرض  أن   ،اللحظة التي تنتهي عندها الحياة

متوافقة مع عالهم الرمزي األكثر و ما يحول دون اعتبارها منسجمة و هو  االستقبال

 حميمية.

ال تزال الحاالت التي يختار فيها املسلمون دفن موتاهم بمحض إرادتهم من دون 

ل محتمل في هذا املجال ليست ن املؤشرات الدالة على تحو  أال إ ،دواعي اضطرارية نادرة

بدأ يجعل من اتخاذ  ،ليهاإرض التي هاجروا منعدمة. فالتجذر املطرد للمسلمين في األ 

في األرض  مرا غير بديهي. هل سندفن في أرض األجداد أمأصل هي أرض الوطن رض األ أ

 الجديدة هل يمكن لشبكة الرموز القديمة و  ؟التي ستصبح وطن ذريتنا

يمكننا في هذا الصدد أن  في طور التشكل أن تأسس لجماعة حقيقية حول القبور ؟

 رأىالتي تها أدبيات املسلمين في املهجر و التي رصدنفسها نلمح في إيطاليا تشكل النزعة 

الكامل  االندماجخطوة حاسمة في طريق  ،ما تكهنا أو استشرافاإفيها البعض، 

 للمسلمين في أوطانهم الجديدة.

تصبح أرض نفسهم مجرد مهاجرين عندما أيمكن أن يتوقف املسلمون على اعتبار 

يمكن باملقابل أيضا و  عليه صالحة لتوفير خاتمة حسنة.الهجرة قابلة للتقديس و 

املشاركة الفاعلة للمسلمين  ن  إ عتبرهم ضيوفا دائمين.يللمجتمع الذي استضافهم أن 

ال تعنت خصامي يمكن أن من دون تحفظ  االجتماعيفي سيرورة إعادة تشكيل الواقع 

ابة بهذا الشكل يمكن أن يبرز إسالم قادر على االستجفي هذا املجال و تكون مفيدة 
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التي يمكن أن تشكل إحدى املوارد الثقافية للفضاء ملتطلبات الحداثة املعاصرة و 

للحضارة التي ازدهرت في أيضا يمكن  ،"املجيد"بغض النظر عن تاريخها و  ي.األوروب

 تعيد النظر اصر حضارية وافدة تنتقدها و نأوروبا أن تحتك بع

إسهام رؤية جوانية على وإذا كان من الخطأ أن تمتنع عن قبول إضافة و في أهدافها. 

 وقع التمايز الثقافي عادة النظر فيها من مإقادرة على مساءلتها و  ،هاععالقة بواق

في سياق السياسات  ايتبع بالتأكيد تطور قد من هذا القبيل  اتطور  أن  ف نفسه في الوقت

 العمومية اإليطالية في مجال التعددية الدينية.

األفكار املسبقة يديولوجية و ع في اآلفاق اإل ر قبل كل ش يء للتوس  يخضع هذا التغي  

 
 
ساهمت بذلك في خلق شعور لدى كثير من املهاجرين و  رت في النوعيةالثقافية التي أث

 
 
 تجعلهمرضهم الجديدة أ فإن   ،خلف تلك الواجهة ملجتمع غني بإنجازاته ،هبأن

 الذي يتركه فقدان معنى الحياة. الفراغسون يتحس  
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