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  »كلمة سواء«

  *خليل الشيخ
امسا هلذه الدورية أننا خنتار طريقا شاقّا يف عامل يغدو فيـه التسـامح  التسامحمنذ تقرر أن يكون ، كنا ندرك

إن مل يكــــن يف كثــــري مــــن األحيــــان مســــتحيال. ولكــــن التســــامح الــــذي جيســــد أرقــــى مــــا يف العالقــــات ، صــــعبا
  وأن جتاهد للوصول إليها. ، اليت يتوجب على اإلنسانية أن تبلغها يظل يؤشر على الذرى، اإلنسانية

، واحرتامـــه وحماورتـــه -املختلـــف–يتجلـــى يف القـــدرة علـــى قبـــول اآلخـــر ، فالتســـامح علـــى املســـتوى اإلنســـاين
وإدراكهــا ، إىل ثقــة الــذات بنفســها، يشــري يف واقــع األمــر، وقبــول اآلخــر واالعــرتاف بــه وعــدم تنميطــه وازدرائــه

  وما تتحلى به من ميزات وخصائص. ، هاهلويت
واإلميــان بالعالقــات ، وإدراك معــاين التعدديــة، يقــوم علــى حــق االخــتالف، يف أبعــاده الكــربى التســامحإن  

  ويؤمن أن االختالف ال ينبغي أن يقود إىل الصراع. ، املتوازنة بني األفراد واجملتمعات
لكـــل ﴿وحفلــت األدبيــات اإلســالمية ببيــان أبعادهــا:  ،وحــق االخــتالف مســألة أشــار إليهــا التنزيــل الكـــرمي

ولكـن ليبلــوكم فيمـا آتــاكم فاسـتبقوا اخلــريات ، ولــو شـاء اهللا جلعلكــم أمـة واحــدة، جعلنـا مـنكم شــرعة ومنهاجـا
  . )48(املائدة:  ﴾فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون، إىل اهللا مرجعكم مجيعا

افس يف شـىت حقـول احليـاة بـني الفرقـاء املختلفـني يف الشـرائع فالتعددية يف الواقع االجتماعي هي احلـافز للتنـ
  واملناهج والرؤى. ويف هذا التباين يكمن غىن هذه احلياة وثراؤها املعريف. 

يضـيع ، وأفـادت مـن منجـزات بعضـها بعضـا، ولكن هـذا االخـتالف الـذي قامـت عليـه احلضـارات ونشـأت
لتكــــافؤ والنديــــة واالحــــرتام املتبــــادل إىل انعــــدام املســــاواة وتتحــــول مــــن ا، ل العالقــــة بــــني بــــين البشــــرـعنــــدما ختتــــ

ـا وتصـورها ، واالعتقاد بدونّية اآلخـر أو ختلّفـه. وتتحـول إىل صـراع عنـدما تطغـى الرؤيـة األحاديـة وتفـرض قراء
، لتصنع عرب جمموعة ضخمة من الوسائل املادية والفكريـة رؤيـة تبـدو فيهـا تلـك احلضـارة مركـزا، على بين البشر

، وهويّته احلضـارية، أو يسعى للحفاظ على ثقافته الذاتية، الذي ال يتماهى مع تلك الرؤية، بدو فيها اآلخروي
  غريبا وغرائبيا وخارج العصر. 

ألن غيـاب هـذا التـدافع يقـود  ؛صحيح أن الرؤية القرآنية تنبه إىل خطـورة غيـاب التـدافع يف واقـع احلضـارات
 ﴾ولــــوال دفــــع اهللا النــــاس بعضــــهم بــــبعض لفســــدت األرض﴿: واضــــمحالل حضــــاري، إىل مــــوات اجتمــــاعي

  )201(البقرة: 
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 ﴾ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلّدمت صـوامع وبيـع وصـلوات ومسـاجد يـذكر فيهـا اسـم اهللا كثـريا﴿
   )40(احلج: 

و يعـين فاإلشـارات القرآنيـة إىل "التعـارف" وهـ، ولكن هذا ال يعين أن الصراع هو قـانون تلـك الرؤيـة بـاملطلق
وتنطــوي يف جوهرهــا ، واكتشــاف مــا ميتلكــه مــن رؤى؛ متثــل قانونــا مهمــا يف العالقــات احلضــارية، قــراءة اآلخــر

وحيـرتم التعدديـة يف اهلويـات والثقافـات. لـذا تـربز ، الذي يؤمن باملشـرتك اإلنسـاين، على اإلميان حبق االختالف
امهــا الرمحـة وأساسـها احلـوار. لـذا ظلـت العدالــة وقو ، آفـاق التسـامح وتتجلـى يف روح حضـاري جوهرهـا العدالـة

م-عند بين البشر  م وتصورا   مطلبا أساسيا. -على اختالف مشار
هلـذا حفـل الـنص القـرآين الكـرمي باإلشـارة ، والعدالة يف التصور القـرآين سـر دميومـة اجملتمعـات وأسـاس بقائهـا
يـــار حضـــاري م خاويـــة مبـــا ظلمـــوا﴿ إىل أنـــواع شـــىت مـــن الظلـــم واالســـتبداد أدت إىل ا (النمـــل:  ﴾فتلـــك بيـــو

. ورأى مفكر بارز مثل ابـن خلـدون وهـو يقـرأ أسـس نشـوء احلضـارات واحنالهلـا "أن الظلـم مـؤذن خبـراب )52
  العمران".

لقد كان جدل العالقة بني الذات واآلخر حاضرا يف الثقافة العربية قبل اإلسـالم وبعـده. ولعـل هـذا اجلـدل  
أن الثقافـــة العربيـــة مل تكـــن غافلـــة عمـــا جيـــري خـــارج إطارهـــا ، وخباصـــة قبـــل اإلســـالم، ألوىليبـــني يف مســـتوياته ا

  احليوي. 
وإذا كان سؤال "من أنا" الذي يطرحه اإلنسان على نفسه هـو "سـؤال اآلخـرين" كمـا يقـول حممـود درويـش 

فـــإن تصـــوير ، رايـــا اآلخـــريف قصـــيدة "قافيـــة مـــن أجـــل املعلقـــات"؛ مبعـــىن أن الـــذات ال يكتمـــل تبلورهـــا ِإالَّ يف م
بـل جيسـدها علـى حنـو ، درويش الشعري املتميز هلذه اإلشكالية الذي ال خيالف الوقائع التارخيية على اإلطالق

هلـذا تتعـانق يف نـص درويـش ، قد يقربنا من آفاق تلك اإلشكالية، مكثف ال يستطيع ِإالَّ الشعر الصايف بلورته
ـــا يف إطـــار العالقـــة مـــع ويغـــدوان معـــا ، مســـألة الوجـــود مـــع اللغـــة جتســـيدا للهويـــة الـــيت كانـــت تبحـــث عـــن ذا

ا وتبين خصائصها وكان على العريب أن جيد ذاته يف إطـار عالقتـه مـع ، الثقافات األخرى اليت كانت تصنع ذا
ــا. لقــد كانــت اللغــة العربيــة بكــل مــا تنطــوي عليــه هــذه اللغــة مــن عبقريــة وســيلة  الثقافــات األخــرى وصــالته 

ـا،  عن الذاتللتعبري وكـان هـذا االكتشـاف وسـيلة حتقيـق ، مثلما كانت غايـة يسـعى الشـعر الكتشـاف مجاليا
  الذات على املستوى احلضاري: 

  عصـا سحري ، هذه لغيت و معجزيت
  ى ـحدائق بابلي ومسّليت وهوييت األول

  ل ـومعدين الصقي
  راءـومقّدس العريب يف الصح
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  ل ـا يسيـيعبد م
  هـوم على عباءتمن القوايف كالنج

  ا يقولـويعبد م
، وقد شهدت احلضارة العربية اإلسالمية بعد ذلك عالقة عميقة ومعقـدة علـى املسـتوى الفكـري مـع اآلخـر

لكنه ظل يعكس يف حقب متباينة (ميكن أن نشري إىل ، ومل يكن ذلك االنشغال يف كثري من أبعاده ترفا فكريا
 -كانـت تتغـري فيهـا مـوازين القـوى- )وابـن خلـدون مـثال، بـريوينوال، وصـاعد األندلسـي، والتوحيـدي، اجلاحظ

ا على الصمود والبقاء، طبيعة هذه احلضارات وحيويتها ا على التغري والتحول واإلفادة مـن تلـك ، وقدر وقدر
وانشـــغاهلا ، املثاقفـــة احلضـــارية. ولعـــل "الليلـــة السادســـة" مـــن ليـــايل "اإلمتـــاع واملؤانســـة" أليب حيـــان التوحيـــدي

تلـك احلقبـة الزاهيـة علـى املسـتوى الفكـري واإلبـداعي يف -العميق باآلخر تبني أن مثقفي القرن الرابع اهلجـري 
ومنجزهـــا ، متيزهـــا -كيــــوم ذا-كـــانوا يؤمنـــون أن لكـــل حضـــارة مـــن احلضـــارات الكـــربى   –احلضـــارة اإلســـالمية

ــا أخــذت وضــعها علــى خريطــة التــاريخ اإلنسـاين. وأن الغــرور ا، الـذايت لــذي يضــع أيــة حضــارة يف املركــز مــن وأ
ســيقود إىل ، ذلــك التواصــل القــائم علــى التكــافؤ، ويــرفض التواصــل مــع احلضــارات اإلنســانية، تــاريخ اإلنســان

  قطيعة حضارية وموت حضاري أكيد. 
الذين ظل التقـدم ، وقد ظل االنشغال باآلخر يف األزمنة العربية واإلسالمية احلديثة شغل املفكرين الشاغل 
ـــات املختلفـــة مـــع اآلخـــر، لغـــريب ميثـــل هلـــم حتـــديا جوهريـــاا ابتـــداء مـــن عصـــر ، وقلقـــا ممّضـــا. وقـــد أنتجـــت اجملا

وانتهــاء بعصــرنا ، م1798ومــرورا حبملــة نــابليون علــى مصــر وبــالد الشــام عــام ، الكشــوفات اجلغرافيــة األوروبيــة
وإعادة وضع احلضارة ، لتقدم من جهةظلت يف جمملها منشغلة مبسألة ا، أشكاال خمتلفة من العالقة مع اآلخر

العربية اإلسالمية علـى خريطـة العـامل املعاصـر مـن جهـة أخـرى. وهـي يف هـذا االنشـغال ال تقـدم بطبيعـة احلـال 
وتعـــدد التشـــخيص ، واخـــتالف الطرائـــق، فالقـــارئ حلركـــة هـــذا الفكـــر يالحـــظ تعـــدد اإلجابـــات، إجابـــة حمـــددة

الصواب إذا قلنـا بـأن تلـك احلركـة كانـت تفضـي إىل إحـدى مقـولتني: جلوانب هذه اإلشكالية. ولعلنا ال نعدو 
  احلوار أو الصراع. 

لقد وقف املؤرخ عبد الرمحن اجلربيت أحد كبار مثقفي مصر يف القرن الثامن عشر من محلة نابليون يف كتابـه 
اآلخـر تركيبـا مزدوجـا على حنو جيمع بـني الصـراع واحلـوار. وكـان يـرى يف  )(عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار

وحيـاور جانبـا آخـر بغيـة أن يفيـد مـن اجلوانـب املتقدمـة لديـه. ، فكان يصارع جانبـا، جيمع بني العدو والنموذج
وهذه الثنائية ظلت تسم اخلطاب الفكري العريب ومتزقه بني أبعاد عقالنية وأخرى وجدانية هلا ما هلا يف الـذات 

  من املسوغات. 
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الصـــراع ال تصـــدران كـــذلك رؤيـــة عـــن رؤيـــة بعينهـــا. فهنـــاك ضـــرب مـــن احلـــوار يتغيَّـــا ولكـــن مقـــوليت احلـــوار و  
اخرتاق اآلخر وإعادة تشكيله ليغدو على شاكلة الذات. وهناك حوار يسـعى إىل االستكشـاف بغيـة التعـايش 

صـراعية  وقد برزت يف اآلونة األخرية خطابات، وهو ما عرب عنه التنزيل الكرمي بـ"كلمة سواء"، بني احلضارات
اية التاريخ.    تبشر بصدام احلضارات و

وإذا كانــت مقولــة احلــوار تشــري إىل العالقــة الفكريــة بــني األمــم الــيت تتجلــى يف مظــاهر شــىت مــن االحتكــاك 
فـــإن مقولـــة الصـــراع تشـــري إىل أشـــكال ، واالتصـــال بوســـائل خمتلفـــة، والتعلـــيم، كالرتمجـــة والبعثـــات،  والعالقـــات

  والسيطرة. ، جملتمعات القوية للهيمنة واالخرتاقالعنف اليت تستخدمها ا
وبعبـارة أخــرى فـإن احلــوار يبحـث عــن العناصـر اجلوهريــة الفاعلـة يف احلقــول املعرفيـة املختلفــة يف كـل حضــارة 

، يف حني تقوم مقولة الصـدام بـني احلضـارات علـى مقاومـة املشـاريع النهضـوية األخـرى وتـدمريها، لإلفادة منها
  وترى يف غريها هوامش. ، ضارة اليت تعد نفسها مركزاأو إحلاقها باحل

، وال تقبـل أن تكـون أسـرية للحظـة بعينهـا يف حركتـه، ال تتعلـق بأذيـال التـاريخ، إن احلوار هو رؤيـة مسـتقبلية
  يقوم على تكافؤ الثقافات يف املقام األول. ، بقدر ما حيسد البحث عن مستقبل للعامل

، وأرنولـد تـومييب، ارسـوها ومؤرخوهـا مـن أمثـال ابـن خلـدون وول ديورانـتولعل نشوء احلضـارات كمـا يبـني د
لتمـــنح كـــل حضـــارة ، وإدوارد غيبـــون ال يقـــوم ِإالَّ علـــى تفاعـــل جمموعـــة مـــن املعطيـــات تنصـــهر كلهـــا يف بوتقـــة
وإذا كـان هـؤالء يبينـون ، طابعها وروحها وبصمتها. وقد بينوا أن العالقات بني شىت هذه احلضارات ال تتوقف

وتالشــي روح التجربــة واملغــامرة والكشــف املعــريف يــؤذن ، واخلــارج علــى الــداخل، أن طغيــان الكــم علــى الكيــف
وهـي يف ، وعـدم القـدرة علـى جتـاوزه، والوثـوق بـه، فإن هـذه كلهـا مظـاهر الفتتـان األنـا مبنجزهـا، باالضمحالل

ـاأو تعيد إنتاجه على حنو يتفـق مـع خمياهلـا ومرج، أثناء ذلك تلغي اآلخر وعنـدما تفعـل احلضـارات ذلـك ، عيا
  لتعلو أصوات أخرى تستمد بالغتها من أجواء الصراع.، الذي هو صوت العقل، خيفت صوت احلوار
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  الحوار مع اآلخر في اإلسالم 
  *أمحد صدقي الدجاين

ا وحضــارة ودائــرة ه ديًنــمــن حيــث كونُــ »اإلســالم«يف معــاجليت للموضــوع أقــف بدايــة أمــام دالالت مصــطلح 
ستحضــر مــن مث قضــايا العصــر. وأتعــرف علــى اآلخــر يف  أضــارية. مث أتنــاول عمليــة احلــوار بــالنظر والتحليــل. و ح

  نظرياً وعملياً يف عاملنا املعاصر. »احلوار مع اآلخر يف اإلسالم«كل دوائره. وأصل إىل ما يعنيه 
  مفاهيم

ـا ا هـو الرســالة السـماوية اخلامتــة الـيت أرســل اهللا ديًنــ »اإلسـالم« )1( شــاهًدا «سـبحانه حممــًدا بـن عبــد اهللا 
. وهذه الرسالة متثل احللقة األخرية يف سلسلة الرسـاالت الـيت »ومبشًرا ونذيرًا وداعًيا إىل اهللا بإذنه وسراًجا منريًا

ـــذه الرســـالة اخلامتـــة ينســـبون لإلســـالم فهـــم  ـــذين كـــانوا مســـلمني هللا. واملؤمنـــون  محلهـــا رســـل اهللا الســـابقون ال
م هو ، »ناملسلمو « . وهـو -صـلى اهللا عليـه وسـلم-الذي نزل به الـوحي األمـني علـى الرسـول  »القرآن«وكتا

يتضــمن اإلميــان بــاهللا ومالئكتــه وكتبــه ورســله. ومــن هــذه الكتــب التــوراة واإلجنيــل املنــزلني علــى موســى وعيســى 
م  . واحرتمـت دولـة »هل كتـابأ«عليهما السالم. وقد نظر املسلمون إىل اليهود والنصارى املسيحيني على أ

م م يف ، ﴾ال إكـــراه يف الـــدين﴿إذ ، اخلالفـــة اإلســـالمية معتقـــدا هلـــم مـــا » أهـــل ذمـــة«فهـــم » ذمتهـــا«واعتـــرب
  للمسلمني وعليهم ما على املسلمني. 

هي تلك احلضارة اليت أقامها املسلمون وغري املسلمني من شعوب الدولة اإلسالمية على ، اإلسالم حضارةً 
ـــــوامهماخـــــتالف مل ـــــا إليهـــــا. وقـــــد عرفـــــت باســـــم ، لهـــــم وأق احلضـــــارة «أو  »حضـــــارة اإلســـــالم«وانتمـــــوا مجيًع
ومتثلـــت حضـــاراٍت ســـبقتها. وهـــي اليـــوم يف القـــرن اخلـــامس عشـــر مـــن قيامهـــا واحـــدة مـــن مثـــاين ، »اإلســـالمية

  حضارات يف عاملنا املعاصر.
تحديــد أدق مجيــع األقطــار الــيت تنتمــي واإلســالم دائــرة حضــارية هــو ديــار املســلمني أو العــامل اإلســالمي أو ب

ا حلضارة اإلسالم من املسلمني واملسيحيني واليهود وملل أخرى. وهي متتد يف قارات العامل القدمي آسـيا  شعو
  وإفريقيا وأوروبا. وهناك من أبنائها من هاجر إىل العامل اجلديد.

ـــة احلـــوار بـــالنظر والتحليـــل«: يف تنـــاويل »احلـــوار« )2( حـــوار «ضـــر مـــا كتبتـــه عنهـــا يف كتـــايب أستح» عملي
يف لغتنـا هـذه األيـام علـى خمتلـف الُصـُعد. فاحلـديث  »احلوار«لقد شاع استخدام كلمة « :وفيه». ومطارحات
احلـوار «و، »حـوار الشـمال واجلنـوب«و، املختلفـة» الثقافيـة«وحوار التيارات ، »حوار احلضارات«يدور حول 

العصر وإحدى ظـواهره اهلامـة. » روح«فاحلوار اليوم هو من». ي املسيحياحلوار اإلسالم«و، »العريب األورويب
وقــد متيــز عصــرنا بثــورة االتصــال الــيت هــي إحــدى مثــار ثــورة العلــم الــيت تفجــرت فيــه. ومــع ثــورة االتصــال هــذه 

ــا الســلكية والالســلكية املســموعة واملرئيــة بــني بــين التواصــل «وبوســائلها الربيــة والبحريــة واجلويــة قَــِوَي ، بأجهز



  6

وشـاهد علـى ذلـك ». واتسعت دائرة احلوار وتنوعـت موضـوعاته بصـورة مل تعرفهـا اإلنسـانية مـن قبـل، اإلنسان
هــذا العــدد الضــخم للمــؤمترات والنــدوات واالجتماعــات الــيت تعقــد كــل يــوم يف عاملنــا وتنــوع املوضــوعات الــيت 

  تبحثها.
ــا مــن ، ونســتعني بــاملعجم يف حتديــد معناهــا» حــوار«ننظــر يف كلمــة  الرجــوع عــن «وهــو » اَحلــْور«فنجــد أ
ومـا رجـع إىل املـرء حـني يكلـم آخـر هـو ». رجع عنـه وإليـه«إىل الشيء » حار حوارًا«و». الشيء وإىل الشيء

وأحــــار عــــن جوابــــه أي رّده. ويقــــال ». جــــواب«أي » وحمــــاورة وَحــــوير وَحمُــــورة )ِحــــَوار (بفــــتح احلــــاء وكســــرها«
واحملــاورة هــي اجملاوبــة. والتحــاور هــو التجــاوب. وهــم يتحــاورون أي يرتاجعــون يف ». مسعــت َحويرَمهــا وِحوارمهــا«

  الكالم. واحملاورة هي مراجعة املنطق والكالم يف املخاطبة.
مــن أحــدمها » طرًحــا«تــتم بــني اثنــني أو أكثــر. وهــي تتضــمن حــني جتــري بــني اثنــني » عمليــة«إًذا » احلــوار«

ملا طرحـه مـن كـالم ومنطـق » مراجعة«يُولد عند كل منهما » اوبجت«فيحدث ، عليه» وجييب«يتمثله اآلخر 
». ُمــراّدة يف الكــالم«يتبعــه جتــاوب ومراجعــة فتكــون  حكــم هــذا الكــالم. وقــد تثمــر هــذه املراجعــة طرًحــا ثانًيــا

وقــد ورد يف القــرآن  :»املفــردات يف غريــب القــرآن«واحلــوار عنــد األصــبهاين صــاحب  .فهــذه املــرادة هــي احملــاورة
يف » حتاوركمــا«و، »الــرجلني واجلنتــني«مــرتني يف ســورة أهــل الكهــف يف قصــة » حيــاوره«مي الفعــل املضــارع الكــر 

  سورة اجملادلة.
، »جــواب«أكثــر مــن » الطــرح«فيتلقــى ، احلــوار حــني جيــري بــني أكثــر مــن اثنــني» عمليــة«تتعــدد أطــراف 

ذه األطراف إىل أجوبـة أخـرى. وتثمر طروًحا أخرى » املرادة«و» املراجعة«و» التجاوب«وتتسع دائرة  تصل 
م إىل االتفاق أو إىل اطمئنان كل منهم ملا توصل إليه.   وقد تنتهي 

إمـا » الـرتدد«هـو » فـاحلْور«اليت حتـدث. » املراجعة«هو هذه » حوار«لعل أبرز ما يستوقفنا يف داللة لفظ 
بأنـه » احلـوار«ومـن هنـا يتميـز ». حتـري«ي أ وحار يف أمره، »تردد«بالذات وإما بالفكر. وحار املرء يف الغدير 

وجتـري خالهلـا مراجعـة. فـاملوقف املتخـذ يف هـذه العمليـة لـيس سـكونًيا قطعيًـا ، يتضمن يف طياته عملية حتدث
  وإمنا هو حركي قابل للتحول.، غري قابل للتغيري والتبديل
وأصــله مــن ». نازعــة واملغالبــةاملفاوضــة علــى ســبيل امل«الــذي هــو » اجلــدل«و» احلــوار«هنــا يــربز الفــرق بــني 

األصـل  :فكأن املتجادلني يفتل كل واحد منهما اآلخر عن رأيه. وقيـل أيًضـا، »إحكام الفتل«وهو » اجلدل«
وإسقاط اإلنسان صاحبه على اجلدالة وهي األرض الصلبة. فاملوقف الـذي يتخـذه اجملـادل ، يف اجلدال الصراع

رأيه دون أن يراجع نفسه علـى ضـوء مـا يتلقـاه مـن رد وجـواب.  قطعي. وهو يرمي يف جداله حتويل اآلخر عن
قـد مسـع اهللا قـول الـيت جتادلـك ﴿منت أوىل آيات سورة اجملادلة الكلمتني لتربز هذا الفـرق بـني مـوقفني ضوقد ت
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.. فـــاملرأة هنـــا وهـــي الصـــحابية اجلليلـــة خولـــة بنـــت ثعلبـــة  ﴾واهللا يســـمع حتاوركمـــا، يف زوجهـــا وتشـــتكي إىل اهللا
  معها.» يتحاور«بينما كان هو ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم» جتادل«كانت 

أفكــار. » طــرح«يتضــمن » حــديث«إن احلــوار هــو » حــوار«بقــي أن نقــول يف معــرض حتديــدنا ملعــىن كلمــة 
، وهي املسألة اليت تطرح» األطروحة«والطرح لغة اإللقاء بعيًدا. وطرح عليه مسألة يعين ألقاها. ومنها اشتقت 

ألن احلديث هو كـل كـالم يبلـغ ». حمادثة«وعملية احلوار تشهد مطارحة أفكار. وهي تتضمن ». ملطارحةا«و
مــن » حــوار«اإلنســان مــن جهــة الســمع أو الــوحي يف اليقظــة أو يف املنــام. ونشــري أخــريًا إىل مــا تتميــز بــه كلمــة 

، ة كمــا جتــري يف احملافــلعلــى الطبيعــ» احلــوار«جــرس موســيقي يــوحي بوجــود مراجعــة وتفاعــل ونتأمــل عمليــة 
ــــا تبــــدأ  فتثمــــر » الــــذروة«وتبلــــغ » التنــــاغم«تــــدرجيًيا حــــىت تصــــل إىل مرحلــــة  »تتيّســــر«مث » عســــرية«فنجــــد أ

  حمددة.» نتائج«
الذي تشهده يف عقل كـل » التفاعل«وحنن نتأملها. ذلك هو ما يفجره » احلوار«أمًرا آخر جنده يف عملية 

وكـأن عقـل اإلنسـان الفـرد حباجـة إىل ، وتثـور اخلـواطر، وتلمـع البـوارق، تدفًقافتتدفق األفكار فيه ، مشارك فيها
  بعقل إنسان آخر كي تتقد األفكار فيه.» يقدح«أن 

فمعـىن املقابســات  ». املقابســات«لقـد أبـرز أبــو حيـان التوحيـدي تلــك اخلاصـية مـن خــواص احلـوار يف كتابـه 
أن يشــرتك اثنــان أو أكثــر يف حمــاورة علميــة أو «هــو  :ابكمــا يقــول الــدكتور إبــراهيم الكــيالين الــذي قــدم للكتــ

منـه  »قـبس«والكلمـة مشـتقة مـن ». ويعطيـه مـا عنـده منهمـا، فلسفية فيقبس أحدمها العلم واملعرفة من اآلخـر
نارًا فأقبسه أي أعطـاه منهـا. ويف اجملـاز أقـبس منـه علًمـا أي اسـتفاد. ويف احلـوار دوًمـا مقابسـة تـأيت مـن خـالل 

  ومطارحة األفكار. ومن خواصه أن يقدح زناد العقول فتشع أفكاًرا.احملادثة 
وإىل استشـعار مـدى حاجـة ، إىل إدراك عظيم جدواها وفوائـدها» احلوار«نصل من خالل تأملنا يف عملية 

  اإلنسان إليها.
، بةيف عاملنا حيـددها واقـع قـائم. وحنـن نستحضـرها يف وقـت يعـيش فيـه عاملنـا فـرتة عصـي قضايا العصر )3(

ا. ، وهو يشهد أحداث حرب من نوع خاص تنذر بزالزل عاملية ا ومضاعفا فيكتم أنفاسه حتسًبا من تداعيا
إىل تعــارف فتعــاون تتغلــب فيــه احلكمــة ويــؤدي إىل  الً وتبــدو احلاجــة ملحــة ألن حيــل احلــوار حمــل الصــراع وصــو 

  م قائم على العدل.معاجلة املشكالت اليت جنمت عن هذه القضايا من جذورها كي يستتب سال
هذا الواقع القائم تناوَلْته بالدراسة والنظر حبوث ودراسات وتقـارير كثـرية. وقـد عرْضـُت خطوطـه العريضـة يف 

  وأستحضر هنا يف هذا اجملال عصارات تعّرف به.». عن املستقبل«و» ُعمران ال طغيان«بعض كتيب وخباصة 
محاية البيئة واالسـتخدام الرشـيد «ومنها مشكالت  ،جيري احلديث فيه عن مشكالت فيه تتحدى اإلنسان

والكفـــــاح ضــــد اآلفـــــات ، وأزمــــة الطاقـــــة والعمالــــة والتضــــخم، للمــــوارد الطبيعيــــة الســـــيما غــــري املتجــــددة منهـــــا
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والقضــاء علــى أوجــه الظلــم وعــدم املســاواة الــيت تنتشــر ، االجتماعيــة الــيت ال تــزال تعــاين منهــا غالبيــة الشــعوب
ومحايـــة ، والكفـــاح ضـــد خملفـــات االســـتعمار، والـــدفاع عـــن حقـــوق اإلنســـان، ا بينهـــاداخـــل األمـــم وتســـود فيمـــ

كمـــا أوضـــح تقريـــر اللجنـــة الدوليـــة لدراســـة مشـــكالت االتصـــال الـــذي صـــدر عـــن ،  »ونـــزع الســـالح، الســـالم
  .1981اليونسكو عام 

الثـــروات  أقليـــة مـــن النـــاس يف عاملنـــا متتلـــك النصـــيب األكـــرب مـــن«كمـــا جيـــري احلـــديث يف هـــذا الواقـــع عـــن 
بينمــا أقــوام آخــرون منهمكــون يف االســتهالك علــى نطــاق ، والــدخل. وهنــاك مئــات املاليــني مــن البشــر جــوعى

ضــخم. والــدول املالكــة لكثــري مــن املــواد اخلــام ال تشــرتك إال هامشــًيا يف اإلنتــاج الصــناعي. وقــد أصــبح اعتمــاد 
 دول يقــع معظمهـــا يف الشــمال ودول يقـــع وبانـــت الفجــوة بـــني، األغلبيــة علــى األقليـــة أكثــر وضـــوًحا ورســوًخا

وقـد  .معظمها يف اجلنوب. وهـذه الفجـوة آخـذة يف االتسـاع. وأوجـه التفـاوت آخـذة يف الزيـادة حجًمـا وتطـورًا
 -مـايو- الحظت الفقرة األوىل من إعالن األمم املتحدة اخلاصة بإقامة نظام دويل جديد الذي صـدر يف أيـار

ليست مقسمة بالتساوي بني أعضاء اجملتمـع الـدويل. وقـد ثبـت أنـه مـن  أن مكاسب التقدم التقين« 1974
املســتحيل حتقيــق تنميــة عادلــة ومتوازنــة للمجتمــع الــدويل يف ظــل النظــام االقتصــادي احلــايل. ذلــك بــأن الفجــوة 

  .. »وهو نظام يدمي عدم املساواة، بني البلدان النامية كبلدان مستقلة
بطريقة سيئة أو بصورة بالغة الكثافة من جانب قلة من الـدول تنتهـك  على صعيد استغالل موارد احمليطات

احلــق املتكــافئ جلميــع الــدول األخــرى يف التمتــع بنصــيبها ممــا هــو هبــة الطبيعــة للبشــرية مجعــاء.. وعلــى صــعيد 
إنتــاج الغــذاء وتوزيعــه.. وعلــى صــعيد انتشــار التقنيــة والصــناعات.. وعلــى صــعيد تــأثري اإلنســان علــى البيئــة.. 
وعلى صعيد بىن التجارة وشروط التبادل التجاري.. وعلى صعيد اسـتخدام املـواد اخلـام.. وعلـى صـعيد العمـل 

  والعمالة. 
وعلـــى النظـــام الـــدويل ، ومـــا يصـــدق علـــى هـــذا النظـــام االقتصـــادي الـــدويل يصـــدق علـــى االتصـــال الـــدويل

  أي على النظام العاملي جبوانبه املختلفة.، السياسي
لقائم يف عاملنا حمكـوم مبـا يصـطلح علـى تسـميته بالنظـام العـاملي الـذي يعـود يف أصـوله إىل واضح أن الواقع ا

ومل يلبـــث أن حكـــم ، وهـــو نظـــام بـــدأ يتكـــون يف أوروبـــا منـــذ القـــرن الســـادس عشـــر املـــيالدي، النظـــام األورويب
  ستعمار األورويب. العالقات بني الدول األوروبية يف أوروبا مث يف خارجها يف القارات األخرى إبان عصر اال

من بينه النظام الذي عرفته احلضـارة العربيـة اإلسـالمية ، وكان عاملنا قد عرف أنظمة أخرى يف مناطق أخرى
كمـا أوضـح ،  وهو نظام قام علـى نظريـة وكانـت لـه طبيعتـه ومصـادره، يف عالقتها مع الشعوب والدول األخرى

  للشيباين.» السري«جميد خدوري يف تقدميه لكتاب 
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ضـــمن مشـــاهد  ةحـــدث الدراســـات املســـتقبلية الـــيت عاجلـــت النظـــام العـــاملي القـــائم عـــن البـــدائل املطروحـــتت
فتتصـور ثالثـة أنظمـة للتفـاعالت حتـدد شـكل العالقـات ، مستقبلية وعن أمناط التفاعالت الدوليـة اجلاريـة فيهـا

العنــف واحلــرب. وهــي تقــرر أن  ونظــام، ونظــام التــوتر والــردع، وهــي نظــام التعــاون والتنــافس، الً الدوليــة مســتقب
وحتذر من سيادة قيم ثقافة حسـية يف الغـرب مبعسـكريه ومـن ، نظام التسلح ظل متقدًما على احلد من التسلح

ـــا لـــن تكـــون نابعـــة عـــن عالقـــة أصـــيلة عضـــوية مـــع قـــوى  حماولـــة االنغماســـيني يف اجملتمعـــات األخـــرى تبينهـــا أل
د فعــل قويــة لــدى اجلمــاهري ترفضــها يف شــكل عقائــد وتراهــا مالزمــة األمــر الــذي يــؤدي إىل ردو ، اإلنتــاج التقنيــة

كما تنبه إىل خطورة احتمال أن تسود عالقات االعتماد غري املتكافئة أو عالقات التبعية علـى صـعيد ،  للتبعية
وفــق مــا عرضــه عبــد املــنعم ســعيد يف كتابــه ، النظــام االقتصــادي فتتالشــى الشخصــية املعنويــة للــدول األضــعف

آلراء كـوهن ووايـز ومـايلز وكـول وجريشـين وكـوين ونـاي وغـريهم مـن دارسـي » ب ومسـتقبل النظـام العـامليالعر «
  املستقبل يف الغرب. 

إن النظــر يف واقــع النظــام العــاملي القــائم وأصــوله ورؤى مســتقبله يوصــل إىل الشــك يف قدرتــه علــى أن يثمــر 
ات تـوتر توجـد يف ظـل هـذا النظـام هـي االسـتعمار تعاونًا دولًيا حلل مشكالت عاملنا. ويوضـح أن هنـاك مسـبب

، واالستعالء العنصـري واالسـتغالل الطبقـي والتعصـب الـديين والصـراع العقيـدي واإلرهـاب الرمسـي وغـري الرمسـي
وأن وراء هــذه املســببات أزمــة قــيم تفعــل فعلهــا يف هــذا النظــام جيــري فيهــا إنكــار الغــري وعــدم التســليم باختالفــه 

 الً مـن احلـق والعـدل وحتكـم فكـرة الصـراع بـد الً سلط فكرة القـوة الغامشـة واملصـلحة املتـأثرة بـدوالكيل بكيلني وت
من التعارف والتعاون واعتبار الطبيعة عدًوا يصارعه اإلنسان ويقهره. وينتهي هذا النظر يف واقـع النظـام العـاملي 

ا يف عاملنـا بعـد أن هـددت اجلميـع إىل مالحظة أن اإلحساس باألخطار النامجة عن أزمة القيم هذه أصبح قويًـ
ـا تـدعو إىل مراجعـة وقـد بـدأت هـذه املراجعـة فعـ، وأنذرت بفتنة ال تصينب الذين ظلموا خاصـة يف عـوامل  الً وأ

وأن عاملنـــا يشـــهد ، وهـــي تشـــهد تفـــاعالت يف األعمـــاق وعلـــى الســـطح وتـــؤدي إىل تغيـــريات، عاملنـــا الـــثالث
ـــة صـــحوة الفكـــر الفلســـفي الـــذي عـــاد إىل طـــرح  التســـاؤالت الفلســـفية األوىل كمـــا يشـــهد ظـــاهرة إحيـــاء روحي

تفاعلت يف تكوينها عوامل خمتلفة سياسية واجتماعية وثقافية ويشهد أيًضا وعًيا يف الـذات القوميـة ونزوًعـا إىل 
  الوحدة القائمة على التنوع.

قامـة نظـام عـاملي يعتمـد النتيجة اليت نتوصل إليها هي أن النجـاح يف معاجلـة هـذه القضـايا يقتضـي العمـل إل
ألن اختبــار اإلنســان عــرب التــاريخ يظهــر أن أي نظــام علــى أي صــعيد يفقــد  ؛املبــادئ األخالقيــةو القــيم العــال 

وأن السـالم يتحقـق حــني يسـود نظـام قيمــي أخالقـي. كمـا يقتضــي التـواؤم مـع البيئــة ، معنـاه إذا مل يفعـل ذلــك
ووعي خمتلف األقوام والـدول حبقيقـة انتمـائهم إىل الـدائرة ، لكونانطالًقا من إدراك أن اإلنسان جزء من نظام ا
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واالعـرتاف بالتعدديــة القوميـة واحلضــارية ، العامليـة إىل جانـب انتمــائهم لـدوائر املــوطن والقـوم والعقيـدة واحلضــارة
  واالنطالق منها إىل الوحدة القائمة على التنوع من خالل حتقيق التفاعل بني خمتلف الثقافات.

 هذه النتيجـة خباصـة أمهيـة كـل مـن العقيـدة واالنتمـاء القـومي واحلضـاري يف التعامـل مـع قضـايا العصـر.  تبنيِّ 
كمــا تبــنيِّ أن هنــاك دورًا ينتظــر احلضــارة العربيــة اإلســالمية كــي تقــوم باإلســهام يف صــنع االســتجابة الصــحيحة 

  لتحديات العصر ومعاجلة مشكالت عاملنا.
أن عـــدم التصـــدي ملعاجلـــة قضـــايا العصـــر واســـتمرار الوضـــع الـــراهن ســـيعين ســـيادة تبـــنيِّ هـــذه النتيجـــة أخـــريًا 

ــا تفــاعالت ضــمن  عالقــات التبعيــة علــى صــعيد النظــام االقتصــادي. األمــر الــذي ســيؤدي إىل أن يشــهد عاملن
فيســتحيل مــن مث قيــادة نظــام التعــاون ، نظــام التــوتر والــردع تتحــول إىل تفــاعالت ضــمن نظــام العنــف واحلــرب

  افس.والتن
ـا إلقامـة  ال بديل إًذا أمام أمتنا واألمم األخرى اليت تعاين من النظام العـاملي احلـايل عـن أن حتشـد كـل طاقا
النظام العاملي اجلديد الذي يعتمد القيم العال واملبادئ األخالقية مع املصلحة وحيقق تـواؤم اإلنسـان مـع نفسـه 

  وجمتمعه وبيئته.
وهـو مـرتبط بالـذات ». اآلخـرون«ومجعـه  )م مفرًدا كـان أو مجًعـا (أنـا وحنـنيتحدد تبًعا للمتكل اآلخر: )4(

» صـــورة اآلخـــر«ويفّضـــل طـــاهر لبيـــب حمـــرر كتـــاب ». الغـــري«والـــذوات. وقـــد شـــاع اســـتخدامه للداللـــة علـــى 
من األغيار. وهو يالحظ أن اجلهـل بـاآلخر  الً واآلخرين بد، »الغريية«من  الً بد» اآلخرية«استخدام مصطلح 

 رفضــه ظــاهرة متفشــية بــني الثقافــات. واحلــق أن املعرفــة بــاآلخر غــىن واجلهــل بــه فقــر. وينبّــه طــاهر لبيــب ومــن مث
ونضيف وهـي ختتلـف ». وأن صورة اآلخر ليست هي اآلخر، أن العزلة الثقافية تؤدي إىل العنصرية«أيًضا إىل 

أن هناك يف واقع األمر أربـع صـور » ويباحلوار العريب األور «تبًعا للمعرفة أو اجلهل به. وقد أوضحت يف كتايب 
وهـي ليسـت ، وصـوريت عـن نفسـي، وصـوريت عنـه، وصـورته عـن نفسـه، هـي صـورته عـين، تتعلق باألنا وبـاآلخر

  متماثلة. وضربت أمثلة على ذلك يف شرح مفصل.
 ويف واالنتمـــاء الـــديين». جنســية«االنتمـــاء الــوطين لقطـــر لـــه ». األنــا«واآلخــر موجـــود يف كــل دوائـــر انتمـــاء 

إطـــاره االنتمـــاء املـــذهيب. واالنتمـــاء القـــومي ويف إطـــاره االنتمـــاء الطـــائفي. واالنتمـــاء احلضـــاري. وجيتمـــع األنـــا 
واآلخــر يف دائــرة االنتمــاء اإلنســاين ألمِّنــا األرض وللبشــرية مجعــاء. وقــد عــرب عــن إدراِك هــذه احلقيقــة الشــاعر 

  :العريب بقوله
  »أقاريب  بالدي وكل الناِس فيها     َهافكلُّ   إذا كان أصلي من تراٍب «

بالنســبة للمنتمــي للحضــارة اإلســالمية هــو املنتمــي » اآلخـر«فنجــد أن ، نركـز النظــر علــى االنتمــاء احلضــاري
ــــا. وقــــد أوضــــحت يف كتــــايب  بعــــد أن » عــــرب ومســــلمون وعوملــــة«لواحــــدة مــــن احلضــــارات األخــــرى يف عاملن
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، الرأي الذي نطمئن إليه بعد إعمال فكر وإمعـان نظـرأن «استعرضُت عدًدا من اآلراء بشأن هذه احلضارات 
وتسـود يف كـل منهـا حضـارة ، هو أن هناك اليوم مثان دوائر حضارية ميكن التمييز بينها تكشفها النظرة احمليطـة

واحلضــارة األمريكيــة اجلنوبيــة الــيت ، غالبــة هلــا خصائصــها. فهنــاك الغربيــة بفرعيهــا األوروبيــة واألمريكــي الشــمايل
مثــرة تفاعــل حضــارة املســتعمرين املســتوطنني الغربيــة القــادمني مــن شــبه جزيــرة أيربيــا مــع حضــارة ســكان جــاءت 

الــبالد األصــليني مــع احلضــارة اإلفريقيــة املتــأثرة باحلضــارة اإلســالمية. وحنــن مــع الــرأي الــذي مييزهــا عــن احلضــارة 
واحلضـــارة ، ة يف أقصـــى الشـــرق يف آســـياواحلضـــارة اليابانيـــ، الغربيـــة. وهنـــاك احلضـــارة الصـــينية والكونفوشوســـية

وهنــاك احلضــارة األرثوذكســية الســالفية يف روســيا وأوروبــا الشــرقية اجلنوبيــة. وهنــاك احلضــارة ، اهلندوكيــة يف اهلنــد
  واحلضارة اإلسالمية بفروعها يف آسيا وإفريقيا.، اإلفريقية السائدة يف جنوب الصحراء يف قارة إفريقيا

جنـد أن اآلخـر هـو املقـيم فيهـا أو ، ى االنتماء للدولة الوطنية القطرية حبدودها القائمـةفإذا ما ركزنا النظر عل
  ».غري مواطن«فهو ، الزائر هلا الذي حيمل جنسية أخرى

بالنســبة لالنتمــاء الــديين هــو مــن يعتنــق ديًنــا آخــر. فهــو عنــد املســلمني واحــد مــن غــري املســلمني » اآلخــر«و
  يًضا بالنظرة املذهبية يف الدين الواحد ينتمي ملذهب آخر.الذين لديهم ديانات أخرى. وهو أ

علـــى هـــذا التعـــدد ملفهـــوم اآلخـــر تبًعـــا لـــدائرة االنتمـــاء مـــا طرحـــه يوســـف القرضـــاوي يف كتابـــه  الً نســـوق مـــث
احلركــة اإلســالمية واألقليــات العرقيــة «م. فهــو يتحـدث عــن 1990الصــادر عــام » أوليـات احلركــة اإلســالمية«

واحلـوار ، والعقالء يف الغرب، وعقالء احلكماء، الذين صنفهم إىل علمانيني» وار مع اآلخرينوالدينية وعن احل
  واحلوار السياسي مع الغرب. )واحلوار الفكري (مع املستشرقني، )الديين (اإلسالمي املسيحي

  األساس النظري للحوار مع اآلخر في اإلسالم
، وبــني بــين اإلنســان يف خمتلــف املوضــوعات، األديــان بعامــةتــوفر العقيــدة اإلســالمية أساًســا قويًــا للحــوار مــع 

مبدأ االخـتالف بـني النـاس هـو أحـد سـنن اهللا يف «يكون االنطالق منه إىل مباشرة احلوار. فاإلسالم يعترب أن 
ــذا املبــدأ ». وهــو واقــع مبشــيئة اهللا ســبحانه، الكــون فــال إكــراه يف الــدين. » مبــدأ احلــق يف االختيــار«ويــرتبط 
ودعــاهم إىل التعــاون ، »ليتعــارفوا«الم يقــرر أن اهللا خلــق النــاس مــن ذكــر وأنثــى وجعلهــم شــعوبًا وقبائــل واإلســ

حوارًا مع أتباع الديانتني  -صلى اهللا عليه وسلم-على الرب والتقوى. وقد باشر نيب اإلسالم حممد بن عبد اهللا 
ومشـجعة علـى اسـتمرار احلـوار. ، تعـاونمتضـمنة أسـاس التعـايش وال» الصـحيفة«النصرانية واليهودية. وجاءت 

تبــاع الــديانات يف دائــرة احلضــارة العربيــة اإلســالمية ينشــط أحيانًــا ويفــرت أومنــذ ذلــك احلــني واحلــوار متصــل بــني 
  أحيانًا.
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هـــذا األســـاس العقيـــدي للحـــوار هـــو خـــري موجـــه للتفكـــري فيمـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه هـــذا احلـــوار يف بعـــده 
للحوار اإلسالمي  التوجه اإلسالمي الً اإلنساين على هدى من الوحي. ونسوق مث الفكري الذي حيدده العقل

  املسيحي.
إثـــر انتهـــاء احلـــرب العامليـــة » عصـــرنا«بـــرزت فكـــرة احلـــوار اإلســـالمي املســـيحي يف عاملنـــا املعاصـــر مـــع بدايـــة 

علــــى صــــعيد  »وثــــورة التحريـــر«علــــى صـــعيد العلــــم » التقنيــــة«ثـــورة » العصــــر«الثانيـــة. وقــــد تفاعلـــت يف هــــذا 
ـــة ، السياســـة بـــني دول غربيـــة تـــدين بالرأمساليـــة » حـــرب بـــاردة«ومـــا أســـرع مـــا نشـــبت يف دائـــرة احلضـــارة الغربي

فكـان أن اجتـه ». الغـرب والشـرق«اصـطلح علـى تسـميتها ، ودول أوروبيـة شـرقية تـدين باملاركسـية» الليربالية«و
حـوار إسـالمي «األمريكيـة إىل طـرح فكـرة مباشـرة  الفكر السياسي يف الغرب الرأمسايل تقـوده الواليـات املتحـدة

للبحث يف مشـكالت عامليـة تواجـه املسـيحيني واملسـلمني مًعـا ودول الغـرب ودول العـامل اإلسـالمي » مسيحي
ــدِّ املاركســي الشــيوعي«وللوقــوف يف وجــه انتشــار ، الــيت اســتقلت

َ
هــدم االعتقــاد يف «الــذي حتــاول ماديتــه » امل

مـدير اجلامعـة األمريكيـة يف بـريوت سـابًقا يف تقدميـه ألعمـال » بايـارد دودج«تعبـري  على حـد -»القيم الروحية
أوائـــل اخلمســـينات الـــذي انعقـــد يف جامعـــة برنســـتون » مـــؤمتر الثقافـــة اإلســـالمية يف عالقتهـــا بالعـــامل املعاصـــر«

  ».حواًرا إسالمًيا مسيحًيا«وتضمن يف طياته 
  أهداف الحوار مع اآلخر من منظور إسالمي

وعمــــل ، »الطغيــــان«يف مواجهــــة » كلمــــة ســــواء«هــــداف العامــــة للحــــوار مــــع اآلخــــر هــــي الوصــــول إىل األ
قــل يــا أهــل الكتــاب تعــالوا إىل كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم أال نعبــد إال اهللا وال نشــرك بــه شــيًئا وال ﴿، الصــاحلات

  .)64(آل عمران  ﴾نيتخذ بعضنا بعًضا أربابًا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنَّا مسلمو 
، الـــذي يتحقـــق مـــن خاللـــه معرفـــة اآلخـــر علـــى حقيقتـــه» التعـــارف«أحـــد األهـــداف الـــيت هلـــا أولويـــة هـــدف 

وميكـن أن جنمـع يف مقاربـة هـذا ، وتصحيح الصورة الذهنية عنه احلافلة بركام من األحكام املسبقة وسوء الفهم
ــم طــريف احلــواراهلــدف بــني أســلوب غــري مباشــر مــن خــالل اللقــاء علــى حبــث موضــو  وأســلوب مباشــر ، عات 

  باحلديث عن األحكام املسبقة وسوء الفهم.
بروحيـة اسـتباق ، من خالل النظر يف أمور حيوية لطريف احلوار» التعاون على الرب والتقوى«هدف آخر هو 

هــا احلــق مــن ربـك فــال تكــونن مــن املمـرتين. ولكــل وجهــة هــو مولي﴿ .اخلـريات بــني مــؤمنني لكــل منهمـا وجهتــه
  .)148 -147(البقرة ﴾فاستبقوا اخلريات أين ما تكونوا يأيت بكم اهللا مجيًعا. إن اهللا على كل شيء قدير

عــن اســتهداف التوحيــد العقائــدي. وهــذا يعــين أال ، وخباصــة احلــوار بــني األديــان، جيــب أن ينــأى هــذا احلــوار
. وأمــر احملاســبة علــى االعتقــاد ﴾ديــنلكــم ديــنكم ويل ﴿ينشــغل احلــوار مببــدأ االخــتالف ومبــدأ حريــة االختيــار 

  واألعمال على السواء هو هللا سبحانه. 
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منوا والذين هادوا والصابئني والنصارى واجملوس والذين أشركوا إن اهللا يفصل بينهم يـوم القيامـة آإن الذين ﴿
  .)17(احلج  ﴾إن اهللا على كل شيء شهيد

ـم النـاس. وأن يُـذّكر باملبـادئ والقـيم يف املسـائل و » بـاحلق«هدف رئيسي هلذا احلوار أن جيهر  األمـور الـيت 
ا منهم ولكل من بيدهم مقاليد األمور. وهذا يتطلب من طريف احلوار ، ومن احلاكم، العال اليت جيب االلتزام 

والــدعوة مــن مث إىل ســبيل اهللا باحلكمــة واملوعظــة ، استحضــار حقيقــة أن الــدين يوجــه السياســة ولــيس العكــس
وابتـغ فيمـا آتـاك اهللا الـدار اآلخـرة وال ﴿، ن قارونًـاو يف عاملنـا مبـا طالـب بـه املؤمنـ» القارونيني«لبة ومطا، احلسنة

 ﴾إن اهللا ال حيـب املفسـدين حسن كمـا أحسـن اهللا إليـك وال تبـغ الفسـاد يف األرضأتنس نصيبك من الدنيا و 
ا يف األرض ذين ال يريـدون علـوًّ تلك الدار اآلخرة جنعلهـا للـ﴿. كما يتطلب منهم التذكري بأن )77القصص (

  .)83(القصص  ﴾وال فساًدا والعاقبة للمتقني
  موضوعات الحوار

  املوضوعات ذات االهتمام املشرتك بني طريف احلوار اإلسالمي واملسيحي كثرية. ومن املستحسن تصنيفها:
مــة العنصــرية والتمييــز يف مقــدمتها قضــية مقاو ، فمنهــا مــا يتعلــق بــاملوقف العقيــدي املبــدئي مــن قضــايا بعينهــا

  وقضية السالم القائم على العدل.، وقضية احلرية واملسؤولية، وقضية العدل االجتماعي، العنصري
  ومنها ما يتعلق باإلنسان وأمه األرض وحميطنا احليوي وبيئته. 

جملتمـع والتكامـل وموقع املرأة يف األسرة وا، ومنها ما يتعلق باإلنسان يف جمتمعه وقضية األسرة والزواج والعفة
، وقضـية التكافـل االجتمـاعي مبختلـف صـوره، بينها وبني الرجل على أساس من املسـاواة الكاملـة يف إنسـانيتها

  وقضية التعددية يف اجملتمع.
  واملشاركة السياسية.، والشورى والدميقراطية، ومنها ما يتعلق باإلنسان والسلطان

  جملاالت اجلديدة اليت فتحتها ثورة التقنية.وخباصة يف ا، ومنها ما يتعلق بأخالق العمل
وإبـراز الصـورة » التـاريخ العـبء«ولـيس بنظـرة » التـاريخ احلـافز«ومنا ما يتعلـق بقـراءة التـاريخ املشـرتك بنظـرة 

  اإلجيابية للتعايش والتعاون. وكذلك ما يتعلق بتشوف املستقبل املشرتك.
  صيغ الحوار والمعنيون به

مبـا فيهـا مـن مـذاهب وطوائـف وشـيع ، ر اخلريطة التفصيلية لكل من طـريف احلـواراحلاجة ماسة إىل استحضا
وحتقيـق ، للوصـول إىل اطمئنـان لصـيغ مناسـبة، ومؤسسات؛ واستذكار الصيغ اليت اعتمدت يف املرحلة السـابقة

 التنســيق الــالزم يف أوســاط كــل طــرف إلجــراء احلــوار اإلســالمي املســيحي وإجناحــه. وال بــد أن تســتكمل هــذه
  اخلريطة خبريطة حلوار األديان يف عاملنا. وسيكون من السهل يف ضوء ذلك حتديد املعنيني باحلوار.



  14

لقــد تكــررت ممارســات احلــوار مــع اآلخــر يف دائــرة احلضــارة اإلســالمية خــالل العقــود الســتة املاضــية وتبلــورت 
موضــوعي بــني اآلخــرين  كيــف ميكــن الوصـول إىل فهــم«مـن خالهلــا أفكــار تتصــل مجيعهــا باإلجابـة عــن ســؤال 

الذي أشارت ورقـة عملـه  6/1996انعقد يف » عن اإلسالم وأوروبا«وأحد أمثلة ذلك مؤمتر  .»واملسلمني؟
واعتمــاد مبــدأ التســامح واالحــرتام والقبــول املشــرتك بــني اجلــانبني. ، تصــويب لألخطــاء يف الفهــم املتبــادل«إىل 

يف تشــكيل الـــرأي العــام مــع دراســـة مصــادر معلومــات كـــل وتقــومي دور وســائل اإلعــالم واملؤسســـات التعليميــة 
اهلـــام للمنـــاهج التعليميـــة يف الوصـــول إىل إبـــراز الصـــورة الـــدور والعمـــل علـــى إبـــراز ، جانـــب عـــن اجلانـــب اآلخـــر

آلخــر. والبحــث يف أفضــل الســبل الــيت ميكــن أن يعتمــدها كــل جانــب لتقــدير اإلســهامات ااحلقيقيــة للجانــب 
  ».اء احلضارة العامليةاحلضارية لكل طرٍف يف بن

  أفكار
هي أن البحث يف هذا املوضوع ال يبدأ من فراغ وال ننطلـق فيـه مـن نقطـة الصـفر. فمـا هـذه  :الفكرة األوىل

الورقــــة إال حلقــــة يف سلســــلة مــــؤمترات ونــــدوات ولقــــاءات تناولــــت املوضــــوع. ومجيعهــــا يقــــع يف إطــــار ظــــاهرة 
  ل ومجاعات.حوار بني أديان وعقائد وأقاليم ودو ». احلوار«

الـــذي أســـهمت فيـــه مؤسســـات كثـــرية » احلـــوار اإلســـالمي املســـيحي» «احلـــوارات«لقـــد بـــرز مـــن بـــني هـــذه 
يف األردن » اجملمـع امللكـي لبحـوث احلضـارة اإلسـالمية«أوروبية وعربية وإسالمية مـن بينهـا مؤسسـة آل البيـت 

باشرت نشاطًا على هذا الصـعيد مـع اليت قام رئيسها بعمل حصر للقاءات احلوار ودراسة ما صدر عنها حني 
واملركز األرثوذكسي بسويسـرا وحـوار أديـان يف بريطانيـا. وقـد لفـت النظـر قيـام مؤسسـة اليونسـكو » الفاتيكان«

ــا ملــؤمتر  الــذي انعقــد بربشــلونة عــامي » الــدين مــن أجــل ثقافــة ســالم«مــؤخًرا باالهتمــام بــاحلوار الــديين ودعو
ذا 1995و 1994   الشأن. وأصدر تصرًحيا 

بـــني االحتـــاد األورويب وجامعـــة الـــدول العربيـــة الـــذي بـــدأ علـــى الصـــعيد » احلـــوار العـــريب األورويب«كمـــا بـــرز 
وقـد ». الثقافـة والعمـل واألوضـاع االجتماعيـة«واختصت إحدى جلانه العاملة مبوضـوع ، 1975الرمسي عام 

ني احلضـــارتني الغربيـــة والعربيـــة أولـــت هـــذه اللجنـــة عنايـــة خاصـــة لبحـــث كيفيـــة الوصـــول إىل فهـــم موضـــوعي بـــ
ا ، ولتعارف شباب املنطقتني، وألوضاع العمال املهاجرين يف أوروبا، اإلسالمية وتوصلت إىل أمور حمددة بشأ

  ».احلوار العريب األورويب« هشرحها كاتب هذه السطور يف كتاب
العالقــــة بــــني «ول حتديــــًدا الــــذي تنــــا» اإلســــالم يف أوروبــــا«َمثَــــل أخــــري ثالــــث للحــــوار الــــذي دار يف مــــؤمتر 

وانعقد باستكهومل يف منتصف شهر حزيران ـ يونيو ، »ووضع املسلمني يف أوروبا، الثقافات األوربية واإلسالمية
وهو يشري إىل كتـاب واٍف ، . ويكشف التقرير املوجز عن أعماله عن مدى غىن ما مت طرحه فيه1995عام 

 »I.D.F« مؤسســة احلــوار الــدويل بــاهليج يف هولنــدا. وقــد قامــت 1995يتضــمن أعمالــه صــدر آخــر عــام 
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وأصـدرت  ، بعقد عدة حوارات من هذا النوع تناولت أوضاع املهاجرين املسلمني وموضوع املـرأة يف احلضـارتني
  كتًبا ونشرات عن األعمال اليت جرت فيها.

أعمـــال هــــذه مـــا نرمـــي إليــــه مـــن عــــرض هـــذه الفكــــرة هـــو أن نؤكـــد الــــدعوة إىل ضـــرورة اإلفــــادة مـــن نتــــائج 
والنظــر فيمــا مت تطبيقــه مــن ، واســتخالص مــا توصــلت إليــه مــن أفكــار، مــن خــالل القيــام حبصــر هلــا، احلــوارات

ودراســـة إمكانيـــة التنســـيق بـــني املؤسســـات العاملـــة يف هـــذه ، والبحـــث يف حتديـــد آليـــة للتنفيـــذ، هـــذه األفكـــار
  وإجياد هيئة للتنسيق واملتابعة.، اجملاالت

أن املنـــاخ الســـائد احملـــيط ببحـــث هـــذا املوضـــوع يتصـــف بالتقلـــب ويغلـــب عليـــه تعكـــر  هـــي :الفكـــرة الثانيـــة
وبفعـــل ، الـــذي يثـــري املخـــاوف ويغـــذي التعصـــب وال يقـــدم املعلومـــة بأمانـــة» إعـــالم األزمـــات«األجـــواء بفعـــل 

ر وبفعـل سياسـات قصـري النظـ، »التـاريخ احلـافز«متجاهلـة » التـاريخ العـبء«واقعـة يف أسـر » مناهج تعليمية«
إزاء موضــوع اهلجــرة والتعامــل مــع املهــاجرين تــنجم عنهــا تــداعيات ســلبية. وتــأيت أحــداث معينــة تصــيب العــامل 

ا مواقف أوروبية رمسية تسـهم يف كثـري مـن األحيـان يف مزيـد مـن تعكـري األجـواء واملثـل ، اإلسالمي تصدر بشأ
  .األوضح على ذلك تلك األحداث املتعلقة بالصراع العريب اإلسرائيلي

وأســهمت ، يف املنطقتــني يف التخفيــف مــن تعكــر األجــواء» خاصــةٍ «لقــد جنحــت احلــوارات الــيت جــرت بــني 
يف تصـفية  الً وأشـاعت مبـا ينشـر عنهـا مـن أخبـار أمـ، »اخلاصـة«ولو بالقليـل يف حتسـني املنـاخ يف أوسـاط هـذه 

وص فاعلـــة يف املنطقتـــني تعارفًـــا بـــني شـــخ -وهـــذا أمـــر بـــالغ األمهيـــة- وحققـــت، »العامـــة«األجـــواء يف أوســـاط 
فكـــرة أن تعـــاون احلضـــارات عامـــة  -وهـــذا أيضـــا بـــالغ األمهيـــة-وبلـــورت ، أوصـــل إىل الفهـــم املوضـــوعي لـــديهم

  واحلضارتني الغربية والعربية اإلسالمية خباصة هو عربة تاريخ طويل وضرورة مستقبل.
هـــا تســـتهدف حتقيـــق تعـــاون لتعـــاون مـــنظم بين» طليعـــة«يف أن تكـــون » اخلاصـــة«يبقـــى إًذا أن تـــنجح هـــذه 

أوســع واحــرتام متبــادل واإلســهام يف صــياغة سياســات أفضــل. وهــذا يقتضــي أن يســتمر التواصــل بــني أفرادهــا 
وأن يـــتم التوافـــق علـــى الســـبل والصـــيغ املناســـبة لتحقيـــق ذلـــك. وهـــو مـــا نرمـــي إليـــه مـــن عـــرض هـــذه ، والتشـــاور
  الفكرة.

احلـــوار يقتضـــي مـــن العـــاملني لـــه إدراًكـــا لطبيعـــة كـــل مـــن وهـــي أن النجـــاح يف حتقيـــق هـــدف  :الفكـــرة الثالثـــة
ما مًعا وبكل منهما منفرًدا.   الطرفني من خالل استحضار حقائق تتعلق 

الفكـــــرة الرابعـــــة هـــــي أن النجــــــاح يف بلـــــوغ أهـــــداف احلـــــوار يقتضــــــي االلتفـــــات إىل األوضـــــاع االجتماعيــــــة 
  وبعد.. تها.وإيالء عناية خاصة لتفهم هذه األوضاع ومعاجل، واالقتصادية

إن اإلســـهام يف صـــنع هـــذه االســـتجابة الصـــحيحة مســـؤولية فرديـــة ومجاعيـــة لكـــل أبنـــاء حضـــارتنا. وعلـــيهم 
ـــا يف خمتلـــف دوائـــر انتمـــائهم تعزيـــًزا للوحـــدة الوطنيـــة يف الـــدائرة القطريـــة الوطنيـــة وحتقيًقـــا للتعـــاون يف  النهــوض 



  16

وًضــا بــاحلوار مــع الــدوائر احلضــار  ية األخــرى أساًســا لتفاعــل إجيــايب يوصــل إىل إقامــة نظــام الــدائرة احلضــارية و
  عاملي قومي واستتباب سالم قائم على العدل.

**************  
  .باحث ومفكر من فلسطني*) 



  17

  اإلسالم والغرب
  حسن حنفي*

  المنهج :أوال
ســبتمرب األخـــرية يف نيويـــورك  11موضــوع اإلســـالم والغــرب لـــيس موضــوعا جديـــدا بـــرز بعــد حـــوادث  -1

بل هو موضوع قدمي منذ انتشار اإلسالم منذ أربعة عشر قرنـا أو يزيـد حـول شـاطئ البحـر األبـيض  ؛واشنطنو 
اجتــه بــالغزو  إذا قــوي الشــاطئ الشــمايل األوريب .املتوســط يف اجلنــوب مث الشــمال وورثتــه لإلمرباطوريــة الرومانيــة

امتد أثـره إىل الشـاطئ الشـمايل األوريب طبقـا حنو الشاطئ اجلنويب األفريقي وإذا قوي الشاطئ اجلنويب األفريقي 
  . »يتزِ غُ  وم إذا مل تغزُ الرُّ «للمثل املعروف 

الشـــاطئ األوريب إىل اجلنـــوب الشـــرقي األســـيوي يف  وأثنـــاء احلـــرب الصـــليبية أتـــى الغـــزو مـــن الشـــمال الغـــريب
غـرب مـن جديـد مـن مصر والشام يف صـد احلملـة. ويف العصـر احلـديث أتـى ال، الشام. وجنح اجلنوب و الشرق

إىل أفريقيــا وآســيا عــرب البحــار واحمليطــات ، مــن أوربــا وأســبانيا والربتغــال إىل اجلنــوب والشــرق، الشــمال والغــرب
  حبركة التفات حنو العامل القدمي بعد أن فشل االخرتاق يف القلب يف فلسطني. 
لغريب احلديث وشاركت أمريكـا وقامت حركات االستقالل الوطين يف أفريقيا وآسيا بالتحرر من االستعمار ا

  عرب األطلنطي.، الالتينية يف ذلك بعد أن أراد الغرب األسباين احتالل الشرق األسيوي عن طريق البحر
، ســـكندر يف قلـــب آســــيافالصـــراع بـــني الشـــرق والغـــرب منـــذ الصـــراع بــــني فـــارس والـــروم وفتوحـــات اإل -2

الصـــراع حـــول البحـــر األبـــيض املتوســـط ُمثَّ طاجنـــة والصـــراع بـــني الشـــمال واجلنـــوب منـــذ الصـــراع بـــني رومـــا وقر 
واجلنــــويب األفريقــــي عــــرب املرحلــــة القدميــــة اليونانيــــة الرومانيــــة مث الوســــيطة املســــيحية  بشــــاطئيه الشــــمايل األورويب

صــــراع قــــدمي مــــا زالــــت جــــذوره متأصــــلة يف الالوعــــي احلضــــاري حــــول البحــــر األبــــيض ، اإلســــالمية مث احلديثــــة
والـرتاكم الثقـايف جعـل شــاطئي البحـر األبـيض املتوسـط كفارسـني متبـارزين عــرب ، لتـارخيياملتوسـط. هـذا اإلرث ا

األثـــر ، ة وكراهيـــةـفنشـــأت بـــني الضـــفتني عالقـــة حمبـــ، نـــدان خصـــيمان ال غلبـــة ألحـــدمها علـــى اآلخـــر، التـــاريخ
دبيـات احلاليـة و ما يعرف يف األـاملتبادل بني الشمال والغرب من ناحية واجلنوب والشرق من ناحية أخرى. وه

واألصح بني حضارتني احلضارة اإلسـالمية ، وهو تقابل بني حضارة ومنطقة جغرافية، باسم "اإلسالم والغرب"
بــني الــريح ، بــني ريــح الغــرب وريــح الشــرق، أو بــني منطقتــني جغــرافيتني بــني الغــرب والشــرق، واحلضــارة الغربيــة

   .واحلوار العريب األوريب، نوبالغاربة والريح القادمة. لذلك تعثر حوار الشمال واجل
والشــمال وســط ، فهــو الغــرب وســط الشــرق، وكــل حمــاوالت تأســيس حضــارات شــرق أوســطية أو متوســطية

اجلنوب. ورمبا يكون مصري حماوالت الشاطئ األفريقي العريب أو األسيوي الرتكي االنضمام إىل االحتـاد األوريب 
ذا مل يتم التخفف من هـذا اإلرث التـارخيي القـدمي املـرتاكم يف وكذلك حماوالت برشلونه أن تلقى نفس املصري إ
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األذهــان والقــابع يف الالوعــى الثقــايف لشــعوب املنطقــة والــذي يطفــو بــني احلــني واآلخــر علــى الســطح كمــا هــو 
  احلال هذه األيام.

هــي الفــرتة  ورمبــا أن الفــرتة الوحيــدة الــيت عاشــت فيهــا الضــفتان الشــمالية واجلنوبيــة منــوذج حــوار احلضــارات 
املســلمون واليهــود والنصــارى يف غرناطــة وأشــبيلية وقرطبــة و طليطلــة ، األندلســية الــيت عــاش فيهــا العــرب والرببــر

وخلـق حضــارة إنســانية واحــدة تنصــهر فيهـا الثقافــات املتعــددة. وهــو مــا عـرف يف تــاريخ اليهوديــة باســم العصــر 
دلس حمـاكم التفتـيش للمفكـرين والعلمـاء. ومل تبـدأ الذهيب. وعرف الغرب بعد خروج العرب املسـلمني مـن األنـ

ضة الغرب احلديثة إال بفضل الرتمجات اليت متت يف طليطلة ويف صـقلية ويف بيزنطـة للـرتاث العـريب اإلسـالمي 
وعنـــدما كـــان اإلمرباطـــور ، العلمـــي والفلســـفي والعمـــراين مـــن العربيـــة إىل الالتينيـــة مباشـــرة أو عـــرب اللغـــة العربيـــة

  لثاين يتحدث العربية يف بالطه ويراسل عبد احلق بن سبعني. فردريك ا
إن التأصــيل التــارخيي لعالقــة احلضــارتني العربيــة اإلســالمية واحلضــارة الغربيــة بــني اإلرث التــارخيي الــذي  -3

حـــوار الثقافـــات. كمـــا أنـــه يســـاعد علـــى ، يثقـــل الكـــاهلني ومينـــع مـــن التحـــرك حنـــو النمـــوذج األندلســـي اجلديـــد
الـدوائر املغلقـة الـيت تتنـاطح ، والشخصـيات القوميـة للشـعوب، ى أسطورة اجلواهر الثابتة للحضـاراتالقضاء عل
مرة غالبة ومرة مغلوبة. ويتجنب الوقوع يف إصدار األحكام املطلقـة الـيت ال تراعـي املراحـل التارخييـة ، فيما بينها

  والظروف االجتماعية والسياسية اليت تنشأ فيها كل حضارة. 
ويف اخلـارج يطلقهـا علـى احلضـارات الالغربيـة. يف ، معروف بنسبية األحكـام يف دراسـاته اخلاصـة بـه والغرب

ويف اخلارج يدرس احلضارات الالغربية يف جوهريتها ، الداخل حيلل تارخيية حضارته ومسارها يف الزمان واملكان
ويف ، قـع بـدافع املوضـوعية واحليـادخارج الزمان واملكان. يف الداخل يتجنب أحكام القيمة ويفضـل أحكـام الوا

اخلـارج يطلــق أحكــام القيمــة ممــا يكشـف عــن التحيــز واتبــاع األهــواء. فاملعيـار املــزدوج يتجلــى يف النظــرة العلميــة 
  للحضارات وطبيعتها. 

إذ تعــيش كــل ثقافــة يف مســار  ؛ومــن الظلــم املقارنــة بــني الثقــافتني اإلســالمية والغربيــة يف حلظــة واحــدة -4
يف العصـــر القـــدمي مل يكـــن  ؛القدميـــة والوســـطى واحلديثـــة :اص. فالثقافـــة الغربيـــة مـــرت بثالثـــة عصـــورتـــارخيي خـــ

ترمجـة ، فورث احلضارة القدمية اليونانية والالتينية وتراث اآلباء اليونـان والالتـني، اإلسالم قد ظهر بعد أو انتشر
ال وإبــداعا. ويف العصــور الوســطى نشــأت وانتحــا، وقــراءة وتــأويال، وعرضــا وتأليفــا، وشــرحا وتلخيصــا، وتعليقــا

وهـو مـا ، عصر املتنيب والبريوين والتوحيدي وابن سينا وابن اهليـثم، احلضارة اإلسالمية الزاهرة يف عصرها الذهيب
يقابل العصر الوسيط األوريب. مث بدأ عصر الشروح وامللخصات يف احلضارة اإلسالمية اليت استدعت بالذاكرة 

عصـــر ، العصـــر اململـــوكي الرتكـــي العثمـــاين .وهـــي فـــرتة العصـــور الوســـطى بالنســـبة هلـــا، لعقـــلمـــا أبدعتـــه قـــدميا با
وهــو العصــر الــذي بــدأ فيــه الرتمجــة مــن العربيــة إىل الالتينيــة للعلــوم الرياضــية والطبيعيــة والفلســفة ، التــدوين الثــاين
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روبية من القرن السابع حـىت القـرن اإلسالمية واليت كانت وراء النهضة األوروبية احلديثة. فالعصور الوسطى األو 
الرابع عشر امليالدي تقابل عصرنا الذهيب يف القرون السبعة اهلجرية األوىل واليت أرخ هلا ابن خلدون. والعصـور 
احلديثــة األوروبيــة مــن القــرن اخلــامس عشــر حــىت القــرن الواحــد والعشــرين تعــادل عصــورنا الوســطى مــن القــرن 

  اهلجري.  الثامن حىت القرن الرابع عشر
أمــا اآلن  .فكــل حضــارة اآلن تعــيش حلظــة تارخييــة خمتلفــة عــن األخــرى نظــرا الخــتالف مســاريهما التــارخيي

وعصـر النهضـة يف السـادس ، فالعصور احلديثة الغربية اليت بدأت منذ اإلصالح الـديين يف القـرن اخلـامس عشـر
تنتهــي يف أزمــة القــرن  ؛لــم يف التاســع عشــروالع، والتنــوير يف الثــامن عشــر، والعقالنيــة يف الســابع عشــر، عشــر

  العشرين وما بعد احلداثة يف القرن الواحد والعشرين. 
عصــــر الشــــروح ، وعصــــورنا الوســــطى الــــيت بــــدأت منــــذ ابــــن خلــــدون يف العصــــر اململــــوكي الرتكــــي العثمــــاين
  يف القرن املاضي. وامللخصات واملوسوعات اآلن تنتهي منذ فجر النهضة العربية احلديثة واحلركات اإلصالحية 

والغالب على صورة احلضارة اإلسالمية يف الغرب الصـورة النمطيـة التقليديـة املوروثـة عـن العصـر الرتكـي  -5
، الصورة اليت أعطتها تركيا للغرب يف أوج االمتداد األسيوي يف شرق أوربا حىت أبواب فينـا، واململوكي العثماين

هـي صـورة احلضـارة اإلسـالمية النمطيـة ، قليـدي يف القـرن التاسـع عشـروهي الصورة الـيت تناقلهـا االستشـراق الت
أخذ الغرب صورة اإلسالم الذي يثبت املعجـزات ولـيس  .ريجبعد أن فقدت تعدديتها منذ القرن السادس اهل

وحقـوق الراعـي وواجبـات الرعيـة ولـيس حقـوق الرعيـة ، والسـحر واخلرافـة ولـيس العقـل والربهـان، قوانني الطبيعة
  بات الراعي. عرف الغرب اإلسالم التقليدي الشائع. وواج

، واملهمشـــة فيـــه، لـــذلك فـــإن مهمـــة املفكـــرين املعاصـــرين والبـــاحثني يف الـــرتاث إبـــراز اجلوانـــب املســـتبعدة منـــه
  وهو ما مساه املعاصرون "اإلسالم املستنري". ، العقالنية

مية من مرآة الغرب يـتم حتريـر الغـرب مـن مـرآة وبعد أن يتم حترير الصورة املرئية للحضارة العربية اإلسال -6
ولبيان أن احلضـارة الغربيـة حضـارة تارخييـة نشـأت يف زمـان ومكـان ، والقضاء على أسطورة الثقافة العاملية، ذاته

هلا أصوهلا يف احلضارتني اليونانية الرومانية ويف الثقـافتني اليهوديـة واملسـيحية مث تفاعـل ، معينني ولشعوب بعينها
ــا الوثنيــة. صــمت عــن  هــذين ــا احملليــة وأســاطريها الشــعبية وديانا املصــدرين مــع البيئــة األوربيــة نفســها وثقافا

اخللــق العبقــري ، مصــادرها الشــرقية مــن أجــل اإلحيــاء بأســطورة "املعجــزة اليونانيــة" الــيت ورثتهــا املعجــزة األوربيــة
مـــن الصـــني واهلنـــد وفـــارس ، ســـيط كلهـــااألصـــيل علـــى غـــري منـــوال. صـــبت فيهـــا حضـــارات العـــامل القـــدمي والو 

ـــا يف مطلـــع عصـــورها ، وحضـــارات مـــا بـــني النهـــرين ومصـــر القدميـــة مث كانـــت احلضـــارة اإلســـالمية أحـــد مكونا
، وأوحـى بأنـه يتميـز بالعقـل والعقالنيـة، احلديثة. وفصل العلم عن تارخيه حىت يظل العلـم إبـداعا أوروبيـا خاصـا

ــم احلضــارات واإلنســان واإلنســ، والعلــم والعلميــة انية. الغــرب وحــده هــو الــذي اكتشــف اإلنســان والتــاريخ وا
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ا حضارات األبدية واخللود. فرتبت عنصرية دفينـة يف أعمـاق الـوعي األورويب ظهـرت يف النظريـات  األخرى بأ
. فأوربـا بالكشـوف اجلغرافيـة ياحلديثـة ومـا مسـ ويف املركزية األوروبية منذ العصور، العريقة يف القرن التاسع عشر

وغريها ما وراء البحـار. أوربـا هـي "املرتوبـول" وغريهـا "الكومنولـث". أوربـا هـي الـذات وغريهـا هـو ، مركز العامل
، املوضوع كما هو احلال يف االستشراق. مث تتحول هذه الثنائية مـن الواقـع إىل القيمـة. فتصـبح أوربـا علـى حـق

العلـــم والعقـــل ، هـــا لنفســـها وعكســـها لغريهـــائية. مبادوغريهـــا علـــى باطـــل كمـــا هـــو احلـــال يف احلركـــات األصـــول
اجلهــل ، وتتحــول إىل نقيضــها، واإلنســان والتقــدم داخــل حــدود أوربــا وحــدها. وتتكســر هــذه املبــادئ خارجهــا

  واخلرافة وخرق حقوق اإلنسان والتخلف هو أعلى درجة من درجات العنصرية الثقافية.
ظـة احلـوار بـني ضـفيت البحـر املتوسـط الشـمالية واجلنوبيـة ال هذا التأصيل التارخيي للحظات الصراع وحل -7

  مينع من إمكانية بروز حلظة حوار أخرى يف املستقبل القريب "حوار الثقافات" بدال من "صراع احلضارات". 
والثانيــــة يف اللحظــــة احلديثــــة. وكانــــت ، األوىل يف اللحظــــة اليونانيــــة، لقــــد لعبــــت أوربــــا دور األســــتاذ مــــرتني

فأرســطو هــو املعلــم األول والفــارايب هــو املعلــم الثــاين.  .العربيــة اإلســالمية هــي التلميــذ يف كلتــا احلــالتنياحلضــارة 
وابن اهليثم بطليموس الثاين. وفالسفة التنوير احملدثون الطهطاوي وخـري الـدين التونسـي ، وبطليموس هو األول
يف ، احلضــارة اإلســالمية دور املعلــم مــرة واحــدة والنهضــة العربيــة احلديثــة نتــاج هلــا. ولعبــت، هــم املعلمــون اجلــدد

  عندما متت الرتمجة من العربية إىل الالتينية وكانت العصور احلديثة الغربية التلميذ. ، األندلس
  الموضوع :ثانيا

بعــد هــذا التأصــيل التــارخيي يف املــنهج تــأيت عناصــر املوضــوع الــيت ينشــأ فيهــا التــوتر بــني الثقــافتني الغربيــة يف 
ل واإلسالمية يف اجلنوب على شاطئ البحر األبيض املتوسط واليت تسبب سوء فهم الشـمال للجنـوب. الشما

وملا كان اإلسالم صلب ثقافة اجلنوب ارتبط سوء الفهـم بـه دون التفرقـة بـني مـا هـو مـن صـلب الـدين ومـا هـو 
  التاريخ. وأمهها: بني ما هو من جوهر الدين وما هو من صنع، ناتج عن الظروف االجتماعية والسياسية

ربـــط اإلســـالم باإلرهـــاب وعـــدم االعـــرتاف بـــاآلخر. واحلقيقـــة أن هـــذه صـــورة مشـــوهة. فاإلســـالم ديـــن  -1
أي املبـــدأ الواحـــد الشـــامل الـــذي  ؛واإلعـــالن أنـــه "ال إلـــه إال اهللا"، التحـــرر مـــن القهـــر والعـــدوان بفعـــل التشـــهد

، واجلـنس، والشـهرة، واجلـاه، والثـروة، القـوة، املزيفـةيتساوى أمامه اجلميـع ضـد اجلـربوت والطغيـان وآليـة العصـر 
  والعدمية. ، والثروة، والرتف
 :قســوة الشــريعة اإلســالمية يف احلــدود، ربــط اإلســالم بالقســوة يف التعامــل مــع البــدن واآلخــر بوجــه عــام -2
ا وشـرب اخلمـر. حدود الردة والقصاص والسرقة والزنـ، والتغريب، واجللد، وقطع اليد، والرجم، والصلب، القتل

وال ، واحلقيقة أن هذه الصـورة إعالميـة صـرفة لتشـويه اإلسـالم كـدين وثقافـة. فالشـريعة اإلسـالمية كـل ال يتجـزأ
واحلقــــوق تســــبق ، تنفصــــل احلــــدود عــــن الفــــروض والكفــــارات. فاحلــــدود تــــأيت يف النهايــــة وليســــت يف البدايــــة
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األساســية مــن طعــام وشــراب وإســكان وتعلــيم إشــباع احلاجــات  :أي ؛الواجبــات. فمــن حقــوق املســلم الكفايــة
  وعالج وعمل وزواج مبكر.

أمــا التعصــب والتشــدد ورفــض احلــوار والتصــلب للــرأي فهــي ممارســات حانقــة ومواقــف غاضــبة حتمتهــا  -3
الظروف النفسية واالجتماعية والسياسية للمجتمعات العربية اإلسـالمية الـيت تضـيق باملعارضـة وبـالرأي اآلخـر. 

وموضــــوع لعلــــم ، واســــتبعاد ضــــد اســــتبعاد. يف حــــني أن االخــــتالف حــــق شــــرعي، قابــــل إقصــــاءإقصــــاء يف م
  وحلها يف التعارض والرتاجيح. ، اخلالفيات

وال يوجد كتاب مساوي حاور املخالفني مثل القرآن الكرمي الذي حـاور إبلـيس والكفـار واملشـركني واملنـافقني 
والربهان بالربهان. االختالف سنة الطبيعة واحلياة مـن أجـل ، أيوالرأي بالر ، احلجة باحلجة، والصابئة والوثنيني

  والتنوع يف الوحدة. ، إجياد الوحدة السارية وراءه. الوحدة يف التنوع
ــا رفــض  -4 وقــد عمــم الغــرب مــا مســاه باألصــولية علــى الثقافــة اإلســالمية كلهــا واعتربهــا أصــولية. ويعــين 
وممارســة ، واحلــرص علــى املظــاهر واألشــكال، صــول ورفــض احلداثــةالعــودة إىل األ، والتمســك بالقــدمي، اجلديــد

 -ويقصـد األعـراب-إن العـرب  :ويستشـهدون بقـول ابـن خلـدون، وتكفري اجملتمـع، العنف يف الداخل واخلارج
  والبدوي أسعد يف اخليمة منه يف الدولة. ، إذا استولوا على دولة أسرع إليها اخلراب. فالبداوة ضد احلضارة

وفقـــدان ، ينبـــه علـــى خمـــاطر االغـــرتاب ِإنَّـــهُ إذ  ؛أن األصـــولية تيـــار يف كـــل حضـــارة لـــه مميزاتـــه وعيوبـــه واحلقيقـــة
وترك األصول واجلذور. وهي ليست مبفردها بل يف حوار مع اإلصالحية أو ، واالنبهار باحلداثة والثمار، اهلوية

  يصحح بعضهما البعض اآلخر. ، يف صراع معها ومها تياران صحيان
والعــود إىل احليــاة البدائيــة كــان منوذجــا  .لية يف الغــرب أيضــا رفــض للحداثــة وقــيم اجملتمــع االســتهالكياألصــو 

  عود إىل الطبيعة والرباءة األوىل. ، للتحرر منذ روسو
، واإلميــان بالقضــاء والقــدر، يــؤدي إىل االتكاليــةِمـــمَّا هم اإلســالم بالالعقالنيــة وباإلميانيــة الشــديدة تَّ ويـُــ -5
  ومقاومة مظاهر الفساد فيها. ، وترك السعي للرزق والعمل يف الدنيا والكدح فيها، ية واالستسالموالسلب

ــ َّ وغيــاب االتســاق ، م رينــان وليــون جوتيــه كــل احلضــارات الســامية بالتنــاقض واجلمــع بــني النقيضــنيوقــد ا
ـام غـري صـحيح ختلط وال متيـز. وهـو، جتمع وال تفرق، وتطابق املقدمات مع النتائج، واالستدالل وإسـقاط ، ا

  من بعض التيارات الدينية على اإلسالم. 
لــيس فيــه مــا يتجــاوز العقــل كمــا هــو احلــال يف العقائــد املســيحية مثــل ، فاإلميــان برهــان عقلــي وتصــديق قلــيب

اعة التثليث األقرب إىل السر أو يف اليهودية كاالختيار والعهد وأرض امليعاد وحب اهللا ألبنائه غري املشروط بط
  أو تقوى أو صالح. 
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، حتقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة«يقيســها بالعقــل يف كتابــه الشــهري َفِإنـَّـُه وعنــدما يــدرس البــريوين حضــارة اهلنــد 
  . »مقبولة يف العقل أو مرذولة
، وإميـان املقلـد ال جيـوز، والقياس مصدر من مصادر التشريع، والنظر أول الواجبات، والعقل مناط التكليف

  .يس مصدرا من مصادر العلموالتقليد ل
مهــا بالصــورية والتجريــد والشــكالنية والفــراغ. وآثــر الالمعقــول ، بــل إن الغــرب اآلن قضــى علــى عقالنيتــه وا

وقلـب القـيم كمـا  .االشـتباه و"مـوت اإللـه"، احليـاة والوجـود اإلنسـاين، وإرادة القـوة، ونقائض العقل، والتناقض
  . »ضد املنهج«و  »وادعا أيها العقل«قال فاير آنبد يف 

إن اإلســالم حضــارة دينيــة تنتمــي إىل العصــور الوســطى اليهوديــة املســيحية يف حــني أن الغــرب  :ويقــال -6
والعلــم ، والتصــوف والزهــد صــناعة الشــرق، وحــده هــو صــاحب احلضــارة العلميــة ومؤسســها. الــدين واألخــالق

اخلرافــة والفراســة والكهانـــة وقــراءة الطـــالع والسياســة واملدنيـــة صــناعة الغــرب. الشـــرق مهــد الســـحر و ، واحلضــارة
اإلســالم هــو  .والفنجــان وســرب الــودع والتنجــيم. والغــرب وحــده هــو الــذي نقــل املعرفــة مــن الــوهم إىل الطبيعــة

، وغنـــاء اجلـــواري والقيـــان، وليـــايل شـــهرزاد، وعـــالء الـــدين واملصـــباح الســـحري، ألـــف ليلـــة وليلـــة وبســـاط الـــريح
  جلر يف مقابل حضارة السهم احلضارة الغربية. وهو تعميم خاطئ. حضارة الكهوف كما وصفها شبن

والفلـك يف حضـارات مـا ، والـنظم السياسـية يف فـارس، فقد نشأ العلـم يف حضـارات الشـرق القـدمي يف اهلنـد
وازدهرت العلوم الرياضية و الفلك واحلساب واجلـرب واهلندسـة واملوسـيقى والعلـوم الطبيعيـة والطـب ، بني النهرين

ـــا وال صـــيدلة و الكيميـــاء والنبـــات و احليـــوان و املعـــادن يف احلضـــارة اإلســـالمية. وكانـــت هـــذه العلـــوم يف ترمجا
ض   العلم الغريب احلديث.  ةالالتينية وراء 

واحـــد يف النمـــوذج احلضـــاري اإلســـالمي كمـــا أن مظـــاهر الكهانـــة وقـــراءة َشـــْيء فـــالوحي والعقـــل والطبيعـــة 
والتنبــــؤ باملســــتقبل عرفــــه ، والعــــراف يف اهلنــــد، الكــــاهن يف مصــــر القدميــــة ،املســــتقبل موجــــودة يف كــــل حضــــارة

وكاهنـــة معبـــد دلفـــي عنـــد اليونـــان. وقـــد جعلهـــا كاســـرير كلهـــا أشـــكاال رمزيـــة وأمناطـــا ، شيشـــرون عنـــد الرومـــان
  متعددة للمعرفة.

الغـرب  ِإالَّ لنـه والـذي مل يع »اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان«إن احلضارة اإلسالمية مل تعرف  :ويقال -7
ـام باطـل، احلديث مرتني ـا  ؛بعد الثورة الفرنسية وبعد احلرب العامليـة الثانيـة. احلقيقـة أن هـذا ا فكـل حضـارة 

وسـقراط ، وبـوذا يف اهلنـد، نزعة إنسانية يف مقابل النزعة اإلهلية والنزعة الطبيعية. وميثلها كونفوشيوس يف الصـني
وخالفـة اإلنسـان هللا يف ، واإلسالم يف نظرية اإلنسـان الكامـل، جديدة لليهودية واملسيحية كقراءة، عند اليونان

، العلــم والقــدرة واحليــاة والســمع والبصــر والكــالم واإلرادة :والصــفات املشــرتكة بــني اإلنســان واهللا مثــل، األرض
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لى الشاهد. وقد عرف قياسا للغائب ع، وحقيقة يف اإلنسان، جمازا يف اهللا، ونسبية يف اإلنسان، مطلقة يف اهللا
   .الصوفية نظريات وحدة الشهود ووحدة الوجود

الـــذي وضــع للشــريعة ابتـــداء  وعرفــت الشــريعة حقــوق اإلنســـان يف مقاصــدها كمــا عـــرب عــن ذلــك الشــاطيب
بغـري نفـس أو فسـاد يف مـن قتـل نفسـا ﴿احلياة والعقل والدين والعرض واملال. ويف القرآن  :الضروريات اخلمس

وذكــر اإلنســان يف القــرآن حبــدوده  .﴾فكأمنــا أحيــا النــاس مجيعــا هــامن أحياو قتــل النــاس مجيعــا.فكأمنــا األرض 
اإلنسـان الـذي يتجـاوز حـدود ، يف واقعيته ويف مثاليته. وهو اإلنسان املعياري ولـيس اإلنسـان النسـيب، وعظمته

داخـل احلـدود ِإالَّ  يوجـد يف األرض ولـيس اإلنسـان الـذي ال خليفة اهللا، األقوام والشعوب واألجناس واألعراق
أي الشـعوب البدائيـة موضـوعا للمتـاحف أو لعلـوم  ؛وخارجـه ال توجـد إال الطبيعـة أو القبائـل، اجلغرافية للغرب

  األنثروبولوجيا الثقافية. 
وإذا كانـــت الثقافـــة العربيـــة واإلســـالمية قـــد عرفـــت مفهـــوم الواجبـــات دون احلقـــوق فـــإن احلضـــارة الغربيـــة قـــد 

هــوم احلقــوق دون الواجبــات. العــريب اإلســالمي عليــه واجــب دون أن يقابلــه حــق. واألوريب لــه قامــت علــى مف
  حق دون أن يكون عليه واجب. 

فهــي األنثــى مقابــل ، إن وضــع املــرأة يف اإلســالم ال يتفــق مــع حقــوق املــرأة يف العصــر احلــديث :ويقــال -8
مرياثهــا ، بــويلِإالَّ فــال نكــاح ، لــيت يف حاجــة إىل ويلّ الزوجــة املطيعــة للــزوج واألم الولــود والبنــت القاصــر ا، الــذكر

ا نصف مرياث وشهادة الرجل تضـع ، والرجال قوامـون علـى النسـاء، وال تكون قاضية أو رئيسة دولة، وشهاد
  .للرجل قٍ وتكون رهينة الطالق كحق مطلَ ، وتتعدد الزوجات لرجل واحد، ومتكث يف املنزل، احلجاب

 .مسرحية سينمائية من احلياة الشعبية تبتسـر وضـع املـرأة يف الشـريعة ويف الواقـع املعيشـي صورةأَنـََّها واحلقيقة 
مل يكـن  .فـرد اإلسـالم هلـا حـق احليـاة، كانـت تـوأد عـارا،  فالشريعة أتت يف بيئة مل يكن للمـرأة فيهـا حـق احليـاة

ا  احلفــاظ بامسهــا وحبقهــا يف وجعــل هلــا اإلســالم شخصــية اعتباريــة يف، هلــا نصــيب يف املــرياث وال تعتــرب شــهاد
وهلــا احلــق يف اختيــار  .واالشــرتاك يف شــىت نــواحي احليــاة االجتماعيــة، ويف التعلــيم والعمــل، املمارســات التجاريــة

ا وحق طلب الطالق يف حالة عدم اسـتيفاء حقوقهـا والنيـل منهـا كمـا هـو احلـال ، قبوال أو رفضا، شريك حيا
  .يف قانون اخللع

وذ اجلنســي والعــري مــرتبط باحلضــارة الغربيــة وحــدها دون بــاقي احلضــارات الــيت تقــوم وحــق اإلجهــاض والشــذ
  على حق احلياة لألفراد وللنفس واجلنس الطبيعي وحرمة اجلسد. 

وأن اهلويــة هــي ، واملســاواة يف احلقــوق والواجبــات بــني املــواطنني، إن اإلســالم مل يعــرف املواطنــة :ويقــال -9
الــــذي عــــرف يف الدولــــة  »امللــــة«وأن النظــــام اإلســــالمي هــــو نظــــام ، ويــــة الوطنيــــةاهلويــــة اإلســــالمية وليســــت اهل
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، فالنصـارى واليهـود أهـل الكتـاب يف ذمـة املسـلمني، وأهـل الكتـاب، وأهـل الذمـة، ويشار إىل اجلزيـة، العثمانية
  .ةواملسامهة يف تكلفة الدفاع يف مقابل اإلعفاء من اجلندي، عليهم اجلزية يف مقابل العيش يف أمان

متسـاوية يف احلقـوق والواجبـات فاألمـة  ؛واحلقيقة أن هذه أيضا صورة مبتسرة للتعددية يف اجملتمع اإلسالمي
  ».ميثاق املدينة«وكما نص على ذلك ، مثل األفراد بصرف النظر عن ملته

ة  وهنـــاك أشـــياء انتهـــت بتقـــادم الـــزمن مثـــل اجلزيـــ، اجملتمـــع اإلســـالمي بطبيعتـــه متعـــدد حيكمـــه قـــانون العـــدل
ومل تعد تستعمل هذه املصطلحات ، وأهل الكتاب اآلن مواطنون ينخرطون يف سلك اجلندية، كضريبة للدفاع

واحلــق والواجــب للمواطنــة ، فــالوالء اليــوم للــوطن، الــيت حنتهــا الفقهــاء القــدماء مثــل أهــل الكتــاب وأهــل الذمــة
ل اآلن يف االجتهـادات اإلسـالمية املعاصـرة وقد تقدم فقـه امللـ .والقوى املتصارعة باسم الدين وامللة، وللمواطن

  وصوال إىل املواطنة واملساواة يف احلقوق والواجبات.
والــيت مساهــا الغــرب ، ومــا يقــال عــن الطوائــف وامللــل يقــال عــن األجنــاس واألقــوام والشــعوب والقبائــل -10

ســود واألصــفر واألمحــر مــن واأل، والتقابــل بــني األبــيض مــن ناحيــة، األقليــات العرقيــة الــيت حيــددها لــون البشــرة
  .ويبدو أن الغرب يسقط تصوره على باقي احلضارات، ناحية أخرى

َا والعروبة ليست بأب وأم ، فقد اعترب اإلسالم العنصرية من تراث اجلاهلية وال فضل لعـريب ، هي اللسانَوِإمنَّ
. وكــان النجاشــي ملـــك وكــان بـــالل مــؤذن الرســول أســودا حبشـــيا .بــالتقوى والعمـــل الصــاحلِإالَّ علــى عجمــي 

 ى عليـه الرسـولوعنـدما قضـى حنبـه صـلَّ ، وإليه كانـت اهلجـرة األوىل، احلبشة النصراين نصريا لإلسالم واملسلمني
  .العبيد هم عباد اهللا، الكل آلدم وآدم من تراب، لمسلمنيلكأخ   -صلى اهللا عليه وسلم-

دميــة حــاول اإلســالم انتزاعهــا مــن النفــوس. والعبوديــة كانــت نظامــا شــائعا لــدى الفــرس والــروم احلضــارات الق
وإن حترير الرقـاب إحـدى الكفـارات عـن ، فال جيوز اسرتقاق من يعرف القراءة والكتابة وال األمة بفعل األمومة

وإذا كــــان رق األفــــراد قــــد انتهــــى فقــــد بقــــي رق ، يــــدل علــــى أن االســــرتقاق كبــــرية مــــن الكبــــائرِمـــــمَّا الــــذنوب 
  الشعوب. 

ية العربية يف األنثروبولوجيا واألدب بالكذب والنفاق والتآمر واخلسة والغدر وعـدم وتوصف الشخص -11
وعدم اإلحساس بالزمن والرتاخي والرتهل وقبول الضيم والتعـود علـى القهـر ، والكسل والتبعية والعبودية، الوفاء
أَنَّــُه كمــا ،  خلــواطر يرحيــهوشــراء ا، الكــالم الطيــب يرضــيه، والقبــول بأقــل القليــل، واخلضــوع واالستســالم، والفقــر

وهـــو ، يف تصـــوره للجنـــة والنـــار وأمـــور املعـــاد، يف التعامـــل مـــع الغيـــب مـــاديّ ، ي يف تصـــوره للـــدنيا واآلخـــرةّســـحِ 
وينقـــــل عـــــن اآلخـــــرين ، معــــروف بالبـــــذخ والبخـــــل وبالتبـــــذير والتقتــــري يف آن واحـــــد. يعـــــيش يف املاضـــــي وجيــــرته

م اهلـدف ، يلصقها الغرب باآلخر دائمـا، السخرية من اآلخرين وهي صور فولكلورية شعبية من أجل، إبداعا
  .وقد أحلقت باليهود أيضا عرب التاريخ. منها جعل اآلخر يف مرتبة أقل
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فـالعريب مغـامر ، ويف محاس الدفاع عن النفس ميكن أن يقال العكس كمـا يصـور ذلـك شـعر املـديح والفخـر
ويف بالعهـد إىل اآلخـر مـا هـو معـروف يف ، رمي مـع الكرمـاءك،  واملوت على حياة الذل، يؤثر اآلخرة على الدنيا
   ة.ـأدبيات الشعوب القدمي
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  قضايا الفكر اإلسالمي المعاصر ومشكالته: مراجعة نقدية للذات
  *لسيدرضوان ا

)1(  
هنــاك ثالثــة اجتاهــات يف الــوطن العــريب اليــوم يف جمــال حتليــل وفهــم ظــواهر التشــدد الــديين إزاء األمــم األخــرى 

اوثقاف ا ثالثة اجتاهات يف تعليل سوء العالقة بالعامل.، وإزاء اجلماعات الدينية، ا   أو بتعبري آخر إ
، لـدى املثقفـني اإلسـالميني يــربط عالقـات أو ال عالقـات سـوء الفهــم، وهـو االجتـاه الســائد :اَألوَّلاالتجــاه 

ووصوال إىل القرنني املاضـيني. ، الصليبيةوسوء التصرف باملواريث االستعمارية القدمية واجلديدة؛ بدءا باحلروب 
ـا تعلـن عـن نفسـها باعتبارهـا كـذلك؛ فـإن احلـروب احلديثـة ، فإذا كانت احلروب القدمية حروبا دينيـة حبتـة أو أ

والصــراع علــى األســواق. لكــن مــن بينهــا أيضــا ، اختـذت لنفســها شــعارات خمتلطــة مــن بينهــا الصــراع علــى املــوارد
نزعات املركزية والعنصرية واحتقار اآلخر املختلف. ولذلك فإن هذا التوجـه الـذي أمسيـه التبشري واالستشراق وال
إمنـا  ، يعترب أن كل تصرفات املسلمني والعرب طـوال مـا يزيـد علـى القـرن ونصـف القـرن، توجها أو اجتاها تربيريا

  كانت ردود أفعال نظرية وثقافية أو عملية على هذا العدوان القدمي واملستمر. 
إىل البيانــــات التحشــــيدية ، ن اآلثــــار املنظــــورة هلــــذا االجتــــاه تــــرتاوح مــــن الكتابــــات ذات الطــــابع الدراســــيوأل

واإلعالنـــــات اإلســـــالمية حلقـــــوق اإلنســـــان؛ ، ومشـــــروعات الدســـــاتري، وتفاســـــري القـــــرآن، والفتـــــاوى، واخلطـــــب
  فسأحاول أن أخلص أكثر تلك اجملاالت متاسكا يف عدة نقاط:

يعتـــرب أتبـــاع هـــذا االجتـــاه أن "احلضـــارة الغربيـــة" عدوانيـــة بطبيعتهـــا  :لـــي أو جانـــب الرؤيـــةيف اجلانـــب التحلي )أ
لغلبة اجلوانب املادية عليها؛ مبا يف ذلك الصيغ املسيحية اليت سادت فيها يف العصور الوسـطى ومـا تـزال مـؤثرة 

ا مـن مثـل النزاعـات بقوة حىت اليوم. ويذكر "املعتدلون" بني أصحاب هذه الرؤية اجلوانب املادية الـ يت يقصـدو
ــــة املتعصــــبة ــــان والثقافــــات ، ورســــالة اإلنســــان األبــــيض، ورســــالة اإلنســــان املســــيحي، القومي ــــة كــــل األدي وبدائي

والشــــعوب األخــــرى غــــري األوروبيــــة. أمــــا "املتطرفــــون" مــــن بيــــنهم فيــــذكرون أن هــــذا النــــزوع الغــــالب للســــيطرة 
  والفرويدية.، واملاركسية، ارات ثقافية هي: املاسونيةيعود إىل ثالثة تي، واالستيالء وإلغاء اآلخر

يـــذكر أتبـــاع هـــذه الرؤيـــة أن املســـلمني أجـــابوا علـــى هـــذه العدوانيـــة بعـــدة أشـــكال  :يف اجلانـــب التـــارخيي )ب
منــذ منتصــف القــرن التاسـع عشــر وحــىت اليــوم: باحلركــات املناوبــة لالســتعمار الــيت ، وطـوال القــرن ونصــف القــرن

ويف سائر األقطار العربية. والشكل اآلخر مـن ، اإلسالمية اليت تعرضت للعدوان ولالحتالل ظهرت يف البلدان
أشــكال املواجهــة هــو احلجــاج الثقــايف أو النضــال الثقــايف ضــد املفكــرين االســتعماريني واملبشــرين. أمــا الشــكل 

حــاول الغربيــون وحيــاولون الــيت ، الثالــث فتمثــل يف بنــاء ثقافــة إســالمية للحفــاظ علــى اهلويــة الصــلبة والطهوريــة
  تذويبها أو إلغاءها. 
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كانــــت اإلجابــــة الشــــاملة لألمــــة علــــى هــــذه التحــــديات ظهــــور حركــــات   :يف اجلانــــب العملــــي واملعاصــــر )ج
ضــوية يف الثقافــة  "الصــحوة اإلســالمية" الــيت جتــاوزت تصــرفات وجــداليات الفعــل إىل بلــورة حركــات إســالمية 

بســـبب مـــا تعرضـــت لـــه  هت نظامــا إســـالميا شـــامال مل تتحقـــق ســـائر مناحيــوالـــيت بنـــ، ويف السياســة واالجتمـــاع
والعنــف السياســي الظــاهر لــدى حركــات الصــحوة يف العقــود ، حركــات الصــحوة ومــا تــزال. أمــا العنــف الثقــايف

  األخرية فأسبابه املباشرة تطور ظواهر وهجمات عنف اآلخر املباشر وغري املباشر أيضا. 
والعامل من جهة ثانية طرفني ولـيس ، ن لسوء العالقة بني العرب واملسلمني من جهةيعترب أ :واالتجاه الثاني

حبسب دعاة هذا االجتاه مـن القـوميني والتقـدميني هـو النظـام العـاملي طبعـا. وهـو  :اَألوَّلطرفا واحدا. والطرف 
و صــراع علــى املــوارد نظــام ظهــرت مركزيتــه الغربيــة إبــان احلــرب البــاردة. ومــا كــان األمــر أمــر صــراع ديــين؛ بــل هــ

الـذي يقـع يف دائرتـه سـائر ، وموضـوعه مـا عـرف بالعـامل الثالـث، والكتلـة الغربيـة، والنفوذ بني االحتاد السـوفيايت
إال يف ، العــرب واملســلمني. ويف ذاك الصــراع مل يســلك االحتــاد الســوفيايت ســلوكا اســتعماريا يف األعــم األغلــب

والثقافــة ، جانبــه الثقــايف بــني مــا عــرف بالثقافــة الدميقراطيــة الليرباليــة املراحــل األخــرية. لكــن كــان لــذاك الصــراع
التقدمية أو ثقافة التحرر من االستعمار. مشكلة ثقافية لدى العرب واملسـلمني مـع نظـام القطبـني ذاك. فكلتـا 

يرباليــني الثقــافتني مــا رأت خصوصــية للمســلمني أو لألديــان والشــعوب األخــرى يف العــامل الثالــث؛ مبعــىن أن الل
والتقـــدميني اعتـــرب كـــل منهمـــا أن قيمـــه عامليـــة وشـــاملة. وكـــال الطـــرفني اعتـــرب عـــدم إقبـــال املســـلمني ثقافيـــا علـــى 
اعتنـــاق قيمــــه حبماســــة دلــــيال علــــى رجعيــــة اإلســــالم أو ختلــــف املســــلمني وانتمــــائهم املســــتمر إىل عــــامل القــــرون 

  الوسطى. 
ــــ سياســــية ، يف نظــــر أصــــحاب هــــذا االجتــــاه، نيفــــإذا كانــــت مشــــكالت العــــرب واملســــلمني مــــع نظــــام القطب

، بالدرجـــة األوىل؛ فإنـــه كانـــت هلـــا جوانـــب ثقافيـــة يف الرؤيـــة املتحيـــزة ملشـــكالت العـــامل اإلســـالمي، واقتصـــادية
والعــامل الثالــث. وقــد تبــدى ذلــك بوضــوح بعــدما اســتتبت الســيطرة لنظــام القطــب الواحــد يف مطلــع التســعينات 

حتـــدثوا ويتحـــدثون عـــن اخلطـــر ، وإعالميـــون، واســـرتاتيجيون، شـــرقون جـــددمـــن القـــرن العشـــرين. إذ ظهـــر مست
وصوال إىل املشهد العاملي اليوم بعد أحداث احلـادي عشـر مـن سـبتمرب. فالنظـام ، واخلطر اإلسالمي، األخضر

ـــرئيس للتـــوتر يف العالقـــات علـــى املســـتوى العـــاملي وعلـــى مســـتوى العالقـــة مـــع العـــرب ، العـــاملي هـــو الســـبب ال
  ني اآلخرين. واملسلم

أمــا الطــرف اآلخــر املســؤول فهــو غيــاب حريــة التعبــري عــن مصــاحل النــاس وأفكــارهم ومطــاحمهم. أمــا حركــات 
فتفتقر إىل فكر تنـويري يف جمـال فهـم اإلسـالم خـارج نطـاق التجربـة  -يف نظر أصحاب هذا االجتاه -الصحوة
وتفتقر أخـريا إىل فهـم واسـع للتطـورات ، ة لإلسالمكما تفتقر إىل فهم صحيح للتجربة التارخيية العاملي،  التارخيية

لـــيس يف  -يف نظــر التقــدميني -املعاصــرة يف اجملــاالت العربيــة واإلســالمية والعامليــة. فاملشـــكلة عنــد اإلســالميني
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ونتائجـه الثقافيـة والسياسـية ، العنف الذي متارسه قلـة مـنهم يف الـداخل أو اخلـارج؛ بـل يف أهـداف هـذا العنـف
  على املسلمني. على العرب و 

وهـــو توجـــه جمموعـــة مـــن املـــراجعني ، يف فهـــم تطـــورات عالقـــة العـــرب واملســـلمني بالعـــامل :واالتجـــاه الثالـــث
وأن املشـكلة تكمـن يف ، النقديني؛ فريى أن قضـايا العـرب واملسـلمني مـع العـامل هـي قضـايا سياسـية واقتصـادية

م هلـــا أو ردودهـــم عليهـــا هـــي ردود واســـتجابات ث أجلـــأ ، قافيـــة. فـــالعجز يف السياســـة واالقتصـــادأن اســـتجابا
م مــع العــامل مثــل ، العــرب واملســلمني كمــا حيــدث يف ظــروف التــأزم السياســي واالقتصــادي إىل تأمــل مشــكال

والقلــق لــدى األقليــات اإلســالمية يف آســيا وإفريقيــا وأوروبــا ، واحلــروب األهليــة يف عــدة نــواح، قضــية فلســطني
م مشــكالت فريــدة مــن نوعهــاوأمريكــا؛ كــل ذلــك جيعــل مــن مشــ وعلتهــا كراهيــة الغــرب وأهــل الــديانات ، كال

والثقافات األخرى للعرب واملسلمني أو بشكل أدق للدين اإلسالمي. وقد شـجع علـى هـذا االنطبـاع أو هـذا 
ايــة التــاريخ ، وأطروحــة صــراع احلضــارات، الــوعي أطروحــات وأحــداث مثــل قضــية ســلمان رشــدي وأطروحــة 

لمني يف عديد من البلدان. بيد أن هذا التأزم الناجم طبعا عن آليات اهليمنة الثقافيـة والتفـوق ومشكالت املس
ال يعــين أنــه ليســت هنــاك أزمــة ، والنــاجم أيضــا عــن العجــز العــريب واإلســالمي، الثقــايف الــذي يســوغ بــه ســطوته

لـيس لـدى اإلسـالميني وحسـب؛ و ، وأزمة يف الفكر الديين. بـدليل التعليـل الـديين والثقـايف للمشـكالت، ثقافية
  بل ولدى القوميني والتقدميني؛ يف طرائق فهم العامل ورؤيته. 

)2(  
عندما أردت التحدث يف القسم األول مـن هـذه الورقـة عـن وجهـات النظـر العربيـة املوجـودة حـول العالقـات 

ملســــلمني وجـــدت نفســــي أحتـــدث وحســـب عـــن عالقـــة العـــرب وا، بـــني األمـــم والثقافـــات واجلماعـــات الدينيـــة
بــالغرب. وال علـــة لـــذلك إال أن القــراءات العربيـــة للـــديانات والثقافــات غـــري الغربيـــة يف اخلمســني عامـــا األخـــرية 

ال يعنــون أو مل يعنــوا إال بعالقاتنــا املتأزمــة  -واإلســالميون مــن بيــنهم علــى اخلصــوص-نــادرة. فــاملثقفون العــرب 
بسـبب الصـراع الغـريب اإلسـرائيلي. لكـن ليـت هـذا ، مـاممع الغرب. وحدها الديانة اليهودية لقيـت بعـض االهت

االهتمام مل يكن! فقد رأيت عشرات الكتب العربية عن الدين اليهودي هي يف األصل أطروحات جامعيـة أو 
 تتضــمن معــارف، بــن حــزم أو القاضــي عبــد اجلبــار أو الشهرســتايناومــن الواضــح أن كتــب ، مقــررات أكادمييــة

، تتضمنه تلك املؤلفات اإلدانية. وينسحب ذلك على الكتب املؤلفـة عـن املسـيحيةومعلومات أكثر بكثري مما 
والـــيت تغلـــب عليهـــا النزعـــات اجلداليـــة القدميـــة. ومـــع ذلـــك فـــإن اليهوديـــة تبقـــى يف وضـــع أفضـــل مـــن الـــديانات 

ـــة ـــة باللغـــة العربي ـــة أو املعاصـــرة. فليســـت هنـــاك حبـــوث جدي أو  عـــن اهلندوكيـــة -ولـــو مرتمجـــة -األخـــرى التارخيي
مـا عـرف أحـد مـن الـذين كتبـوا يف الصـحف العربيـة شـيئا ، البوذية. وعندما حدثت أزمة متاثيل الباميـان البوذيـة

علـى الـرغم مـن ، وال كيف حدث وحيدث أن البوذيني أقاموا ويقيمـون هـذه التماثيـل، شافيا عن الدين البوذي
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، ويف العقـد األخـري مـن السـنني ترمجـت كتـبكمـا ذكـرت وسـائل اإلعـالم الغربيـة. ،  معارضة بوذا يف األصل هلا
ولألســتاذ حممــد الســماك جهــد متميــز يف هــذا اجملــال؛ لكنــين ال  ؛وألفــت أو ترمجــت حبــوث عــن الفــرق اإلجنيليــة

أو الفرق اليهودية املعاصرة ميكن الرجوع إليهـا ، أعرف دراسة عربية معاصرة عن الكنائس الربوتستانتية الرئيسية
واليت توردها وسائل اإلعالم؛ رمبا باستثناء موسوعة عبد الوهـاب ، والتحركات اجلارية لفهم خلفيات األحداث

  املسريي اجليدة اليت ختتلط فيها أيضا األيديولوجيا بالتاريخ. 
!) مـــع ؟وهـــو الصـــراع (أو احلـــوار، مـــا علينـــا! ولنعـــد إىل املوضـــوع الـــذي يعتـــربه املثقفـــون العـــرب رئيســـيا، لكـــن

أعـرف دراسـات عربيـة نظريـة أو مرتمجـة إىل العربيـة يف نصـف القـرن األخـري عـن احلضــارات احلضـارة الغربيـة. ال 
باسـتثناء ، أو عـرض املعـارف واملعلومـات املفيـدة، تتسـم بـالعرض املوضـوعي، وسنن قيامها وتطورها واحنطاطهـا

جلامعات عن نظـرييت ما يلي: عروض مدرسية موجزة ضمن كتب فلسفة التاريخ أو املناهج التارخيية املقررة يف ا
وكتابـات ، شبنجلر وتوينيب. وترمجتني غري جيدتني لكتايب شبنجلر وتوينيب (موجز الكتاب وليس الكتاب كله)

وكتــاب لقســطنطني ، )1962-1950ملالــك بــن نــيب عــن احلضــارة احلضــاري اإلســالمي/ اإلفريقــي األســيوي (
ة رديئــة لكتــاب فرنــان بروديــل عــن وترمجــ، 1977وثالــث حلســني مــؤنس صــدر عــام ، 1964زريــق صــدر عــام 

احلضــارات صــدرت يف التســعينات. وأعــرف ســتة عشــر كتابــا عــن املواجهــة بــني احلضــارة اإلســالمية واحلضــارة 
ال تشــكل دراســة علميــة ال عــن احلضــارة اإلســالمية وال عــن احلضــارة ، قبــل تســعينات القــرن العشــرين، الغربيــة

صــدرت مخســة كتــب يف شــتم  1966) وحــىت عــام 1964يــق (الغربيــة. ففــي العــام الــذي صــدر فيــه كتــاب زر 
احلضارة الغربية دومنا إمكان ملعرفة أي شيء جدي عن هذا العدو اهلائل الذي نواجهه منذ قرنني يف حقبـة مـا 

ايـة التـاريخ" عـام  مث مقالـة هنتنغتـون ، 1992يعرف بالعصور احلديثـة! وعنـدما صـدرت مقالـة فوكويامـا عـن "
مــك العــرب مجيعــا يف الــرد عليهمــاعــن "صــرا  1993عــام  استبشــرت خــريا. فقــد انصــرف ، ع احلضــارات" وا

اية التاريخ واجتاهه األصيل والباقي للحوار والتواصـل. ويرجـع ، وإنكار عدوانية اإلسالم، املناقشون إىل إنكار 
اضــي يقولــون إن تفــاؤيل آنــذاك إىل أن اإلســالميني العــرب وغــريهم ظلــوا منــذ مطلــع اخلمســينات مــن القــرن امل

الصـــراع بيننـــا وبـــني الغـــرب حضـــاري طويـــل األمـــد. لـــذلك اعتـــربت أن الـــذهاب إىل أن حضـــارتنا هـــي حضـــارة 
تواصل وحوار هو مبثابة املراجعة النقديـة للتوجـه السـابق. بيـد أن احلـال انقلـب منـذ منتصـف التسـعينات وحـىت 

مث تعــود اإلدانــة ، ة وإنســانية اخللفــاء الراشــديناليــوم. فالتواصــلية تعــرض بإجيــاز وتنصــب علــى املقــوالت القرآنيــ
وباعتبارنــا ضــحايا. وقــد أعــان علــى ســيطرة هــذا التوجــه ، للحضــارة األخــرى لتحتــل الســاحة باعتبارهــا عــدوانا

واعتبار العوملة هـذه جـزءا ، إقبال التقدميني العرب على مهامجة العوملة بطرائق عقائدية تشبه طرائق اإلسالميني
وعلــى العــرب بالــذات. والطريــف أن أفضــل مخســة عــروض للحضــارة اإلســالمية حــىت ، ى العــاملمــن اهليمنــة علــ

ضة اإلسالم 1901اليوم هي عروض استشراقية؛ كتاب آدم متز الصادر عام  ف هـل يف يـوكتاب جوز ، عن 
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ارة وكتـــاب حضـــ، وكتـــاب كرميـــر يف الثالثينـــات عـــن روح احلضـــارة اإلســـالمية، العشـــرينات عـــن احلضـــارة العربيـــة
وكتـــاب هودجســـون الصـــادر عـــام ، اإلســـالم جملموعـــة مـــن املستشـــرقني يف اخلمســـينات وقـــد حـــرره برنـــارد لـــويس

 -حسـب رأيـي- بعنوان: "مغامرة اإلسـالم: الـوعي والتـاريخ يف حضـارة عامليـة". أمـا الكتـاب السـادس 1972
قـــد أصـــدرت جمموعـــة مـــن وهـــو صـــادر يف ثالثينـــات القـــرن العشـــرين. و ، يف هـــذا اجملـــال فهـــو لســـيد أمـــري علـــي

بالتعـاون مــع املعهــد العـاملي للفكــر اإلســالمي بفرجينيـا دراســة جيــدة عـن العالقــات الدوليــة ، البـاحثني املصــريني
ـــا ، يف التـــاريخ اإلســـالمي تقـــع يف عـــدة أجـــزاء؛ لكنهـــا عـــن العالقـــات الدوليـــة وليســـت عـــن حضـــارتنا وعالقا

  باحلضارات األخرى. 
ســـهاب الوصـــول إىل أننـــا ال منلـــك يف الفكـــر العـــريب واإلســـالمي املعاصـــر رؤيـــة إن املقصـــود مـــن وراء هـــذه اإل

وال بــاملعىن االســرتاتيجي/ السياســي. وإذا شــكل ذلــك جانبــا مــن جوانــب األزمــة يف ، للعــامل؛ ال بــاملعىن النظــري
؛ ويشـمل عالقاتنا بالعامل؛ فإنه من جهة أخرى ينم عن قصور معريف شديد يقع يف أصـل هـذه األزمـة املتفجـرة

وطرائــق التعبــري عنــه. فالقصــور املعــريف هــو الــذي يــدفع للوقــوع يف فــخ هنتغتــون أو غــريه ، ذلــك الــوعي بالعــامل
ــا غــري حواريـة. فاحلضــارات تقــوم بينهــا ، بـاللجوء إىل الــدفاع عــن حضـارتنا باعتبارهــا حواريــة وإدانــة األخـرى أل

صـــل والتقــابس يف الوقـــت نفســـه؛ لكنهــا ليســـت فـــاعال فيهـــا الصـــراع وفيهــا التوا، عالقــات يف املـــديات الطويلــة
ــا ســلبا أو إجيابــا يف  حاضــرا ومباشــرا يف التصــرفات السياســية واالقتصــادية والثقافيــة؛ وبالتــايل ال ميكــن التعلــل 

وجتــــــارب شــــــرق آســــــيا يف النهــــــوض ، تصــــــرفات هــــــذا أو يف تصــــــرفات ذاك أو يف التجــــــارب التجربــــــة اليابانيــــــة
واملثقفــون العــرب فعــال بــالنهوض االقتصــادي اليابــاين منــذ ســتينات القــرن  القتصــاديوناالقتصــادي. فقــد اهــتم ا

التاســع عشــر. لكــن البعــد املعــريف املوضــوعي مــا تــوافر غالبــا. بــل كــان القصــد تــارة الوصــول إىل أن النهــوض ال 
سياسـي وتنظيمـي. كمـا كـان القصـد طـورا القـول إن النهـوض قـرار ،  يتطلب ختليـا عـن التقاليـد الدينيـة والثقافيـة

رات؛ اوال بالصـراع أو احلـوار بـني احلضـ، ال عالقـة لـه مبـدى عدوانيـة الغـرب، كما هـو واضـح،  لكن يف احلالتني
  ورؤية املصاحل فيه ومعه.، بل برؤية العامل

ولنعــــد إىل املســــألة األكثــــر مساســــا بعنــــوان هــــذه املداخلــــة: مســــألة الرؤيــــة للعالقــــات بــــني األمــــم والثقافــــات 
كمــا ســبق أن ذكــرت عنــدما اعتــربت ،  ت الدينيــة. حنــن ال نعــرف شــيئا تقريبــا عــن البــوذيني واهلنــدوسواجلماعــا

ـذين اجملـالني سـيئة منـذ  ـا. لكـن عالقاتنـا الثقافيـة والدينيـة  الدين عنصرا من عناصـر احلضـارة أو ركنـا مـن أركا
لوســـع القـــول إن هـــذه مشـــكالت ويف العالقـــات الدوليـــة. وبا، صـــار الـــوعي الـــديين عـــامال فـــاعال يف السياســـة

عارضة وليست بالضرورة ذات طبيعة دينية. وبالوسع القول أيضا إن عدة باحثني إسالميني كتبوا يف السـنوات 
األخـرية عــن إقــرار اإلسـالم للتعدديــة الثقافيــة والسياسـية. لكــن هــذه النظـرات تقلــل مــن جـديتها وجــدواها عــدة 

التطـورات الفكريــة  :مي البــادئ منـذ أكثــر مـن مخســني عامـا. وثانيهــاأمـور أوهلـا مصــائر احلـوار املســيحي اإلسـال
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 -املعتـــدلني علـــى اخلصـــوص-والســـلوكية لـــدى العـــرب واملســـلمني جتـــاه املســـيحيني. وثالثهـــا رؤى اإلســـالميني 
ففـــــي جمـــــال العالقـــــات اإلســـــالمية  ويف الغـــــرب علـــــى اخلصـــــوص.، ملشـــــكالت األقليـــــات اإلســـــالمية يف العـــــامل

ار املســـيحي اإلســـالمي مـــا كانـــت هنـــاك مراجعـــة ضـــمن اجلماعـــة العربيـــة يف القـــرن العشـــرين واحلـــو ، املســـيحية
ويف النظــر يف عقــد جديــد. وعنــدما  ، والــيت كانــت ينبغــي النقــاش يف جتديــدها، للعالقــات مــع املســيحيني العــرب

مما تعـرض لـه  كانت املسيحية العربية تتعرض لضغوط تبشريية هائلة من جانب املسيحيات الغربية أفظع بكثري
كــــان اجلهــــد منصــــبا علــــى مواجهــــة التبشــــري واالستشــــراق بــــني املســــلمني دومنــــا حــــديث أو مســــاع ،  املســــلمون

إلمكانـــات التضـــامن والتفـــاهم علـــى املســـتويني الـــوطين والعــــريب. وملـــن ال يعـــرف؛ فـــإن اجلـــدال بـــني املســــيحية 
ة ملواجهـة التبشـري؛ لكـن املسـلمني انصـرفوا واإلسالم يف العصر احلديث؛ وإن كان قـد بـدأ يف شـبه القـارة اهلنديـ

منـــذ مدرســـة املنـــار جملادلـــة املســـيحية العربيـــة اســـتنادا إىل آليـــات اجملادلـــة القدميـــة. وقـــد بـــدأت جهـــود اجتهاديـــة 
لكـن "الصـحوة  وجتديدية منذ عصـر التنظيمـات العثمانيـة إلحـالل مبـدأ املواطنـة حمـل نظـام أهـل الذمـة القـدمي.

وصــــوال إىل تطــــرف ، عينــــات القــــرن العشــــرين جــــددت الثنائيــــات علــــى نظــــام أهــــل الذمــــةاإلســــالمية" منــــذ أرب
ا الوسـيطة. وقـد اجتهـد املصـريون منـذ الثمانينـات  السبعينات من القـرن املاضـي والـذي أعـاد األمـور إىل بـدايا

ليت تصح يف لتجاوز احلركة اهلدمية تلك يف أطروحات جادة؛ لكنها استندت إىل موضوعة "اجلماعة الوطنية" ا
مصــر ال يف غريهــا. وعنــدما أذكــر هــذا كلــه فلــيس للقــول إن اإلســالميني العــرب اآلن ال يقــرون مبــدأ املواطنــة 
واحلرية الدينية؛ بل ألقول إن الفكر الصحوي اإلسالمي ما تقدم بناء على فكر النهضـويني؛ بـل إنـه نقضـه أو 

أدوار املسـيحيني العـرب يف الثقافـة واالجتمـاع  حاول ذلك. ولست أرى طبعا أن اإلسـالميني هـم وراء تضـاؤل
والسياسة والعدد؛ فلذلك أسباب أخرى. لكن يبقى أن األصولية اإلسالمية أدت دورا سلبيا مساوقا يف ذلـك  

وعلـى استسـهال التعـرض حليـاة األديـان األخـرى ، كله حىت لو اقتصرت تأثرياته على جتديـد اجلـداليات القدميـة
ــــــــــــــــــــــا ال ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعائرها وحريا ــــــــــــــــــاعي. وشــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا االجتمـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــة وحراكهــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ   دينيــــــــــــــ

وللحوار املسيحي اإلسـالمي قصـة أخـرى. فقـد دعتنـا إليـه حنـن املسـلمني واملسـيحيني العـرب الكنـائس الغربيـة  
مطلع اخلمسينات. وقد كنا وقتها متشككني بالدوافع واآلليـات. وقـد زالـت الشـكوك منـذ زمـن. لكـن املبـادرة 

والفاتيكـــان. ، وجملـــس كنـــائس الشـــرق األوســـط، نـــائس العـــامليمـــا تـــزال بأيـــدي تلـــك الكنـــائس مثـــل جملـــس الك
ال أعـــرف مؤسســـة عربيـــة معنيـــة بالعالقـــات اإلســـالمية ، األردن-وباســـتثناء معهـــد الدراســـات الدينيـــة يف عمـــان

املسيحية أو باحلوار اإلسالمي املسيحي. ويف حـني متلـك الكنـائس واجلامعـات الغربيـة معاهـد ومراكـز وجمـالت 
  ال منلك حنن املسلمني شيئا من ذلك حىت اآلن.، عرفة وللحوار مع اإلسالمللعالقات وللم

وغربتنــا عــن عامليــة ، وذات الداللــة الفاقعــة علــى عالقاتنــا املرتديــة بالعــامل، ولنصــل إىل املســألة الطريفــة واحملزنــة
ســيا ومنــذ الســتينات وعــن التعدديــة الــيت أكثرنــا الكتابــة فيهــا يف العقــدين األخــريين. ففــي إفريقيــا وآ، اإلســالم
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"حركــات حتريــر" وحركــات اســتقاللية ألقليــات مســلمة يف بلــدان ذات أكثريــات خمتلفــة. ومــا اســتطاع املثقفــون 
  املسلمون الوصول إىل أطروحة عقالنية مصلحية يف هذا الصدد.

فاألكثر داللـة وإذا كنا قد أشرنا هنا إىل سوء العالقة بني األقليات اإلسالمية واألكثريات يف بعض البلدان؛ 
م ويف العــامل أوضــاع األقليــات غــري املســلمة يف بلــدان األكثريــة  علــى ســوء عالقــة املســلمني بــاآلخرين يف بلــدا

  اإلسالمية. 
بيد أن األكثر تعبريا عما أقصده من انغالق الفكر اإلسالمي وتأزمه وسوء عالقتـه بالعـامل؛ يتمثـل يف النظـرة 

المية يف الغربني األورويب واألمريكي. فقـد انصـرف اإلسـالميون املعتـدلون يف الفقهية إىل أوضاع اجلاليات اإلس
الثمانينــات إىل إنشــاء فــرع دراســي مســوه "فقــه األقليــات املســلمة" لشــرعنة إمكــان اســتمرار عــيش املســلمني يف 

املسـلمني يف بلدان غري إسالمية! وهذا هو الغريب! الغريب هو اإلقبال على تربير التعايش بني املسلمني وغري 
والعـامل ، ظل سلطة وقوانني غري إسالمية. لكأمنا حنن املسلمني ال منلك جتربة تارخييـة يف العـيش مـع العـامل وفيـه

، غــري املســلم علــى اخلصــوص. ولكأمنــا حنــن يف أواخــر القــرن الســابع عشــر أو يف منتصــف القــرن التاســع عشــر
اجر؟ أو كم ا لو أن اآلخر هو الذين أرغمنا على اإلقامـة يف ديـاره. حني كان النقاش بني الفقهاء: نقاتل أو 

ونتعامل مع أنفسنا ومـع العـامل كأمنـا حنـن أقليـة تريـد االنعـزال ، إن عدد املسلمني يف العامل اليوم أكثر من مليار
  واالنفصال خوفا من أن تنقرض أو تتهدد هويتها! 

)3(  
ات اإلسالمية تعـاين أزمـة طاحنـة. إن هـذا ال يعـين أظهرت التحوالت املعاصرة أن الفكر اإلسالمي والسياس

أن اآلخر حمق يف سلوكاته جتاه أرضنا وإنساننا ومصاحلنا. كما أن القلـق اإلسـالمي علـى مـدى العـامل ال ميكـن 
التسرع يف إدانته أو إنكاره أو االستخفاف به. لكن الـوعي الثقـايف والـديين السـائد يف اجملـاالت الثقافيـة العـريب 

فضال عن أن يقدم رؤية أو رؤى ممكنة ، مية ال يعني على التصدي للمشكالت احلقيقية يف العامل ومعهاإلسال
للعالقــات بــني األمــم والثقافــات واألديــان األخــرى. نســتطيع االســتمرار يف الشــكوى مــن هجمــة العــامل علينــا. 

التجــدد الـذايت والغــزو الثقــايف كمـا لــن حتــل املـأزق أو خترجنــا منــه دعـوات األصــالة و ،  لكـن ذلــك لـن حيــل املــأزق
واالنعزال أو االنتحار. ولست أعلم متاما ما يدور يف بلدان العامل اإلسالمي غري العربية. لكنين أعلـم أننـا حنـن 

صــرنا بــدون أن نقصــد جــزءا مــن  -واملثقفــون اإلحيــائيون واألصــوليون منــا علــى اخلصــوص- العــرب املســلمني
ومشــكلة للعــامل أيــا يكــن احلــق يف دعاوانــا وشــكاوانا. ال بــد مــن ، ســلمنيالعــبء الواقــع علــى أوطاننــا وعلــى امل

وال بـــد أوال وأخـــرا مـــن الـــدخول يف العـــامل ، اخلــروج مـــن اللحظـــة العـــاجزة. وال بـــد مـــن التصـــدي هلـــا باإلصـــالح
ـــــــــــــــــون.  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــا املهيمنــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــك علينــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــوة وإن أىب ذلـــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــه بقــــــــــــ ــــــــــــــــــاركة فيــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   واملشــــــــــــ

اإلسالمية يف الثالثينات واألربعينات من القرن املاضـي. فقـد   إن الرؤية االنقسامية للعامل من صناعة اإلحيائية 
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كان املراد احلفاظ على طهورية اهلوية أو استحداث تلك الطهوريـة. ويف احلـرب البـاردة ازدادت تلـك الطهوريـة 
  جتذرا. 

ــوض ثقــايف عــريب وإســالمي. وال يعــين ذلــك الرجــوع إىل  ال بــد إذن مــن حركــة لإلصــالح الــديين مــن ضــمن 
بل البناء على الروحية اليت انطلقوا منهـا باعتبـار أننـا جـزء ، روحة تنويريي أواخر القرن التاسع عشر حبذافريهاأط

ــب ، ونريــد املشــاركة يف تقدمــه وأمنــه وصــنع حاضــره ومســتقبله، مــن هــذا العــامل ومظلتنــا مقاصــد الشــريعة الــيت 
عــو إليــه هنــا لــيس ســهال ال ألنــه يتطلــب شــروطا مطاحمنــا ومصــاحلنا اإلنســانية طابعــا أخالقيــا مســؤوال. ومــا أد

ثقافية ومعرفية وأجواء نفسية غـري متـوافرة وحسـب؛ بـل إنـه صـعب لثالثـة أسـباب رئيسـية: اهليمنـة اهلامجـة فعـال 
واحنيــاز قــوى اآلخــر فضــال عــن صــعوبات التغيــري السياســي واالقتصــادي يف العــاملني العــريب ، وبــاحلق وبالباطــل

واالســتبداد يضــيفان عبئــا إىل األعبــاء  -فالعدوانيــة -التصــرف يف ظلهــا عســري ومضــن وهــذه أمــور -واإلسـالمي
لكـنهم تقبلـوا ، الواقعة على عاتق الذين يريدون التغيـري واإلصـالح. وقـد كانـت تلـك حمنـة اإلصـالحيني األوائـل

  األمر بشجاعة ومسؤولية يف األعم األغلب. 
ـــة خـــالل وحتســـن يف هـــذا الصـــدد اإلشـــارة إىل منـــوذج للصـــعوب ـــا. فقـــد دأبـــت الصـــحافة الغربي ات الـــيت ذكر

الشهور املاضـية علـى املطالبـة بإصـالح الـربامج يف املـدارس الدينيـة اإلسـالمية. وهكـذا فـإن كـل دعـوة للنظـر يف 
ـام ، وصـور اآلخـر الـديين والـوطين والعـاملي فيهـا، برامج التعليم الديين وغـريه وطرائـق عرضـها لآلخـر عرضـة لال

   تشويه اإلسالم. بالرغبة يف
كـانوا يقرئوننـا نصوصـا فقهيـة قدميـة عـن ،  وهنا أذكر أننا عندما كنا ندرس مادة الفقه يف األزهـر يف السـتينات

أحكــام أهــل الذمــة وعــن اجلهــاد. لكــن شــيخنا حممــد أبــو زهــرة كــان يعتــرب نظــام أهــل الذمــة كلــه نظامــا تارخييــا 
ب يف كتــب الفقــه صــار مثــل بــاب أحكــام الــرق الــيت مضــت فيدرســنا إيــاه معلقــا بــأن هــذا البــا، مضــى وانقضــى

م املختلفة للتأكيد على التارخييـة  وانقضت. ولذلك فقد كان يشجعنا على املقارنة بني آراء الفقهاء واجتهادا
واالنقضاء. وكذا فيما يتعلق بدار اإلسالم ودار احلرب. ومتثل تأثري ذلك يف حقبة اجلمود العقائدي يف العقود 

تحويـل املـوروث الفقهـي إىل حكـم يضـاهي يف ثباتـه الـنص القـرآين احملكـم. ويصـبح بفبحجة التأصيل ، ةاألخري 
  األمر أخطر يف مباحث أصول الدين.

، أي بعالئقنـــا بـــه، إنـــين أرى أن هـــذه األمـــور كلهـــا تتعلـــق بشـــكل أو بـــآخر وبدرجـــة أو بـــأخرى برؤيـــة العـــامل
ـــاودورنـــا فيـــه. ويقتضـــينا ذلـــك عمـــ، ومصـــاحلنا معـــه ـــا دؤوب ونزوعـــا نقـــديا ، ومتابعـــة مصـــممة متبصـــرة، ال معرفي

، ونظرا لألمة ومصائرها ومستقبلها. واألمـر صـعب بسـبب اليـأس واإلحبـاط ونزعـة اهلـروب إىل األمـام، مسؤوال
والعجـــز عـــن التغيـــري. لكـــن الرهـــان يبقـــى علـــى قـــدرات النخـــب علـــى ، واالفـــرتاق اهلائـــل بـــني الواقـــع والطمـــوح

ا، التجدد    املشرتكة يف صنع مستقبل آخر. وإراد
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  المثاقفة بين الرغبة والحقيقة
  *فيصل درّاج

وغايتـــه ، قوامـــه حـــوار الثقافـــات املختلفـــة، علـــى عقـــل إنســـان مجـــاعي - نظريـــاً -  حييـــل مفهـــوم املثاقفـــة
غـــري أن الفـــرق املتجـــّدد بـــني الظـــواهر اإلنســـانية العيانيـــة واخلطـــاب  جمتمـــع إنســـاين متكامـــل ال نـــزاع فيـــه؛

جيعـل مـن املثاقفـة دعـوة أخالقيـة جمـزوءة التحقـق. ذلـك أن بعـض العقـول يـؤمن ، النظري الذي يرد إليهـا
ائية. ، بالبحث عن احلقيقة وبنشرها   خالفًا لعقول أخرى تؤمن باحتكار حقيقة جاهزة و
إن روح الفلســفة هــي روح «: »جتديــد الفكــر الــديين يف اإلســالم«ة كتابــه يقــول حممــد إقبــال يف مقدمــ

ووظيفتهـــا أن تتقصــــى فـــروض الفكــــر اإلنســـاين الــــيت مل ، تضــــع كـــل ســــند موضـــع الشــــك، البحـــث احلـــر
أو إىل اإلقـــرار يف صـــراحة بعجـــز ، ميحصـــها النقـــد إىل أغوارهـــا. وقـــد تنتهـــي مـــن حبثهـــا هـــذا إىل اإلنكـــار

. يــؤمن إقبــال بــالفكر املتحــرر مــن األحكــام )1(»عــن اكتنــاه احلقيقــة القصــوى..التفكــري العقلــي البحــت 
بيــد أنــه وهــو يبحــث عــن ، احلقيقــة األخــرية - لزومــاً  - وبضــرورة البحــث والتقصــي الــيت ال تبلــغ ، املســبقة

الـــذي راكـــم اخلـــربة يف ، املتعـــدد األبعـــاد، »الفكـــر اإلنســـاين«يـــؤمن أوًال بــــ، حقيقـــة عصـــّية علـــى الـــرتويض
 هو الذي جيعلـه يصـطحب معـه يف رحلـة حبثـه، نة وأمكنة متعددة. ولعل هذا الفكر املتسامح الطليقأزم

اختربه وتعّرف علـى تفاصـيله. ، وكانت وغريهم إىل جانب موروث إسالمي، املتساحمة بريكلي وبريغسون
األمريكـــي  املفكـــر السياســـي، لـــويس لكـــن مـــا يقـــول بـــه الفيلســـوف الباكســـتاين املســـلم ال يقـــر بـــه برنـــارد

تســود أحــدمها ، عنــدما تتصــادم حضــارتان«حــني يكتــب: ، الربيطــاين الــذي كتــب عــن العــرب واملســلمني
احلقيقــة «وتلغــي معهــا فرضــية ، تلغــي ثنائيــة الســيطرة واإلخضــاع إمكانيــة احلــوار، )2(»وتــتحطم األخــرى

  قائمة يف الصدام وفيما آل إليه.  »احلقيقة اجلوهرية«ذلك أن ، »اجملزوءة
ال ينقصه التسامح وال يعـوزه ، روبولوجيا الفرنسي كلود ليفي سرتوس منظورًا خاصًا بهثنم عامل األيقد
، إن اإلسـهام احلقيقـي أليـة ثقافـة ال يتكـّون مـن قائمـة االخرتاعـات الـيت أنتجتهـا«فهو يقول: ، االنفتاح

ثقافـة جتـاه اآلخـرين ال  بل من اختالفها عن غريها. فاإلحسـاس بالعرفـان واالحـرتام لـدى كـل فـرد يف أيـة
يقوم إال على اقتناع بأن الثقافات األخرى ختتلف عن ثقافته يف جوانب عديدة حىت وإن كان فهمه هلا 

  . )3(»غري مكتمل..
يف هويـــة  ِإالَّ أوهلـــا: ال وجـــود لثقافـــة  :يقـــول، يالمـــس ســـرتوس ســـؤال املثاقفـــة مشـــرياً إىل عناصـــر ثالثـــة

ممـا جيعـل كـل حـديث ، فى التميز انتفت الثقافة وأصبحت باطلـة والغيـةفإن انت، حمددة متيزها عن غريها
  سوي عن الثقافات حديثًا عن اهلويات الثقافية. 

يف عالقتهـا بثقافـات أخـرى خمتلفـة  ِإالَّ ينطوي العنصر األول على آخر يقول: ال وجـود لثقافـة حمـددة 
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ات األخــرى. فــال حــوار بــال يـَّـ ا مــع اهلوِ كمــا لــو كــان االخــتالف قــوام اهلويــة الثقافيــة وشــرط حوارهــ،  عنهــا
  . »اآلخر«و »األنا«بوعي الفرق بني  ِإالَّ وال هوية ، اختالف وال اختالف بال هوية

، يتحدث عـن فضـيلة االعـرتاف املتبـادل بـني الثقافـات املختلفـة، يفضي العنصران السابقان إىل ثالث
تعبــري عــن موضــوعية االخــتالف وعــن الــوعي ألن االعــرتاف ، دون النظــر إىل مــا تتفــق فيــه وختتلــف عليــه

  الذي حيتفي باحلوار ويستنكر اإللغاء. ، املوضوعي
  المثاقفة: إضاءة المفهوم: - 1

يـرى ، حبثـًا عـن عقـل ثقـايف مجـاعي، حبوار ثقافـة حمـددة مـع ثقافـات مغـايرة هلـا - نظرياً - تتعني املثاقفة 
قوامـه ثقافـات ، . لكـن مـا يبـدو واضـحًا وبسـيطاً ويرى إىل خري إنساين مشـرتك، يف املشاركة العادلة مبدأ
أو ، بســبب شــروط احلــوار الثقــايف بلغــة معينــة، يتكشــف أكثــر صــعوبة ممــا يبــدو، مســتقلة حتــاور بعضــها

  املثاقفة بلغة أخرى أكثر دقة. 
  :يرّد إىل منظومتني من املفاهيم غري متجانستني بالضرورة، فاعرتاف ثقافة حمددة بأخرى خمتلفة عنها

   .تشرح الظواهر اإلنسانية مبقوليت: الصحيح واخلطأ، منظومة معرفية :وىل منهمااأل
  تؤّول الظواهر مبصطلحي: اخلري والشر. ، منظومة أخالقية :واألخرى منهما

ـــًا علـــى التجـــارب اإلنســـانية املرتاكمـــة، ومـــع أن يف املنظومـــة األوىل مـــا يقـــّرب بـــني ، وهـــي تســـتند غالب
فـــال أحـــد ميـــاري يف مكافحـــة األمـــراض علـــى ســـبيل ، أوجـــه االخـــتالف بينهـــا الثقافـــات املختلفـــة ويضـــّيق

بســــبب اخــــتالف العــــادات ، فــــإن يف املنظومــــة الثانيــــة مــــا يظــــل عصــــيًا علــــى القبــــول اجلمــــاعي، املثــــال
وكـأن يف الثانيـة مـا ، واملعتقدات. كأن يف املنظومة األوىل ما حييل على تـاريخ العلـم واملكتسـبات العلميـة

ائية. ، ميان والعقائد اليت قد تقبل بالعلميستدعي اإل   دون أن ترى فيه حقيقة 
الـذي يسـتولد املثاقفـة ، بل يف تأويـل نتائجهمـا، ال يقوم اإلشكال يف املنظومتني السابقتني املختلفتني

أو يلغـــي شـــروطها. فـــإذا كـــان االعـــرتاف املتبـــادل بـــني اهلويـــات الثقافيـــة املتغـــايرة شـــرط املثاقفـــة ، الســـوية
جيتـــث شـــروط املثاقفـــة ، فـــإن انقـــالب مقـــوليت اخلـــري والشـــر إىل مقـــوليت األقـــوى واألضـــعف، مقدمـــة هلـــاو 

الـــيت حتـــدثت عـــن ، ا. شـــيء يـــذكر بـــبعض أفكـــار اليونـــاين أرســـطو القدميـــةويفـــرض مرجعـــًا ثقافيـــًا وحيـــدً 
ن القـول . ومع أ)4(»والفضيلة السامية على الرذيلة، والقوة على الضعف، سيادة الكمال على النقص«

ا فضيلة أوىل وهـو مـا ال يـأتلف ، يلوذ بكلمة الفضيلة فإنه وهو يواجه الضعف بـالقوة يعّني القوة يف ذا
  الذي يستدعي مفهوم املساواة ال فكرة التفاوت. ، مع معىن املثاقفة

يقـرر التفـاوت  ؛فعلى خالف املفهوم األول الذي يوزع على بشر متساوين حقوقًا وواجبات متسـاوية
يســـوس فيهـــا اإلنســـان األعلـــى اإلنســـان األدىن. وعـــن معتقـــد تفـــاوت الثقافـــات البشـــرية ، راتـــب بشـــريةم
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م علــى املغــرب العــريب تنصــري الرببــر ،  تصــدر سياســات ثقافيــة ترتمجــه كــأن حيــاول الفرنســيون إبّــان ســيطر
بتحريـرهم مـن  ِإالَّ تحقـق على اعتبـار أن متـدين العـرب ال ي، وإلغاء اللغة العربية والعبث بالتقاليد املوروثة

  لغة القرآن. 
إذ املفهـوم  ؛يفضـي احلـديث عـن الفـرق بـني التفـاوت واملسـاواة إىل حـديث مـواز عـن: النسـيب والكلـي

بينمــا يكتفــي التصــور الثــاين بــاختزال التنــوع إىل تصــور ثقــايف ، األول يــرى إىل تنــوع الثقافــات اإلنســانية
ذلـك أن  ؛رق بني التصورين هو الفرق بني األحادي واملتعـدد. والف»اإلنسان املتفوق«هو تصور ، وحيد

اهلــوامش «علــى مبعــدة عــن تصــور ضــيق يضــع ، التنــوع الثقــايف يقضــي بتنويــع املعــايري والــرؤى واألحكــام
الــذي ، يشــرف عليهــا ويقــف فوقهــا. وواقــع األمــر أن هــذا التصــور »مركــز وحيــد«املختلفــة يف  »البشــرية
وهـــو أحـــد ، ألن اإلبـــداع الثقـــايف ؛»الركـــود الثقـــايف اإلنســـاين«يســـهم يف  »األعلـــى«و »األدىن«حيتفـــل بــــ

يصـــدر عـــن التنـــوع الثقـــايف واالعـــرتاف بـــه وتســـهيل ســـبله. وهلـــذا فـــإن صـــرخة باســـكال ، وجـــوه املثاقفـــة
ا الـديين إىل شـيء كثـري، لن تنتهي »العرف هو طبيعتنا«الشهرية:  ألن العـرف الـذي يـدعو ، رغم ضما
أفكـار  »الغـري«إذا ارتضـى هـذا ِإالَّ ، . كـأن باسـكال ال حيـاور غـريه»القـومي الفرنسـي العـرف«إليه هو: 
  . )5(»حنن واآلخرون«كما أشار الناقد األديب تودوروف يف كتابه ،  قبل بدء احلوار، الفيلسوف

ــ  »العــرف القــومي احملــدود«الــذي يعــّني ، ميحــو التصــور اإلطالقــي موضــوعية ، اا للمجتمعــات مجيعـًـ عرًف
يقــّوض موضــوعية ، وهــو حكــم حيتكــر احلقيقــة، كــم ويصــادر إمكانيــة املثاقفــة. غــري أن تأمــل احلكــماحل

 - وهي متـس األفكـار والعقائـد- يف آن. كما لو كان احتكار احلقيقة  »املصاحل«االختالف وميّهد لتربير 
  ثقافية. ومسوغًا لعقاب من يرفض عرفًا غريبًا عن هويته ال، »وراءمها«مدخًال الحتكار ما يقع 

يف القــــرن الثــــامن عشــــر قــــال:  »الشــــعوب األخــــرى«فحــــني حتــــدث الفيلســــوف اإلجنليــــزي هيــــوم عــــن 
، والشـرف واإلنصـاف، تشكل األمم األوروبية هذا اجلزء من الكرة األرضية الذي يقتات بشعور احلرية«

 »تبقــى مــن القــيممــا «. إن القــيم األوروبيــة الــيت تتفــوق علــى )6(»وبقــيم تتفــوق علــى قــيم البشــرية مجيعــاً 
ـل الفضـائل مجيعًـ  ؛»الشعوب األخرى«مصائر  »احتكار«هي اليت تسمح بـ ـا قـيم متّث ا. غـري أن هـذه أل

ـا مطمئنـة إىل مبـدأ التفـاوت الـذي  ؛تفصـل بـني القـول والفعـل، اليت تؤكد الشـرف واإلنصـاف، القيم أل
  متساوية لثقافات خمتلفة. وعازفة عن مبدأ املساواة الذي يعرتف حبقوق ، يضع شعبًا فوق آخر

إذ علـــى  ؛وهلـــذا تتأســـس املثاقفـــة وفقـــًا لتصـــورات هيـــوم علـــى ثنائيـــة املعلـــم الشـــريف والتلميـــذ احملتمـــل
القــــيم «وأن يتوســــل العقــــاب املالئــــم كــــي يعلّــــم التلميــــذ ، األورويب أن يعلّــــم غــــريه القــــيم الــــيت حيتاجهــــا

 - وبعـد أكثـر مـن قـرنني- فـإن برنـارد لـويس ، قيمالتفاوت يف حقل ال . وإذا كان هيوم قد وضع»املتفوقة
  متحدثًا عن النصر واهلزمية والسيطرة. ، التفاوت إىل مقام املواجهة النهائية رفع
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يتـــوزع علـــى اجلميـــع دون زيـــغ أو  اينشـــد خـــريً ، تتأســـس املثاقفـــة علـــى تفاعـــل حـــر بـــني ثقافـــات خمتلفـــة
دون أن يـــرى أن بعـــض ، واملســـاواة يف آنحمابـــاة. وهـــذا التفاعـــل أثـــر لفكـــر حـــواري يـــؤمن بـــاالختالف 

  من شعوب أخرى.  »أقل شرفاً «الشعوب 
الـذي ، ذلـك أن الفكـر هـو ماضـيه القريـب والبعيـد، إن وضوح القول ال حيرره من صعوبات حمايثة لـه

حيتضــن ذاكــرة متعــددة املســتويات واألطيــاف. وهلــذا ال يســتطيع املستشــرق اإليطــايل املعاصــر فرنسيســكو 
كـأن يتعـاطف مـع ميـل العـرب إىل ،  »اإلحيـاء العـريب«عـن  ن يكون موضوعيًا متامًا يف حديثـهيلي أيجابر 

وهـو مـا  .علـى سـبيل املثـال، ا يف موقفه من استعمار فرنسا للجزائردون أن يكون نزيهً ، الوحدة القومية
  . »حنن والغرب« :أشار إليه الراحل الكرمي د. شكري حممد عياد يف كتابه

ومل  .إىل ثنائيـة األعلـى واألدىن امنتهيً ، ا تضارع القيم األوروبية يف تفوقهاأن يرى قيمً مل يستطع هيوم 
ا منتهيـًـ ، حلــرب اجلزائــريني ضــد الســيطرة الفرنســية »األســباب احلقيقيــة«يقــدر جــابرييلي أن يتعــّرف علــى 

  إىل حياء زائف بني الطرفني. 
الــذي يقــّوض إمكانيــة ، حلقيقــة واملنفعــةيطــرح موضــوع ا، كمــا املستشــرق،  وواقــع األمــر أن الفيلســوف

فـإن ، ويبين لقاء الثقافات املختلفة علـى مبـدأ التفـاوت. ومـع أن احلقيقـة ال متنـع املنفعـة، يةاملثاقفة السوِ 
ا علــى احلقيقــة ــا تشــتق مبــادئ األخــالق مــن نتاجــات  ؛املنفعــة ال تنفــتح لزوًمــ . »الشــعوب املتفوقــة«أل

ة حتيــل علــى منظومــة أخالقيــة راقيــة قبــل أن تســتدعي احلــوار واالخــتالف فــإن املثاقفــة الســوي، وعلــى هــذا
  ترفض املساواة بني الشعوب املختلفة. ، على مبعدة عن مراجع معيارية، الثقايف

ـــــا وبـــــني التثـــــاقف وحماربـــــة ، أن تقـــــرن اللغـــــة العربيـــــة بـــــني الثقافـــــة واالرتقـــــاء، واحلالـــــة هـــــذه، لـــــيس غريًب
رجــل  :ثقــف الشــيء: َحَذقَــه. ورجــل َثِقــف«للعالمــة ابــن منظــور:  »لســان العــرب«االعوجــاج. جــاء يف 

م ثابـت املعرفـة مبــا حيتـاج إليـه. ويف حــديث عائشـة تصـف أباهــا أَنـَّـُه واملـراد ، ذو فطنــة وذكـاء، حـاذق َفِهـ
نـَّـُه تريــد ، مــا تقــوم بــه الرمــاح :الثّقــاف .وأقــام َأَوَده بثقافــه :رضــي اهللا عنهمــا  .»ى عــوج املســلمني..ســوَّ َأ

ا املختلفــــة فــــإن فيهــــا مــــا يقــــول باحلــــذق واملهــــارة والصــــقل ، ودون الوقــــوف علــــى الكلمــــة يف اشــــتقاقا
الـيت تعــين ، القائمـة فيهـا »املفاعلـة«حـني تأّمـل صـيغة ، أكثـر وضـوًحا »املثاقفـة«واحلكمـة. ويغـدو معـىن 

ا ملـــا هـــو أرقـــى وأكثـــر اســـتقامة. كـــأن املثاقفـــة أثـــر  ـــادل املهـــارة النبيلـــة التماًســـ للتعامـــل األخالقـــي مـــع تب
  قبل أن تكون لقاء بني ثقافات تتميز من بعضها. ، الثقافات املختلفة

  المثاقفة السوية في الموروث اإلسالمي: - 2
  كما يدلل عليها املوروث اإلسالمي األصيل أبعاًدا أربعة: ،  تتضمن املثاقفة

ـ، واالطمئنــــان إليهــــا )الــــوعي باهلويــــة الثقافيــــة (الذاتيــــة :أوهلــــا اِمــــ مســــح بــــاحلوار مــــع الثقافــــة اليونانيــــة  مَّ
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ا مــن معــايري القــوة والضــعف، وأجنــز حــواًرا مثمــًرا، واهلنديــة والفارســية غايتــه التعــّرف النزيــه واملعرفــة ، مــربًّء
الـيت  ، على دراسة العقائد اهلنديـة - على سبيل املثال-  »البريوين«الصحيحة. وهلذا عكف العامل املسلم 

. )7(»حتقيق ما للهند من مقولة«وخّلف وراءه أثًرا عظيًما ، سالمية أشد املباينةكانت تباين العقيدة اإل
   :لسببني ِإالَّ مل ينجز ما أجنزه ، كما غريه من علماء املسلمني،  غري أن البريوين

ا، وواثقة بنفسها، اطمئنانه إىل هوية ثقافية إسالمية مستقلة عن غريها :أوهلما    .ومؤمنة بغايا
ن إبــل  ؛موقفــه احليــادي النزيــه مــن املوضــوع الــذي تعامــل معــه، وهــو ال ينفصــل عــن األولوثانيهمــا: 

ـــــا ال تقبـــــل باســـــتكبار ، مـــــن دون هويـــــة مؤمنـــــة ثابتـــــة، ذلـــــك احليـــــاد يف احلـــــوار واملســـــاءلة مل يكـــــن ممكًن
ـا منهـا بـاحرتام الثقافـات املغـايرة وبـاالقرتا، باسـتكبار ترفضـه »اآلخـر«وال تواجه ، »اآلخر« ب منهـا إمياًن

  بعدالة وتسامح. 
ويـة اآلخـر املسـتقلة، الـذي حايـث املثاقفـة اإلسـالمية، أما العنصر اآلخـر كمـا ،  فتمثـل يف االعـرتاف 

ا.  ويـــات مغـــايرة مســـتقلة بـــذا لـــو كـــان اســـتقالل اهلويـــة الثقافيـــة اإلســـالمية ال يســـتوي إال بـــاالعرتاف 
ـــة ، الالحقـــة »فلســـفة هيـــوم«لـــذلك كـــان املســـلمون بعيـــدون عـــن  الـــيت متنـــع الفضـــائل عـــن شـــعوب معين

وتقصرها على شعوب أخرى. وقد تكّشف االعرتاف اإلسالمي بـاآلخر يف موقـف علمـاء املسـلمني مـن 
ـــال، أرســـطو ســـكندرية وحـــران تنقلـــت بـــني اإل، الـــذي حظـــي حبلقـــات دراســـية متعـــددة، علـــى ســـبيل املث
ا يف بغداد، وأنطاكية   العباسي. يف زمن املأمون اخلليفة ، وبلغت ذرو

ومراجـع أخــرى صـورة عــن العلمــاء املسـلمني الــذين انصــرفوا ، البــن النــدمي »الفهرسـت«ويعطـي كتــاب 
، مثل الفارايب وابـن سـينا والسجسـتاين.. بيـد أن العنصـر اجلـوهري يف هـذا كلـه، إىل الدراسات األرسطية

أو مجلـة ، فة يف مواجهـة ثقافـةالذي يضع ثقا، فيتجلى يف تصّور املثاقفة وممارستها، وهنا العنصر الثالث
دون توّسـل عناصـر خارجـة عـن ، من التصورات واملعتقدات والـرؤى يف حـوار مـع تصـورات ورؤى مغـايرة

  ودون التماس أدوات غري ثقافية تنصر ثقافة وحتّطم أخرى. ، الثقافة
ــا الً كانــت املثاقفــة اإلســالمية فعــ ــا يف اســتهالله، أخالقًيــا- معرفًي ــا يف، ثقافًي ال اســتكبار ،  ختامــهوثقافًي

ـا ووسـائلها ، كما لو كـان يـؤمن بتعدديـة املواجهـات،  فيه وال تزوير ويـؤمن أكثـر بـأن لكـل مواجهـة أدوا
  وأغراضها. 

لقــد هزمــت الرببريــة إىل غــري «كتــب الفرنســي أرنســت رينــان يف القــرن التاســع عشــر الســطور التاليــة: 
وحــىت لــو امتلكتهــا ، فلــن متلــك الرببريــة املدفعيــة أبــًداا. شــيًئا فشــيًئا علميًّــ ، ألن كــل شــيء يغــدو، رجعــة

ـــا لـــن تســـتطيع اســـتعماهلا ا مؤسّ ، . يقـــيم رينـــان عالقـــة بـــني املدفعيـــة وانتصـــار الثقافـــة األوروبيـــة)8(»فإ ًســـ
وحيث مـن ال ، حيث املدفع األقوى هو املعّرب عن الثقافة األقوى، حوار الثقافات على أدوات عسكرية
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حـني حـاوروا ، يف زمن ازدهار اإلسـالم وصـعوده، له. وهذا ما رفضه علماء املسلمني مدفعية له ال ثقافة
  مواقع الصواب واخلطأ.  »النصوص املغايرة«وساءلوا يف ، باألسئلة »النص اآلخر«

ا هـــو الـــذي أتـــاح هلـــا أن حتـــاور ، وهنـــا العنصـــر األخـــري، إن ثقـــة اهلويـــة اإلســـالمية األوىل الواثقـــة بـــذا
ـــا، ل كبـــريباســـتقال »اآلخـــر« ا، ودون أن تقـــع مبـــا ســـيدعي، دون أن تـــزّور مـــا تقـــرأ أو تـــزّور ذا ، الحًقـــ
، وإميان بـأن احلـوار مـع موضـوع خـارجي يغـّري املوضـوع، . وبسبب ثقة بالذات أكيدة»التبعية الثقافية«بـ

مـه املسـلمون  . فقـد فه»أرسطو اليوناين«ال يساوي متاًما  »أرسطو العريب«فإن ، وقد يغري احملاور أحيانًا
اتكاء على ما أمـاله البحـث وأفضـى إليـه ، وأسندوا إليه كتًبا ورسائل ليست له، كما أرادوا أن يفهمونه

ا ؛وكمـا يـذهب حممـد إقبـال، السياق. بل إن مفكري اإلسالم ، انتهـوا إىل مناقضـة الفكـر اليونـاين عموًمـ
م بشـغف شـديد. فقـد كـان علـي ، هم أن يكتشـفوا أن النظـرة الواقعيـةبعد أن أقبلوا عليـه يف بـاكورة حيـا

ـــة بتفكريهـــا النظـــري اجملـــرد ـــأتلف مـــع الفلســـفة اليوناني الـــذي يغفـــل ، الـــيت متِليهـــا روح القـــرآن الكـــرمي ال ت
  . )9(جوانب من الواقع احملسوس

فــإن اخــتالف الفكــر اإلســالمي مــع الفلســفة ، الً وســواء أصــاب حممــد إقبــال يف اجتهــاده كثــريًا أم قلــي
وتطّلعـت إىل أفـق ثقـايف ، اليت اتكأت على ثقافتني خمتلفتـني، تعبري عن إبداع املثاقفة اإلسالميةاليونانية 

جديــد. ولعــل هــذا املنظــور الثقــايف اإلبــداعي هــو الــذي اســتولد مــن الثقافــة اإلســالمية منــاهج لــن يصــل 
وأن ، لكـــل معرفـــة ام يف الشـــك بدايـــةكـــأن يـــرى النظـَّــ ،  بعـــد زمـــن الحـــق طويـــل ِإالَّ إليهـــا الفكـــر األورويب 
سابًقا للفرنسي ديكارت مرجـع الفلسـفة األوروبيـة املعاصـرة  »إحياء علوم الدين«يكون الغزايل يف كتابه 

دراســات ابــن حــزم والكنــدي والبــريوين مــن املــنهج التجــرييب قبــل أن يصــل  )وأن (تقــرتب، - كمــا يقــال- 
ـ)10(اإلجنليــزي روجــر بيكــون إليــه مــا  »بنــاء اإلنســانية«يقــول يف كتابــه أن  »ريفولــت«. وهــذا مــا يــدفع بــ

ــــدة، أمــــا مــــا نــــدعوه العلــــم«يلــــي:  ولطــــرق مــــن ، فقــــد ظهــــر يف أوروبــــا نتيجــــة لــــروح مــــن البحــــث جدي
ولتطـــور الرياضـــيات إىل صـــورة مل يعرفهـــا ، واملالحظـــة واملقـــاييس، االستقصـــاء مســـتحدثة لطـــرق التجربـــة

  . )11(»إىل العامل األوروبـي اليونان. وهذه الروح وتلك املناهج العلمية أدخلها العرب
ــــة ـــا املواضــــيع الثقافيــــة (األجنبي ــــا  ؛الــــيت تعامــــل معهــــا )جتــــاوز املفكــــر اإلســــالمي إجيابًـ ألنــــه اعــــرتف 

ا قوامـــه املوضـــوعية والتســـامح، دون أن يعلـــن عليهـــا احلـــْرم والعقـــاب، وباســـتقالهلا عنـــه ، متوســـًدا منهًجـــ
 -تلًفا عن املستشرق الذي سـتأيت بـه أوروبـا املسـيحية كان خم،  وجوهره املعرفة واألخالق. وهو فيما فعل

، إىل اإلسالم صوًرا منطية جامـدة، غالًبا، فقد نسب املستشرق، والذي سيرتك آثاًرا متوالدة، القروسطية
أو عجـزه عـن رؤيـة احليـاة يف وجوههـا ، كـالزعم بعـداء اإلسـالم للعقـل والعلـم،  مثقلة بالتصـنيع؟ والسـلب

  أو إنكاره للتقنية وإكباره للنفعي املباشر. ، ه على األحادي واجملزوءاملتكاملة واقتصار 
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ا للحضـارة األوروبيـة القروسـطية واحلديثـة  وواقع األمر أن الفكر االستشـراقي جعـل مـن اإلسـالم نقيًضـ
ا االعــرتاف بــه، يف آن ا كــام، معرتفًــا بذاتــه فقــط ورافًضــ يقــاس بــه غــريه. فــإذا كــان  الً ومؤكــًدا ذاتــه مقياًســ

ا    لفكر األورويب هو العقالنية والعلم والتقنية واملنظور الشمويل للعاملا كان على اإلسالم أن يكون نقيًضـ
والنموذج املشوه الناقص وهو ، لكن الركون إىل النموذج السوي الكامل وهو النموذج األورويب .كلًيا له

خيـــرتع ، ا وحيـــًدا للعـــامل ال أكثـــريـــدلل علـــى أن املنظـــور األورويب يعـــّني ذاتـــه مرجعــًـ  ؛النمـــوذج اإلســـالمي
مبقارنــة موضــوعية. هلــذا يســتطيع مــاك دونــال أن ينســب إىل  اإلســالم مــن تصــوراته الذاتيــة قبــل أن يتأملــه

  .)12(»وميل للتأثر بفكرة واحدة وجهل بباقي األشياء، تصور احلياة ككل«اإلسالم عدم القدرة على 
، عن تصور مأخوذ بالتفاوت وباملراتب البشرية، اقييف الفكر االستشر ، سلًبا »اآلخر«يصدر اخرتاع 

ويــــرى يف غــــري األورويب إنســــانًا أدىن ال حتتاجــــه ، تليــــق بــــه حقــــوق كليــــة الً يــــرى يف األورويب إنســــانًا كــــام
  احلقوق وال حيتاج إليها. 

فــإن وصــل إىل ، لــذلك ُيكثــر ألكســي دوتوكفيــل مــن احلــديث عــن الدميقراطيــة واجملتمعــات الدميقراطيــة
كـــأن يكتـــب يف عـــام   ؛وذهـــب يف اجتـــاه آخـــر، عمرات فرنســـا يف القـــرن التاســـع عشـــر أغلـــق احلـــديثمســـت

مــر شــهر مت فيــه ضــرب العــرب كثــريًا. هــذه النــوادر  ، األثنــاء ويف هــذه«خــالل زيارتــه للجزائــر:  1846
إذ مـــا ميكـــن أن يكـــون حـــال املوظـــف املـــدين املســـكني يف ، لكنهـــا مل تكـــن تعلمنـــا شـــيًئا، كانـــت تســـلينا

وال ، اليــومي يف حواشــي النــوادر »ضــرب العــرب«. ينــدرج )13(»مواجهــة الغطرســة الفرنســية الــيت حتتقــره؟
كمــا لــو كــان مــا تبقــى مــن نوافــل ،  الــذي يعمــل حتــت اإلمــرة الفرنســية »املوظــف املــدين«يتبقــى مــنهم إال 

  بشرية ال تثري االهتمام. 
ات الفكـــر الـــيت يوّرثهـــا كـــل جيـــل إىل يشـــري القـــول إىل عـــاد ؛»إن الفكـــر هـــو ماضـــيه«يقـــول الـــبعض: 

ــــا يف الفكــــر ، ومــــع أن يف القــــول مــــا يؤكــــد ســــطوة العــــادة املتوارثــــة .آخــــر فــــإن العــــادة املوطــــدة تــــزداد ثباًت
االنتصاري. فلقد أّمثت القرارات الكنسية األوروبية ابن رشد منذ النصف الثـاين مـن القـرن الثالـث عشـر 

وأصـبح ، ونسجت حول شخصـيته روايـات كاذبـة، دقةإليه الكفر والزن ونسبت )1277 – 1271(
ابـــن رشـــد يف احملافـــل  »أبلســـة«امســـه نظـــريًا لالعـــتالل واالخـــتالل. ومهمـــا تكـــن األســـباب الـــيت أّدت إىل 

الـذي يـؤثر يف ، املسـلم :أي »الغريـب«فإن ما كان مرفوًضا فيـه هـو وجـوده ، الدينية والدراسية األوروبية
  . )14(حلقات دراسية مسيحية

فــإن هــذا الصــعود املتــواتر وضــع ، ذا كــان تــأثيم ابــن رشــد قــد حصــل قبــل صــعود الســيطرة األوروبيــةوإ
ا »الغريب« ترى يف املنتصر مرجًعا للحقيقة ويف املهزوم عدًوا هلـا. ، يف إيديولوجيا انتصارية مكتفية بذا

مـــن املثاقفـــة  - الوال يـــز - هـــو الـــذي جعـــل ، ولعـــل هـــذا االنتصـــار الـــذي الزمتـــه عـــادات الفكـــر املتوالـــدة
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حــني كــان الفكــر ، الــيت ارتقــت باملثاقفــة، خالفًــا لتجربــة الفكــر اإلســالمي، املوســعة أمــًرا جمــزوء التحقيــق
  اإلسالمي يف ذروة صعوده. 

  المثاقفة الناقصة في شرط معتل: - 3
قه.  دخل املفكـر املسـلم إىل لـون مـن املثاقفـة خيتلـف عمـا سـب، ابتداء من القرن التاسع عشر وما تاله

والتوسـع األورويب اجتـاح كثـريًا مـن ديـار ، اإلسالمية يف طور مـن الـوهن واجلمـود - كانت الثقافة العربية 
تتضــــمن الثــــورة الصــــناعية والعلميــــة ، وكــــان العــــامل األورويب قــــد أجنــــز ثــــورات حامســــة متالحقــــة، اإلســــالم

ــا أن تكــون املثاقفــة اإلســالمية اجلديــدة مــرآة للــ فــال هــي قــادرة علــى ، زمن اجلديــدوالقوميــة.. وكــان طبيعًي
حـواًرا متكافًئـا.  »ثقافـة منتصـرة«ولـيس هلـا مـن املنعـة والنفـوذ مـا حتـاور بـه ، ـا »اآلخـر«انتزاع اعـرتاف 
ا، قادها هذا كله فآمنـت بكونيـة العقـل واملعرفـة واخلـربة ، إىل اعتنـاق مبـدأ: الكونيـة، ومل تكن خمطئـة متاًمـ

الـــذي قـــام علـــى البحـــث عـــن احلقيقـــة ، احلضـــارة اإلســـالمية القـــدميحلـــم  - رمبـــا- مســـتدعية ، اإلنســـانية
  وتوزيعها على اجلميع. 

فقــد أخطــأت ، وإذا كانــت املثاقفــة اجلديــدة مل ختطــئ كثــريًا وهــي تأخــذ مببــدأ كونيــة املعــارف اإلنســانية
 هن فاقَــ ا منهــا أن علــى نــاقص املعرفــة أن حيــاكي مــظنًّــ ، هــو: مبــدأ احملاكــاة الً مبــدأ معــت وهــي تضــيف إليــه

ا داخــل املعرفــة ، دون أن تــدري أن األزمنــة احلديثــة تعــّني مبــدأ: األقــوى واألضــعف مرجًعــا مســيطًرا، علًمــ
افته يف داخله فـإن التقليـد التـابع ، فهو يؤسس التقليد والتبعيـة، وخارجها. ومع أن مبدأ احملاكاة حيمل 

  كل التقليد وحدوده. الذي حيّدد ش، بسبب املرجع املسيطر، يف ذاته مل يكن ممكًنا
وعمـل علـى حماكـاة األورويب املنتصـر ، اإلسـالمية حرص املفكر املسلم يف املثاقفة اجلديدة علـى هويتـه

ولـو ، ستضع املسلم واألورويب يف طريق واحـد - وهي نقيض اإلبداع- مؤمًنا بأن احملاكاة ، معرفة وفلسفة
ــابعــد حــني. وواقــع األمــر أن هــذا املفكــر مل يكــن خمطئًــا بقــ ألنــه قــاس املثاقفــة اجلديــدة  ؛در مــا كــان بريًئ

  معتقًدا أن التسامح قائم يف مجيع األزمنة. ، على املثاقفة اإلسالمية املبدعة األوىل
/1290–1216وميثّــل املصــري رفاعــة الطهطــاوي ( ـ الــذي درس يف فرنســا  )م1873–1801هــ

ـــة اإلســـالمية  الـــذي مجـــع يف تصـــوراته، املفكـــر املســـلم )1830 – 1826ثـــالث ســـنوات ( بـــني اهلوي
الــذي طبــع  »ختلــيص اإلبريــز يف تلخــيص بــاريز« :ومبــدأ احملاكــاة َوَوهــم التســامح الكــوين. ويعطــي كتابــه

أو صــورة عــن فتنــة الغــرب ، صــورة عــن داللــة الغــرب يف فكــر مــن يــود تقليــده 1849للمــرة األوىل عــام 
احلــق «وهــو يتأمــل ، ى ســبيل املثــالاملتقــدم يف ذهــن مــن عــاش جتربــة االحنــدار والفــوات. فهــو يكتــب علــ

مل  َفِإنـَّـهُ ، . وبداهــة)15(»ســائر الفرنســاوية مســتوون قــدام الشــريعة«الكلمــات التاليــة:  »العــام للفرنســاوية
ا الً احتفا »يرتجم«يكن  ، بل كان يسعى إىل وضع املصريني أمام مشهد سياسي جديـد، باملعرفة يف ذا
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 »انقالبًـــا كبـــريًا«كمـــا لـــو كـــان علـــى املصـــريني أن ينجـــزوا ،  واطننيعناوينـــه احلقـــوق واملواطنـــة وتســـاوي املـــ
ــم ا  ايــات القــرن الثــامن عشــر. لكنــه وهــو يكتــب عــن ، خاًصــ  - املرجــع «مياثــل انقــالب الفرنســيني يف 

ا  »املثال باملصـداقية والربهـان املقنـع. لـذلك يكتـب بعـد ، عما يدّعم املرجـع، كان يكتب يف اللحظة ذا
ـــه: ، »يف عـــادة ســـكىن أهـــل بـــاريس ومـــا يتبـــع ذلـــك«عنوانـــه:  الً صـــصـــفحات قليلـــة ف والـــبالد «جـــاء في

ــا جتلــب األنــس وتــزين العمــران وقــد ، اإلفرجنيــة مشــحونة بــأنواع املعــارف واآلداب الــيت ال ينكــر إنســان أ
ـا فهــي أعظــم ، تقــرر أن امللــة الفرنســاوية ممتــازة بــني األمــم اإلفرجنيــة بكثــرة تعلقهــا بــالفنون واملعــارف أدبًـ

ـا.. ا)16(»وعمرانًـ والفكــرة هــي إقامــة نظــام يســتوي النــاس ، . يضــع الطهطــاوي يف الفكــرة املرغوبــة ضــما
ـــا املمتـــازة. لكـــن الطهطـــاوي ينســـى، »قـــدام الشـــريعة«فيـــه   رغـــم نوايـــاه، والضـــمان معـــارف فرنســـا وفنو

ـــا الثـــورة الفرنســـية مقصـــورة علـــى ا، أو بســـببها، الطيبـــة لفرنســـيني ممنوعـــة عـــن أن احلقـــوق الـــيت جـــاءت 
َيِعد املصريني الذين ثاروا عليه بالعفو ، 1798حني غزوه ملصر يف عام ، وهو ما جعل نابليون، غريهم

ر النيل.  م بعد االستسالم إىل    مث يرمي 
ـا وسياســة دون أن يفــّرط بعقيدتــه  تطلــع الطهطــاوي إىل جمتمــع مصــري حيــاكي اجملتمــع الفرنســي عمرانًـ

ــا بعــده خــري الــدين التونســي .الرغبــة الــيت مل تتحقــق وهــذه، اإلســالمية الــذي تعلّــم الفرنســية ، هجــس 
ـا شـهريًا عنوانـه  1867ونشر يف عام ، 1853وذهب بدوره إىل باريس عام  أقـوم املسـالك يف « :كتاًب

التمدن األورويب هو أبعـد مـا توصـلت إليـه األمـم واإلنسـانية «. رأى التونسي أن »معرفة أحوال املمالك
علـــى األمـــم أن تأخـــذ بـــه دون النظـــر إىل ، ورأى يف هـــذا التمـــدن معطـــى موضـــوعًيا ثابتًـــا .)17(»عـــاءمج

وقـد صـح حـدس «كـأن نقـرأ: ،  عـاد بـاخلري علـى أصـحابه »متدُّن«ذلك أنه  ؛السياسة األوروبية ومراميها
، نوز األرض..واستخراج ك، يف ذلك مبا مل نزل نشاهده من تقدمهم يف العلوم والصناعات )(األوروبيني

ونـالوا مـن نفـوذ الكلمـة يف غـري ، حىت هابتهم األمم واسـتولوا علـى ممالـك كثـرية خارجـة عـن قسـم أوروبـا
وصـــاروا يف التصـــرفات الدينيـــة قـــدوة لغـــريهم. ومـــا ذلـــك إال بـــإجراء القـــوانني ، ممـــالكهم مـــا هـــو مشـــاهد

  . )18(»اليت مدارها على ما تقتضيه احلرية..، السياسية
يعـزو تقـدم الغـرب ، فهـو كمـا جـاء يف كتابـه، خـري الـدين التونسـي علـى مفارقـة واضـحة انطوى تصور

كمــــا لــــو كــــان املســــلمون يســــتعيدون ،  مــــن األنــــدلس وغريهــــا إىل احلضــــارة اإلســــالمية الــــيت وفــــدت إليــــه
م« الـذي ، اليت تطورت يف بلدان غري إسالمية. لكنـه نسـي أن مبـدأ االعـرتاف الثقـايف املتبـادل »حضار

ا تقـــوم واحـــتالهلم ، 1830وآيتـــه احـــتالل الفرنســـيني للجزائـــر املســـلمة عـــام ، عليـــه املثاقفـــة غائـــب متاًمـــ
  لتونس الحًقا. 
ر يف دعوتـه معـىن املثاقفـة، ويف الواقع  »فتنـة املنتصـر«بـل كـان يـدلل علـى ، فإن التونسي مل يكن يفّسـ
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اقفـة هـي حقيقـة االنتصـار. وهلـذا رأى معتقـًدا أن حقيقـة املث، يقّلد من انتصر عليـه »املهزوم«اليت جتعل 
، اليت تقبل باإلنسان يف ذاته، اليت تتعّني بوحدة املعرفة واألخالق، إىل املثاقفة وأغفل شروطها األساسية

  دون متييز وال فروق. 
هــو احلالــة  »مســتقبل الثقافــة يف مصــر«وكمــا جــاء يف كتابــه ، ورمبــا يكــون مشــروع طــه حســني الثقــايف

ايـة ، ا وسذاجةغلوًّ األكثر تطرًفا و  ا. فقد انطلق يف كتابـه الـذي وضـعه يف  فيما يتعلق باملثاقفة وعالقا
وحـــدة العقـــل اإلنســــاين الـــيت تســـاوي بـــني الشــــرقي  :ثالثينيـــات القـــرن املاضـــي مـــن مبــــادئ ثالثـــة: أوهلـــا

 املبـدأين ذلك أن البشر يتمتعـون بأقسـاط مـن العقـل متسـاوية. ويقـول ثـاين ؛وبني املسلم وغريه، والغريب
: يسـتطيع يف ، إذ الشـعب الـذي أضـاء بثقافتـه ثقافـة أخـرى يف زمـن تـارخيي حمـدد ؛»تبادلية الثقافات« بـ

وهـو مـا ، منـه يف التـاريخ واجلغرافيـا »قريبـة«خاصـة إن كانـت  »الثقافـة األخـرى«زمن الحق أن يستلهم 
وقوامه ، ا يف مصر. أما املبدأ الثالثاليت تضع مصر يف أوروبا وأوروب، »الثقافة املتوسطية«أفضى به إىل 

أن التقـدم ، وقبل أي شيء آخر الً فيقول بـ: وحدة املستقبل اإلنساين اليت تعين أوَّ ، تفاؤل مطلق السراح
ـــا ــ ، ســـيوّحد بـــني األمـــم مجيًع ه رأى يف الثقافـــة وأن املســـتقبل حاضـــنة كرميـــة ألمـــم متعـــددة متقدمـــة. وألنّـ

ا ومثـا ، »فرنسـا اليـوم«فقـد تـوّهم عميـد األدب العـريب أن مصـر املسـتقبل هـي  ،يف آن الً الفرنسية منوذًجـ
  ستأخذ بيد الشعوب إىل العلم واملعرفة واملساواة. »فرنسا اليوم«وأن 

يقـول أوهلمـا:  :أمـرين »فتنـة املنتصـر«أغفل الدكتور طه حسني كما غريه من املثقفني الذين وقعـوا يف 
ا متوســلة اإلمــالء واالجتثــاث يف آن. كــأن متلــي لغتهــا ومعايريهــا إن احلضــارة الغربيــة نشــرت ثقافتهــا غالبـًـ 

وآيـة  .الشـعوب وأن تسـعى إىل اجتثـاث اجلـذور التارخييـة لثقافـات هـذه، الثقافية على الشـعوب األخـرى
، املغرب العريب إبان االحتالل الفرنسي. ويرتبط األمر الثاين بشروط التلقـي واالسـتجابة »فـَْرَنَسة«ذلك 

، دون عســـف أو إكـــراه، إذا تفاعلـــت معهـــاِإالَّ يع ثقافـــة معينـــة أن تتفاعـــل مـــع ثقافـــة أخـــرى فـــال تســـتط
فقـد رسـم الشـرقي يف لغـة كرومـر وبلفـور «وعثرت لديها على ما حتتاجه وتقتنع به. يقول إدوارد سعيد: 

(كمـــــا يف املـــــنهج  شـــــيء يدرســـــه اإلنســـــان ويصـــــوره، )بأنـــــه شـــــيء حيكمـــــه اإلنســـــان (كمـــــا يف احملكمـــــة
شــيء توضــيحي (كمــا يف كتيــب مــن ، )شــيء ينّظمــه اإلنســان (كمــا يف املدرســة أو الســجن، )راســيالد

. ينـدد )19(». املالحظة هنا أن يف كل حالة الشرقي حمتوى ومصور من خالل أطر مهيمنة)علم احليوان
 شــيء أو إىل، وبتحويـل الشـرقي امللغـى إىل موضـوع للدراسـة، سـعيد بإلغـاء الغـريب لغـريه عـن طريـق القـوة
فـال حـق لـه يف ، شـيء بـني أشـياء دراسـية أخـرى - أي الشـرقي- ُيعاين وُيدرس كاألشياء األخرى. وألنه 

ومتـتهن لغتـه إىل درجـة جعـل مـن اللغـة العربيـة الفصـحى يف زمـن ، فتعطى أرضه لغريه، االقرتاح واالختيار
تســـــتجيب ، »ة عاميـــــةلغـــــ«وينبغـــــي االستعاضـــــة عنهـــــا بــــــ، تعانـــــد العقـــــل واملنطـــــق، »لغـــــة نافلـــــة«بلفـــــور 
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يف التصـــور الغـــريب املتســـلط هـــي اللغـــة اإلجنليزيـــة يف ، »لغـــة احليـــاة«. وهكـــذا تصـــبح »ملتطلبـــات احليـــاة«
ذلـك أن اللغـة العربيـة  ؛وجـه أساسـي مـن وجـوه هويتـه واللغـة العربيـة العاميـة الـيت جتـرد املسـلم مـن، مصر

يف شـــروط التســـامح ، علّـــم لغـــة أجنبيـــةالفصـــحى هـــي لغـــة القـــرآن الكـــرمي. ميكـــن القـــول هنـــا: إن كـــان ت
فإن الذهاب إىل لغة أجنبية ، إشارة إىل ارتقاء معريف وتوطيد للهوية الثقافية الوطنية، واالعرتاف املتبادل

يف شروط مغايرة إشارة إىل إضعاف اهلوية ومتكني اإلحلاق الثقايف. فهناك فرق بـني تعّلـم اإلجنليزيـة اليـوم 
ـــم ،  وبـــني تعلمهـــا علـــى حســـاب اللغـــة العربيـــة، ح علـــى العـــاملمـــن أجـــل املعرفـــة واالنفتـــا  كمـــا لـــو كـــان تعّل

واالكتفاء باللغة العربية إشارة إىل فئات اجتماعية أخـرى ، »متعوملة«اإلجنليزية إشارة إىل خنبة اجتماعية 
  . »متدنًا«ا وأقل أقل حظًّ 

مكرهــة علــى اختيارهــا وال  غــري، يف مهــاد: االختيــار احلــر الــذي متارســه شــعوب حــرة يــدور األمــر كلــه
فال ، ذلك أن اإلكراه يستولد النزاع والتنابذ. فاالختيار احلر تعبري موضوعي عن االختالف ؛مساقة إليه

 )ل (بكسـر البـاءمثلمـا أن اإلكـراه تعبـري عـن إلغـاء االخـتالف واملختلـف. فمسـتقبِ ، اختيار بـال اخـتالف
إن وقع على عنصر مشـرتك حيـاور  :أي، ى ما كان يتوقعهإن عثر فيها عل، الرسالة الثقافية يتفاعل معها

  به الرسالة وحتاوره به. فإن انعدم احليز املشرتك أمهل الرسالة. 
ه إىل الغــــازي  ــــا يف هــــذه احلالــــة إن كــــان بعــــض القبائــــل اإلفريقيــــة يضــــع القنــــاع وهــــو يتوّجــــ لــــيس غريًب

زه. فالوجـه ينفـتح علـى الوجـوه األخـرى كما لو كان القناع يعلن عن انفصال ال سبيل إىل جتاو ،  األجنيب
مكتفًيا ببـديل جامـد يتحـدث عنـه هـو: ، وحيتجب إن غابت هذه الشروط، يف الشروط العادية والسوية

  القناع. 
  المثاقفة والمنظومة األخالقية: - 4

، وال جيـب جتـاوزه، معطى موضـوعًيا ال ميكـن جتـاوزه - اختالف اهلويات الثقافية :أي- تشّكل املغايرة 
نــه أثــر مــن آثــار التــاريخ ومــرآة ألزمنتــه املختلفــة. فلكــل حضــارة مــن احلضــارات اإلنســانية هويــة خاصــة أل
ا وتصـورات، بعيدة وعميقة اجلذور، ا ا الوطنيـة ، متلـي علـى الشـعوب عـادات وقيًمـ تـؤّمن هلـا شخصـيا

  املختلفة. 
فـإن ماضـي الشـعوب ، نسـيونكمـا يقـول الشـعراء الروما،  ومثلما أن الطفل والد الرجل الـذي سـيكونه

ذا املاضي يفضي إىل دمار  ؛وجودها هو ضمان   مًعا.  »الطفل والرجل«ذلك أن العبث 
ـا، فإن القضـايا الـيت تثريهـا املثاقفـة، وعلى هذا بـل عـن املوقـف النظـري ، ال تصـدر عـن املغـايرة يف ذا
ـا، والعملــي منهــا يــه املنفعــة بفلســفة التفــاوت يف أحيــان ومتتــزج ف، الــذي ختــالط فيــه املعرفــة املنفعــة أحيانًـ

  أخرى. 
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ا ، .. مبــــدأ اهلويــــة«: »الثقافــــة واإلمربياليــــة« يقــــول إدوارد ســــعيد يف كتابــــه وهــــو مبــــدأ ســــكوين أساًســــ
يشـــكل لبـــاب الفكـــر الثقـــايف خـــالل العهـــد اإلمربيـــايل. إن الفكـــرة الوحيـــدة الـــيت مل يكـــد ميســـها التغـــري 

هـي  »آخـريهم«نتظـام قبـل نصـف ألـف مـن الـزمن بـني األوروبيـني وعرب التبادالت اليت بـدأت با، إطالًقا
ــا«أن مثــة شــيًئا  ا، »هــم«وشــيًئا هــو  »حنــن«هــو  »جوهرانًي ، مبــّني لذاتــه، جلــي، وكــل منهمــا مســتقر متاًمــ

ــا«وشــاهد علــى ذاتــه بشــكل حصــني منيــع. وهــو انقســام يعــود  كمــا ناقشــته يف االستشــراق إىل ،  »تارخيًي
فإنـه مـع حلـول القـرن ، »اهلويـة«ا كان من ابتكر هذا النـوع مـن فكـر لكن أيًّ  .ابرةالفكر اليوناين عن الرب 

إضــافة إىل تلــك الثقافــات الــيت كانــت ، التاســع عشــر كــان قــد أصــبح العالمــة املــائزة للثقافــات اإلمربياليــة
  . )20( »تسعى إىل مقاومة التطاوالت العدوانية األوروبية عليها

 »األورويب«الــيت تضــع ، عــام »نصــف ألــف«وعمرهــا ، األوروبيــة »تفلســفة التفــاو «يشــري ســعيد إىل 
م العــامل إىل ، »الرببــري«فــوق  قســمة ثابتــة مســتقرة ال تقبــل التبــّدل التغــّري. أكثــر  »هــم«و »حنــن«وتقّســ

يشــرح املغــايرة يف التصــور األورويب بوســائل ، مــن ذلــك: إن اإلحالــة علــى القــرن التاســع عشــر ومــا ســبقه
  والتصّرف حبقوقه.  »اآلخر«يف إخضاع  »اإلنسان املتفوق«حبق  :أي، القهراملنفعة والتفوق و 

تطـــرح املثاقفـــة بـــاملعىن األخالقـــي النبيـــل موضـــوع الكـــل اإلنســـاين املنســـجم الـــذي يتشـــّكل مـــن أجـــزاء 
، األخالقـــي للعـــامل حمصـــلة ألجـــزاء متعايشـــة- متعـــددة متســـاوية. كـــأن الكـــل اإلنســـاين يف التصـــور الثقـــايف

يشـــاركه احلقـــوق ، يتطـــور مـــع غـــريه ويتقـــدم معـــه، مـــا مصـــلحته وهـــو حيقـــق مصـــلحة غـــريهحيقـــق كـــل منه
  وينأى عن معايري التفاوت والغلبة والتحطيم. ، والواجبات

ّول املثاقفــة إىل رغبــة نبيلــة غــري متحققــة ، املغلــق »املتفــوق«تقــوم يف الفكــر ، واملســألة الشــائكة الــيت ُحتــ
الـــذي يشـــري إليـــه ، ذلـــك أن املاضـــي األورويب القريـــب ؛»الرببـــري«و »اليونـــاين«الـــذي اطمـــأن إىل ثنائيـــة 

، املسـلم، يف الوعي والالوعي واللغة والثقافة واألحكـام اجلـاهزة عـن: الرتكـي الً ال يزال ماث، إدوارد سعيد
فإن املثاقفة املرغوبة لن تعثر على حلوهلا املوافقـة عـن طريـق املعرفـة واالنفتـاح ، .. وبسبب ذلك، الرببري

ومثقلــة بإيــديولوجيات ، املعرفــة حماصــرة باألحكــام الزائفــة اجلــاهزة ألن هــذه ؛فقــط »تــاريخ اآلخــر«لــى ع
  يتعايش فيها العنصري والديين والثقايف ومركزية أوروبية متجددة احلضور. ، متعددة

هـو فـإن نقـيض املثاقفـة ، إذا كانت املثاقفة هي الكـل اإلنسـاين املنسـجم الـذي تكّونـه أجـزاء متسـاوية
فـوق األجـزاء وال حيتـاج إليهـا.  »الً كـ«ويعـّني ذاتـه ، الذي يقّوض الثقافات الوطنية »االحتكار الثقايف«

ينفـي  ، جديـًدا مـع األخـالق الً أو تعـام، فـإّن َحتّقـق املثاقفـة يسـتلزم منظومـة أخالقيـة جديـدة، ذا املعـىن
  اليت تنقض املثاقفة وتقوض أجزاءها.  »أخالق الَغَلبة«كلًيا 
ــــدة االرتقــــاء حبــــس باملســــؤولية اإلنســــانيةو  ــــة اجلدي ــــر ، املقصــــود باملنظومــــة األخالقي الــــيت تقضــــي بتحري
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لـــه ، والنظـــر إليـــه كإنســـان مشـــخص يف شـــروطه املشخصـــة، مـــن صـــورته اإليديولوجيـــة املتوارثـــة »اآلخـــر«
رح واالنتظــار وقوامهــا اخلـوف والفــ، معاناتـه ويأســه وبؤسـه وتفاؤلــه. فــاالقرتاب مـن وجــوه الـروح اإلنســانية

مبا يوافق مصـاحل  - غالًبا- الذي مت اخرتاعه  »اآلخر«هو السبيل األفضل للتعرف الفعلي على  ؛واألسى
  عارضة أو مستمرة. 

حيكـم أحـدمها  :بني شـكلني مـن األخـالق )1804 – 1724لقد مّيز الفيلسوف األملاين كانت (
  نسانية ككل. وينظم ثانيهما احلياة اإل، عالقة اإلنسان بغريه من البشر

إذ اإلنســان جــدير بــاالحرتام ألنــه  ؛تؤســس األخــالق األوىل عالقــة اإلنســان بغــريه علــى مبــدأ االحــرتام
يتـوزع فيهـا االحـرتام املتبـادل علـى ، وتؤسس األخالق الثانية احلياة اإلنسانية علـى مبـادئ كونيـة، إنسان

وتقـدم ، لى اسـتمرارية النـوع البشـريتؤّمن احلفاظ ع، إن حتققت، . وهذه األخالق)21(شعوب متساوية
كمـــا ،  ال خيتـــزل إىل غـــريه الً لـــه أســـباب النمـــو واالزدهـــار. فـــاحرتام اإلنســـان واالعـــرتاف بـــه وجـــوًدا مســـتق

، ومتكــأ الزم لتطـور شخصـيته وتفتحهــا، احـرتام الشـعوب املتبــادل شـرط الحـرتام اإلنســان لذاتـه ولآلخـر
ويشــــعره ، يــــنهض بــــه »اآلخــــر«قــــرتاح. إن االعــــرتاف بـــــومرجــــع أساســــي ميّكنــــه مــــن الــــرفض والقبــــول واال

ـــا، مبســـؤوليته إزاء الغـــري وبضـــرورة حتملهـــا ألن قيمـــة االعـــرتاف مـــن  ؛ويعطـــي اعرتافـــه بغـــريه مضـــمونًا إجيابًي
  قيمة املرجع الذي جاء منه. 

ـ  :أي ؛مــن حيــث هــو علــى اعــرتاف حبقــه يف القــرار واملشــاركة واملبــادرة، »اآلخــر«ينطــوي االعــرتاف بــ
ـا. ولعـل جـدل الفعـل واالنفعـالا ويته الفاعلة اليت تفعـل بغريهـا مـن اهلويـات املغـايرة وتنفعـل  ،  عرتاف 

 الً علــى املســتوى اإلنســاين الــذي ينســج كــ، كمــا تقــّرره املثاقفــة الســوية هــو يف أســاس التعدديــة الثقافيــة
  ائل. منفتًحا على أفق إنساين متف، اإلمكانيات خصبَ ، العناصر ثقافًيا متآزرَ 

تبّشر املثاقفة السوية بالسلم العـاملي وتنفـي ، فبقدر ما يفضي اغتصاب الثقافات إىل الصراع واملنازعة
  احلروب. 

تقــول بعــض االجتهــادات يف نظريــة الروايــة: تســتطيع الشخصــية الروائيــة يف التصــور احلــواري أن تعلّــم 
والقـول: تسـتطيع الشـعوب إن تثاقفـت أن ، الروائي الذي أوجـدها. ميكـن نقـل التصـّور إىل جمـال املثاقفـة

  وأن تتعلم منه يف آن. ، تعّلم التاريخ الواسع الذي جاءت منه
****************  
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  خطاب االستشراق
  *حممد شاهني

)1(  
فـــإن تـــاريخ هـــذه ، إذا كـــان االستشـــراق يعـــين يف أوســـع عمومياتـــه العالقـــة أو املواجهـــة بـــني الشـــرق والغـــرب

والـيت ، كانت بدايتها تلك املعركة التارخيية اليت احنسر فيهـا املـد اإلسـالمي غربـا  املواجهة يرجع إىل قرون مضت
م. مـــاذا لـــو امتـــد الفـــتح اإلســـالمي بعـــد بـــالط ءامـــا زالـــت تثـــري اجلـــدل بـــني املـــؤرخني علـــى اخـــتالف انتمـــا

قت مرعبـة رمبا تكون لو حتق، الشهداء؟ سؤال هامليت ال ميكن أن يكون اجلواب عليه خاليا من عدة فرضيات
  لآلخر. 

ليس ألنه أول من ، هو بداية شرعية ومشروعة 1979الذي ظهر عام  »االستشراق«كتاب إدوارد سعيد 
ــا ، بــل ألنــه أول مــن مل مشلــه يف الشــتات وجعــل منــه أطروحــة داعمــة ومدعومــة ؛حتــدث عــن االستشــراق خطا

ـا جبـرأة وشـجاعة  وال خيفـى علينـا  .وذكـاء العـامل الباحـثالتعمق يف طبيعة هذه العالقة وعرض طرقهـا ومكونا
وحنن نعلم أن الكتاب أصبح حجـر ، ما أحدثه الكتاب من نقلة نوعية يف ميادين خمتلفة من البحث والدراسة

الزاويـــة يف كـــل دراســـة هلـــا عالقـــة باالستشـــراق. وبعـــد مضـــي ثـــالث ســـنوات مـــن ظهـــور الكتـــاب التقيـــت مـــع 
 a-trouble» «هــــذا كتــــاب أثــــار مشــــكالت« صــــاحب الكتــــاب وقــــدم يل نســــخة منــــه كتــــب عليهــــا

making book«ولكنــه يعلــم أن الكتـاب أثــار ومــا زال يثــري ، . طبعـا قــال هــذا مـن قبيــل تواضــع العلمـاء
م.    جدال لدى الدارسني والقراء مبختلف هويا

مـا   فمقولـة إدوارد سـعيد الرئيسـية هـي أن معظـم، ال بد يف هذا السياق أن نقدم عرضـا مـوجزا عـن املوضـوع
ا تعكس الشـرق مصـادفة، كتبه الغرب عن الشرق يف غالبيته صورة ومهية خمتلقة ذا فإ أو عرضـا ال أكثـر. ، و

، تتكــون هــذه الصــورة مــن جمموعــة مــن التصــنيفات والتنميطــات الــيت تظهــر صــورة الشــرق مــن زاويــة فهــم غــريب
 .رة الشـــرق هـــذه جامـــدةصـــورة افرتضـــت أن الشـــرق أي شـــيء غـــري أورويب. وعـــالوة علـــى ذلـــك فصـــو  :وهـــي

أن الشـــرق يف نظـــر أولئـــك املستشـــرقني لـــيس قـــوة يف  :أي، والشـــرق فيهـــا لـــيس شـــاذا فقـــط بـــل هـــو غـــري متغـــري
ولــيس واقعــا ختضــع صــورته لوصــف واقعــي أو حــىت لواقــع ، مثــل مــا هــي احلــال عنــد ســائر اخللــق، الطبيعــة ومنهــا

   من عقول وأقالم املستشرقني املذكورين. وليس هو كيان يف هذا الوجود بقدر ما هو نتاج ثقايف، مشوه
الـــيت تظهـــر علـــى غـــالف الطبعـــة ، )Gerome )1824-1904ومتثـــل الصـــورة الزيتيـــة للفنـــان الفرنســـي 

ـــدف إىل إثـــارة ، كاريكاترييـــة متســـخ إنســـانية الشـــرقي،  وهـــي نظـــرة ســـوقية، األوىل طبيعـــة النظـــرة إىل الشـــرق إذ 
وحقيقة األمـر ويف النهايـة تكـون تشـويها ألي واقـع ميـس ، ورة الواقعاالنتباه احلسي املسطح الذي ينأى عن ص

  حياة الشرق. 
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والنتيجة أن الغرب أصـبح ميـارس مـن خـالل هـذه ، استشرق الغرب الشرق من خالل حقول املعرفة بالشرق
 علــى رعيــة شــرقية )املعرفــة قوتــه وهيمنتــه علــى الشــرق كــراع غــريب نشــط يعــرف ويســيطر (أو يســيطر ألنــه يعــرف

إذ يصـبح  ؛وهذا النشاط املعريف هو أسـوأ أنـواع االستشـراق .objectوالشرق  Subject مستكينة: الغرب
ليوجهـــه ، االستشـــراق وظيفـــة يســـتخدمها اآلخـــرون كعدســـة أو كرتكيـــب مـــن خاللـــه يـــرى الغـــرب شـــرقه تارخييـــا

  ويسيطر عليه بالطريقة اليت يراها مناسبة له. 
لقـد صـاغ املستشـرقون  .ة يف التـأثري فهـي اخليـالـشراق اليت تتمتع بقيمـة هائلـالركيزة اهلامة األخرى لالست أما

ـا متثيـل أو انعكـاس خفـي للواقـع وكـان هلـذه املمارسـة أكـرب  .صـورة الشـرق خبيـال جعـل هـذه الصـورة تبـدو وكأ
  األثر يف تسويق االستشراق من خالل مصداقية اخليال املعهود. 

ويف أغلــب األحيــان  .ومــن مث يصــدق الصــورة، نــا يقــع حتــت تــأثري اخليــالفالــذي يقــرأ مــا كتبــه املستشــرقون ع
ا متثل الواقع وتعكسه ـذا يبـدع املستشـرقون صـورة تبـدو ماثلـة أو ممثلـة لواقـع هـو يف حقيقـة ، ينظر إليها وكأ و

ما متالزمان وغري منفصلني. ، األمر ليس كذلك   وهكذا يصبح التمثيل والواقع وكأ
، ســـعيد قـــد اســـتطاع مبهـــارة فائقـــة كشـــف النقـــاب عـــن الصـــورة االستشـــراقية بطريقـــة علميـــةوإذا كـــان إدوارد 

 »موســـم اهلجـــرة إىل الشـــمال«فقـــد قـــدم الطيـــب صـــاحل يف  ؛الســـتغالل املستشـــرقني للخيـــال، توثيقيـــة، حتليليـــة
رد سـعيد ولـو كـان يف خطـة إدوا، ولكن باجتاه معاكس لتصور الغرب للشرق وتصويره الزائف، صورة فنية رائعة

مــثال أن يضــمن كتابــه ردا علــى اآلخــر حلظــي موســم اهلجــرة وصــاحبها باهتمــام شــديد يف خطــاب االستشــراق 
  ال على الرد عليه. ، ولكن الرتكيز كان منصبا على االستشراق، عند إدوارد سعيد

يعـــد ل رد فـــين علـــى عالقـــة املواجهـــة بـــني الشـــرق والغـــرب مثـــل مـــا أوّ  »موســـم اهلجـــرة إىل الشـــمال«وتعـــد 
ولكثـرة مــا كتــب عــن هــذا العمــل الفــين الرائــد ، فكالمهــا يكمــل اآلخــر، االستشـراق أول رد علــى هــذه املواجهــة

  ولكن ال بد من مالحظة موجزة يتطلبها سياق احلديث عن املوضوع. ، فلن أكرر ما قيل يف مناقبه
قـوم مصـطفى سـعيد بطـل الروايـة وي، قضية املواجهة أو عالقة املواجهـة، تقوم الرواية مبسرحة القضية الكربى

، »لقــد جئــتكم غازيــا«بتمثيــل الــدور كــامال مــن أجــل الكشــف عــن طبيعــة املواجهــة. يقــول مصــطفى ســعيد: 
إن «يقـول: ُمثَّ ، مبعىن أنه يقلب الدور التارخيي لريى إذا كانت النظرة إليه كعريب ستتغري عما اعتاد عليه الغرب

الـيت تـرد يف مقولـة إدوارد سـعيد فيمـا يتعلـق بالصـورة ، قضـية برمتهـاوهو قـول يلخـص أبعـاد ال، »عطيل أكذوبة
اخليالية الومهية لدى الغرب عن الشرق. وقد تنبه إدوارد سعيد إىل الصورة الرمزية لعطيل قبل ظهور االستشراق 

يف مقالــة نشــرت بالعربيــة تتضــمن عمــق االلتــزام اجلــاد بالقضــايا املصــريية.  1972حيــث كتــب عــام ، بســنوات
لكـن ثقـة عطيـل يف بسـالته «ه: ـيعلق إدوارد سعيد يف هذه املقالة على عطيل وياغو يف مسرحية شكسبري بقول

ـــاغو عالقـــة مقصـــودة بســـانتياغو ، جعلتـــه بعيـــدا عـــن الشـــك غـــري أن يـــاغو مســـاعده كـــان أدرى بـــه. والســـم ي
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ومن هنا ، تها ضد املغاربةشفيع الكنيسة الكاثوليكية اإلنسانية يف معارك التحرر اليت خاض )(القديس جيمس
  قاتل املغاربة.  :أي ؛لقب سنتياغو

عطيـل قـائم توبغضـه ل، ياغو شكسبري شرير مادي بكل معىن الكلمة فكل املفاهيم يف نظـره حمـض جتريـدات
عالقة النساء اإلجنليزيات  .)1(»على االحتقار واحلسد والعداوة العنصرية. هكذا أفسد حب املغريب لدسدمونة

رس إىل مــس هامونــد يف موســـم اهلجــرة هــي عالقـــة بشــخص ومهــي ال وجـــود لــه يف واقــع األمـــر. مــن جــني مـــو 
ال أبلـغ متثيـل يف العالقـة اجلنونيـة ثَّ وهـو شخصـية حوهلـا الغـرب ُممَـ، مصطفى سعيد من صنع خيال تلـك النسـاء

وبعد حضـوره إىل  بتلك النساء إىل شخصية ومهية ال واقع لوجودها خارج الصورة اليت رمست له يف الغرب قبل
  الغرب. 

والـذي يولـد الصــراع بداخلـه هــو  .مصـطفى سـعيد فقــط هـو الـذي يعــي ذاتـه وهويتــه أثنـاء وجـوده يف الغــرب
وهـي اهلويـة ، ية رومانسـيةه هوِ نَ نحْ ومنحه هوية ليست هويته. النساء ميَ ، هذا الوعي الذي يقابله اآلخر بإنكاره

أستاذ مصـطفى سـعيد  .ية شخص غري موجودوهي هوِ ، األحيان املعهودة اليت منحها الغرب للشرق يف أغلب
ويأســى عليــه ألنــه مل يغتــنم فرصــة وجــوده يف ، فوســرت كــني مينحــه هويــة املســتعمر الفوقيــة -يف اكســفورد جــون

  ويشعر أستاذه وكأن مشروع إقامته يف بريطانيا قد فشل. ، بريطانيا ويصبح مثل اآلخر يف سلوكه
، ة ملوسـم اهلجـرة إىل الشـمال ال بـد وأن تشـمل منظـور االستشـراق إلدوارد سـعيدويف اعتقادي أن خري قراء

   .والرواية يف الوقت ذاته ال ميكن إال أن تكون داعمة هلذا املنظور وحمركة له
)2(  

وذلـــك ردا علـــى تشـــويه فنيـــة اخليـــال واســـتغالل ، وإذا كـــان الطيـــب صـــاحل قـــد اســـتثمر اخليـــال خـــري اســـتثمار
إدوارد سعيد بالتعبري عن ممارسات االستعمار وأساليبه بطرق عمليـة حبثيـة مدروسـة واسـتعان  فقد قام، مجالياته

  ميشيل فوكو.  :ومن أبرزهم، يف حجته بعدد من املفكرين الغربيني
 disciplinary societyيقــوم جــدل فوكــو علــى أن اجملتمــع احلاضــر الــذي نعــيش فيــه جمتمــع مــنظم 

فكـل » regulation«بـل االسـتكانة إىل التنظـيم » force«ة القـوة ميارس وظائفه ليس مـن خـالل ممارسـ
فـــرد يعـــيش داخـــل جمموعـــة يعـــرف مكانتـــه فيهـــا ووظيفتـــه ومســـامهته. وتســـري حيـــاة الفـــرد داخـــل اجملموعـــة وفقـــا 

الذي يدفع الفرد بوظيفة مناهضة لغـريه كمـا هـي احلـال بـني  )لطريقة مزدوجة أشبه بالنظام العشري (أو املزدوج
بــني املعــافني واملرضــى وهكــذا. مثــل هــذا التنظــيم خيلــق يف الفــرد ، بــني العــاديني والشــاذين، ء واملرضــىاألصــحا

ويف النهاية يسري طبقا هلذا النظام داخـل اجملتمـع. ويصـر فوكـو أن هـذا التنظـيم ال يعـين أن ، نظاما خاصا بذاته
ن الفـرد يفـربك نفسـه إبـل ، ال هـذا اإليقـاعأو يبـرت مجـ، النظام االجتماعي يقمع الفرد أو يغـري مـن إيقـاع حياتـه

  بعناية داخل جمتمعه. 
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مـن تنظـيم املدينـة الـذي يعـود أصـله إىل  :األوىل :ويقدم فوكو حادثتني تارخييتني موضحا هذه الفربكة املتقنـة
ايــة القــرن الســابع عشــر م فقــد تعــني علــى كــل فــرد يف املدينــة املصــابة بالطــاعون أن يلــز ، انتشــار الطــاعون يف 

وأن يقدم بنفسه تقريرا صحيحا عن حالتـه الصـحية. وهكـذا انـتظم الفصـل بـني املرضـى ، مكانا معينا ال يربحه
وكــــأن املدينــــة أصــــبحت تعــــيش حيــــاة املدينــــة ، واألصـــحاء يف املدينــــة علــــى أســــاس تنظــــيم فــــردي ال اجتمــــاعي

ا بنفسها.    الفاضلة اليت تسري أمور حيا
معمــار ســجن بنثــام يف القــرن التاســع عشــر الــذي وفــق بــني تقنيــة الســلطة فهــو  :أمــا احلــدث التــارخيي اآلخــر

وكفاءة املعمار املتطور والذي كان سببا يف تطوير نظام السجون. يتكون السجن املذكور من برج مراقبـة حتـيط 
لكنها مجيعا على مـرأى مـن ، وكل واحدة منفصلة عن األخرى، به جمموعة من الزنازين كل منها خمصصة لفرد

ويف الوقــت ذاتــه ال يســتطيع مــن يف الزنــازين أن يتأكــد مــن وجــود مراقــب يف الــربج. ويصــف فوكــو هــذا . لــربجا
مراقــب أَنَّــُه فهــي تولــد يف الفــرد شــعورا  »وةـبالوظيفــة األوتوماتيكيــة للقــ«التنظــيم الــذي يوفــق بــني هــذه األدوار 

إذ  ؛فـــراد يف ســـلوكهم بعـــد فـــرتة مـــن الـــزمنم األـذا ينتظــــباســـتمرار بغـــض النظـــر عمـــا إذا كـــان مراقبـــا فعـــال. هكـــ
ارس ـة إىل نظـام فعلي خـارجي ميــم دون حاجـبأنفسه مـة على أنفسهـع ميارسون السلطـجيدون أنفسهم يف وض

 A real subjection is" انيكي مـن رحـم عالقـة ومهيـة.ـد خضـوع حقيقـي ميكــا يولــعلـيهم. ومـن هنـ

born mechanically from a fictitions relation"  
ويهدف فوكو من الرتكيز على هذين احلدثني كمثالني ينطلق منهما إىل التأكيد على مضامني عامـة تصـف 

، »ميكانيكيـة السـلطة«علـى حـد قـول فوكـو  ِإنـَّهُ بـل  ؛وظيفة اجملتمع بشكل عام. فسـجن بنثـام لـيس جمـرد بنـاء
وهـذه ، "mechanism of power reduced to ideal form" وهي تتقلص إىل وضـع مثـايل

إذ يصـبح هـذا ، وال تعـود هنالـك ضـرورة لوجـود جهـاز مركـزي، امليكانيكية تصبح اآلن غري فعالة بطبيعة احلـال
اجلهاز مستغال يف كل فرد يقوم بدوره بتبين مسؤوليته يف إخضاع نفسه بنفسه. ويصف فوكـو هـذه امليكانيكيـة 

ا هي اليت تفرز منط الفرد واجملتمع الذي نعيش    . )2(فيه بأ
يعــّرف االستشــراق معتمــدا علــى مــا وجــده مفيــدا مــن وصــف أَنَّــُه يــذكر إدوارد ســعيد يف مقدمــة االستشــراق 

 The Archeology of »النظـام والعقـاب«و »حفريـة املعرفـة«لفكـرة اخلطـاب عنـد فوكـو كمـا تـرد يف 

Knowledge and Disciplins and punish.  
ل الــــذي يقــــوم حـــول فكــــرة االستشــــراق بـــدون فحــــص لالستشــــراق  ن اجلـــدإ :ويضـــيف إدوارد ســــعيد قــــائال

واســتطاعت مــن خاللــه أن ، ال ميكــن املــرء مــن فهــم النظــام اهلائــل الــذي نظمتــه احلضــارة األوروبيــة، كخطــاب
بـــــل وختـــــرج علينـــــا بصـــــورة فيهـــــا الســـــيناريو السياســـــي واالجتمـــــاعي واحلـــــزيب  ؛تـــــدير دفـــــة اهليمنـــــة علـــــى اآلخـــــر

  . )3(اخليايل خالل فرتة ما بعد التنويرواأليديولوجي والعلمي و 
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إننــا عنــدما نتحــدث عــن شــيء فــال  :وعــودة إىل فوكــو. يقــول فوكــو يف املــرجعني اللــذين ذكرمهــا إدوارد ســعيد
إذ  ؛كما أن تعاملنا مع احلقيقة من خالل العقل الظاهري ال يعين أننا نكون قريبني منهـا،  يعين هذا أننا نفهمه

وكـل مـا تصـل إليـه مـن أسـرار عـن هـذه احلقيقـة ال تكـون أكثـر ، يف أعمـاق الالوعـيإن هنالك حقيقة مدفونة 
، من إشارات لتلك احلقيقة الكامنة يف األعماق. من هنا حتتاج املعرفة إىل تنقيب عنها كما يشـري عنـوان كتابـه

  واخلطاب هو الوسيلة إىل ذلك. 
أي أن  ، كالمــا وأصــبح علــى يديــه خطابــاوميكــن القــول هنــا إن موضــوع االستشــراق قبــل إدوارد ســعيد كــان  

كتـــاب االستشـــراق يشـــكل مفصـــال يف تـــاريخ البحـــث. وبـــنفس الطريقـــة ميكـــن أن نقـــول إن موســـم اهلجـــرة إىل 
إذ إن مـا سـبقها مـن روايـات تعـد حـديثا عـن املواجهـة  ؛الشمال كانت منعطفا رئيسـيا يف ميـدان الروايـة العربيـة

للكاتـب توفيـق احلكـيم يبـدأ حمسـن مبقابلـة الغـرب برومانسـية  »رقعصـفور مـن الشـ«بني الغرب والشرق. ففـي 
ويرحــل عــن الغــرب إىل داخــل نفســه منكمشــا منطويــا عليهــا إىل أن يلتقــي برجــل ، يغــرق فيهــا حمســن إىل األبــد

  العلم الروسي فيبوح له بروحانية الشرق اليت يرى فيها تعويضا عن فشله يف مواجهة الغرب وماديته. 
إذ يــدرك إمساعيــل أن قنــديل الســيدة زينــب هــو  ؛للكاتــب حيــىي حقــي »قنــديل أم هاشــم« وكــذلك احلــال يف

  .اهلدى الذي ينتشل هذا الشرقي من الضياع
لكاتبها يوسف إدريس ال ختتلف كثريا عن تلك الروايتني. ورغم كل ما يف هذه الروايـات  »احلي الالتيين«و

تظـل بعيـدة عـن اخلطـاب اجلـاد ِإالَّ أَنـََّهـا ، ومانسـية عذبـةمن جاذبية تشـد القـارئ إليهـا خصوصـا ملـا فيهـا مـن ر 
  الذي يفضي بنا إىل خطاب املواجهة الذي محل مشعله إدوارد سعيد. 
وبفهمــه ســبل اســتخدام اخلطــاب عنــد ، وخطــاب فوكــو غــريب اســتطاع إدوارد ســعيد بثقافتــه الغربيــة الواســعة

ويـــرى كيـــف ، أن يلـــج إىل أعمـــاق االستشـــراق ؛)فوكـــو (الـــذي يعـــرتف بفضـــله يف موقـــع آخـــر مـــن االستشـــراق
اإلخضـاع «وما يصفه أحيانـا  »التوظيف امليكانيكي للقوة«استشرق الغرب الشرق من خالل ما يسميه فوكو 
   ».احلقيقي الذي تولده بطريقة ميكانيكية عالقة ومهية

ـا املرجعيـة الـيت مت دون أن يكـون هلـا ، ثلـهلقد صنع الغرب بذلك صورة جعل العامل بأكمله يصـدقها علـى أ
وأصبحت هذه الصورة تدخل يف نفس النظام العشري الذي ذكـره فوكـو: الشـرق يتصـف ، نصيب من الصحة

الشـرق  .ألنه ليس عاديا مثـل مـا هـو احلـال عنـد الغـرب ؛الشرق شاذ .ألنه ليس كالغرب العاقل ؛باجلنون مثال
  ألنه ليس كالغرب املعاىف وهكذا.  ؛مريض

يقول إدوارد سعيد: ، رد سعيد خطاب فوكو بطريقة ذكية تعتمد على خلفية وظروف الشرقوهنا يطور إدوا
ومــا دامــت  .ألنـه لــيس شـرقا ؛فــالغرب أيضـا علــى هـذا احلــال، ألنــه لـيس غربــا ؛مـا دام الشــرق علـى هــذا احلـال

ضــد أن وال يشــفع هلــا منطــق ال، صــورة الشــرق هــذه خياليــة ومهيــة فصــورة الغــرب ال ميكــن أن تكــون غــري ذلــك
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ا خيالية ومهية.  ا خمتلفة عن صورة الشرق على األقل يف تساويها معها يف كو   تكون صور
ومـن الواضــح أن إدوارد سـعيد قــد أخـذ مــن فوكــو إطـار اخلطــاب أو شـكله ولــيس حمتـواه وكــأن إدوارد ســعيد 

  ي حتما غري صحيحة. فه، وغري ممثلة للشرق، مبا أن الصورة اليت استشرقها املستشرقون غري واقعية :يقول
فهــذا يعـين خطابيــا أن الغـرب أيضــا لــيس  ، فعنـدما يبــني اخلطـاب أن الشــرق لـيس كمــا استشــرقه املستشـرقون

مثلهــا مثــل  )واحلصــيلة أن صــورة الغــرب عــن نفســه تصــبح خياليــة ومهيــة (أو كاذبــة، كمــا اســتغرب نفســه أصــال
نا باملعادلة اليت نشـأت منهـا صـورة االستشـراق الصورة اليت صنعها بنفسه عن الشرق. وأكثر من ذلك إذا أخذ

أن الفكـرة  :أي، فإن الغرب يصبح عكس العكـس ؛وأن الشرق عكس الغرب، وهي أن الغرب عكس الشرق
  أو الصورة اخليالية الومهية ترتد على صاحبها الغريب ما دام هو املصدر يف مجيع احلاالت. 

وهو أول كاتـب أعجـب بـه إدوارد سـعيد ، ي جوزيف كونرادللروائ »قلب الظالم«ويف لقطة سريعة يف رواية 
يبني الـراوي مبفارقـة عجيبـة كيـف أن الرجـل الغـريب الـذي محـل مشـعل احلضـارة إىل ، كما هو معروف،  وتأثر به

مــع أن رفاقــه مــن الســود ، الكونغــو ليضــع حــدا للهمجيــة هــو الــذي أكــل حلــم البشــر عنــدما مل جيــد مــا يأكلــه
ا عادة. الذي كانوا معه يف نف س القارب ونفس الظرف ضبطوا أنفسهم وأقلعوا عن هذه املمارسة اليت ميارسو

وبـني صـورة األفريقـي األسـود الومهيـة الـيت تكونـت ، وتربز هنا موازاة بني الصورة الومهية عن الشرق لدى الغـرب
  لدى الرجل األورويب األبيض من جهة أخرى. 

)3(  
قــام إدوارد ، ى مــا يقــرب مــن مخســة عشــر عامــا مضــت علــى ظهــورهولكثــرة مــا قيــل يف االستشــراق علــى مــد

ويف نفــس العــام نشــر إدوارد ســعيد ، 1995عــام  )Penguinســعيد بكتابــة ملحــق نشــرته الطبعــة الشــعبية (
هذا امللحق معدال بعض الشيء يف الصفحة األوىل من امللحق األديب لـ صحيفة التاميز. وبعد عام قام صبحي 

. وعنـوان املقـال الـذي نشـر يف امللحـق األديب »تعقيـب علـى االستشـراق«ق حتـت عنـوان حديدي برتمجـة امللحـ
 East«وباإلجنليزيـة ، »لـيس الشـرق شـرقا«يلخـص اخلطـاب بـالعمق والكثافـة الـيت تـؤدي الغـرض. العنـوان: 

isn,t East« ،زمنويــذكرنا هــذا العنــوان علــى التــو مبقولــة كبلــنج املعروفــة والــيت دوى صــيتها علــى مــدى الــ ،
الشـــرق شـــرق والغـــرب «وهــي بيـــت الشـــعر الـــذي يــردده النـــاس شـــرقا وغربـــا كــل مبنظـــوره املختلـــف. البيـــت هــو 

 East is East, and West is West and never the twain« »ولـن يلتقيـا، غـرب

shall meet«.  
عتقـاد الـذي ويف ذهنـه مقولـة تنـاهض خطيئـة هـذا اال، كمـا يقـول يف مقالـه،  كتب إدوارد سـعيد االستشـراق

يقـع كـل منهمـا يف جهـة جمـازا وفعـال ، يتضمن نظرة اسـتعمارية حمضـة تنطلـق مـن اإلميـان بوجـود عـاملني خمتلفـني
  ألنه ليس غربا ولن يكون كذلك.  ؛فالشرق شرق، بكل ما يف الكلمة من معىن
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ال ينكر إدوارد  خطاب إدوارد سعيد مبين على رفع احلصار عن التحرك بني احلدود وضرورة حماولة جتاوزها.
أو لنظـرة ، ولكنـه حيـاجج بشـدة أن يكـون اخلـالف وسـيلة لعـداء ؛سعيد وجـود االخـتالف بـني الشـرق والغـرب

  ومتد اآلخر بقدر السيطرة على الغري. ، تعمق معرفة اآلخر بغريه، فوقية مهيمنة
ضـــعف يتضـــح بـــني الطـــرف األقـــوى والطـــرف األ )contrastيالحـــظ إدوارد ســـعيد يف مقالـــه أن التبـــاين (

بالشــرق. ويضــرب مــثال باهلالــة الــيت حتــيط وصــف نــابليون  ىمــثال منــذ بدايــة املواجهــة األوروبيــة حــديثا ملــا يــدع
وتصــور بطريقــة منظمــة دخــول ، ملصــر والــيت تقــع يف جملــدات ضــخمة قــام بإعــدادها فريــق مــن العلمــاء البــارزين

مة يقـزم العمـل الفـردي البسـيط الـذي قـام مثـل هـذا الوصـف بكـل إمكاناتـه الضـخ، نابليون وجيوشه إىل مصـر
والــذي يصــف فيــه غــزو نــابليون ملصــر. وميكننــا أن ، بــه علــى ســبيل املثــال عبــد الــرمحن اجلــربيت يف ثالثــة جملــدات

ولكـن مـن ، نقول إن وصف نـابليون عمـل علمـي وموضـوعي يصـف وضـع مصـر يف بدايـة القـرن التاسـع عشـر
فـإن عمـل اجلـربيت جهـد فـرد ، ضـته االسـتعمارية. وباملقابـلوجهة نظر شخص قوي حياول وضـع مصـر حتـت قب

  دفع الثمن. 
بـل وجعلـه يتالشـى. وهلـذا يصـبح الشـرق حكـرا ، والنتيجة أن عمل نابليون الضخم صادر ما قام به اجلـربيت

  على وصف نابليون. 
ـة أزليـة بـني شـاهدة علـ )وبعبارة أخرى فبدال من أن تكون هذه الوثائق (وثيقة نابليون ووثيقـة اجلـربيت ى جما

ــا ســجالت لتجربــة تارخييــة ظهــرت منهــا جتــارب تارخييــة  ؛الغــرب والشــرق فمــن األجــدى أن ننظــر إليهــا علــى أ
أخــرى ســابقة والحقــة. وإنــه ملــن األجــدى أيضــا دراســة الــديناميات التارخييــة جملموعــة هــذه التجــارب بــدال مــن 

كمــا يعلــق إدوارد -. ولعــل هــذا هــو الســبب األول »النــزاع بــني الغــرب والشــرق«االخنــراط يف تنميطــات مثــل 
  الذي يؤدي إىل قراءة االستشراق على أنه عمل مناهض للغرب.  -سعيد

ــا غــري قابلــة للتغيــري. ومثــل هــذه الثنائيــة هــي  ومثــل هــذه القــراءة تكــون مبنيــة علــى ثنائيــة يفــرتض صــانعوها أ
يء عـن الظلـم الـذي أحـاط بـه مـن جـراء ممارسـات اليت أجازت االستشراق على أنه ارتقاء بصورة اإلسالم الـرب 

  . وهي يف نظر إدوارد سعيد قراءة ال تويف االستشراق حقه. )4(املستشرقني
ولكنــه يريــد أن ينبــه القــارئ إىل أبعــاد ، وال يعــين هــذا أن إدوارد ســعيد قــد غــري موقفــه اجتــاه اإلســالم والعروبــة

، وهـو جمـرد الـدفاع عـن العروبـة واإلسـالم، و علـى السـطحاخلطاب يف االستشراق اليت تفوق يف عمقها ما يطفـ
إذ عنـدها يتوجـه الرتكيـز علـى  ؛وذلك كي ال يصـبح االستشـراق تنميطـا آخـر مثـل تنمـيط املستشـرقني أنفسـهم

وأن الغرب غرب ظـامل. مثـل هـذا الـنمط هـو الوجـه ، وهو أن الشرق شرق مظلوم، وضع الشرق يف منط جامد
  االستشراق وهو منط الشرق اجلامد الذي ال يقبل التغيري. اآلخر للنمط الذي يفنده 

، إن الشرق ال هو يف صورة الغازي احملظوظة والـيت تـرد يف وصـف نـابليون ملصـر :يريد إدوارد سعيد أن يقول
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كالمها حيول الشرق إىل وثيقـة تارخييـة تشـهد علـى   ؛وال هي يف صورة الضحية األقل حظا كما يسجلها اجلربيت
، وجهــيت نظــر خمتلفتــني. ويتضــمن املقــال أن الشــرق لــيس حــدثا تارخييــا وال ســجال هلــذا احلــدث مــا حــدث مــن

بل هو جتربة تارخيية دينامية تسمو على حدث معني ، وباملثل فهو ليس ردة فعل حلدث وال سجال لردة الفعل
أوسـع وأعمـق مـن  يف زمن معني. ويعـين هـذا ضـمنيا أن االستشـراق يقـدم املسـلمني والعـرب يف صـورة منظورهـا

وعنــدما ال  .هــذا املنظــور هــو الســلطة الــيت تســتخدم املعرفــة مــن أجــل التســلط، املنظومــة التارخييــة أو الصــحفية
يكــون علــى درجــة عاليــة مــن ، وال بــزمن حمــدد لغــزو نــابليون ملصــر، يــرتبط هــذا املنظــور بشــعب أو بــدين معينــني

يعــم يف خطابــه أجــزاء خمتلفــة مــن جمتمعــات العــامل الــيت وهــذا مــا جعــل كتــاب االستشــراق  .الشــمولية والديناميــة
  وقع عليها الظلم يف فرتات خمتلفة من تارخيها. 

علـــى حـــد  »للمعـــذبني يف األرض«وحيـــاول إدوارد ســـعيد يف مقالـــه أن يوضـــح خطـــاب االستشـــراق بالنســـبة 
لكن إدوارد سـعيد ال ، صحيح أن االستشراق أصبح منطلقا يهتم برفع األصوات املكبوتة أو املستضعفة .قولـه

يريـــد للكتـــاب أن يقـــرأ بوصـــفه صـــرخة املظلـــومني يف وجـــه الظلـــم. ويقـــول إدوارد ســـعيد إن مثـــل هـــذه القـــراءة 
أن «وهي ، املنقوصة رمبا تعود إىل العبارة اليت يقتطفها ويضعها على صفحة الغالف الداخلية كشعار للكتاب

. ومل يســتخدم إدوارد ســعيد العبــارة )5(»يصــار إىل متثــيلهم البؤســاء ال يســتطيعون متثيــل أنفســهم وال بــد مــن أن
بــل يبــدو أن العبــارة اســتخدمت بطريقــة فيهــا كثــري مــن املفارقــة الــيت متــس ، لنصــرة اجلمــاهري وإنابــة نفســه عــنهم

اخلطــاب االستشــراقي: إن مــا يتضــمنه توضــيح إدوارد ســعيد هنــا هــو أن مثــل هــذه القــراءة هــي أيضــا تــدخل يف 
   .وأنه ال يكفي أن يسرتجع صوته الذي ضاع مع الزمن، أي أن املظلوم ليس جمرد صرخة ،باب التنميط

ولكنــه ال يريــد ، وال يعــين هــذا بــأي حالــة مــن األحــوال أن إدوارد ســعيد يتخلــى عــن التعــاطف مــع املظلــومني
 الــذي لــئال يــؤدي هــذا األمــر إىل نفــس التــأطري ؛أن يكــون أو يصــبح هــذا التعــاطف قضــية أو القضــية الكــربى

يعتربه إدوارد سعيد خارج االستشراق. بعبارة موجزة االستشراق خطاب يسمو بـاملظلومني (الـذين استضـعفهم 
وذلك برفع هوية التأطري عنهم وحماججة أسـاليب ومنـاهج وطـرق هـذا التـأطري  ؛حىت عن ظلمهم )املستشرقون

، التعـاطف معـه ال جيـوز أن يكـون هويـةاليت هي األساس يف تشكيل الصورة املشوهة. أي أن الشعور بـالظلم و 
ومن هنا فهو خارج عن خطاب االستشراق. أال ميكن أن نقول يف هذا السـياق إن شخصـية مصـطفى سـعيد 

ـــا تقـــع يف منظـــور خـــارج نطـــاق دائـــرة الســـحر  ؛يف موســـم اهلجـــرة إىل الشـــمال جتـــذبنا إليهـــا بشـــكل خـــاص أل
  الرومنتيكيتني؟ الرومانسي. وذلك مقارنة بشخصييت حمسن وإمساعيل 

)4(  
لـــه مسعـــة عامليـــة ، نـــه ملـــن قبيـــل اإلنصـــاف أن نتـــذكر وحنـــن نقـــرأ االستشـــراق أن إدوارد ســـعيد ناقـــد متمـــرسإو 

اسـتطاع إدوارد سـعيد أن يسـتوعب النظريـة النقديـة أو ، ومسامهة مرموقة يف جمال النظريـة النقديـة والنقـد األديب
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وأن ينقلهـا مـن خـالل النقـد األديب إىل نـص حياججـه ، كـان ودريـداالفكرية أو األدبية اليت من روادها فوكو وال 
  مستعينا بفكر النظرية وفلسفتها. هكذا فعل كبار النقاد واحملدثني الذي هو على رأس قائمتهم. 

بـل أصـبح يسـتند إىل فلسـفة وفكـر تطـور ، انطباعيـا، ذاتيـا، بالغيـا، مل يعد احلديث عن الـنص حـديثا عـابرا
م. وهكـذا فعـل تشومسـكي الـذي انتقـل مـن اهتمامـه حديثا على يد من ظـرين أكفـاء ال ميكـن جتاهـل مسـامها

وهكـذا أيضـا يفعـل تـري  .األول بالقواعد التحويلية إىل السياسة وشؤون الساعة الدولية وهو مثل إدوارد سعيد
ولـيس الـنص ، اويكشـف لنـا عـن مكنـون الـنص مـن خالهلـ، اجيلتون الناقـد األديب الـذي يفيـد كثـريا مـن النظريـة

  األديب فقط بل أي نص مكتوب. 
وهــي قــراءة ترتكــز علــى الفلســفة الغربيــة ، خطــاب إدوارد ســعيد يف االستشــراق إذن ينطلــق مــن قــراءة الــنص

وقبل أن يكتب االستشراق ، وخصوصا فلسفة الفينومينولوجيا. إدوارد سعيد قارئ نص واع ومتمرس يف قراءته
. يف األول اســتطاع إدوارد ســعيد »بــدايات« :واآلخــر، »الــنص والناقــد، العــامل« :أحــدمها :نينشــر كتــابني هــامّ 

أن ينري السـبيل إىل تنقيـب املعرفـة عنـد فوكـو وإىل تركيـب البنيويـة عنـد ليفـي اشـرتاوس واىل فلسـفة الكتابـة عنـد 
  دريدا. 
لغايــة واألســلوب نــذر إدوارد ســعيد نفســه بعــد الفــراغ منــه أن يبــدأ تطبيقــا عمليــا للهــدف وا »بــدايات«يف 

فكـان االستشـراق هـو امليـدان. سـعى إدوارد سـعيد يف كتاباتـه إىل االنطـالق مـن الـنص ، الذي يناقشه الكتـاب
ويرى إدوارد سـعيد أن اللغـة هـي الـيت تلـد العـامل وتبدعـه  .يف قراءة العامل وليس العكس وهذا هو بيت القصيد
  وتشكله من جديد وجتعله يف حالة دميومة مستمرة. 

ـــا حتصـــر نظامهـــا داخـــل اللغـــة نفســـها دون أن متـــر أو متتـــد  ؛كـــان إدوارد ســـعيد أول مـــن ختطـــى البنيويـــةو  أل
جبسورها إىل العـامل. صـحيح أن اللغـة نظـام معقـد داخـل اللغـة نفسـها ولكـن هـذا النظـام ال يعـيش يف فـراغ وال 

أن هـذا النظـام تغذيـه يف األصـل ، وقد تبعه أنصـار كثـر علـى هـذا التأكيـد، ينطلق من فراغ. يؤكد إدوارد سعيد
وهــذه التغذيــة ترجــع بــدورها إىل اجملتمــع. مــن هنــا كــان إدوارد ســعيد يف الســبعينات مــن أوائــل ، حضــارة جمتمــع

إذ رأى فيهـا مجـودا ال يتمشـى مـع ، الذين سامهوا بنشـاطه النقـدي يف رفـع حصـار البنيويـة عـن السـاحة النقديـة
  . طبيعة اللغة واحلضارة الديناميكية

ن الضـجة الـيت قامـت حـول إمن هنا ليس االستشراق عاملـا ميليـه علينـا الـنص مسـلمني بـه ومستسـلمني لـه. 
االستشراق مبعثهـا أن إدوارد سـعيد خبطابـه احملكـم رفـض االستشـراق علـى أنـه عمليـة اسـتهالك بـني املسـتهلك 

استشـراق الشـرق  :وبعبـارة مـوجزة، كإذ إنه بني أن كتاب تلك اإلمرباطوريتني أنتجوا بضـاعة لالسـتهال، واملنتج
  هو استهالك الغرب له ومن مث إنكار وجوده. 

ويف اعتقـــادي أن إحـــدى املشـــاكل الرئيســـة يف االستشـــراق أو يف الدراســـات الشـــرقية بشـــكل عـــام رمبـــا علـــى 
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ا ظلـوا قـابعني يف قمقـم التقاليـد األكادمييـة قفـوا إذ تو  ؛وجه أصح وأعـم تكمـن يف أن هـذه الدراسـات وأصـحا
ومل يلتفتــوا إىل أن العــامل األكــادميي تغــري كثــريا وأصــبحت ، عنــد مجــع املخطوطــات وحتريرهــا وتصــنيفها وشــرحها

  فروع املعرفة متداخلة ومفتوحة على بعضها تستفيد وتفيد من احلركة الدؤوب اليت تنتجها. 
، ى التصـنيف إىل شـرق وغـربالختف )لو انفتح االستشراق (وقد بدأ مؤخرا بأخذ املنحى املشار إليه :أقول

وأهــم مــن كــل هــذا أو ذاك الختفــى تعبــري االستشــراق القــدحي. عنــدها يتحــرر الشــرق  .إىل حبثــي وغــري حبثــي
واملستشــــرقون مــــن عــــامل يفرضــــه اآلخــــر علــــى الــــنص ويصــــبح االستشــــراق خطابــــا يتفــــوق يف مغــــزاه علــــى كــــل 

  استهالك. 
)5(  

يؤكـد إدوارد سـعيد علـى بعـض ، عي خطاب االستشراق جيداوإىل جانب هذا التحذير من القراءة اليت ال ت
، ارـاملستشــرقني هلــا حتديــدا تــاريخ يؤكــد عالقتهــا مــع االستعمــ )guildإن عصــبة ( :إذ يقــول ؛ثوابــت الكتــاب

  . )6(ر وارد ـوال ميكن اعتبار مثل هذا التاريخ غي
يف الثقافــــة واالســــتعمار  وكمــــا بينــــت، أن الثقافــــات مهجنــــة وغــــري متجانســــة :ومــــن الثوابــــت األخــــرى هــــي

يقول إدوارد سعيد: إن الثقافات واحلضارات متداخلة ومعتمدة بعضـها علـى بعـض يصـعب إجيـاد ، )1993(
وصــف لتفردهــا... ومــن مضــامني االستشــراق أن أي حماولــة لفصــل الثقافــات والشــعوب بعضــها عــن بعــض ال 

لة لفهــم يكــون متعاونــا علــى إنتــاج قــوة تصــنف وإمنــا تصــبح الوســي، تــؤدي فقــط إىل مغالطــة يف التمثيــل والتزويــر
  . )7(األشياء وتضعها كل يف حدود منفصلة كالشرق شرق والغرب غرب

أين يقف االستشراق بعد ما يقرب من مضي مخسة عشر عاما من ظهور الكتاب؟ ال يسأل إدوارد سـعيد 
ن عقــد الثمانينـات قــد متيــز ولكــن مقالـه يتضــمن اإلجابــة وبصـراحة علــى الســؤال. مـن املعــروف أ ؛هـذا الســؤال

ــا ســابقة  بظهــور مــا بعــد الكولونياليــة ومــا بعــد احلداثــة الــيت أخــذت بعــني االعتبــار أعمــاال مثــل االستشــراق أ
ويقـول أن ، عـن احلـركتني املـذكورتني Ella Shohatه ايال شوحات ـعليها. ويستشهد إدوارد سعيد مبا يقول

يعــين  ِإنـَّهُ بــل ، )beyondمــا ميكـن أن يعــين أال وهـو مــا بعـد ( املضـاف هلمــا ال يعـين )Postاملقطـع األول (
وعــدم اســتمرارية الطــرق واألســاليب ، اســتمرارية االســتعمار أو الــروح االســتعمارية، اســتمرارية وعــدم اســتمرارية

 Francisالقدمية للممارسات االستعمارية. ومـن األمثلـة علـى ذلـك الكاتـب املعـروف فرانسـيس فوكويامـا (

Faukuyama( ،) وبـول جونسـونPaul Johnson(  الـذي كـان يف يـوم مـن األيـام مفكـرا يسـاريا مث
بعنـــــوان عـــــودة  1993نيســـــان18تراجـــــع. يقـــــول جونســـــون يف مقالـــــة لـــــه نشـــــرت يف جملـــــة نيويـــــورك تـــــاميز يف 

البــــد مــــن أن تأخــــذ األمــــم املتحفــــزة علــــى عاتقهــــا إعــــادة  ِإنَّــــهُ  :»Colonlisn’s back«االســــتعمار 
إذ إن  ؛بلـــدان العـــامل الثالـــث بواســـطة نظـــام يفـــرض علـــى تلـــك البلـــدان وصـــايات األمـــم املتحضـــرةاالســـتعمار ل
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ــارت. ويقــدم أمنــوذج االســتعمار األورويب يف القــرن التاســع عشــر  املقاومــات األساســية يف العــامل الثالــث قــد ا
  . )8(ليكون احلل

ان أكثــر مــن اســتمرارية ظهــور غــري أن مــا حصــل خــالل اخلمــس عشــرة ســنة الــيت تلــت ظهــور االستشــراق كــ
وأكثر مـن جمـرد ظهـور كتـاب ومنظـرين جـدد حلـوا حمـل املستشـرقني ، أساليب جديدة وطرق خمتلفة لالستعمار

اب ومفكـــرون اجتهــــوا حنـــو توســــيع منظـــور اخلطــــاب يف ملواصـــلة املهمــــة املعهـــودة. ظهــــر خـــالل هــــذه املـــدة كتّــــ
م حدود الدول اليت كانت ملكا لشـعب ، فتبنوا مهمة إعالء األصوات املكبوتة، االستشراق واخرتقوا يف كتابا

ولعــرق ولطبقــة معينــة. وهــذه أمثلــة يقــدمها إدوارد ســعيد علــى ســبيل املثــال علــى ، وجلــنس الرجــال فقــط، معــني
  سبيل احلصر: 

1- Ammiel Alcalay’s Beyond Arabs and Jews: Remaking 
Levantine Culture (1993).  

2- Paul Gilroy’s The Black Atlantic: Modernity and Double 
Consciousness (1993). 

3- Moira Ferguson’s Subject to Others: British Women 
Writers and Colonial Slavery, 1670-1834 (1992).  

 Peterحـرره  )1993وكتاب آخـر ال بـد مـن ذكـره هنـا بعنـوان االستشـراق واحملنـة مـا بعـد الكولونياليـة (

Vander Veer و Carol Breckenridge.  
عنـــاوين هــــذه الكتـــب تــــدل علــــى االهتمامـــات اجلديــــدة لـــدى هــــؤالء الكتــــاب وأمثـــاهلم. ففــــي األول يبــــني 

وهـذا يف نظـر الكاتـب أهـم مـن ، الكاالوي كيف أن لدى شعوب منطقة حوض البحر املتوسط ثقافة مشرتكة
ا منطقة صراع    .النظر إىل املنطقة على أ

جمـــرد معـــرب أورويب  أَنـَّـهُ فيقــدم نظـــرة مغـــايرة لتلــك الـــيت تنظـــر إىل احملــيط األطلنطـــي علـــى ، أمــا الكتـــاب الثـــاين
  فقط.

ويف الكتـــاب الثالـــث تعيـــد فريجســـون النظـــر يف العالقـــة بـــني الربيطـــانيني الـــذين تـــاجروا بـــالرقيق وبـــني الرقيـــق 
  السيد. -أي يف ثنائية العبد، األفارقة

د بني السلطة واملعرفة واستخدامهما يف االستشراق. مجيع هذه الكتـب والكتاب األخري يبني التوازي الشدي
  تقدم جتربة االنتقال من نقطة إىل أخرى كان املعرب بني النقطتني فيها مغلقا. 

فإنه حول األنظار إىل أن يتخـذ مـن هـذه النقـاط جتـارب تارخييـة ال ، وإن كان من فضل لكتاب االستشراق
يكفي االستشراق شـرفا أن يضـع نفسـه علـى  ِإنَّهُ  :نقاط عبور. يقول إدوارد سعيد ن حيوهلا إىلأو ، حدودا ثابتة

إن  :معـا. وكـأن إدوارد سـعيد يقـول »الشـرق«و  »الغـرب«قائمة الكتـب الـيت تصـور الكفـاح مسـتمرا طبعـا يف 
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ا، مضـامني االستشــراق تــوحي أن املعرفــة نـور وتنــوير  ســلطة ال، بــه تعــرب الشــعوب احلـدود الفاصــلة بــني حضــار
  تؤدي إىل تسلط يقف حارسا على احلدود. 

وانطلقـت ، ويكفي إدوارد سعيد شرفا أن خطابـه عـن االستشـراق كـان البدايـة الـيت جسـمت تلـك البـدايات
وحولته إىل جتربة تارخييـة ، ا إىل العامل الرحب لتكون الشرارة اليت أشعلت النار يف ذلك الركام من االستشراق

  الكتب العديدة اليت ما زالت توايل الظهور مبنظور جديد.  دينامية تشهد عليها
ــي حــديثي مبقتطــف مــن تعليــق كتبــه تشــارلز جــالس حتــت عنــوان قــراءة صــادقة املشــاعر « :وأخــريا أود أن أ

وهو نفـس امللحـق الـذي نشـر عـرض جلنـر اجملحـف عـن ، نشر يف امللحق األديب لصحيفة التاميز »حول سعيد
قـدم إدوارد سـعيد يف حماضـرة دعـاه  :يقـول جـالس يف ختـام املقالـة نقـال عـن روائـي معاصـر الثقافة واإلمربياليـة.

  : 1994إليها معهد الفن املعاصر يف لندن عام 
إن إدوارد سعيد يقرأ العامل مثل ما يقرأ الكتـب بكـل متعـن ومتحـص. وسيحسـن العـامل الـذي يسـيطر علـى «

ارد ســعيد مبثــل هــذا الــتمعن والتمحــيص. عنــدها ميكــن أن الشــرق األوســط صــنعا لــو أنــه اســتطاع أن يقــرأ إدو 
  .)9(»مـاع الظلـجينب شعب إدوارد سعيد املزيد من إيق

  عندها ينتهي دور االستشراق والكتابة عنه ورمبا حيل مكانه ما يسمى باالستغراب. 
****************  

  الهوامش:
  .ناقد وأكادميي من األردن*) 

، 1972كانون الثاين/نيسان ،  19/20العدد ، مواقف، »ب والتعرفالتمنع والتجن«، إدوارد سعيد )1
  . 40ص

2) Micheal Foucault, Discipline and Punish: the birth of the 
prison, tran. Alan sheridian (London: Penguin, 1977), pp. 195-
203,205,215-17. 

3) Edward said, Orientalism, New York, Vintage, 1979, p.3. 
4) Edward said, "East isn’t East" Times Literary supplement, 

February 3, 1995,p,3. 
5( Ibid, p.4.. 

 They cannot represent themselves, they :عبـارة مـاركس باإلجنليزيـة هـي

must be represented.  . :ال يسـتطيعون متثيـل أنفسـهم ويتوجـب «وترمجة صبحي حديـدي هلـا هـو
ويــدل علــى أن املــرتجم مل يفهــم ، وشــرح العبــارة بأكملهــا خــاطئ، الثــاين مــن الرتمجــة غــامضالشــطر ، »متثــيلهم



  62

إن املرء إذ يشعر بتجريده مـن فرضـية «العبارة حق الفهم. وهذا هو توضيح املرتجم كما يرد يف شرحه للعبارة: 
قصـود هنـا غـري مـا وامل .108ص »سـيحاول بـذل أقصـى اجلهـد السـرتداد تلـك الفرصـة َفِإنـَّهُ ، النطق عن نفسه
تعقيب على «، وغري ما يقصده إدوارد سعيد طبعا. وهذا ما يكون سوء الفهم. إدوارد سعيد، يقصده ماركس

  . 116ص، 1996، بريوت، ترمجة وحترير صبحي حديدي، يف تعقيبات على االستشراق »االستشراق
 .117-116ص، املصدر نفسه

   .117ص، املصدر نفسه
6( "East isn’t East" ،p.4. 

7) Ibid.,p.4. 
8) Ibid.,p.5. 
9) Charles Glass, "Passionate Reading of Said", Times Literary 

Supplement.  
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  أمريكية:- في الكتابات األنكلو - صلى اهللا عليه وسلم-  صورة النبي محمد
  مقدمة منهجية ونماذج

  *عبد النيب اصطيف 
  مقدمة منهجية) 1

لــول عــام مثانيــة ومثــانني وتســعمائة وألــف صــدرت روايــة ســلمان رشــدي يف الســادس والعشــرين مــن شــهر أي
، عــن دار النشــر فــايكنغ/بنغوين يف لنــدن The Satanic Verses )1("اآليات الشــيطانية"املوســومة بـــ

   .وسرعان ما أثارت ردود فعل يف مناطق خمتلفة من العامل متيزت باالتساع والشمول والتباين الشديد
ومـن ، امل الغريب اهتماًما ملحوظًا بالرواية متثل برتشيحها جلائزة البوكر الربيطانية املشـهورةففي حني شهد الع

وبإصــرار ناشــرها  ؛وبفوزهــا جبــائزة وايــت بريــد للروايــة لــذاك العــام ؛مث إدراجهــا يف قائمــة التصــفيات األخــرية هلــا
يـــة الربيطــاين التوســـع يف وبـــرفض وزيــر الداخل ؛علــى عـــدم ســحبها مـــن األســواق حتـــت أي ظــرف مـــن الظــروف

حرمــان مســلميها مــن مقاضــاة رشــدي  الــرفض الــذي يعــين، تطبيــق قــانون التجــريح ليشــمل اإلســالم يف بريطانيــة
و الغـرب للـدفاع عـن رشـدي وحريتـه يف كتابـة مـا  اوتنادي املثقفني والكّتاب يف بريطاني ؛على أساس منهوغريه 
شهد العامل الشرقي واملنتمون إليه من املسلمني ، نية األساسيةحًقا من حقوقه اإلنسا حلريةاذه ه بوصف، يريد

يف الغـــرب مظـــاهر نقيضـــة يف شـــكلها وحمتواهـــا مشلـــت منـــع الكتـــاب يف اهلنـــد وجنـــويب إفريقيـــة وعـــدد كبـــري مـــن 
وتنظــيم املظـاهرات يف لنـدن وســواها  ؛وحــرق نسـٍخ منـه يف مدينــة برادفـورد الربيطانيـة ؛الـدول اإلسـالمية والعربيـة

ويف باكســتان وغريهــا مــن دول الشــرق والــيت بلغــت حــًدا مــن العنــف أودى حبيــاة عــدد مــن ، مــدن الغــربمــن 
، يـرانومنع مجيع منشورات فايكنغ وبنغـوين مـن دخـول إ ؛وانتهى بعدد أكرب من اجلرحى، املتظاهرين غري قليل

ـدر دم ، كلهـاوإعالن يوم حداد وطـين يف إيـران  ، والتظاهر خارج السفارة الربيطانية يف طهران وإصـدار فتـوى 
  .)2(1989وأخريًا قطع عالقات إيران بربيطانية يف مطلع شهر آذار من عام ، رشدي

ورمبا كان من أبـرز مـا يلفـت انتبـاه املالحـظ املتتبـع لـردود األفعـال هـذه هـو اسـتغراب كـل فريـق لـردود أفعـال 
عـال املسـلمني ومظـاهر الغضـب والعنـف الـيت الفريق اآلخر. فبينما حار الغرب يف تفسـري اتسـاع نطـاق ردود أف

رافقتها احتجاًجا على أمر مل ير فيه مسوًغا كافًيا هلا؛ انتابت املسلمني يف خمتلف بقـاع العـامل موجـة مـن خيبـة 
إزاء مسـاح الغـرب بنشـر روايـة كهـذه تسـيء أميـا إسـاءة إىل النـيب ، والشعور باإلهانة، والعنف، واإلحباط، األمل
الـذي جيـل أتباعـه أميـا إجـالل رسـول املسـيحية السـائدة يف ، وإىل الدين احلنيف - عليه وسلمصلى اهللا-حممد 
مالسيدة مـرمي العـذراء مقوّ  وجيعلون اإلميان به وبأمه، الغرب يف اإلميـان بـاهللا  )3(ًمـا أساسـًيا مـن مقومـات عقيـد

  .بوكتبه ورسله ومالئكته وبالقدر خريه وشره فضًال عن اإلميان بيوم احلسا
صـلى - حممـد وإجـالل وتقـدير خلـامت األنبيـاء ه املسـلمون مـن حـبّ ولكن ما فات الغرب معرفته هو مـا يكنّـ

 * أستاذ بقسم اللغة
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م ووجــودهم، -اهللا عليــه وســلم ا يف مجيــع مظــاهر حيــا ، ومــا ميثلــه بالنســبة إلــيهم مــن أســوة حســنة يســتلهمو
   .على حنو جيعله يف نقطة املركز متاًما يف هذا الوجود

يف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم- معرفته هو أن الصورة اليت يقدمها سلمان رشدي للنيب حممـدوما فات الشرق 
والــيت رســختها قــرون طويلــة ، )4(روايــة اآليــات الشــيطانية ليســت بعيــدة عــن الصــورة الغالبــة علــى أذهــان الغــربيني

   .من املواجهة املتعددة الوجوه واملستويات بني الشرق والغرب
الـذي سـببته هـذه الروايـة يف عالقـات الشـرق بـالغرب كـان مـرده إىل جهـل كـل فريـق ومعىن هـذا أن التـدهور 

  .باآلخر وما حيمله من تصورات وآراء وأفكار وأهواء ومشاعر جتاهه
أن الغـــرب رمبـــا كـــان أكثـــر حساســـية جتـــاه مشـــاعر املســـلمني لـــو كـــان علـــى علـــم واســـع مبركزيـــة  ِإالَّ وال أظـــن 
ا -وسـلم صلى اهللا عليه- حممد شخصية النيب وأن الشـرق رمبـا كـان  .يف اجملتمعـات املسـلمة وتوارخيهـا وعقيـد

أكثــر تفهًمــا لالمبــاالة الغــرب بفعــل رشــدي لــو كــان علــى علــم واســع بالصــورة الــيت حتتضــنها أذهــان الغــربيني 
م عـــن النـــيب والـــيت تشـــكلت عـــرب مئـــات الســـنني منـــذ بـــدء انتشـــار الـــدعوة ، -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- وخمـــيال

  .يع يف الشرق والغرب وحىت يومنا هذاالسر 
يف الغــرب ميكــن أن تســهم يف تنــوير املســلمني  -صــلى اهللا عليــه وســلم- ومعــىن هــذا أن دراســة لصــورة النــيب

ـم مـن قضـايا ومسـائل ومهـوم، حول حقيقة ما حيفز مواقف الغـرب جتـاههم مثلمـا ميكـن أن ، وجتـاه مـا يتصـل 
لصورة علـى حنـو يكفـل احرتاًمـا أكـرب للـدين اإلسـالمي وألتباعـه تسهم يف حفزهم على السعي لتصحيح هذه ا

الــذي ، وال ســيما أن جمتمعــات هــذا األخــري باتــت حتتضــن أتبــاع هــذا الــدين، أينمــا وجــدوا مــن جانــب الغــرب
  بات من أكثر الديانات اعتناًقا وانتشارًا بعد املسيحية يف معظم الدول الغربية.

روع يف دراســة كهــذه أن يشــري إىل مجلــة مــن احلقــائق املهمــة احملــددة ولكــن رمبــا كــان علــى الباحــث قبــل الشــ
  .ملالمح هذه الصورة بغرض استيعاب هذه املالمح وتفهمها على حنو أفضل

جزء ال يتجزأ من املعرفة اليت أنتجها  -صلى اهللا عليه وسلم-وأول هذه احلقائق هي أن صورة النيب حممد  )*
ا لذلك عرضة جلميع املؤثرات اليت تتعرض هلا ، والسيما املسلم منهوال يزال ينتجها الغرب عن الشرق  وأ

مثلما هي خاضعة ملختلف شروط إنتاجها واستهالكها ، واليت نسميها عادة باالستشراق، هذه املعرفة الغربية
  .يف اجملتمعات الغربية

املسلم الناهض والغرب  وثاين هذه احلقائق هي أن هذه الصورة قد تشكلت يف ظل املواجهة بني الشرق )*
تسوّغ مناجزته هلذا الشرق دفاًعا عن مصاحله ، واختذها مظلة أيديولوجية، الذي تبىن املسيحية ديًنا له

وبدأت بالفتوحات العربية اإلسالمية يف شرقي ، هذه املواجهة اليت امتدت حنًوا من أربعة عشر قرنًا، الدنيوية
ا؛ ومشلت واستمرت حىت يوم، العامل القدمي وغربه نا هذا متخذة أشكاًال متفاوتة يف عنفها ومشوليتها ومستويا
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وشبه ، فسًحا عديدة (من مثل بالد الشام ومصر ومشايل إفريقية اليت انتزعت من هيمنة اإلمرباطورية البيزنطية
، صليبيةوالشرق العريب ثانية زمن احلروب ال، اجلزيرة اإليربية أو ما بات يعرف باألندلس وصقلية الحًقا

وجّل الوطن العريب والعامل اإلسالمي زمن املد االستعماري يف ، والبلقان وجنويب أوربة زمن التوسع العثماين
ومعىن هذا أن هذه الصورة قد ولدت ونشأت وترعرعت ومنت وتطورت وعّدلت يف ظل . )القرنني األخريين

ا يف الغالب استخدمت ، ئه وتدجينهلتؤدي وظائف حمددة هلا يف مواجهة اآلخر واحتوا، هذه العالقة وأ
  .سالًحا يقارع به هذا اآلخر على املستوى الثقايف واإليديولوجي والنفسي

يف اجملتمعات اإلسالمية:  -صلى اهللا عليه وسلم-وثالث هذه احلقائق هي مركزية شخصية النيب حممد  )*
ن اإلسالمي عقيدة (فاملسلم ال يؤمن حىت يشهد فضًال عن مركزيتها يف الدي، تارخيًا وثقافة ووجوه حياة خمتلفة
صالة ، يه منها يف حياته اليوميةوعبادات (يتأسى فيها بالنيب يف كل ما يؤدّ  )بأن حممًدا عبد اهللا ورسوله
ة النيب وما صدر عنه من قول أو فعل أو صفة أو ومعامالت (يلتزم فيها بسنّ  )وصوًما وزكاة وحًجا وغريها

وأنه ، ق (حياكيها املسلم باستمرار وال سيما أن صاحبها قد وصف بأنه على خلق عظيمومكارم أخال )تقرير
   .)م مكارم األخالق اليت سبقته إليها الديانات السماوية األخرىإمنا بعث ليتمّ 

، إنسانًيا وواقعًيا )5(يف هذه اجملتمعات أنه جّسد اإلسالم -صلى اهللا عليه وسلم-وقد عزز من مكانة النيب 
ته مصدرًا أساسًيا من ذت سنّ وهكذا اختّ  .كان باستمرار الدليل احلي على جدوى اتباعه طريق حياة  وأنه

وباتت ، تاه كان يستوحي التوجيه اإلهليأوأنه يف كل ما ، ال ينطق عن اهلوىأَنَُّه مصادر التشريع على أساس 
ي والثقايف والفين لإلفصاح عن هذه وانصرف شطر كبري من مسعاهم الفكر ، ًكا فعاًال يف املسلمنيحمبته حمّر 

  .)6(احملبة اليت لفتت إليها حىت أنظار اآلخرين من غري املسلمني
يف الـــدين اإلســـالمي واجملتمعـــات  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-وبســـبب مركزيـــة شخصـــية النـــيب ، واحلقيقـــة أنـــه

ونتيجـــة ، مية عـــرب العصـــورته املصـــدر الثـــاين للتشـــريع يف معظـــم املمالـــك والـــدول اإلســـالوكـــون ســـنّ ، اإلســـالمية
فقــد كــان مــن الطبيعــي أن تنــال  ؛اإلســالمية يف شــرقي العــامل القــدمي وغربّيــه النجــاح الصــاعق للفتوحــات العربيــة

النامجــة أساًســا عــن دوافــع دينيــة وأيديولوجيــة ، صــورته يف الغــرب خمتلــف مظــاهر التشــويه والطعــن وســوء التمثيــل
وحــامًال لرســالة إنســانية ســامية تــدعو إىل العــدل ، فه خــامت الرســلبغــرض نــزع مصــداقيته بوصــ، ومصــاحل دنيويــة

وإضـــعاف قـــوة أتباعـــه املاديـــة واملعنويـــة ، واملســـاواة واالرتقـــاء باإلنســـان خليفـــة اهللا علـــى هـــذه األرض مـــن جهـــة
م وتضامنهم فيما بينهم من جهة أخرى.  بضرب أساس مهمّ    من أسس وحد

، ويتبعـــون ذلـــك بإثـــارة مصـــداقية كتـــاب دعوتـــه، صـــدق نبوتـــه وهكـــذا وجـــدنا الغـــربيني يشـــككون بدايـــة يف
وغـري ، وصالته بأصحابه، فضًال عن الطعن يف خمتلف وجوه سلوكه الدنيوي وال سيما عالقاته الزوجية، تهوسنّ 

  ل مادة خصبة للخيال األوريب.ذلك مما شكّ 



  66

ــا أن تصــحح هــذه،  وقــد شــهد القرنــان األخــريان مجلــة مــن التطــورات -الصــورة للنــيب حممــد  كــان يفــرتض 
  كان من بينهما:،  وجتعلها أكثر موضوعية ونزاهة وقربًا من واقع احلال، -صلى اهللا عليه وسلم

وذلـك بعـد حتقيـق الكثـري مـن املؤلفـات ، االطالع املتنامي للغرب على املصادر اإلسالمية للسرية النبويـة -أ
ويف خمتلــف اللغــات ، والبــاحثني املســلمني الحًقــا، ةالعربيــة واإلســالمية علــى يــد املستشــرقني الغــربيني يف البدايــ

  .ونشرها، الشرقية
وال ســـيما يف ظـــل تطـــور وســـائل ، االحتكـــاك الشـــامل مـــع الشـــعوب اإلســـالمية يف فســـح أكثـــر إنســـانية -ب

وأكثـر  .النقل واالتصال احلديثـة الـيت يّسـرت تواصـًال يوميًـا ومباشـًرا بـني الغـرب والشـرق مل تعرفـه القـرون اخلاليـة
وغـدت أكثـر معرفـة وإلفـة ، اجملتمعات الغربية حتتضن جاليـات مسـلمة وطنيـة ووافـدة معظمهذا فقد باتت من 

  .لإلسالم ديًنا وثقافة وتارخيًا وطريقة حياة
سـواء أكـان ذلـك باللغـات ، اطالع الباحثني الغـربيني علـى كتابـات املسـلمني احلديثـة عـن السـرية النبويـة -ج

لـيت ترمجـت إليهـا أو كتبـت فيهـا؛ فضـًال عـن إملـامهم مبـا أنتجـه املسـلمون مـن نقـد أم باللغـات الغربيـة ا، الشرقية
ومـا أخـذوه عليهـا مـن عيـوب ونـواقص -صـلى اهللا عليـه وسـلم-لكتابات املستشرقني والغربيني عامـة عـن النـيب 

  وثغرات منهجية ومعلوماتية.
وخمتلـف ، ائقهـا بشـكل خـاصوطر  )biographyالتطورات املهمة اليت حققتها تقاليد كتابة السـرية ( -د

ا ظلت بعيدة عن مالمسة كتابة سرية النيب حممد ، العلوم اإلنسانية املساعدة بشكل عام صلى -واليت يبدو أ
رين الغـربيني مـا تنطـوي  بعـض املتنـوّ والسيما بعد تبـّني ، أو عن التأثري فيها على النحو املرجو، -اهللا عليه وسلم

  ق وعظمة وقيم سامية.من عبقرية وتفوّ  -يه وسلمصلى اهللا عل- عليه شخصية النيب
وتارخيــه »The Otherاآلخــر «التطـورات اهلائلـة الــيت حققتهـا احلقــول املعرفيـة املتصــلة بدراسـة ثقافـة  -ه

ــا ومنهجيًــا وفكريًــا، وجمتمعــه مثــل منظــور ، وال ســيما بعــد التــأثري الواســع الــذي وّلدتــه منظــورات متقدمــة معرفًي
ممــا انعكــس إجيابًيــا يف دراســات ، دة وغريهــاعــن صــالت الشــرق بــالغرب والثقافــات املوّلــســعيد وكتاباتــه إدوارد 

  .)7(-صلى اهللا عليه وسلم- حممدبعمق دراسات هذا الغرب عن  ولكنه مل ميسّ ، الغرب عن اآلخر
* * *  

  السيرة النبوية في القرن العشرين: مسح عام -2
 -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-شـــرة ســـرية للنـــيب حممـــد أمريكـــي ظهـــور أكثـــر مـــن مخـــس ع-شـــهد العـــامل األنكلـــو

ورمبــــا كــــان أوهلــــا وأبرزهــــا كتــــاب املستشــــرق  .العشــــرين احملــــيط األطلســــي خــــالل القــــرن ئينشــــرت علــــى شــــاط
ـوض اإلسـالم«بــ اإلنكليزي املشهور مـارغوليوث املوسـوم تـاله كتـاب ، 1905الـذي صـدر عـام  )8(»حممـد و

Menzeg »9(»حياة حممد ودينه(  فكتاب سل ، 1912عامEdward Sell »حياة حممد«)عـام  )10
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فكتـــاب ثيـــودورا ، 1915عـــام  )11(»حممـــد مؤســـس اإلســـالم« Draycottي كـــوت افكتـــاب در ، 1913
فكتابــا مــونتغمري وات ، 1932عــام  )12(»أحاديــث عــن حممــد وأتباعــه« Theodora Bartenبــارتن 

M. Watt »اللذان أصبحا من أبـرز ، 1956عام  )13(»حممد يف املدينة«و ، 1953عام »حممد يف مكة
  -صلى اهللا عليه وسلم-املراجع املعتمدة يف الكتابة عن حياة النيب حممد 

حيـاة حممـد: ترمجـة لسـرية رسـول «بـ املوسوم Alfred Guillaumeهذا وقد صدر كتاب ألفريد غيوم 
نبويـــة بتيســـريه مصـــدرًا وشـــكل إضـــافة مهمـــة إىل تقليـــد كتابـــة الســـرية ال .1955عـــام  )14(»اهللا البـــن اســـحق

  .أساسًيا من مصادرها املبكرة
 Michaelوشـــهد عقـــد الســـتينات والســـبعينات ظهـــور ثالثـــة كتـــب كـــان أوهلـــا كتـــاب مايكـــل إدوارد 

Edwarde »وثانيهـا كتـاب بايـك ، 1964الذي نشر عام  )15(»حياة حممد: رسول اهللاE. R. Pike 
، 1968ويف لنـــدن عـــام  1962ي نشـــر يف نيويـــورك عـــام الـــذ )16(»حممـــد: النـــيب وديـــن اإلســـالم«بــــ املوســـوم

وصــدر عــام  )17(»حيــاة حممــد وأزمنتــه« :الــذي محــل عنــوان John Glubbوثالثهــا كتــاب جــون غلــوب 
عـــن  )18(»حممـــد«بــــ املوســـوم Michael Cookظهـــر كتـــاب مايكـــل كـــوك  1983. ويف عـــام 1970

الــذي محــل  Martin Lingsن لينغــز وكتــاب مــارت .»ســادة املاضــي«مطبعـة جامعــة أكســفورد يف سلســلة 
 Karenوكـان كتـاب كـارين آرمسـرتونغ  .)19(»حممـد: حياتـه مؤسسـة علـى أقـدم املصـادر« :عنوانًا داًال هـو

Armstrong »أبــرز مــا صــدر مــن ســري للنــيب حممــد  1992الــذي صــدر عــام  )20(»حممــد: ســرية للنــيب-
و د. ، ة جيـدة إىل العربيـة علـى يـد د. حممـد عنـاينوقد تيسّرت له ترمجـ، يف التسعينات -صلى اهللا عليه وسلم

  .)21(نشرت يف سلسلة كتاب سطور، 1998فاطمة نصر عام 
أسـهمت بـدورها يف تكـوين صـورة النـيب ، ومثة كتـب أخـرى مل يتيسـر لصـاحب هـذه السـطور الوقـوف عليهـا

ًال عــن عــدد كبــري مــن أمريكيــة يف القــرن العشــرين؛ فضــ-يف الكتابــات األنكلــو -صــلى اهللا عليــه وســلم-حممــد 
ـــة الـــيت ترمجـــت إىل اإلنكليزيـــة مـــن الفرنســـية (ككتـــايب بالشـــري ومكســـيم رودنســـون ـــة ، )الكتـــب األوربي واألملاني

 Mohammad Essedأو أســـعد بيــه ، (ككتــاب اليهـــودي صــاحب االســـم العـــريب حممــد أســـدبيه

Bey( ،ككتـــاب كاي) أو تلـــك الـــيت ، )هأندريـــ (ككتـــاب ســـكندنافيةوعـــدد مـــن اللغـــات اإل، )اينتـــواإليطاليـــة
وعـدد أكـرب مـن الكتـب الـيت  .على عادة بعض املستشرقني االسكندنافيني واهلولنديني، ألفت باللغة اإلنكليزية

وعـــدد ال حيصـــى مـــن املقـــاالت املوزعـــة علـــى عشـــرات الـــدوريات  .عنيـــت باإلســـالم وضـــمت فصـــوًال عـــن نبيـــه
وعـــدد ال بـــأس بـــه مـــن الرســـائل اجلامعيـــة الـــيت مـــا زالـــت  .زيـــةباللغـــة اإلنكلي، أو التارخييـــة العامـــة، االستشـــراقية

  .)22(خمطوطة مل تر النور بعد
صـلى -كان من غري املمكن يف حيز حمـدود كهـذا البحـث دراسـة مجيـع مـا تقـدم مـن سـري للنـيب حممـد   َولَـمَّا
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ولفتــت األنظــار ، فقــد مت اختيــار ثالثــة منــاذج منهــا ظهــرت يف الربــع األخــري مــن هــذا القــرن، -اهللا عليــه وســلم
ـا ودوافعهـا ، علـى حنـو مـن األحنـاء )بتميزها (كل بطريقتـه اخلاصـة بـه بـالطبع وهـي متثـل طيًفـا واسـًعا يف توجها

ا وبـــؤر اهتمامهـــا وتركيزهـــا ـــا وتوكيـــدا صـــلى اهللا عليـــه -فضـــًال عـــن تبـــاين مواقفهـــا جتـــاه النـــيب حممـــد ، ومنظورا
مية بشكل عام. وقد رشحها هلـذا االختيـار انتشـارها الواسـع واإلسالم واحلضارة اإلسال، بشكل خاص-وسلم

ـا وذلـك إىل ، وترمجـة بعضـها إىل أكثـر مـن لغـة، أو خارجهـا، بني صفوف قراء اإلنكليزية يف األقطار الناطقة 
  وهذه الكتب هي: .العادي جانب نشرها مجيًعا بطبعة شعبية ذات غالف ورقي ييسر اقتناءها على القارئ

  .»محمد: حياته مؤسسة على أقدم المصادر«لينغز كتاب مارتن  )1
  .»محمد«كتاب مايكل كوك  )2
 .»محمد: سيرة للنبي«كتاب كارين آرمسترونغ  )3

  نماذج -2
  األنموذج األول:

  Martin Lings ملارتن لينغز، محمد: حياته مؤسسة على أقدم المصادر
"Muhammad: his life based on the earliest source" 

مييـــز هـــذا العمـــل الفريـــد حًقـــا اعتمـــاده علـــى مصـــادر عربيـــة تعـــود إىل القـــرنني الثـــامن والتاســـع  ومـــن أبـــرز مـــا
مــن إفســاحه الفرصــة ، ومباشــرة مقاربتــه مــن جانــب آخــر، وبالتــايل فإنــه يســتمد جّدتــه مــن جانــب، امليالديــني

 .حياتــه مسعــوه أو شــهدوا أحــداث -صــلى اهللا عليــه وســلم-ألصــوات رجــال ونســاء مــن أصــحاب النــيب حممــد 
  وتضم هذه املصادر كًال من:

  البن إسحاق    سرية رسول اهللا  -
  البن سعد  كتاب الطبقات الكربى   -
  حملمد بن عمر الواقدي    كتاب املغازي   -
  حملمد بن عبد اهللا األزرقي      أخبار مكة  -
  حملمد بن جرير الطربي  تاريخ الرسل وامللوك  -
   السهيليلعبد الرمحن بن عبد اهللا    الروض األنف  -

 وســنن، صــحيحي البخــاري ومســلمـ املعروفــة كــ -صــلى اهللا عليــه وســلم- فضــًال عــن جمموعــة أحاديــث النــيب
وكتـــايب الســـنن ، هوابـــن ماجــ، والـــدمريي، أيب داودســنن و ، أمحـــد بــن حنبـــلمســـند و ، النســائيســـنن و ، الرتمــذي

  .غراء البغويومشكاة املصابيح حلسني بن حممود ال، الكربى ألمحد بن احلسني البيهقي
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وإىل جانب ذلك فإن تأهيل صاحبه الفت للنظر حًقا أيًضا. فقد حصل على عـدد مـن الـدرجات العلميـة 
عمــل بعــدها حنــًوا مــن اثــين عشــر عاًمــا ، يف األدبــني اإلنكليــزي والعــريب مــن كــل مــن جــامعيت أكســفورد ولنــدن

سـيما شكسـبري. وتـوىل لعـدد آخـر مـن السـنني أستاًذا حماضًرا يف جامعـة القـاهرة يـدّرس عـدًدا مـن املقـررات وال 
يف »مهرجــان العــامل اإلســالمي«وكــان أحــد مستشــاري  .مهمــة قــّيم املخطوطــات الشــرقية يف املتحــف الربيطــاين

للمشاركة يف مـؤمتر  1977كما دعي عام   .فيها أيًضا»فنون اإلسالم«وعضًوا يف جملس الفنون ملعرض ، لندن
  .ة ونظمته جامعة امللك عبد العزيز يف جدةعن الرتبية اإلسالمية عقد يف مك

وترمجـت إىل ، ثالثة كتـب عـن التصـوف اإلسـالمي طبعـت أكثـر مـن مـرة اء من نتاج قلم لينغزوقد كان للقرّ 
وكتـاب ، »سـر شكسـبري«: وكتـاب مهـم عـن شكسـبري حيمـل عنـوان ؛وجمموعتان شعريتان ؛العديد من اللغات

دراســات يف «؛ ومقــاالت كثــرية ظهــرت يف جمــالت مرموقــة مــن مثــل »فنــون اخلــط والزخرفــة القرآنيــة«رائــع عــن 
املوســـوعة «و، »موســـوعة اإلســـالم اجلديـــدة« :موســـوعات مثـــلو ، »الفصـــلية اإلســـالمية«و، »األديـــان املقارنـــة

  .»الربيطانية
 والـراوي، فقـد مجـع فيـه مـا بـني الباحـث املـدقق اخلبـري مبصـادره -صلى اهللا عليه وسـلم-أما كتابه عن حممد 

وحقــق ، يف فصــول قصــرية متتاليــة وآســرة -صــلى اهللا عليــه وســلم- املــتمكن الــذي مضــى يف ســرد ســرية النــيب
يف عــامل كتابــة الســرية النبويــة ال نكــاد جنــدها يف أي عمــل نظــري يف أي مــن اللغــات ، بــذلك معادلــة قــّل نظريهــا

حمكمـة تغلـب عليهـا البسـاطة واجلـالل  رواية -صلى اهللا عليه وسلم- إذ قّدم ملن ال يعرف سرية النيب ؛األوربية
وقــّدم ملــن يعرفهــا روعــة الســرد وغــىن نســيجه ومحيميــة ، مًعــا -صــلى اهللا عليــه وســلم-الالئــق بشخصــية حممــد 

 وشجرة نسـب النـيب، اجلزيرة العربية معرفة تفاصيله. وأتبع بفصوله اليت بلغت مخسة ومثانني فصًال خارطة لغريبّ 
   .من قريش بدًءا -صلى اهللا عليه وسلم-

ويبدو أنه أخذ بسحر ما كان يقـوم بـه فتـوارى مثـل سـارد أو راو جمهـول لقصـة مـنح موضـوعها كـل األولويـة 
وأن ، وال سـيما أنـه مل يكـن يكتـب يف فـراغ، عليه أن ينـاقش الكثـري مـن مـواد روايتـه وبالتايل فاته أنّ ، والتبجيل

ونزعــات وأهــواء ، وايــات أخــرى تســودها روح غــري روحــهاءه قــد شــحنوا وعلــى مــّر القــرون والعقــود والســنني بر قــرّ 
ورمبـا كـان هـذا مـا دعـا كـارين  .واحنيازات وألوان من الـبغض والكراهيـة حمفـوزة بشـىت الـدواعي الفكريـة والدنيويـة

  آرمسرتونغ أن تكتب يف معرض تقوميها لكتابه:
ن املعلومات اآلسرة من كتاب ثروة م«حممد: حياته مؤسسة على أقدم العصور «يقّدم كتاب مارتن لينغز «

وإن اخلــارجي ســيكون لديــه  ســرية حممــد يف القــرون الثــامن والتاســع والعاشــر. ولكــن لينغــز يكتــب للمهتــدين.
  .)23(»واليت ال يوجهها لينغز، الكثري من األسئلة ذات الطبيعة األساسية وحىت احملاجّية

ســائد والشــائع عــن النــيب مــن صــور خمتلقــة ومشــّوهة وبالتــايل فــإن كتابــه ال يــؤثر التــأثري املرجــو يف تصــحيح ال
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   .وبعيدة عن الواقع واملوضوعية
  Michael Cooke ،Muhammad محمد لـ مايكل كوك: األنموذج الثاني

رمبــا كــان مــن أمههــا أنــه صــادر عــن مطبعــة ، وهــذا األمنــوذج جــدير بوقفــة متأنيــة بعــض الشــيء لعــدة أســباب
ما جديران بالثقة؛ ذلك أن هذه املطبعة ال تنشر أي ، أو كاتب ما، اجامعية عريقة يوحي تبنّيها لكتاب م بأ

وكـذلك  .شيء دون إخضاعه ملعايريها اليت أكسبت ما تنشره مسعة طيبـة بـني البـاحثني والقـراء علـى حـد سـواء
الـيت فإنه صادر يف سلسلة رائجة غاية الرواج بني صـفوف القـراء مـن الطلبـة (وال سـيما يف املـدارس واجلامعـات 

ًرا الـيت غـدت مرجًعـا ميّسـ» Past Masters«»سـادة املاضـي«هـي سلسـلة  )تتخـذ مـن اإلنكليزيـة أداة هلـا
الذي ميكن أن يرضي فضوله يف االطالع على حيـاة واحـد ، مقبول السعر حىت للقارئ العادي، سهل التناول

تاب الغنية املـوجزة يف رحلـة الـذهاب ة الكأو قراءة مادّ ، من سادة املاضي وآثاره يف جلسة مطّولة يف يوم واحد
، وهـي ال تتعـدى مائـة صـفحة يف طوهلـا، فكتب السلسلة من كتـب اجليـب يف حجمهـا .أو اإلياب إىل العمل

ا مكتوبة بلغة سهلة واضحة غري مثقلة باحلواشي واإلشـارات املرجعيـة املتعاملـة. وقـد صـدر منهـا  فضًال عن كو
وفكرية (مثل أفالطون وأرسـطو ، )نية (مثل بوذا وكونفوشيوس واملسيححىت اليوم عدد كبري مشل شخصيات دي

، )وغريهـا، وبروسـت، ودانـيت، وكاراليـل، وسياسـية وأدبيـة (مـن مثـل كولريـدج )وباسكال وهيغل وإنغلـز وغريهـا
بفـارغ هـذه املطبعـة املوثوقـة  ه قـراءُ ومثة عـدد كبـري آخـر ينتظـر صـدورَ ، )وعلمية (من مثل داروين وغاليله وغريمها

وقــد أعلــن عنــه مســبًقا ويشــمل أبــرز ســادة املاضــي اإلنســاين احلافــل بالشخصــيات الفــّذة الــيت تؤهلهــا ، الصــرب
  .Keith Thomasللدخول يف عامل هذه السلسلة اليت حيررها كيث توماس 

واحلقيقة أن أول ما يستوقف القارئ يف هذا الكتاب مؤلفه فهو الباحث مايكـل كـوك صـاحب العديـد مـن 
والــيت رمبــا كــان مــن أبرزهــا كتابــه املشــرتك مــع باتريشــيا  ، األوســط ؤلفــات الــيت تتنــاول تــاريخ اإلســالم والشــرقامل

عن مطبعة جامعة كامربيدج عاصفة من النقـد  1977الذي أثار صدوره عام  )24(»اهلاجرية«بـ كرونه املوسوم
الشــطط اخليــايل عــن نشــوء اإلســالم يف يف  مســرفة فضــًال عــن البــاحثني اللــذين قــدما روايــة، للجامعــة ومطبعتهــا

ضوء املصادر غري اإلسالمية اليت كانت تناهض دعوتـه وتسـعى إىل وأدهـا يف مهـدها دون طائـل. وقـد قـدماها 
بَلــه مراعــاة ، مبقدمــة بعيــدة جــًدا عــن لياقــات مواجهــة القــارئ والتــودد إليــه بغــرض تشــجيعه علــى قــراءة الكتــاب

والــذين بــات يســكن بعضــهم يف ، ب عــددهم مــن مليــار ونصــف املليــارحساســية أتبــاع هــذا الــدين الــذين يقــر 
  وهكذا نرامها يكتبان: .قلب العديد من العواصم الغربية

لقـد كتـب هـذا … مؤمن  أيإن العرض الذي نقّدم ألصول اإلسالم ليس ذلك الذي يستطيع أن يقبله «
ــيَم علــى مــا جيــب أن يبــدو ، الكتــاب لكفــرة ومــن ِقَبــل كــاِفَرين تقــديًرا مبالًغــا فيــه  -ن منظــور أي مســلممــ-وأُق

   .)25(»لشهادة مصادر الكفرة
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واستناًدا إىل مصادر الكفرة خيـرج املؤلفـان بقصـة جـد أصـيلة يف خياهلـا اجلـامح عـن اإلسـالم الـذي يفضـالن 
الن نعـت ويفّضـ، )(نسبة إىل هاجر أم إمساعيل وزوج إبراهيم عليهم السالم Hagarism» اهلاجرية«بـ نعته
  . »اهلاجريني«بـ اعهأتب

ويغـدو القـرآن نتـاج ، قهـا اهلـاجريونشخصـية أسـطورية لفّ  -صلى اهللا عليـه وسـلم-وهكذا يغدو النيب حممد 
ويغـــدو الـــدين اجلديـــد جمـــرد دعـــوة ســـامرية مـــا أبعـــدها عـــن جـــادة احلـــق ، جمهـــود اهلـــاجريني اجلمـــاعي الرتاكمـــي

  .)26(والصواب
فضـًال عـن اسـتخفافه مبـا ، ك يف وجـود موضـوعه التـارخييمؤلف مشـكّ »حممد«ومعىن هذا أن مؤلف كتاب 

ـا أكثـر مـن مليـار ونصـف املليـار مـن املعاصـرين وقـّدم أتباعهـا علـى مـدى أربعـة ، حيمله من رسالة بات يؤمن 
  عشر قرنًا ما ال ينكر من إجنازات للحضارة اإلنسانية. 

علـى صـيغة  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-» دحممـ«وهو مـا يبـدو وحـىت يف مقدمتـه الـيت يشـري فيهـا إىل اعـرتاض 
وألنــه ال يــؤمن إال بســّيد واحــد للكــون هــو اهللا عــز ، ألنــه يــؤمن بالتوحيــد ؛يف عنــوان السلســلة )اجلمــع (ســادة

   .وجل
ــا ، فضــًال عــن اخلــرائط، ومثانيــة فصــول، يقــع كتــاب مايكــل كــوك يف مقدمــة وثبــت بقــراءات أخــرى يوصــي 

، وهــو يقــدم فيــه عرًضــا مكثًفــا خللفيــة موضــوعه .يل موضــوعات الكتــابومؤشــر يســاعده يف تتبــع تفاصــ، قارئــه
والتـــاريخ التوحيـــدي الـــذي ، والعـــامل التوحيـــدي الـــذي يقدمـــه اإلســـالم، -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- وحيـــاة النـــيب

، والسياســة التوحيديــة الــيت حكمــت ســريته وممارســات قادتــه، والقــانون التوحيــدي الــذي حيكــم نظامــه، صــنعه
   .والوثنية السابقة له، راسة للمصادر اليت تناولت حياة نيب اإلسالم وأصوله يف التقاليد الدينيةفضًال عن د

   .والنزعة الغالبة على كل ما يقدمه لقارئه هي نزعة التشكيك املغرض اليت تنظم فصوله مجيًعا
   :ففي مطلع الفصل األول يكتب عن التوحيدية

وهـي  .وواحـًدا، واحـًدا هـي اإلميـان بـأن هنـاك إهلًـا :أو نزعـة التوحيـد، والتوحيديـة .كان حممد نبًيا توحيديًا«
  . )27(»ليست واضحة متاًما، مثلها يف ذلك مثل الكثري من األفكار البسيطة، ولكنها، فكرة بسيطة

ســـيعتمد اعتمـــاًدا كـــامًال علـــى ســـرية ابـــن أَنَّـــُه يـــزعم  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-ويف تقدميـــه حليـــاة النـــيب حممـــد 
أو ، ولــيس تفســريها، وأن غرضــه مــن ذلــك هــو تقــدمي روايــة تقليديــة هلــذه احليــاة يف خطوطهــا العامــة، قســحإ

احليـاة «ولكنه يشكك باستمرار بكل مـا يقدمـه. يكتـب علـى سـبيل املثـال عـن  .)12اختبار مصداقيتها (ص
  فيقول: -صلى اهللا عليه وسلم- للنيب»املبكرة
أو الثالثـة ، كـان يف السـتني،  م632م (وعنـد وفاتـه يف عـام 570 ولد حممـد يف تـاريخ غـري مؤكـد حنـو عـام«

 ومل يتلق رسالته بوصفه نبًيا حىت بلوغـه األربعـني .)أو اخلامسة والستني تبًعا الختيار املرء للمرجعيات، والستني
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  .)14(ص» م610حنو عام :أي ؛)أو اخلامسة واألربعني، (أو الثالثة واألربعني
  ويضيف الحًقا:

  .)14(ص» دته انبثق معه نور متكنت والدته به من رؤية قالع بصرى يف سوريةوعند وال«
  ويكتب عن أصول اإلسالم يف الفصل الثامن فيقول:

، معرفـــة املصـــادر الدينيـــة املتيســـرة لـــه، مـــن الضـــروري لفهـــم مـــا كـــان يفعلـــه حممـــد مـــن خلـــق ديانـــة جديـــدة«
  .)77(ص  »وصورها

  ويضيف متحدثًا حديث الواثق:
ومبعىن ما نعرف ذلك جيًدا وعلى حنـو كامـل. فلـدينا بقايـا أدبيـة غنيـة مـن التقاليـد اليهوديـة ، فإننا وبالطبع«

ـــة، واملســـيحية ـــة اجلزيـــرة العربي » اولكـــن املضـــي إىل مـــا وراء ذلـــك يغـــدو صـــعبً ، وحنـــن نعـــرف شـــيًئا مـــا عـــن وثني
  .)77(ص

  سالة فيقول:وبعدها يقدم للقارئ ما يهديه به من مقرتح يف النظر إىل صاحب الر 
ــا ، تــاجر واســع األســفار أَنَّــهُ ورمبــا نــود أن نفكــر مبحمــد علــى « وعلــى معرفــة بأشــكال التقليــد التوحيــدي ذا

وأنـه كـان علـى صـلة بـبعض سـبل التوحيديـة العربيـة ، أو رمبا نفكر بأنه رجل ذو آفاق حملية أكثر، املألوفة لدينا
  .)77(ص»اليت مل ُختلف أي أثر

اية ا    ملطاف إىل ما يريده من تأكيد هلذه األصول فيكتب:وخيلص يف 
وميكــن أن يــرى علــى ســبيل املثــال يف ، فــإن التــأثري اليهــودي يف القــرآن بــارز، وكمــا ميكــن أن يكــون متوقًعــا«

ـــا الروايـــات التوراتيـــة يف القـــرآن وميكـــن أن نأخـــذ مثـــاًال آخـــر علـــى التـــأثري «. )78(ص» الطريقـــة الـــيت ُتســـرد 
  .)78(ص »ات القانون الدييناليهودي من مفرد

يكتــب عــن هــذا التــأثري ك الــذي و بالنســبة إىل كــ أمــا مــا يتصــل بالتــأثري املســيحي فإنــه واضــح متــام الوضــوح
   فيقول:

  .)79(ص» والعناصر القرآنية األخرى هي مسيحية بالتحديد يف أصوهلا«
  أخرى مدفوًعا بنزعة التشكيك لديه: ويضيف مشريًا إىل تأثريات

» السـامرية« يذكر مـن بينهـا اجملموعـة، »جمموعات توحيدية معروفة أخرى ذلك إمكانية تأثرياتوهناك ك« 
  .)79(ص

 مــن املــرجح أن ذلــك أن كــوك يــرى أن؛ ومثــة يف النهايــة التقاليــد الوثنيــة يف جزيــرة العــرب يف العصــر اجلــاهلي
  .)80بية الوثنية (صهي تبّنيات لعادات دينية للجزيرة العر  -بشكل خاص- بعض الوصفات القرآنية

وعلــــى حنــــو مثــــري لالمشئــــزاز يف نظرتــــه إىل املواريــــث الدينيــــة ، يكتــــب، ويف حماولتــــه قفــــل احلــــديث يف خامتتــــه



  73

  املشهد املعاصر: شتفرت  نفاياتبقاياها مثل  له اليت تبدو، السماوية
نعـيش اليـوم يف مشـهد اللبنة األخرية يف صرح النبـوة التوحيديـة. وحنـن  تبًعا للرتاث نفسه »حممد«لقد رأى «

ببقايا األبنيـة املهدمـة لصـروح كهـذه. فمـا  -Litteredهو يستعمل كلمة هلا إحياؤها اخلاص وهي - مفروش
  .)88(ص» واللبنات ليست غري صلصال بالنسبة لنا؟، الذي ميكن أن نرى إسهام حممد يف هذا املشهد

يقدمه سـيكون بالضـرورة اعتباطيًـا وعلـى ويف حماولته اجلـواب علـى سـؤاله البالغـي يعـرتف بـأن أي جـواب سـ
ولـذلك فإنــه سيسـعى إىل جمـرد حتديـد مواصــفة اإلسـالم الـيت أثـرت فيــه خـالل تأليفـه هلـذا الكتــاب ، صـارخ حنـو

  د من سادة املاضي. وهكذا نراه يكتب مقارنًا بني األديان التوحيدية الثالثة:الذي يدور حول سيّ 
، اليهودية حبلمها باالفتداء العرقي من البؤس احلاضر ة تعاطف عميق:إن كًال من اليهودية واملسيحية ديان«

ولكنــه ، واملســيحية خبالصــها الفــردي مــن خــالل معانــاة إلــه احملبــة. والتعــاطف العميــق يف كــل حالــة مــؤثر حًقــا
وعلــى - التعــاطف الــذي يــروق بســهولة لعاطفــة الشــفقة الذاتيــة. وعلــى النقــيض مــن ذلــك فــإن اإلســالم متحــرر

احلقيقيــة  هــي الكآبــة األصــيلة مــن هــذه الغوايــة. والكآبــة الــيت رأيناهــا يف تصــوره لصــلة اهللا باإلنســان -ثــريحنــو م
  .)89-88(ص» للكون نفسه

  ولذا فقد كان من الطبيعي أن يكتب أحد مراجعي كتاب كوك عند صدوره:
هـي بالتأكيـد رؤيـة  وهذه…وجتاه تعاليم اإلسالم، إن كوك يبدي عداًء واحنيازًا عظيمني جتاه حممد الرجل«

  .)28(»ورؤية ملطخة باإلحلاد لإلسالم، منحازة جًدا
 Karen Armstrong، لـ كارين آرمسرتونغ محمد: سيرة للنبيث: األنموذج الثال

Muhammad: A Biography of the Prophet  
صـلى اهللا عليـه - حممـدوإذا كان كتاب مارتن لينغز يستند أساًسا إىل املراجـع اإلسـالمية ويقـدم صـورة للنـيب 

 ؛لعملــه بــل إنــه يتــوارى متاًمــا إىل درجــة عــدم التقــدمي، كمــا تبــدو يف املصــادر العربيــة دون كبــري مســاءلة  -وســلم
ـذه الشخصـية  بـل ويعمـد، ومـا صـدر عنهـا، وكان كتاب مايكل كوك يقوم على التشكيك يف كـل مـا يتصـل 

ســحق الــيت ال إمــا كــان مــن إشــاراته إىل ســرية ابــن  إالّ  ،إىل جتاهــل املصــادر اإلســالمية -اإلمجــال  هجــو علــى  -
لكـارين  »حممد:سـرية للنـيب«فـإن مـا مييـز كتـاب  ؛ميل من مساءلتها وإثـارة الشـكوك الـيت تسـتهدف مصـداقيتها

طبيعة التكوين الثقايف ملؤلفته اليت أمضت سبًعا من سـنني عمرهـا يف الكنيسـة الكاثوليكيـة الرومانيـة  آرمسرتونغ
ا ُمثَّ ، راهبة ا ال جتسد رؤيتها الدينية اخلاصة  ومضت بعدها إىل دراسـة ، ختلت عن حياة األديرة عندما وجد

لتغـدو واحـدة مـن أبـرز ، واالنشغال بالتعليق على الشـؤون الدينيـة، إىل تدريسهُمثَّ ، األدب يف جامعة أكسفورد
 Leo Baeckحًقــا يف كليــة ليــو بايــك وتــدّرس ال، أمريكــي-قــني علــى هــذه الشــؤون يف العــامل األنكلــواملعلّ 

وتؤلــف الكتــب املعنيــة بالتجربــة الدينيــة وعالقــات األديــان ، وتــدريب احلاخامــات واملدرســني، لدراســة اليهوديــة
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  . )29(حمفوزة مبا جيري يف العامل املعاصر، السماوية فيما بينها بشكل خاص
وال ســـيما مــا اتصـــل منهــا بالعالقـــات ، لثقافيــةوفضــًال عــن تكـــوين املؤلفــة فـــإن مســاءلتها للتقاليـــد الدينيــة وا

 حيـث نراهـا تعمـد إىل بيـان، -صلى اهللا عليه وسـلم- رها لسرية النيب حممدأمر الفت للنظر يف تدبّ  »اآلخر«بـ
لتجليــات تلــك «و، )30(»-صــلى اهللا عليــه وســلم- أســباب عــداوة الغــرب لإلســالم ممــثًال يف شــخص حممــد«

مث حتولــت إىل أســاطري أصــبحت هلــا مصــداقية احلقــائق ، كيلــت حملمــد ولإلســالمالــتهم الــيت  و ، العــداوة وأصــوهلا
ا احلقيقية املتمثلة بـوتردّ ، )31(»التارخيية ا واعتباطيتها.، »اجلهل واخلوف«ها إىل أسبا   مبّينة تناقضا

وعــن ، -صـلى اهللا عليـه وسـلم- عـن عالقتهـا برسـالة النـيب حممـد - يف تقـدميها -تكتـب كـارين آرمسـرتونغ 
  السبب األساسي لتأليفها لكتاب عن سريته فتقول:

تضــيف ُمثَّ ، »ولديــه أشــياء مهمــة نتعلمهــا منــه، إن للتفســري اإلســالمي لعقيــدة التوحيــد عبقريتــه اخلاصــة بــه«
ذا التفسري:   عن تنامي معرفتها 

ت أكـاد وكنـت حـىت بضـع سـنوات خلـ ومنذ أن اسرتعى اإلسالم انتباهي غـدوت بالتـدريج واعيـة بـذلك.«
أجهل هذا الدين متاًما. وجاءتين أول إملاعة إىل أنـه تـراث ميكـن أن خيـاطبين عنـدما كنـت يف إجـازة يف مسرقنـد. 

  1984 الكـاثوليكي. ويف عـام يوهناك وجدت أن العمارة اإلسالمية تفصح عن روحانية تُرجِّع أصداء ماضـيّ 
 تقدير الصويفّ  -وعلى حنو خاص-ر ّيف وقد أثّ ، يبرناًجما عن الصوفية أو التصوف اإلسالم أن أعدّ  كان عليّ 

وتلــك صــفة مل أعثــر عليهــا بالتأكيــد يف املســيحية. وحتــّدى هــذا كــل شــيء ســّلمت بــه عــن ، لألديــان األخــرى
اية املطاف، اإلسالم وخالل دراسيت للحروب الصليبية والصـراع الـراهن يف ، ورغبت يف أن أعرف املزيد. ويف 

ل الــذي جــاء العــرَب بــه. إنــين مل أعــد أو الكتــاب املنــزّ  وإىل القــرآن، إىل حيــاة حممــداهتــديت ، الشــرق األوســط
ولكـــين يف الوقـــت نفســـه الـــذي كنـــت أراجـــع فيـــه  ؛وال أنتمـــي إىل أيـــة ديانـــة رمسيـــة، مؤمنـــة أو ممارســـًة مســـيحية

ا.    أفكاري عن اإلسالم كنت أعيد النظر كذلك يف التجربة الدينية ذا
ائيــة. رؤً  يف كــل األديــان الكــربى واألنبيــاءافــون لقــد تصــور العرّ  ة علــى حنــو مثــري حلقيقــة جتاوزيــة  ى متشــا
ـا حقيقـة مـن حقـائق احليـاة. والبوذيـون ينكـرون حبـق أن هنـاك ، هلذه التجربة اإلنسـانية ناومهما يكن تفسري  فإ

كـن األديـان التوحيديـة ول ؛فهي حالة ذهنية طبيعيـة بالنسـبة لإلنسـانية، طبيعي يف هذه التجربة-أي شيء فوق
   اهللا.» التعايل« تدعو هذا

ـذه التجربـة وأَ وإين أعتقد أن حممَّ  وإذا كـان  ًمـا للتجربـة الروحيـة اإلنسـانية.يِّ قـّدم إسـهاًما متميـًزا وقَـ  هنـًَّدا مـّر 
وهلــــذا قمــــت بكتابــــة هــــذا ، فــــإن علينــــا أن نقــــّدر هــــذه احلقيقــــة األساســــية، لنــــا أن ننصــــف جرياننــــا املســــلمني

  .)14-31ص ( )32(»كتابال
وخمططــات األنســاب املتصــلة بقبيلــة ، فضــًال عــن اخلــرائط، وعشــرة فصــول، يضــم كتــاب آرمســرتونغ مــدخالً 
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ومثـة بـالطبع ثبـت بـاملراجع الـيت اسـتندت . واألسر األخرى ذات الصلة، -صلى اهللا عليه وسلم-قريش وحممد 
  إليها يف تأليف هذه السرية.

ا تنظر ـا تقـدم سـرية » وجهة نظـر شـخص ذي تصـورات مسـبقة حمـددة عـن اإلسـالم إىل النيب من« وأل فإ
تســائلها وتناقشــها وختتــرب مقــدار اتســاقها ، النــيب مــن خــالل حــوار مســتمر وهــادئ ومثــري مــع هــذه التصــورات

مقــدار مــا تنطــوي عليــه مــن  -وعلــى حنــو غايــة يف الوضــوح -لتبــني يف معظــم األحيــان ، وانســجامها الــداخلي
صـلى اهللا عليــه - واالنقيـاد لنــوازع الكراهيـة الــيت حكمـت نظــرة الغـرب عامــة إىل النـيب حممــد، األهــواءالتنـاقض و 

ع فيـــه بَّـ تــــتت، )44-21:(ص» حممـــد العـــدو«. وهلـــذا نراهـــا تبـــدأ كتابتهـــا بفصـــل ذي عنـــوان مـــوح هـــو -وســـلم
والـيت ، جهة بني اإلسـالم والغـربوتربطها على حنو بوقائع املوا -صلى اهللا عليه وسلم- املعرفة الغربية عن النيب

ا مشاعر اخلوف والكراهية والعداوة على حنو غري مسبوق يف التاريخ اإلنساين.    ساد
لقــد جعــل اخلــوُف مــن اإلســالم الغــرَب غــري قــادر علــى اإلطــالق علــى أن يكــون موضــوعًيا أو عقالنيًــا يف 

 ةعقالنيـة وموضـوعية يف دراسـنفسـه مـن مـه عـن يزع -وال يـزال- وهذا مناقض متاًما ملـا كـان، نظرته هلذا الدين
  آلخر. ا

جــزء « ه يف الغــرب ليســت جــزًءا مــن تــاريخ الفكــر األوريب مبقــدار مــا هــيومعــىن هــذا أن صــورة اإلســالم ونبيّــ
الصـــورة التخيليـــة ملاهونـــد يف «علـــى حـــد تعبـــري ريتشـــاردز ســـوذرن. ولـــذا فـــإن  )33(»مـــن تـــاريخ املخيلـــة األوربيـــة

ـــا يف ؛ »أصـــداء هـــذه اخليـــاالت الغربيـــة الراســـخة -وبعمـــق- ترّجـــع )(لســـلمان رشـــدياآليـــات الشـــيطانية  أل
  األصل تصدر عن هذه اخلياالت. 

  يكتب سوذرن عن طبيعة اإلسالم وشخصية نبيه كما تبدو يف مرآة الغرب يف العصور الوسطى:
صـف األول مـن القـرن كانت الصورة اليت تكونت لدى الغـربيني عـن طبيعـة اإلسـالم وشخصـية نبيـه يف الن«

وقـــد مجعـــت أجـــزاء هـــذه الصـــورة يف جنـــويب ، الثـــاين عشـــر املـــيالدي نتـــاج االنتصـــار األول للفرســـان الصـــليبيني
والكهنــة والرهبــان ممــن مل يعرفــوا جبهــات القتــال عــن  ، فرنســا؛ وأســهم يف تركيبهــا يف الغالــب الفرســان العائــدون

مـــام مواقـــد النـــار يف الشـــتاء بطرائـــف عـــن الشـــرق واإلســـالم دون املخيلـــة األوربيـــة أوّ كثـــب. لقـــد كـــان هـــؤالء يـــز 
والنــيب. ووصــلت هــذه الصــورة اخلياليــة املتكونــة إىل املــدارس واألديــرة الوســيطة بعــد وضــعها يف شــكل مدرســي 

ومقاومتــه ، ع وعجيــب يف قدرتــه علــى البقــاءى ذلــك يف النهايــة إىل انطبــاع شــعيب مــروّ دّ يشــجع علــى قبوهلــا. وأ
  .)34(»الصحيحة ونصف الصحيحة اليت توالت فيما بعدلكل املعلومات 

وجـــاء ، »املخيلـــة األوربيـــة الغنيـــة الشـــطاحة«وهكـــذا احتضـــنت القصـــة الشـــعبية هـــذه الصـــورة الـــيت أنتجتهـــا 
  الشعر الشعيب األوريب فيما بعد:

وكانــت  لــريدد الصــورة اخلياليــة املتكونــة عــن اإلســالم جــيًال بعــد جيــل دون أن يطــرأ عليهــا تعــديل ملحــوظ.«
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أن تتصــرف بطريقــة معينــة؛  -مثلمــا هــو يف احلكايــات واملرويــات- العامــة تنتظــر مــن هــذه الشــخوص الشــعبية
بالصــورة املنتظــرة. وهكــذا بقــي اإلســالم  ولــذلك مل يطــرأ علــى النمــوذج األول املعهــود كبــري تغيــري ميكــن أن خيــلّ 

وىل لعـدة قـرون. ولـيس سـهًال هنـا حتديـد الوقـت ه عند الغريب العادي مسجونني يف الصورة اخليالية األوبقي نبيّ 
م عن اإلسالم والشرق طفولية متاًما هدفها اإلخافة واالستهزاء   .)35(»الذي أدرك فيه اجلميع أن صور

بوصـــفه  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- لقـــد جعلـــت منزلـــة ماهونـــد التخييليـــة الغـــرب غـــري قـــادر علـــى رؤيـــة النـــيب
أو االســـكندر ، رخيي الـــواقعي الفعلـــي كمـــا هـــو الشـــأن يف معاجلتـــه لنـــابليونهلـــا وجودهـــا التـــا، شخصـــية تارخييـــة

يف نشر اإلسالم وإقامـة دولتـه  -صلى اهللا عليه وسلم- ولذا فإنه جلأ إىل األسطورة ليفسر جناح النيب .املقدوين
  اليت امتدت يف األزمنة الالحقة لتشمل جّل العامل القدمي. 

  فتقول:، »حممد العدوّ «ـغرب إىل أسطورة ماهوند اليت لفقها لتكتب كارين آرمسرتونغ عن جلوء ال
، زائفة حىت خيدع العرب السذج »معجزات«ساحر دبّرأَنَُّه وقد زعمت األساطري يف شرحها لنجاح حممد «
، ر الكنيســة يف إفريقيــة والشــرق األوســط. وتتحــدث واحــدة مــن احلكايــات عــن ثــور أبــيض أرهــب النــاسويــدمّ 
ل الــذي جــاء بــه حممــُد العــرَب يتهــادى بــني قرنيــه علــى حنــو والقــرآن وهــو الكتــاب املنــزّ ، -آخــر األمــر- وظهــر

إن حممــًدا قــد دّرب محامــة علــى التقــاط حبــات بــازالء مــن أذنيــه حــىت يبــدو وكــأن روح القــدس  :معجــز. وقيــل
يف ذلــك  - والــذي كــان يفضــي، يهمــس فيهمــا. وقــد ُفسِّــرت جتاربــه الصــوفية بــالزعم بأنــه كــان مصــابًا بالصــرع

ونســب إليــه كــل شــذوذ ، إىل القــول بأنــه رجــل مســكون بــاجلن. وجــرى احلــديث عــن حياتــه اجلنســية - الوقــت
غرائــزهم. ومل يكــن  إنــه شــّد النــاس إىل دينــه بتشــجيعهم علــى االنقيــاد إىل أحــطّ  :وقيــل، معــروف لــدى الرجــال

  .)27-26(ص  »اال عامد خدع كل شعبه تقريبً فهو دجّ ، هناك أي شيء صادق يف مزاعم حممد
ا يف الوقـت نفسـه ، القامتة هذه كراهية الغرب له -صلى اهللا عليه وسلم- ومبقدار ما تعكس صورة النيب فإ

بوصـــفه صـــورة لكـــل شـــيء فيهـــا التســـتطيع أن الـــيت تـــرى "اإلســـالم" « تفصـــح عـــن االزدواج يف نفســـية الغـــرب
  .)29(ص » تستسيغه

ويتبني حوافزها حىت يسـتطيع أن يكسـب جمـدًدا ثقـة ، يف نفسهولذا فإن على الغرب أن يواجه هذه الصورة 
قهـا وعنـدها يـدرك حقيقـة الصـورة الـيت يلفّ ، لة لإلسالمالعامل اإلسالمي. إن عليه أن يتخلى عن كراهيته املتأصّ 

  .له يف كل عصر
  تعبريًا عن هذه الكراهية تضيف آرمسرتونغ:

ـــا متأصـــلة لإلســـالم. فقـــد كنـــا يف ، هيتنـــاإننـــا ننـــتج باســـتمرار رواســـم جديـــدة للتعبـــري عـــن كرا« الـــيت يبـــدو أ
فاحًشــا؛ ويف الثمانينــات بصــورة آيــة اهللا املتعصــب؛ ومنــذ  الســبعينات مســكونني بصــورة شــيخ الــنفط الغــين غــًىن 

  .)43(ص» أصبح اإلسالم ديًنا يهدر دم اإلبداع واحلرية الفنية مسألة سلمان رشدي
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ائيال يعكس احل«ا من هذه الصور ولكن أيًّ    . )43(ص» قيقة األكثر تعقيًدا على حنو ال 
وعـدو للحضـارة ، املشكلة الغربية هـي أن حممـًدا قـد نظـر إليـه علـى أنـه نقـيض للـروح الدينيـة«إن قسطًا من 

اسـتطاع أن جيلـب السـالم ، رجـل روحأَنـَُّه املهذبة. ورمبا كان علينا أن حناول بدًال عن ذلك أن ننظر إليـه علـى 
  .)44(ص» ومهواحلضارة لق

ـــة ـــا يســـوده احلـــوار ، وهكـــذا متضـــي آرمســـرتونغ لتتنـــاول ســـرية النـــيب يف الفصـــول التالي وتقـــدمها تقـــدميًا تارخيًي
   :-صلى اهللا عليه وسلم- والنقاش اهلادئ بني صورتني للنيب حممد

  .لة الغربية واليت تفصح عن صانعها أكثر مما تفصح عن موضوعهاالصورة اليت حتكم املخيّ  -
ا املؤلفة مقاربة مقارنةوا -  ؛لصورة اليت تكشف عنها املصادر والروايات التارخيية املوثوقة اليت تقار

 وذلك بغرض الوصول إىل ما تراه من حقيقة عن هذه الشخصية العظيمة. 

ومبقــدار حماولــة آرمســرتونغ مســاءلة الصــورة الغربيــة والكشــف عمــا تنطــوي عليــه مــن تنــاقض وأهــواء ونزعــات 
ــا تلجــأ  ؛ومواقــف متكافئــة الضــدين يف أكثــر األحيــان وكراهيــة إىل  -ورمبــا إرضــاًء ألصــحاب هــذه الصــورة-فإ

صـــور اإلســـالمي. ويبـــدو أن انشـــغاهلا تعلـــى الـــرغم مـــن بعـــدها عـــن حقيقـــة ال، تقـــدمي روايـــة أكثـــر قبـــوًال لـــديهم
ها فغدت حتاول تفسري قد طغى على كل شيء يف تفكري  -صلى اهللا عليه وسلم- بالتجربة الدينية للنيب حممد

تعمــد باســتمرار  فَِإنـََّهــاهــذه التجربــة وشــرحها لنفســها أوًال قبــل أن تشــرحها لآلخــرين. وبســبب تكوينهــا الثقــايف 
ويف ذلـك مـا فيـه مـن فقـدان  .إىل املقارنة بني املوقف الغريب من اليهود واملوقـف الغـريب مـن املسـلمني واإلسـالم

م بـالغرب حلس النسبة يف النظـر إىل األمـور. يف  أو، فلـيس مثـة جمـال للمقارنـة بـني املسـلمني واليهـود يف عالقـا
م، إسهامهم احلضاري وطبيعـة مـا سـادها مـن قـيم اجتماعيـة وروحيـة وال سـيما مـا ، أو يف جمـرد حجـم جمتمعـا
م  حيــث اتســم اإلســالم عامــة بــروح التســامح واللــني والرفــق بأهــل الكتــاب بشــكل، »اآلخــر«بـــ اتصــل بعالقــا

  وهو أمر تؤكده املؤلفة يف خمتلف فصول الكتاب.، خاص
وعلــى أي حــال فــإن تقــدمي بعــض األمثلــة مــن معاجلــة املؤلفــة لــبعض املســائل الشــائكة والشــائقة يف آن مًعــا 
يوضــح مــا تقــدم. ففــي معــرض مناقشــة كــارين آرمســرتونغ لرحلــة اإلســراء واملعــراج تشــري بوضــوح إىل أن بعــض 

أن  :ولكنها ال تلبـث أن تضـيف مباشـرة، »مًدا قد قام بالرحلة إىل عرش اهللا باجلسمأن حم«املسلمني يؤكدون 
أن اإلســـراء واملعـــراج كانـــا جمـــرد جتـــربتني «ســـحق يستشـــهد حبـــديث مـــروي عـــن عائشـــة يكشـــف بوضـــوح إابـــن 

ومتضي بعدها لتفسري هذه التجربة الروحية من خالل مقارنتهـا بتجـارب روحيـة مـن  .)140(ص » روحانيتني
-140واســـتناًدا إىل بعـــض معطيـــات التحليـــل النفســـي. (ص ، تقاليـــد الدينيـــة األخـــرى كالبوذيـــة واليهوديـــةال

141(.  
ا التشـريعية واالجتماعيـة  ويف مناقشتها لتعدد زوجات النيب تسـعى آرمسـرتونغ إىل مناقشـة املسـألة يف سـياقا



  78

ممارســة تنطلــق مــن شــوفينية  أَنـََّهــامــن  -صــلى اهللا عليــه وســلم- وتنفــي مــا يزعمــه نقــاد النــيب حممــد، والسياســية
ــا يف رأيهــا تشــريع اجتمــاعي والســيما بعــد غــزوة أحــد الــيت كــان ال بــد أن ، )190(ص ذكوريــة صــرفة. ذلــك أ

االســـتقرار االجتمـــاعي واملـــادي لألســـر الـــيت نكبـــت بفقـــد ســـيدها. وهـــي كـــذلك ضـــرورة  ليتلوهـــا تـــدبري يكفـــ
قبائـل العربيـة املختلفـة كمـا هـو الشـأن يف زواجـه مـن زينـب بنـت خزميـة سياسية أحيانًا وتعزيز لصـالت النـيب بال

مة الحًقـا لومـن أم سـ، ز صـلة النـيب بقبيلـة بـين عـامرالـذي أريـد لـه أن يعـزّ ، احلارث شهيد بدر نأرملة عبيدة ب
تأكيــد لــبطالن  - يف بعــض األحيــان -هــذه املمارســة  بغــرض توطيــد عالقاتــه مبخــزوم؛ وفضــًال عمــا تقــدم فــإن

  الت التبين يف اإلسالم كما يف زواجه من زينب بنت جحش اليت طلقها زيد.ص
ا من رأي يف العالقـة بـني اإلسـالم والغـرب باحثةولعل أفضل ما يبني عن موقف ال ، بصدق ما ختتم به كتا

  تكتب كارين آرمسرتونغ:
ولكـن ، نذ زمـن النـيب حممـد املسلمون ذلك موالواقع أن اإلسالم والغرب يشرتكان يف تراث عام. وقد تبّني «

تهم ل ضـد ثقافـات أهـل الكتـاب الـيت أذلّـالغرب ال يستطيع قبول ذلك. وقد بدأ بعض املسـلمني اليـوم بـالتحوّ 
م بدؤوا بأسل م حىت أ ة كراهيتهم اجلديدة. وغدت شخصية النيب احملبوب مركزية يف واحد من آخـر مواحتقر

ألة سـلمان رشـدي. وإذا كـان علـى املسـلمني أن يفهمـوا تقاليـدنا الصدامات بني اإلسالم والغرب يف أثنـاء مسـ
فـإن علينـا يف الغـرب أن خنلِّـص أنفسـنا مـن بعـض حتاملنـا القـدمي. ورمبـا  ، ومؤسساتنا الغربية على حنـو أكثـر دقـة

ـا نًـا وهـو الرجـل املرّكـب واملتوقـد العاطفـة الـذي قـام أحيا، كانت شخصية النيب أحد املواضع اليت ميكن البدء 
وأسـس ديانـة وتقليـًدا ثقافيًـا ، والذي كـان ذا عبقريـة تنتمـي إىل نظـام بعيـد األغـوار .بأشياء يصعب علينا قبوهلا

» علـى السـالم والتصـاحل»اإلسـالم«والـيت يـدل امسهـا ، على الرغم من األسـطورة الغربيـة، مل يقوما على السيف
  .)266(ص 

  صفوة القول -2
يف الكتابــات  -صــلى اهللا عليــه وســلم-  خامتــة دراســته لصــورة النــيب حممــدورمبــا كــان علــى املــرء أن يشــري يف

م عنـد -األنكلو أمريكية إىل مجلة من األمور اليت حيسن بدارسي السـرية النبويـة ومؤلفيهـا أن يضـعوها يف أذهـا
 ،واخلطــري يف آن مًعــا ملــا ينطــوي عليــه مــن تضــمنات لــيس للمســلمني فقــط، الشــائك، تــدبر موضــوعهم اجلليــل
  وإمنا للعالقات اإلنسانية بني الفريقني كذلك.، وليس لغريهم وحسب

وليس إىل أي صنف ، إنسان ينتمي إىل البشر - صلى اهللا عليه وسلم- وأول هذه األمور أن النيب حممد - 1
فوق «أو، »supernatural«»فوق طبيعية« وأنه ليس على أية صفات، آخر من املخلوقات العليا

، مبقدار كون هذه الصفات جزًءا ال يتجزأ من املعجزات املؤيدة لنبوتهِإالَّ  »superhuman«» إنسانية
تؤكد مصداقيتها ومصداقية صاحبها. ولذلك فإن من ، واليت أرادها اهللا دالئل للناس كافة على هذه النبوة
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عل وصفة وتقرير وأن ينظر إىل ما صدر عنه من قول وف، األمهية مبكان أن يدرس بوصفه إنسانًا كًال متكامالً 
صلى اهللا عليه - أي النيب حممد-ل وحدة منسجمة تنبع من وحدة املصدر على أنه يشكّ  )ته(أي جمموع سنّ 

ذا املصدر. -نفسه -وسلم   مثلما تستجيب لوحدة العامل الذي حييط 
أي أو تقريـر يتصـل بـ، أو صـفة، أو فعـل، أو أي قـول، ومعىن هذا أن أي مظهر من مظاهر السلوك النبوي

مــن ، ويتــدبّر، ويُفســر، ينبغــي أن يُــدرس، وعلــى أي مســتوى مــن املســتويات، وجــه مــن وجــوه احليــاة اإلنســانية
  خالل عالقاته املعقدة مع سائر الكل ومكوناته املختلفة. 

والســيد املقــدَّم يف ، واألب، والــزوج، وابــن األخ، واحلفيــد، االبــن -صــلى اهللا عليــه وســلم- لقــد كــان حممــد
والقائـد ، والـزعيم السياسـي، كيل الثقة األمني قبل بعثته. وكان بعد البعثـة كـل ذلـك مضـافًا إليـه النـيبوالو ، قومه

مثلمـا كـان ، وحامل رسالة مساوية لإلنسانية كافة، واحلكم، مواملعلِّ ، واملفسر لتشريع اهللا، واملفاوض، العسكري
  عدل واخلري واملساواة. حمقق أهداف ومطامح دنيوية جتسد قيم هذه الرسالة يف احلق وال

ــا يف  ــض  ومــن الضــروري أن يــدرس كــل مــا يتصــل بــه مــن خــالل مجلــة الوظــائف الدينيــة والدنيويــة الــيت 
ألن أيــة دراســة  ؛جمتمعــه الــذي نشــأ وترعــرع ومنــا فيــه وتّطــور إىل أن بلــغ بــه مــا بلــغ مــن وحــدة وقــوة وتطلعــات

لفـــذة الرائـــدة يف جتســـيدها لتطلعـــات اإلنســـان حنـــو جزئيـــة لـــن تكـــون جمديـــة يف الفهـــم احلـــق هلـــذه الشخصـــية ا
  مستقبل أفضل.

شخصـــية عامليـــة كونيـــة إنســـانية  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- وثـــاين هـــذه األمـــور أن شخصـــية النـــيب حممـــد -2
ا شخصية عربية إسالمية. لقد بعث رمحة للعاملني. وإذا مـا ُنظـر إليـه بـأي  -صلى اهللا عليه وسلم- مبقدار كو

ًفا وراءه الكثـريين مـن نظرائـه علـى أي مسـتوى مـن يربز خملِّ  فَِإنَّهُ  ؛وقدِّر بأي معيار، بأي مقياس وقيس، منظور
  ورمبا مبسافات شاسعة. ، املستويات

بــل ، ولــذا فــإن دراســته وتــدبر وجــوه ســريته وشخصــيته مســائل ال ميكــن أن تقتصــر علــى املســلمني وحــدهم
ا كل من ميتلك املعرفـة بصـا حب هـذه الشخصـية أو مـن تتيسـر لـه مصـادر دراسـتها. ومعـىن ينبغي أن يسهم 

صـلى اهللا عليـه - هذا أن على الغربيني أن ينظروا فيما يكتبه الباحثون العـرب واملسـلمون عامـة عـن النـيب حممـد
وذلــك بــدًال مــن ، مثلمــا أن علــى هــؤالء األخــريين أن ينظــروا فيمــا يكتبــه الغربيــون ويأخذونــه باحلســبان -وســلم

  ت كل فريق وقدراته فيما ال يغين فهمنا لصاحب هذه الشخصية. هدر طاقا
ر شخصـية النـيب وسـريته مسـعى يـنهض فريغـب يف أن يـرى مسـألة تـدبّ ، ولعل املرء يطمح إىل أكثـر مـن هـذا

وذلك بغرض فهـم التجربـة الغنيـة لصـاحب هـذه السـرية يف  ؛ومشاله وجنوبه، به الباحثون من شرق العامل وغربه
وتبــّني دورهــا الفاعــل ، والفنيــة، والفكريــة، واالجتماعيــة، واالقتصــادية، والعســكرية، والسياســية، يــةوجوههــا الدين

  يف اجملتمعات اإلسالمية املختلفة قدميًا وحديثًا. 
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ولرمبــا ال يبــالغ املــرء إن زعــم أن شــراكة معرفيــة مــن هــذا النــوع الــذي ينصــرف إىل دراســة حيــاة رجــل عظــيم  
ايــة املطــاف إىل االرتقــاء مبســتوى العالقــات اإلنســانية بــني  -ليــه وســلمصــلى اهللا ع- كــالنيب حممــد ســتقود يف 
وما ينـتج عنـه مـن خمـاوف وأهـواء ونزعـات عدوانيـة ورفـض ، »اآلخر«بـ وذلك بعد إزالة اجلهل ؛الشرق والغرب

بـــني والـــتحكم مبقدراتـــه وحتديـــد مصـــريه. وعنـــدها يت، وســـعي مـــن جهـــة أخـــرى إىل تدجينـــه واحتوائـــه، مـــن جهـــة
وأن أتبــــاع رســــالة اإلســــالم الــــذين ، للغــــرب أن هــــذه الشخصــــية متثــــل أمســــى القــــيم اإلنســــانية النبيلــــة وجتســــدها

يتخــذون مــن حامــل هــذه الرســالة األســوة احلســنة أبعــد مــا يكونــون عــن اإلرهــاب والتزمــت والتعصــب وكراهيــة 
  ات األخرية.حيرص على نشره دعاة املواجهة من الغربيني يف السنو  بات ِمـمَّا، الغرب
صـلى اهللا عليـه - وثالث هذه األمور هي أن معظم الكتابات الغربيـة الـيت تناولـت شخصـية النـيب حممـد -3
ــا ملوّ  -وســلم ــا تنتمــي إىل ، ثــة بفــريوس منــاخ املواجهــة بــني الشــرق والغــربأو حياتــه ومــا يتصــل  وبالتــايل فإ

تغطيها ، اليت كثريًا ما تتخذ الدين مظلة أيديولوجية هلا حمكوم بعالقات القوة واملصاحل الدنيوية نظام من املعرفة
وتســوغ عقابيــل اســتخدامها ذريعــة لتــدجني اآلخــر واحتوائــه والســيطرة عليــه وتقريــر مصــريه. ومــن احليــوي هلــذه 

ويف املشـــاركة يف ، ويف إغنـــاء فهمنـــا ملوضـــوعها، املعرفـــة إذا مـــا أريـــد هلـــا أن تســـهم يف االرتقـــاء مبســـتواها النـــوعي
ر نفســـها وبشـــىت الوســـائل مـــن فـــريوس القـــوة واملصـــاحل الدنيويـــة أن تطّهـــ ؛يـــز التفـــاهم بـــني األمـــم والشـــعوبتعز 

والنزعــات األيديولوجيــة املختلفــة الــيت حتفزهــا. وعنــدها يصــبح الوصــول إىل احلقيقــة هــو اهلــدف األمســى للمعرفــة 
ولــيس لتــأجيج نــار العــداوة والبغضــاء ، الــيت ينبغــي أن تتخــذ ســبيًال لنشــر احملبــة والســالم بــني األمــم والشــعوب

  والكراهية اليت تستعر هذه األيام يف بعض دوائر الغرب جتاه ما يسمى خبطر اإلسالم.
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  مدخل إلى الخطاب الجديد
  حول اإلسالم في ألمانيا

  *إبراهيم أبو هشهش
  مقدمة:

تدفق اجلمهور األملاين بشكل مل يسبق له مثيل  2001 )بعد أحداث احلادي عشر من أيلول (سبتمرب
ديان والثقافات األخرى (غري على دور بيع الكتب يف املدن األملانية املختلفة لشراء كتب حول اإلسالم واأل

  . )األوروبية
 Samuel( »لصــــموئيل هــــاتنغتون« »صــــراع احلضــــارات«وكــــان الطلــــب األكبـــــر يرتكــــز علـــــى كتــــاب 

Hutington( ، ــــاب تنبــــؤات نوســــرتاداموس ــــة. وعلــــى كت وعلــــى نســــخ مــــن القــــرآن الكــــرمي بالرتمجــــة األملاني
)Nostradamus( .  

كـان واحـد مـن كـل ثالثـة زبـائن يف دور بيـع الكتـب ،  السـوق يف أملانيـاعن حالة  )1(وكما يشري أحد التقارير
دور بيـع الكتـب يف إحـدى ن كتـب حـول اإلسـالم. واضـطرت ـيسأل عـ )Duisburgيف مدينة ديوسبورغ (

وحاملــا فــرغ مــن ترتيــب ، لتخصــيص زاويــة خاصــة بالكتــب املتعلقــة باإلســالم )Hannoverمدينــة هــانوفر (
هلــاتنغتون فقــد كــان اإلقبــال  »صــراع احلضــارات«اشــرة يف أيــدي الزبــائن. أمــا كتــاب الكتــب املعنيــة اختفــت مب

  حسب تعبري إحدى البائعات. ، عليه مثلما على النقانق الساخنة
كان اإلقبال على النسخ املرتمجة للقرآن كبريًا   )Hamburgويف دار تاليا لبيع الكتب يف مدينة هامبورغ (

  قد نفدت أيًضا.  )أملاين -إن النسخ ثنائية اللغة (عريب بـل ، لدرجة أن مجيعها قد نفد
 ؛يف ميـونيخ جـرت التحضـريات فـورًا بنـاء علـى الطلـب املتزايـد )Heyne Verlagويف دار نشـر هاينـه (

وهـذا األمـر جيـري فقـط علـى الكتـب الـيت تـوزع عشـرات ، إلصدار ترمجة القرآن الكرمي على شكل طبعة جيب
 كانـت مجيـع طبعـات ترمجـات القـرآن إىل األملانيـة طبعـات جملـّدة حمـدودة األعـداد يف حـني، اآلالف من النسـخ

  نسبًيا. 
 Der( »اهللا نـََفس«ى كتاب ـعل )d tv - Verlagوازداد الطلب من دار نشر كتاب اجليب األملاين (

Atem Allahs( ) لربنارد لويسBernard Lewis( .  
وعلـــل املتخصصـــون بســـوق ، لـــى الكتـــب املتخصصـــة باإلســـالمويف املـــدن األملانيـــة الشـــرقية تزايـــد الطلـــب ع

،  ويعمقهـا، بأن اجلمهور يريد أن يستكمل معلوماته حول اإلسـالم والثقافـات األخـرى، الكتب يف أملانيا ذلك
  كون الربامج التلفزيونية ال تقدم سوى معلومات سريعة مبتورة ال تشفي غليًال حول ذلك. 
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ففــــي الــــدار اجلامعيــــة لبيــــع الكتــــب يف مدينــــة كارلســــروه ، ثــــر ختصًصــــاويف جنــــوب أملانيــــا كــــان الطلــــب أك
)Karlsruhe(  تركــز الطلــب علــى كتــب بســام الطيــيب أســتاذ الدراســات السياســية واإلســالمية املعاصــرة يف

ــــاب هارالــــد مــــوللر ( ــــوبنغن اجلامعيــــة كــــان الطلــــب يتمحــــور علــــى كت  .Hجامعــــة غــــوتنغن. ويف مدينــــة ت

Mueller( »تعــايش احلضــارات« )Das Zusammenleban der Kulturen(  املضـــاد
  لكتاب صموئيل هاتنغتون سالف الذكر. 

التـــور  -بيـــرت شـــول  »خبـــريي شـــؤون اإلســـالم والشـــرق األوســـط«وبشـــكل عـــام فــــإن الطلـــب حــــول كتـــب 
)Peter Scholl - Lator( ،) وجريهـارد كونسـلمانGerhard Konzelmann(  قـد ضـرب

ء أملانيـــا يف هـــذه الفـــرتة. مثلمـــا تزايـــد الطلـــب بشـــكل عـــام علـــى كتـــب متخصصـــة أرقاًمـــا قياســـية يف مجيـــع أرجـــا
   .)2(بشؤون اإلرهاب

/ أيلـــول يف نيويـــورك شـــبيهة إىل حـــد كبـــري بتلـــك الـــيت رافقـــت 11إن هـــذه األجـــواء الـــيت تبعـــت هجمـــات 
يــث مــن ح، ومــا تبعهــا مــن حشــود عســكرية وتعبئــة سياســية وإعالميــة، 1990احــتالل العــراق للكويــت عــام 

  تزايد االهتمام باإلسالم يف أملانيا على مستويات خمتلفة. 
باللغـــة ، الكتـــب والدراســـات حـــول اإلســـالم -إن مل نقـــل مئـــات-وبـــني هـــذين التـــارخيني ظهـــرت عشـــرات 

وصدور أعداد خاصة عن اإلسالم من ، األملانية أو مرتمجة إليها؛ إضافة إىل انعقاد مؤمترات ومناقشات عديدة
  مراكز األحباث والدراسات السياسية.  أو من، اجملالت

ـدف، وبطبيعة احلال بـل ال ميكنهـا أيًضـا أن تتبـّع كـل مـا كتـب عـن اإلسـالم يف أملانيـا ، فإن هذه الورقة ال 
دف أساًسا إىل الوقوف علـى االجتاهـات البـارزة يف هـذا اخلطـاب اجلديـد عـن اإلسـالم  يف العقد األخري؛ بل 

ابتدأت بتمهيد سريع يقـف عنـد أبـرز نقـاط التمـاس يف العالقـة بـني أملانيـا واإلسـالم ومن أجل ذلك ، يف أملانيا
علـى املواقـف الـيت بـرزت فيهـا صـورة  -بشـكل أساسـي  -مـع الرتكيـز ، منذ بدايات اإلسالم حىت وقتنـا الـراهن

  كما سنرى.   -و حماولة النشاط اإلعالمي املعاصر إحياءها ، اإلسالم عّدوا
  :ألمانيا واإلسالم

واألوروبيـــة منهـــا علـــى وجـــه ، قـــد ال ختتلـــف صـــورة اإلســـالم يف أملانيـــا عنهـــا يف بقيـــة األقطـــار الغربيـــة عامـــة
نظــًرا للعالقــة ، ة تلــك البلــدانـي قــد متيزهــا عــن بقيـــة التـــمتتلــك بعــض اخلصوصيــ، ولكنهــا مــع ذلــك، اخلصــوص

ايــات القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن  يف )ا بالعــامل اإلســالمي (الدولــة العثمانيــةـاخلاصــة الــيت ربطــت أملانيــ
ة التنـــوير ـات وفــــي خضـــم حركــــذي نشـــأ يف أروقـــة اجلامعــــي الــــستشـــراق األملانـــولطبيعـــة اال، العشـــرين مـــن جهـــة

)Aufklaehrung( ولوجــــود جاليــــة إســــالمية كبــــرية علــــى األرض ، واحلركــــة الرومانتيكيــــة مــــن جهــــة ثانيــــة
أربعـة ماليـني نسـمة يعـود تـاريخ وجودهـا علـى األرض األملانيـة إىل مـا يزيـد  األملانية يبلغ تعـدادها مـن ثالثـة إىل
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ولكــن األعــداد الكــربى منهــا جــاءت إىل أملانيــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة وخاصــة يف  ؛علــى مئــة وســبعني عاًمــا
  .)3(الستينات

العــامل اإلســالمي مــن مــن جهــة و  »املســيحية«وقــد يكــون للمواجهــة الــيت اختــذت أشــكاًال خمتلفــة بــني أوروبــا 
ــا  ألن صــورة الــذات  ؛وصــورة اإلســالم مقابــل هــذه اهلويــة، )4(جهــة أخــرى أثــر يف تشــكيل اهلويــة األوروبيــة ذا

ا أصًال. ، حتتاج دائًما إىل آخر حىت تتبّلر   أو يتم اإلحساس 
انيـا لإلسـالم أن الصـورة الـيت تقـدمها كتـب التـاريخ املدرسـية يف أمل )G. Rotter()5الحظ غرينوت روتر (

والعـــامل ، جـــرى عنـــدها التمـــاس بـــني العـــامل الغـــريب املســـيحي، تـــتقلص إىل حـــدود ثالثـــة حـــوادث حربيـــة رئيســـة
  اإلسالمي:

فيهـا كـارل  »أنقـذ«م الـيت  Toars und Poitiers( 732معركــة بـالط الشهــداء أو مــا يسـمى ( -
  ن التحول إىل اإلسالم. ـالغرب م )Karl Matellمارتل (

ولكــن علــى الــرغم مــن ، مــالت الصــليبية الــيت مل تعــد اآلن متجــد يف أملانيــا باعتبارهــا بطــوالت مســيحيةاحل -
  فإن خسارة القدس وطرد الفرسان الصليبيني من الشرق األوسط ال يقع يف النفوس موقًعا حسًنا. ، ذلك
إن األمـــري أويغـــن فـــ، ومـــن أجـــل ذلـــك، وصـــول األتـــراك املســـلمني إىل البلقـــان ووقـــوفهم علـــى حـــدود فيينـــا -

)Prinz Eugen(  الفارس النبيل«املشهور بلقب« )Der edle Ritter(  يربز باعتباره منقـًذا جديـًدا
  ألنه لقن األتراك درًسا وجعلهم يعرفون حدودهم يف البلقان.  ؛وجيري متجيده، للعامل الغريب وللمسيحية
ديــن «صــورة أســطورية لإلســالم بوصــفه هــذه تكرســت يف الــذهن الغــريب  »العســكرية«وعــرب عالقــة الصــدام 

-وامتدت هـذه الصـورة األسـطورية عـرب أوروبـا حاملـة يف ثناياهـا تكوينـات خياليـة عـن حممـد ، »السيف والنار
عـــن بطـــش  ىومدعّمـــة بقصـــص أســـطورية تـــرو ، بوصـــفه غـــوًال ميثـــل القســـوة الشـــيطانية -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم

وأصــبح كـــل ذلــك جـــزًءا مـــن  .م أحيـــاءـم وانتــزاع أحشــائهم وهــاج املســيحيني وتقطيــع أوصــاهلاملســلمني باحلّجــ
  .)6(منذ العصور الوسطى )Feindbildات صورة اإلسالم عدوًّا (ـمكون

، -كما سـنرى-وهذه الصورة النمطية لإلسالم جيري إحياؤها يف بعض الدوائر السياسية واإلعالمية الغربية 
  آخر ما يثري الفزع من اإلسالم يف أوساط اجلمهور الغريب. وما يزال بعض الكتاب يستمدون منها بشكل أو ب

وعلــى خلفيــة التصــادم داخــل أوروبــا ، م 1291وبعــد ســقوط عكــا احلصــن الصــلييب األخــري يف الشــرق عــام 
وقـد ارتكـزت النهضـة األوروبيـة  .املسيحية الالتينية نفسـها اختفـى العـرب واملسـلمون مـن دائـرة االهتمـام الغـريب

متجاهلـة باحتقـار مـا جـاء مـن حقـب وأحـداث بـني تلـك العصـور ، اين علـى اإلرث الكالسـيكيبتيارها اإلنسـ
علــى الــرغم مــن أن النهضــة مل تســتند فقــط علــى اإلرث الكالســيكي بشــقيه ، )7(الكالســيكية وعصــر النهضــة
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إىل أوروبا  اليوناين والالتيين بل كذلك على إجنازات العرب واملسلمني العلمية يف العصور الوسطى اليت تسربت
  . )8(عرب إسبانيا وصقلية وغريمها

احلركـة الرومانتيكيـة مـن  ةوحبماسـ، بروحـه املتسـاحمة مـن جهـة )Aufklaehrungمث جاء عصر التنوير (
ـــوض اال، جهـــة أخـــرى حيـــث جـــرى جتـــاوز الصـــورة النمطيـــة ، )9(ستشـــراق بشـــكل بطـــيء مـــن جهـــة ثالثـــة و
وز تلـك الصـورة وتقـدمي بـديل ينظـر إىل اإلسـالم والعـرب بطريقـة وأسهم مفكـرون عظـام يف جتـا، لإلسالم عدوًّا

بإعجابــــه الظــــاهر بــــالنيب  )Goethe( )1832-1849( )10(غوتــــه :وعلــــى رأس هــــؤالء، إجيابيــــة متساحمـــــة
ــــيت ضــــمها ديوانــــه  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم-حممــــد   »الــــديوان الشــــرقي للمؤلــــف الغــــريب«وأشــــعاره الكثــــرية ال

)West - Oestlischer Divan(. ) و إفــرامي ليســنغLessing( )1729 - 1781(  الــذي
واملستشـــرق والشـــاعر  ».ناتـــان احلكـــيم«وخاصـــة يف عملـــه الشـــهري ، دعـــا إىل التســـامح والتعـــايش بـــني األديـــان

ا من الرتاث الذي ترجم جزًءا هامًّ  )F. Rueckert( )1788 - 1866الرومانتيكي فريدريش روكريت (
كبـــرية مـــن القـــرآن   ءوترمجـــة أجـــزا، مثـــل ترمجـــة محاســـة أيب متـــام شـــعًرا باألملانيـــة، انيـــةالعـــريب واإلســـالمي إىل األمل

  . )11(وشاهنامة الفردوسي وغريها، إضافـة إىل مقامات احلريري، الكرمي
 Oeffentlicheفيمــــا يســــمى اليــــوم بــــالرأي العــــام ( -ي ذلــــك الوقــــت ـولكــــن صــــورة اإلســــالم فــــ 

Meinung( - بل كـان ذلـك الـرأي العـام يسـتمد نظرتـه إىل ، أثرة بروح التنويرينظّلت إىل حد كبري غري مت
الــذي صــنع صــورة متخيلــة  )Karl Mayكــان يقدمــه الكاتــب األملــاين الشــعيب كــارل مــاي (ِمـــمَّا  اإلســالم 

من ، إىل يومنا هذا -إىل حّد ما وخاصة بني األطفال -ما تزال فاعلة ، للشرق لدى أجيال متتالية من األملان
مث مــا أخــذ ، نشــرها )Bambergتبــه الكثــرية الــيت تواصــل دار نشــر خاصــة بامســه يف مدينــة بــامربغ (خــالل ك

  عنها من أفالم. 
كان يقدم يف أعماله قصًصا مثـرية فيهـا   فَِإنَّهُ ، وعلى الرغم من أن كارل ماي مل يزر الشرق وال يعرف العربية

ا الغبية عدمية احليلة يف اجلانب الشرقي. سرعان ما تتغلب على منافس، شخصيات بارعة وذكية ومتفوقة   ا
فــإن أعمــال كــارل مــاي هــذه كانــت إعالنًــا عــن التفــوق الغــريب الــذي تــّوج بغــزو  )Rotterوحســب روتــر (

  .)12(الذي كان يف عيون الغرب نصًرا للتفوق الغريب املسيحي على التخلف الشرقي )1797نابليون ملصر (
اخنفضــــت صــــورة اإلســــالم عــــدوًّا علــــى أســــاس مــــن التفــــوق العســــكري  ويف عهــــود الكولونياليــــة واالنتــــداب

  والتكنولوجي الغريب وعدم شعور الغرب بأنه مهدد من قبل اإلسالم. 
  وأبرزها:، ولكن صورة العدو املرتبطة باإلسالم عادت يف العقود األخرية نتيجة عدد من العوامل
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ومـن ، لى تسـليح قـوي نسـبًيا مـن الـدول الغربيـةوحصوهلا ع، استقالل دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا -
ديـــد علـــى ختومـــ ؛دول املعســـكر الشـــرقي ســـابقا والكلمـــة العنـــوان الـــيت تلخـــص هـــذا ، هأشـــعر الغـــرب بوجـــود 

  . »قنبلة ذرية إسالمية«التهديد هي 
 وازديـــاد عـــدد طـــاليب اللجـــوء، تـــدفق عـــدد كبـــري مـــن العمـــال الوافـــدين مـــن تركيـــا ومـــن دول مشـــال إفريقيـــا -

ي أملانيــــــــــــــا املشــــــــــــــاعر املعاديــــــــــــــة للغربــــــــــــــاء ـأثــــــــــــــار فــــــــــــــ ؛السياســــــــــــــي مــــــــــــــن الــــــــــــــبالد العربيــــــــــــــة واإلســــــــــــــالمية
)Fremdenfeindlichkeit( ) ــــة الغربــــاء ــــذي يتطــــور إىل كراهي و يكــــاد أن ، )Fremdenhassال

 .وبيـةوتقاليـد مغـايرة للتقاليـد الغربيـة األور ، ه مـن ثقافـة غريبـةونـشكل عـام ملـا ميثلبعداء للمسلمني ذلك يكون 
  . )Kopftuchو غطاء رأس املرأة املسلمة (ـوالعنـوان الـذي ميثل ذلـك ه

، وإخفــاق األيديولوجيـــا املستمـــدة مـــن الغــرب كالقوميــة واالشــرتاكية، التوتـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة -
د ظهـــر ذلـــك ـوقــ، لـدأ رد الفعـــى مبـــقــادت يف بعــض جمتمعــات الشــرق األوســط إلـــى مثــال أو رمــز إســالمي علــ

ديـــــــــًدا إسالميـــــــّــً ـرب باعتبـــــــــر الغـــــــــيف نظــــــــ والعنـــــــــوان الـــــــــذي ميثـــــــــل ذلـــــــــك هـــــــــو مصــــــــطلح األصوليـــــــــة  .ااره 
)Fundamentalismus( ـون األصوليــــــــــأو اإلسالميـــــــــ) ونFundamentalistische 

islamisten(.   
يار املعسكر االشرتاكي واحنالل أداته العسكرية (حلف وارسو - يشـكل  1989حـىت سـنة الذي كان  )ا

ولكن سرعان ما ّقدم الغـرب ممـثًال يف بعـض مـن دوائـره اإلعالميـة والسياسـية  ؛واخلطر األمحر، الشيطان األكرب
ومن السهل إعادة إحيائهـا لتحـل حمـل ، والعسكرية اإلسالم باعتباره صورة العدو البديلة اجلاهزة منذ ألف عام

لكتـاب واإلعالميـني والسياسـيني وخاصـة يف دوائـر حلـف النـاتو العدو الشيوعي. وقد حتّمس لذلك عدد مـن ا
ــا بغيــاب الســبب الــذي دعــا إىل إنشــائه أصــالً  حلفهــمالــذين خشــوا أن يفقــد  فكــان ، مشــروعية وجــوده ومربرا

قدم هلم مبا يشبه املعجـزة حـًال سـريًعا  أَنَّهُ غامًرا جًدا على اعتبار  )1990فرحهم بغزو العراق للكويت (آب /
ـــا ويف وقـــت أمســـت فيـــه احلاجـــة إىل عـــد، متوقـــع متمـــثًال يف عـــدو قدمي/جديـــدغـــري  ، بـــديل يف أقصـــى درجا

  .)Ich habe einen Feind ،also bin ich( »إذن أنا موجود، يل عدو«حسب املبدأ القائل: 
ديــًدا جديــًدا حيــّل حمــل الت هديــد هــذا علــى الــرغم مــن أن هــذه الــدوائر نفســها الــيت باتــت تــرى يف اإلســالم 

وعلى رأسها حركة اجملاهدين ، كانت حىت وقت قريب ترى يف حتالفها مع القوى اإلسالمية احملافظة  ؛الشيوعي
  .)13(»املشرتك«د العدو الشيوعي ـوسواها من احلركات اإلسالمية حليًفا هلا ض، ي أفغانستانـف

ل عميـق يف ذهـن املـواطنني ـبشكـ ن التصور املتعلق باإلسالم عدوًّا على وجه العموم متأصلإ«فـ وباختصار 
يف الوقـت  ؛ومـن العـرب، ال عقـالين مـن اإلسـالم، جـارف، ويف رأيهم العام. فهناك خـوف، يف االحتاد األملاين

، الذي ال يفرق فيه املواطن األملاين العادي بني العرب واألتراك والفرس وسـواهم مـن اجملموعـات اإلثنيـة الكثـرية
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وهـذا كلـه مـرتبط مبشـاعر ، اخلوف من الثقافة املغايرة ومـن فقـر العـامل الثالـث نَّهُ . إِ فهم يف نظره عرب باختصار
ّون مزجيًـا ثقـيًال. و هـذه املخـاوف حاضـرة يف السياسـة الداخليـة حـىت عنـدما ـمن العنصرية وكراهية األغراب يك

مــة. ويف السياســة وحــىت أيًضــا يف وجــود تيــارات معاكســة ها، ال تعــّرب عــن نفســها عالنيــة فـــي أغلــب األحــوال
وجيـري تفعيلهـا فقـط ، ا حاضـرة حتـت السـطحـولكنهـ، دّو املرتبطـة باإلسـالم تظـّل خفيّـةـة فإن صورة العـاخلارجي

  .)14(»من أجل أهداف سياسية خارجية، يف أوقات استثنائية
وضـع  :زهـاإن مكونات صورة اإلسالم عـدوًّا تتعلـق بـأمور كبـرية أبر  :وميكن القول على وجه اإلمجال السريع

ــا مثــل غطــاء الــرأس، املــرأة يف اإلســالم ويف الثقافــة العربيــة ، وتعــدد الزوجــات )15(ومــا يشــف عـــن ذلــك خارجًي
ا زوجها.. إخل، وقمع الرجل املسلم للمرأة   .واملرأة املسلمة اليت يضر

  :»زود دوتيشه تسايتونغ«من جريدة  )Gustaf Seibtويقول الصحفي األملاين غوستاف سايبت (
ألن  ؛إن الفــــرق األكثــــر وضــــوًحا وجــــالء بــــني اجملتمعــــات اإلســــالمية واجملتمعــــات الغربيــــة هــــو وضــــع املــــرأة«

اضــطهادها هــو أكثــر مــا جيعــل أشــكال احليــاة اإلســالمية غــري مقبولــة بالنســبة إىل الغــرب. واجلمــاهري الــيت ترفــع 
ا وتصـرخ وحتـرق الـدمى تتـألف مـن الرجـال. مـن تربيـة احلقـد الدينيـة إ ومـن ، ىل العجـز عـن حتمـل التبـاينقبضـا

فإن كـل السـمات الـيت تـدع  ؛وعي الذات اجلماعي ككثري من الرجال املسلمني إىل االستعداد لالنتحار الديين
   .)16(»وغري منتج تشري إىل الفصل القسري بني الرجال والنساء، امااإلسالم يبدو اليوم هدّ 

يف ذهــن املــواطن األملــاين مــن ثقافــة غريبــة مغــايرة للثقافــة  ومــن مكونــات هــذه الصــورة أيًضــا مــا ميثلــه اإلســالم
، وطـالبو جلـوء، وهـم يف جمملهـم عمـال وافـدون، إضـافة إىل وجـود عـدد كبـري مـن املسـلمني يف أملانيـا، األوروبية

بـل يلقـون يف ، اومواظبـون علـى مراجعـة مكاتـب املسـاعدات االجتماعيـة ال يثـريون بصـورة عامـة انطباًعـا إجيابيًّـ
وحــروب ، وجماعــات، ودوًال فقــرية تعــاين مــن أزمــات اقتصــادية، ميثلــون ثقافــة متخلفــة أَنـَُّهــمع املــواطن األملــاين رو 

  وجفاف.. إخل. ، وختلف، وفقر، أهلية
ولعـــل مـــن األمـــور الـــيت أســـهمت يف تصـــوير اإلســـالم عـــدوًّا يف املـــدة األخـــرية أيًضـــا: قضـــية ســـلمان رشـــدي 

وما رافق ذلك مـن محـالت إعالميـة يف الغـرب بشـكل ، »آيات شيطانية« والفتوى الصادرة ضده بسبب كتابه
الـيت  )املـأخوذ عـن روايـة األمريكيـة (بيـيت حممـودي» ليس بدون ابنيت«عام. وكذلك الفيلم األمريكي الدعائي: 

قـه والنجاح الكبـري جـًدا الـذي حق، هربت بابنتها من زوجها الطبيب اإليراين عرب اجلبال حىت وصلت إىل تركيا
هـــذا علـــى الـــرغم مـــن ، ِمــــمَّا أدى إىل إعـــادة طبـــع الكتـــاب مـــرات كثـــرية، هـــذا الفـــيلم يف دور العـــرض األملانيـــة

املســتوى املتـــدين فنًيـــا للفـــيلم والروايــة؛ ولكـــن عرضـــه يف عقـــب أجـــواء حــرب اخللـــيج صـــادف مناًخـــا خصـــًبا يف 
  الوعي األملاين لدى اإلنسان العادي. 
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رة من اخلطر اإلسـالمي يف أملانيـا قـد بـدأت بعـد ذتابات املعاصرة احملعلى الرغم من أن بواكري الك -2
فـإن صـورة اإلسـالم ، إذ عاد اإلسالم ليصبح حقل نقـاش مكثـف باعتبـاره خطـًرا علـى الغـرب ؛)1979( عام

  اجتاهان:وقد برز يف هذا النقاش . 1990 بعد عامعدوًّا مل ترتفع بشكل حاد جًدا إالّ 
، اه جــامعي أكــادميي ظــّل خملًصــا إىل حــّد كبــري لتقاليــد االستشــراق األملــاين الرصــينةاالجتــاه األول اجتــ :1، 2

وإن كان هذه  .املستندة إىل معرفة علمية منهجية حمكمة عموًما، يف معظم األحياناملوضوعية إىل درجة كبرية 
ــا املس ، تشــرقون األملــان املشــهوروناالجتــاه اجلــامعي اجلديــد ال ميتــاز بالقــدرات املوســوعية املدهشــة الــيت امتــاز 

 Annemarieمــاري شــيمل ( -ي الوقــت احلاضــر خــري متثيــل املستشــرقة العظيمـــة أنـــي ـن ميــثلهم فـــالذيــ

Schimmel(  هذا االجتاه يتخفـف إىل حـد مـا مـن األسـاليب االستشـراقية  وقد بدأ .1922املولودة عام
وبـــــات أكثـــــر انفتاًحـــــا علـــــى ، رخييـــــة تشـــــكل جوهرهـــــاالتقليديـــــة الـــــيت كانـــــت املنـــــاهج اللغويـــــة الفيلولوجيـــــة والتا
منهجيــات  خباصــةومنــاهج علــم السياســة واألدب و ، املنهجيــات احلديثــة وخاصــة األنثربولوجيــة والسيوســيولوجية

مـن ناحيـة يشـبه  ِإنـَّهُ ما بعـد البنيوية. إضـافة إىل اسـتناده إىل معرفـة ميدانيـة إقليميـة مباشـرة يف غالـب األحيـان. 
ولكنه يفرتق عنها بشكل جـوهري مـن  ؛)17(بالشرق يف أمريكا اليت حتدث عنها إدوارد سعيد »ابرةاملعرفة اخل«

ة املباشــرة لنشــاط أصــحاب هـــذا يـــويف احلضــانة اجلامع، ناحيــة أخــرى تتمثــل يف اإلخـــالص للتقاليــد األكادمييــة
أو تقــدم املشــورة ، مباشــرمبعاهــد ومراكــز دراســات ختطــط بشــكل  »املعرفــة اخلــابرة«بينمــا تــرتبط تلــك  ؛االجتــاه

وأرصـــن ، وأبعـــد عـــن اهلـــوى، ولـــذلك ظـــّل هـــذا االجتـــاه األملـــاين أكثـــر موضـــوعية، للسياســـة اخلارجيـــة األمريكيـــة
وأكثر شعورًا بقوة العالقة اليت جتمع أوروبا بالعامل اإلسالمي. إضافة إىل أنّه أكثر استناًدا إىل فيلولوجيـا ، معرفة

   .)18(مريكياللغات الشرقية من نظريه األ
م يف أقسـام الدراسـات اإلسـالمية ( أو  )Islam wiscenschaftوهـذا االجتـاه ميثلـه أسـاتذة وتالمـذ

)Islamkunde( اصــة يف جامعــة هــامبورغ مبعهــد الدراســات الشــرقية خبو ، يف عــدد مــن اجلامعــات األملانيــة
)Orient- Institut( التــابع هلــا ،) حيــث األســتاذ أودو شــتاينباخU. Steinbach( مــدير املعهــد ،

ن ـوعــــدد مـــ، املـــدير الســـابق للمعهـــد األملـــاين الشـــرقي فــــي بـــريوت )G. Rotterواألســـتاذ غرينـــوت روتـــر (
وكـارين  )V. Klemmأمثـال فريينـا كليــم (، الباحثيـن والتالميـذ الذيـن ميثلون جيـًال جديـًدا مــن املستشرقيــن

قســم الدراســات اإلســالمية يف جامعــة بــرلني احلــرة  أســاتذة يفوغريمهـــا. وكــذلك  )K. Hoernerهــورنر (
)FU( ،ومــنهم األســتاذة  ) كرميــرKraemer( ، أورســوال شــبولر  األســتاذةو- ) شــتيغمانSpuler - 

Stegmann( ـر الاليـنـف يف جامعـة  )W. Schiffauerواألسـتاذ شـيفاور (، ي جامعة ماربورغ علـى 
ر األودر ي قسم الدراسات اإلسالمية التابع جلامعـة ـف )P. Heineه (واألستاذ بيرت هاين، فرنكفورت على 
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فــي جامعـة  )H. Muellerوهارالـد مـولر ( )H. Halmم (ـي برليــن. واألستــاذان هاينــز هالــمهبولـت فـ
  . )19(وغريهم، توبنغن

ويف الكتــــب ، ولألســــف الشــــديد فــــإن تــــأثري هــــؤالء األســــاتذة والبــــاحثني يظــــّل حمصــــورًا يف أروقــــة اجلامعــــات
وال يكـاد ميتـد إىل اجلمهـور األملـاين العـادي  ؛واجملالت العلمية بني األساتذة والطلبـة واملتخصصـني، املتخصصة

، ومــن كتــب ذات طــابع تبســيطي، الــذي يســتقي معرفتــه عــن اإلســالم مــن التلفزيــون ووســائل اإلعــالم األخــرى
امعي اجلديـد ال يفتـأون حيـاولون الجتـاه اجلـاهـذا  علـى الـرغم مـن أن ممثلـي .-كمـا سـنرى -وعنوانات سـاطعة 

  . »وخرباؤها«موازنة الصورة عن اإلسالم اليت تقدمها وسائل اإلعالم اجلماهريية احلديثة 
وإن كــــان كثــــري مــــن اآلراء ، جهــــود أصــــحاب هــــذا االجتــــاه دولــــن تتوقــــف هــــذه الورقــــة بصــــورة مباشــــرة عنــــ

مثلمــا يتضــح مــن ، عــدد مــن ممثلــي هــذا االجتــاه ســتند إىل حــد كبــري علــى آراءيواملعلومــات املبثوثــة يف ثناياهــا 
  املراجع واهلوامش. 

علــى اجلمهــور األملــاين تــأثريًا : أمــا االجتــاه الثــاين فهــو االجتــاه األكثــر خطــًرا واألوســع انتشــارًا واألشــد 2، 2
ي جـوهره استشـراق صـحفي إعالمـي ميثلـه ـو فــل هــبـ ؛وهو نوع من االستشـراق اجلديـد غـري اجلـامعي، العريض

ويقــــدم ممثلــــو هــــذا النــــوع مــــن  .)Sach literaturصــــحفيون وتلفزيونيــــون ومؤلفــــو كتــــب موضــــوعات (
ـــم خـــرباء يف شـــؤون الشـــرق األوســـط وعـــارفون بالعـــامل اإلســـالمي ، االستشـــراق غـــري األكـــادميي عـــادة علـــى أ

إدوارد  حسـب- »اخلبـري«إذ تـوحي أن هـذا  ؛هلا وقع قـوي )Experte( »خبري«والثقافة اإلسالمية. وكلمة 
 ؛بــل وشــديدة اخلطــورة أيًضــا، )20(مــع مــادة معّمــاة شــديدة الغمــوض والســحرمبهــارة مطلقــة يتعامــل  -ســعيد 

ا تلقي يف الروع بأنه ميارس عمله يف حقل خطر مثل خرباء إزالة األلغام   إخل ..أو خرباء الذرة، أل
م الصحفية ، م وأحاديثهم التلفزيونية الكثرية جًداأو يف مقابال، ويف كتابات هؤالء اخلرباء مثلما يف مقاال

يبــدو  ؛)2001/أيلــول /11أو أحــداث نيويــورك (، اصــة يف أوقــات األحــداث الكــربى مثــل حــرب اخللــيجخبو 
ذا ، )Monolotischمثل مسّلة مقدودة من صخرة واحدة (، اإلسالم جلمهور املتلقني قّوة موّحدة صلدة

م مثلمـا يف  .)21(غيــر قابـل للتعدديـة والدميوقراطيـة، ورةـشديد اخلطـ، ال يتطور، طابع سكوين وتتكـرر يف كتابـا
ويقــدمون هــذه الكلمــات عــادة برتمجــات مغلوطــة ، أحــاديثهم كلمــات غريبــة غامضــة بالنســبة لألملــاين العــادي

ـا كمـا هـي بلفظهـا العـريب دون ترمجـة أحيانًـا أخـرى مبـا مـن شـأنه ، أحيانًا سـواء بقصـد أو بـدون قصـد أو يبقو
 .إثارة مزيد من اخلوف والعداء لإلسالم من خـالل حصـره يف مصـطلحات وجتريـدات غريبـة عـن الـوعي الغـريب

تكـرر كثـريًا يف أعمـال املستشـرقني اجلـدد غـري ي ذيالـ )ومن هذه الكلمـات علـى سـبيل املثـال لفـظ اجلاللـة (اهللا
ه خــري متثيــل ـاص باملســلمني ميثلــخــ» قــومي«و رّب ـهــ )ويف عنوانــات كتــبهم بشــكل يــوحي أن (اهللا، اجلــامعيني

  ونسائهم احملجبات املقموعات. ، وجالبيبهم القصرية، بلحاهم الكثة، ونـن املتعصبون املسلحو أولئك األصولي
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أو يرتمجونـــــه  )Dschihadالـــــذي يســـــتخدمونه بلفظـــــة العـــــريب ( »اجلهـــــاد«مصـــــطلح  :-أيًضـــــا-ومنهـــــا  
ة لنشـــر ـ نظـــرهم وســـيلة اإلســـالم العسكريـــوهـــو يف، )Heilige Krieg( »احلـــرب املقدســـة«مبصـــطلح 
تق منهـــا مـــن مســـلمني ومـــا يشـــ، )Fundamentalismus(» أصـــولية«ا كـــذلك كلمـــة ـومنهـــ .هـمعتقداتـــ

  .أصوليني.. إخل
هــــذا يف حــــني أن هــــذه األلفــــاظ واملصــــطلحات يف كتابــــات املستشــــرقني اجلــــامعيني اجلــــدد تقــــدم حبقيقتهــــا 

يف يعـين أَنـَُّه  ىويقـدم علـ، )Gott()22ن لفـظ أملـاين (ـه مــا يقابلــيشـرح مبـ مـثال )فلفـظ اجلاللـة (اهللا ؛املوضوعية
، بــذل الوســع أَنَّــهُ وكــذلك لفــظ اجلهــاد الــذي يقــدم علــى  .الــرب بالنســبة للمســلمني واملســيحيني واليهــودالعربيــة 

  .)23(ل العسكري الدفاعي ضد أرض الكفر غالباـوتشرح درجاته اليت إحداها العم
وأوسـعهم تـأثريًا ، وأكثرهم شهرة وحضورًا يف األوساط اإلعالميـة والتلفزيونيـة، ميثل هذا االجتاهومن أبرز من 

-Peter Schollالتـــور ( -شـــخص يـــدعي بيـــرت رومـــان شـــول ، علـــى اجلمهـــور األملـــاين بشـــكل خـــاص
Lator( ،ي شــــؤون الشــــرق ـاخلبــــري فــــ«مؤلــــف كتــــب يقــــدم عــــادة بلقــــب ، ومراســــل تلفزيــــوين، وهــــو صــــحايف
التـــور  -وشـــول  .)Islamexperte( »المـر بشـــؤون اإلســــخبيـــ«أو  )Nahostexperte( »طاألوســــ
وقـد درس ، ينحدر من عائلة أطباء ذات أصول إلزاسـية )1924م يف غرب أملانيا عام (و د يف مدينة بوخو املول

لفرنســي مظّليــا. مث بــاجليش ا، والتحــق يف بدايــة حياتــه بــاجليش األملــاين، ويف بــريوت، وفـــي مــاينز، يف الســوربون
ومراســًال عســكريا يف اجلزائــر واهلنــد الصــينية. ومــن جتربتــه العســكرية يف فيتنــام حيــث وقــع يف األســر مــدة أّلــف  

ونشـره يف شـتوتغارت عـام ، »ثالثـون عاًمـا مـن احلـرب يف اهلنـد الصـينية، املوت يف حقـول األرز« :كتابه األول
ووضــع ، مليــون نســخة )3. 1كــرب إذ بــاع حــىت اآلن (التــور األ -وهــذا الكتــاب يعــد جنــاح شــول  .)1979(

اشـــتغل صـــحافًيا ومراســـًال تلفزيونيـــا للربنـــامج  ُمثَّ ب الروائـــع أو الكتـــب األكثـــر مبيًعـــا. ـّاصـــاحبه علـــى قائمـــة كتـــ
ا. ومــديًرا لتحريــر ـومــديًرا للــربامج يف تلفزيــون وإذاعــة غــرب أملانيــ، )ARDالقنــاة األوىل ( -التلفزيــوين األملــاين 

. وقـــد نـــال عـــدًدا مـــن األومســـة واجلـــوائز مـــن )1983ذ عـــام (ـمنـــ )Sternار (ـة املصـــورة واســـعة االنتشــــلـــاجمل
   .)24(آخرها جائزة التلفزيون األملاين، احلكومة األملانية

إّن اهللا مــــع الصــــابرين: مواجهــــات مــــع الثــــورة «بعنــــوان:  )1983ظهــــر كتابــــه األول عــــن اإلســــالم عــــام ( 
 Allah ist mit den Standhaften: Begegnugen mit der( »اإلســالمية

islamischen Revolution. Stuttgart 1983(. التور يكّون  -شرع شول ، ومنذ كتابه هذا
وعــن إســالم أصــويل مســلح خطــر يــرتبص بــالغرب املســيحي. ، فرضــياته عــن احلمــالت اإلســالمية ضــد الغــرب

 ؛هـالتـور أساًسـا آلرائـه وحججـ -يسـتخدمه شـول ومجيع فرضياته تقوم على اجتـاه ثقـايف حمـافظ بشـكل صـلب 
 Das( )1996ي برلني (ـادر فـالص »سيا الداخليةآميدان معركة املستقبل: بني القوقاز وهضبة «ه ـففي كتاب
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Schlachtfeld der Zukunft: Zwischen Kaukasus und pamir(  أخـذ شـول- 
وبـدأت حـروب مــن ، ألبـداالتقليديـة قـد انتهــت إىل ن احلـروب أ طروحتـه األساسـية الــيت تتمثـل يفأ التـور يقـدم

وســـيكون ، فهـــي حـــرب عقائديـــة يف جوهرهـــا، نـــوع جديـــد ال تعـــرف اجلنـــود وإمنـــا خيوضـــها حمـــاربون عقائـــديون
ا الذي سوف حتسم عليه بني القوقاز وهضبة  وبني روسيا األرثذوكسية والشـرق األوسـط ، سيا الداخليةآميدا

  ة على طول طريق احلرير. وشيفوصوًال اىل الصني الكون
ايــة خاصــة بــه للتــاريخ مثلمــا فعــل فوكايامــا -وشــول  مثلــه يف ذلــك مثــل ، التــور وإن كــان مــن جهــة يضــع 

ـــا  )صـــموئيل هـــاتنغتون أيًضـــا يف (صـــراع احلضـــارات الـــذي يصـــف مجيـــع الثقافـــات خـــارج الثقافـــات الغربيـــة بأ
ـان جهتــه يصـف ـور ال ينفـك مـالتـ -فشـول  ؛عاجزة عن التعددية والدميقراطيـة، أحادية  الثقافـة اإلسـالمية بأ

-أي أن اإلســالم بكلمــات أخــرى ؛ )25(»واحــدة مــن الثقافــات الــيت ال تتــأثر إطالقًــا بالعالقــات االجتماعيــة«
  وغري قابل للتطور. ، هو سكوين -التور -حسب شول 

لكتــــب األكثــــر مبيًعــــا طــــوال الثمانينــــات والتســــعينات يف أن يتصــــدر قائمــــة ايف التــــور  -ومل يــــنجح شــــول  
هــو التلفزيــون عنــدما قــدم فيلمــه ذا  ذلــك اىل حقــل إعالمــي واســع التــأثري بــل جتــاوز، حســبأســابيع كاملــة ف
وقـد أوحـى فيـه أن هجـرة العمـال ، )Das Schwert des Islam» (سـيف اإلسـالم«األجـزاء األربعـة 

عاصــفة «تطبــق علــى أوروربــا مــن الشــرق كـــ  وخاصــة يف فرنســا أشــبه بكماشــة، والبــاحثيني عــن العمــل يف أوروبــا
وال جيـدي أمـام هـذا اخلطـر سـوى حلـف مـن البشـرية ، وهذا هو عنوان اجلزء الرابـع مـن الفـيلم، »تتارية جديدة

  .)26(البيضاء
أن  -حــــىت ال يــــتهم بــــالتحريض العنصــــري-التــــور عــــن التأكيــــد يف كــــل مناســــبة  -وبينمــــا ال ينفــــك شــــول 
وأن غالبيــة املســلمني هــم بشــر مســاملون علــى وجــه العمــوم؛ فإنــه يف ، عــو التهــذيبمســلمي أملانيــا هــم أنــاس رفي

ا للحضـارة  الوقت نفسه يرجع دائًما إىل فرضياته األساسـية حمـذرًا مـن أن اإلسـالم يشكــل قــّوة ممعنــة يف عـداو
يـــــدمان ع الشهيــــــر فر ـالـــــذي يقدمــــــه املذيـــــ )Talk showالغربيـــــة. ففـــــي الربنـــــامج التلفزيـــــوين الشـــــهري (

)Friedman( ) يف القنـــــاة األوىلARD(  التـــــور بعـــــد أن استشـــــهد بآيـــــات مـــــن القـــــرآن:  -قـــــال شـــــول
  . )27(»والذي يقول غري ذلك ال يعرف اإلسالم، اإلسالم دين قتايل«

وهــو مثلــه مثــل الصــحفيني الــذين يفتقـــرون إلـــى املعرفــة ، التــور قــادر علــى التــأثري يف الــرأي العــام -إن شــول 
ال يفتــأ ، والتجريــدات التعميميــة، يلجــأون إىل املفــردات واالصــطالحات ذات اإليقــاع الالســع القــويالكافيــة ف

ـــه  وقدرتـــه علـــى التعبـــري ، يســـاعده يف هـــذا التـــأثري مظهـــره اهلـــادئ الواثـــق، عـــن اإلســـالم» اليقينيـــة«يقـــّدم خربت
وغريهـا مـن البلـدان ذات ، ميةولغـة خاصـة مليئـة بالتجـارب الذاتيـة فــي البلـدان اإلسـال، بأسلوب تصويري ممّيز
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وجيعــل تلــك العــوامل الغريبــة ، ؛ كــل ذلــك جيعلــه يبــدو عارًفــا وخبــريًا يف حقلــه)الثقافــات األخــرى (غــري األوروبيــة
  مقدًما اإلسالم بشكل دائم تقريًبا باعتباره قوة مضادة للمسيحية. ، تبدو لغري املتخصصني مطالعات مثرية

جيـب علـى املـرء أن «قـال: ، /أيلـول11ه الـرد بعـد أحـداث ــب أن يكـون عليفـرًدا علـى سؤال حـول مـاذا جي
ولكــن مــن أجــل ذلــك فــإن ، ينبغــي أن نــرد علــى اإلرهــاب بإرهــاب مضــاد، يفكــر جــديًا بقنبلــة نوويــة أوروبيــة
لـى األقـل أن يفتقر اىل قّوة التّدين؛ إذ بينما تعـاين أوروربـا مــن اإلحلـاد ميكـن ع )جمتمع املتعة اللعني هذا (أوروبا

  .)28(»تتقّدم أمريكا املتدينة لتواجه اإلسالم
ولكـن يبـدو ، التـور يـؤمن بأوروبـا القويـة املوّحـدة مـن منطلـق ديغـويل خملـص -هذا على الرغم من أن شول 

جهـا يف السـلوك ، أَنَُّه يؤمن بأوروبا قوية وموّحدة ومسيحية يف الوقت نفسه وهو ال يرتدد عن انتقـاد أمريكـا و
  . )29(ياسي يف بعض األحيانالس

أو يف مقاالتـه ومقابالتـه مـا الـذي يعنيــه ، )30(التور مل حيدد أبًدا يف كتبه الكثـرية حـول اإلسـالم -إن شول 
؛ مثلمـا ال يقـدم »اإلسـالميني األصـوليني«أو » األصـولية«وخباصــة مصـطلح ، مبصطلحات يكثــر مــن تكرارهــا
ــــم كائنــــات متعصــــبة ولكنــــه، أي حتليــــل أليديولوجيــــة أصــــولية غــــري ، ال يفتــــأ يقــــدم هــــؤالء األصــــوليني علــــى أ

  . )31(تتصرف بناء على مناذج تارخيية، عقالنية
موّجـه ضــد  )Mytische Kulturalismusِإنـَُّه باختصـار يـروج لشـكل مـن اجتـاه ثقـايف أسـطوري (

آيـة اهللا معـاداة «مـرة بأنــه  واسـعة االنتشـار قــد وصفتــه )Die Zeitدة (ـة أن جريــاإلسالم بشكل عـام لدرج
  .)Ajatollah des Antiislamismus()32(«اإلسالمية 

فهـــو جريهـــارد  ، وال يكتـــب بطريقـــة أقـــل تعميًمـــا عـــن اإلســـالم، أمـــا الكاتـــب اآلخـــر الـــذي ال يقــــل شـــهرة 
ـــــرية حـــــول اإلســـــالم والشـــــرق ، )Gerhard Konzelmannكونســـــلمان ( صـــــاحب الكتـــــب الكث

، بوصـفه خبـريًا يف شـؤون الشـرق األوسـط، م احلضور على شاشات التلفزيـون األملـاينالوجه الدائ، )33(األوسط
درس فقـه اللغـة يف ، ألب كـان يعمـل يف مصلحــة اخلطـوط احلديديـة )1932وهو مولود يف شـتوتغارت عـام (

وىل بدأ يعمل مراسـًال للقنـاة األ )1968. ومنذ عام ()1957وبدأ العمل يف التلفزيون عام (، جامعة توبنغن
)ARD( ـــا علـــى ، مـــن بـــريوت والقـــاهرة وقـــد ملـــع جنمـــه بشـــكل خـــاص يف أثنـــاء حـــرب اخللـــيج بوصـــفه معلًِّق

ووسـام االسـتحقاق االحتـادي ، األحداث وخبريًا مبا جيري. نال جوائز عديدة من أمهها جائزة التلفزيون األملـاين
لــدار أوبــرا يف شــتوتغارت مستشــارًا  إضــافة إىل عملـــه مــديًرا -أصــبح  )1994مــن الدرجــة األوىل. ومنــذ عــام (

  للرئيس الفلسطيين ياسر عرفات. 
عـن » شـائهة«فـإن أثـره يف تقـدمي صـورة ، التـور-وإذا كانت شهرة كونسلمان ال تقل عن شـهرة زميلـه شـول

ـا كتابـات شـول  اإلسالم ال يقل عن أثر زميلـه أيًضا؛ بل رمبّا يفتقر إىل شيء من الرصانة النسبية اليت تتحلى 
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، التــــور قياًســــا إىل كونســــلمان الــــذي يســــتند بشــــكل أساســــي يف تقدميــــه لإلســــالم علــــى تعميمــــات كــــربى -
وهـي تتوجـه إىل ، وختلـو مـن التوثيـق، وتـأويالت ذاتيـة. وكتبـه بشـكل عـام تفتقـر إىل الرصـانة، وانطباعات عامـة

  وهذا مكمن خطرها. ، وغري املتخصص، القارئ العادي غري املثقف
ه إىل كونسلمان أَنَُّه ال يعرف اللغة العربيـة ومل يدرسـها رغـم إقامتـه الطويلـة يف بعـض العواصـم وأبرز نقد يوج

 -العربيــة مراســًال للتلفزيــون األملــاين. وكــل كتبــه وآرائــه تســتند إىل مراجــع ثانويــة أوروبيــة وهــو مثــل زميلــه شــول 
أو برتمجتهـــا األملانيـــة املصـــوغة بشـــكل ، التـــور يكثـــر مـــن اســـتخدام املفـــردات األساســـية املثـــرية بلفظهـــا العـــريب

  ». احلرب املقدسة«مقصود لوضعها يف معىن سليب حصريًا؛ مثل لفظة اجلهاد أو 
 Dschihad und» (اجلهــاد وجــذور صــراع دويل«ومـن آخــر مــا صــدر لــه مــن كتـب كتــاب بعنــوان: 

Wurzeln eines Weltkonflikts()34(.  
مـن حيـث ، التور وكونسلمان -برية اإلقليمية اليت ميثلها شول وهناك شخص ثالث ميكن إحلاقه باملعرفة اخل

وينتمــــي إىل الوســــط ، علــــى الــــرغم مــــن أَنَّــــُه عــــريب مســــلم، تقدميــــه صــــورة أقــــرب إىل التحــــريض ضــــد اإلســــالم
ومـدرس علـم السياسـية وشـؤون العـامل ، 1944وهو الربوفيسور بّسام طييب املولود يف دمشـق عـام ، األكادميي

ويلحقــه األكــادمييون عــادة بزميليــه الســابقني يف طريقــة تقدميــه ، مي املعاصــرة يف جامعــة غــوتنغنالعــريب واإلســال
، واإلســــــالم السياســــــي، واألصــــــولية، ادـمثـــــــل: اجلهــــــ» السعـــــــة«ويف اســــــتخدامه مصــــــطلحات ، )35(لإلســــــالم

  واإلرهاب.. إخل. 
ا جملــة (فكــر وفــن11ففــي مقابلــة لــه بعــد أحــداث  علــى ســبيل -ســام الطيــيب : يــرفض ب)36()/أيلــول نشــر

الفرضـــية القائلـــة: إن معـــاداة املســـلمني للغـــرب يف الوقـــت احلاضـــر تعـــود إىل مواقـــف أوروبـــا مـــن الـــدول  -املثـــال
ا ضد املصاحل العربية واإلسالمية؛ بل إن هـذا ، العربية يف عهود االستعمار أو إىل إنشاء دولة إسرائيل ومناصر

لـن  -حسـب الطيـيب-فاملسـلمون ، جـوهري متأصـل يف التـاريخ اإلسـالميالعداء اإلسالمي املوّجـه للغـرب أمـر 
وهـذا العـداء لـن يتغـري ، يغفروا للغرب املسيحي أَنَُّه وقـف يف العصـور الوسـطى أمـام التوسـع اإلسـالمي وأحبطـه

، حــىت لــو توقفــت أمريكــا والغــرب عــن مناصــرة إســرائيل وأصــبحوا أكثــر عــدًال جتــاه القضــايا العربيــة واإلســالمية
وعلــى املثقفــني الغــربيني الــذين يشــعرون بالــذنب جتــاه الشــعوب اإلســالمية ويتفهمــون دوافــع عــدائها للغــرب أن 

م بالغرب، يتوقفوا عن ذلك   . )37(فاملسلمون ليسوا أبرياء يف عالقا
وحـــىت بّســـام الطيـــيب بشـــكل مكثـــف يف وســـائل اإلعـــالم ، التـــور وكونســـلمان -لقـــد أثـــار تقـــدمي شـــول  -3

ــم خــرباء يف شــؤون اإلســالم والشــرق األوســط-األملانيــة  حفيظــة األكــادمييني األملــان املتخصصــني يف  -علــى أ
  . )38(الدراسات العربية واإلسالمية



  96

وعلــى عالقــة الغــرب ، التــور وكونســلمان علــى الــرأي العــامل األملــاين -ولعــل أول مــن نّبــه علــى خمــاطر شــول 
األستاذ يف جامعة توبنغن يف مقالة نشرها يف  )Peter Halmبالعامل اإلسالمي هو: الربوفيسور بيرت هامل (

؛ فّنــــــد فيهــــــا »صــــــانعو الفــــــزع«بعنــــــوان:  )39(بعــــــد حــــــرب اخللــــــيج )Sueddeutschzeitungجريــــــدة (
وخاصـة تقـدميها اإلسـالم علـى أَنـَُّه  ، أطروحات هذين الصحفيني التعميمية والتبسيطية عـن اإلسـالم واملسـلمني

ميثـــل االجتـــاه األصــــويل ، فهنـــاك إســـالمات ولـــيس إســـالًما واحـــًدا، ســـالم متعـــددوقـــال: إن اإل، كتلـــة موحـــّدة
وبّني نشأة مصطلح األصولية يف الفكر الربوتستانيت املعاصـر ردًّا علـى أطروحـات دارويـن ، احلديث واحًدا منها

ما التلفزيونية، العلمية على نشوء احلياة   . وفند كثريًا من األطروحات يف كتبهما ويف مقابال
 )Gesichter des Islam» (وجـوه اإلسـالم«ولعل أحـد الـردود أيًضـا جـاء مـن خـالل انعقـاد مـؤمتر 

وشـــارك فيـــه عـــدد مـــن املفكـــرين الغـــربيني ، 1992يف بـــرلني يف عـــام » بيـــت ثقافـــات العـــامل«الـــذي انعقـــد يف 
  ويتضح من عنوانه إعالن فكرة تعدد اإلسالم. ، واملسلمني

كونسـلمان إىل ضــربة قاصــمة عنـدما أقــام عليــه الربوفيسـور غرينــوت روتــر   تعرضــت مسعــة )1992ويف عـام (
وأثبــت أن ثلــث كتــاب كونســلمان الــذي بعنــوان ، دعــوى أمــام القضــاء األملــاين بتهمــة الســطو األديب واالنتحــال

 وبقية الكتاب إما منقولة بدون، مسروق حرفًيا من ترمجة روتر نفسه لسرية ابن اسحق )40(»حممد رسول اهللا«
أو عبــارة عــن تــأويالت وانطباعــات وحتلــيالت ذاتيــة تفتقــر إىل أي توثيــق أو أســاس ، توثيــق مــن مراجــع أخــرى

يبـــدو فيهـــا التـــاريخ العـــريب اإلســـالمي مكونًـــا مـــن العنـــف واجلـــنس. وقـــد قضـــت احملكمـــة بـــأن يـــدفع  ، منهجـــي
  لكتاب.وأمرت بوقف إعادة طبع ا، ألف مارك أملاين تعويًضا لروتر )53كونسلمان مبلغ (

ولكــن هــذه الســمعة الســيئة مل متنــع ، و منــذ ذلــك الوقــت اختفــى وجــه كونســلمان عــن شاشــات التلفزيــون
  احلكومة األملانية من منحه صليب االستحقاق االحتادي من الدرجة األوىل. 

ســـرقات خبـــري الشـــرق األوســـط  -منتحـــل اهللا «ُمثَّ أصـــدر روتـــر كتابًـــا حـــول انتحـــاالت كونســـلمان عنوانـــه: 
 Allas Plagiator-Die puplizistischen Raubzuege des» (هـارد كونسـلمانجري «

»Nahostexperten« Gerhard Konzelmann(بـل ، ؛ أثبـت فيــه أن كونسـلمان لـيس خبـريًا
ومـن ، وأن كتبه الـيت تزيـد علـى العشـرين هـي يف أجـزاء كبـرية منهـا سـطو علـى جهـود اآلخـرين، منتحل وجاهل

كشف روتـر كـل ذلـك بأسـلوب هجـائي سـاخر القـى تقريظًـا يف أوسـاط األكـادمييني وقد  ، ضمنهم روتر نفسه
  .)41(األملان

، وكــارين هــورنر، التــور فقــد تعرضــت مسعتــه أيًضــا إىل ضــربة قويــة عنــدما أصــدرت فريينــا كلــيم -أمــا شــول 
الشـوهاء عـن التـور  -صـورة شـول  -سيف اخلبري « وآخرون كتابًا عن أطروحاته املشوهة عن اإلسالم عنوانه:

 Das Schwert des »Experten« Peter scholl - Latours» (العـرب واإلسـالم
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verzerrtes Araber - und Islambil. Heidelberg -1990  مبقدمـة مـن الربوفيسـور
وقـــد القـــى هـــذا الكتـــاب أيًضـــا استحســـانًا بـــني األكـــادمييني املتخصصـــني فــــي الدراســـات العربيـــة ، هـــاينز هـــامل
ا لآلثـار اخلطيــرة ، التور عـن اإلسـالم -على اعتبار أَنَُّه يوازن الصورة اليت يقدمها شول واإلسالمية  ويضـع حـدًّ

  .)42(يف الرأي العام األملاين» خربته«التـي متارسهـا 
حمصـــورة يف صـــفوف  -مثلمـــا ســـبق القـــول  -ولكـــن مثـــل هـــذه اجلهـــود األكادمييـــة املتوازنـــة تبقـــى لألســـف 

، / أيلـول 11ملهتمني؛ إذ سرعان ما جـرى نسـيان مثـل هـذه اجلهـود إثـر وقـوع هجمـات األكادميني واملثقفني ا
، وقــوائم الكتــب األكثــر مبيًعــا، التــور مــرة أخــرى ليحتــل شاشــات التلفزيــون وصفحـــات اجلرائــد -وعــاد شــول 

  وليواصل تقدمي أطروحاته حول خطر اإلسالم على احلضارة الغربية بيقني وثقة. 
وإن كـانوا شـديدي اخلطـر علـى الـرأي العـام األملـاين -التور وأمثاله  -فإن شول ، لكوعلى الرغم من كل ذ
فـإن هـؤالء ، ويف إثـارة الفـزع بـني اجلمهـور مـن إسـالم خطـر يـرتبص بأوروبـا املسـيحية، يف تصوير اإلسالم عدوًّا
مثـــــل ، بـــــارًاال ينفـــــردون بالســـــاحة األملانيـــــة؛ ألن هنـــــاك مـــــن حســـــن احلـــــّظ مثقفـــــني ك -علـــــى تـــــأثريهم الواســـــع

  وخاصة بني صفوف املثقفني.، وسوامها هلم تأثريهم أيًضا، وأين ماري شيمل، غونرتغراس
ورمبــا كــان مــن املستحســن هنــا أن خنــتم بــرّد شــيمل علــى الصــحفي هارالــد بيســكوب إثــر هجمــات احلــادي 

رهــاب إّال إذا أخــذ مــاذا تقــولني عــن النظريــة الــيت تقــول: إنــه ال ميكــن هــزم اإل«عشــر مـــن أيلــول عنــدما ســأهلا: 
  ». ؟العامل اإلسالمي باملبادئ العلمانية واإلنسانية للعامل العصري

كثــريًا مــا نســمع يف الغــرب هــذه النظريــة الــيت مل تثبــت صــحتها. وأنــا ال أوافــق عليهــا كمــا هــي «فأجابــت: 
ا جيــري احنــراف لكــن أحيانًــ، لكــل حضــارة قيمهــا ؟هكــذا. ملــاذا حنــاول تنظــيم كــل شــيء طبًقــا حلضــارتنا الغربيــة

فعلينـا أّال نقصـر نظرنـا علـى  ؟هذه القيم وتشـويهها علـى حنـو مـنظم. ألـيس هـذا هـو احلـال مـع قيمنـا املسـيحية
  ».وحنن ال حنكم على املسيحية حبسب احلمالت الصليبية وحماكم التفتيش، االحنرافات

نـا مـاري شـيمل إىل أن تفقـد ثقتهــا ابـن الدن ورفاقـه األشـرار ال يسـتطيعون إًذا أن يـدفعوا أ«وعنـدما سـأهلا: 
  ».؟باإلسالم

وبعض األفراد يف إيرلندا الشمالية لـن يـدفعوين ، كّال؛ فإنين أعرف احلضارة اإلسالمية خري معرفة«أجابت: 
  .)43(»إىل أن أفقد ثقيت باملسيحية

***************  
  الهوامش والمالحظات

  .فيالدلفياأستاذ مساعد جبامعة ، أكادميي وباحث من األردن*) 
1. Ansturm auf Koran und Nastrdamus 
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http://www. tiscali. de/ente/ente-center-anstur279000. html 
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نيــا أيًضــا بعــد قضــية غطــاء الــرأس الــيت . لقــد دار نقــاش موســع حــول غطــاء الــرأس للمــرأة املســلمة يف أملا15
  اندلعت يف فرنسا. انظر حول هذا األمر يف املانيا:

 Zaidan,Amir: "Das Kopftuch und der neue Rassismus"  
 (http://www. enfal. de/neuradd. htm 08/05/23) page 1 of 5 . 

كـانون الثـاين   )يف: فكـر وفــن (عـدد خـاص »حول ماذا جيري صراع احلضـارات«غوستاف:  ،. سايبت16
  . 13ص، هنا )13 - 12ص ص، 2002/ يناير 
اإلنشاء. ترمجـة كمـال أبـو ديـب. بـريوت: مؤسسـة  -السلطة  -املعرفة  -إدوارد: االستشراق ، . سعيد17

  وما بعدها.  285ص انظر، 2ط، األحباث العربية
  وما بعدها بشكل خاص.  291ص، مع املرجع السابق نفسه. قارن 18 

. انظـــر قائمـــة تضـــم بعـــض مؤلفـــات هـــؤالء إىل جانـــب عـــدد مـــن الكتـــب الـــيت ظهـــرت يف العقـــد 19
  األخري حول اإلسالم باألملانية أو مرتمجة إليها يف:

Islam im Unterricht (Sachbucher): 
(htt://homepages. compuserve. de/Hut Narang/ manfred/ fbr/ Lit/ 

islam. html) 
  :وكذلك يف 

Politische literature. (htt://www. nzz. ch/ 2002/10/09/ pl/ page-
article 70120. html) 

  . 291ص، مرجع سابق، . االستشراق20
  . انظر:21

 Wachtler, Florian : " Krieg gegen den Terror " .  
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(http://www-e-politik. de/beitrag. cfmssBeitrag- ID=1376) 

Sonntag,21. 07. 2002 page 1 of 3، heir, S. 2. 
التــور عــن اإلســالم هــي نفســها الــيت -ويالحــظ أن هــذه الصــفات املستخلصــة مــن نظــرة خــرباء مثــل شــول

-295ص، انظـر: االستشـراق .يستخلصها إدوارد سعيد من كتابة غوستاف فون غروبنام عن اإلسـالم أيًضـا
  بشكل خاص.  298
  يف: )Allah. انظر مثال مادة (22

Walter, Wiebke: "Islam – GrundInformationen" in: 
  وقارن مع املادة نفسها يف: )Islam in Deutschlandمرجع ذكر سابًقا ( 

Lexikon der Islamischen Welt. (Hrsg) von، K. Kreised und R. 

Wielandt. Verlag W. Kohlhammer: Stuttgart Berlin Koeln 1992, 
SS,24-25. 

  يف مقالته املذكورة أيًضا: ). (انظر مثًال شرح روتر ملعىن اجلهاد23
Islam und der Westen - Die Verlorene Naehe, S. 6. 

املـــذكور يف اهلـــامش الســـابق قـــد عاجلـــا مـــادة  )ويـــذكر أن كرايســـر وفيالنـــدت يف (معجـــم العـــامل اإلســـالمي
رغـم أن شـرحهما هلـذا املصـطلح كـان شـامًال  )Heilige Krieg/ حتـت عنـوان (احلـرب املقدسـة  )(جهاد

إّال أن وضع املادة حتت هذا العنوان بالذات فيـه بعـض ، والدفاع.. إخل، ملعىن بذل الوسع ومعىن اجلهاد األكرب
  اخلروج عن املعىن املوضوعي للمصطلح. انظر:

Lexikon der Islamischen Welt، SS. 122 - 123. 
مدير التحرير الريئسي ونائب مدير الربامج يف التلفزيون  )Hans Janke( ظ هانز يانكه. انظر تقري24

  . 2001التور يف خطبته مبناسبة منحه جائزة التلفزيون األملانـي لعام -األملاين لبيرت شول
 (http://pribage. de/print/dwr2001/01/inhalt. html) 

25.  
 Wachtler، F: Krieg gegen den Terror. S. 2  

26.  
 Halm، Peter، Vorwort, in : 
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 Klemn، Verena / Hoerner، Karin: Das Schwert des »Experten «،  

Peter Scholl - Latours Verzerrtes Araber - und Islambild. 

Heidelberg, 1993, S. 11. Zitat, nach: 
 Schmidinger: Eropaeische Identititaet und islam، S. 4 . 

27.  
 Wachtler، F: Krieg gegen den Terror، S. 2 . 

  . املرجع السابق نفسه. املكان نفسه. 28
يف  )Unge Freiheit. انظــــر حــــول ذلــــك مــــثًال مقابلتــــه مــــع الصــــحيفة الربلينيــــة األســــبوعية (29

17/4/2002 .  
 (junge Freiheit Verlag Gmbh und com. www. jungefreiheit. de) . 

نكتفـــي هنـــا بـــذكر ، . نشـــر شـــول التـــور حـــوايل ثالثـــة وثالثـــني كتابًـــا يف خمتلـــف القضـــايا الدوليـــة الراهنـــة30
  مرتمجة الـى اللغة العربية:، بعض عنوانات كتبه حول اإلسالم والقضايا العربية واإلسالمية

  . 1983، ية. شتوتغارتمواجهات مع الثورة اإلسالم، إن اهللا مع الصابرين .1
 . 1996، برلني، ميدان معركة املستقبل: بني القوقاز وهضبة آسيا الداخلية .2

 . 1998أكاذيب يف األرض املقدسة. روز القوى بني النيل والفرات. برلني  .3

 . 1999ظالل اهللا فوق أتاتورك: أزمة تركيا بني البلقان وكردستان. برلني  .4

 . 1994، االحتاد السوفييت املنهار. ميونيخ اجلحيم مصري الكفرة: اإلسالم يف .5

 . 2002أمريكا يف نشوة تفّرد القوة. برلني  ؟مكافحة الشر أم حرب ضد اإلسالم .6

 . 1994اجلزائر برميل البارود. من حرب الفرنسيني اىل الثورة اإلسالمية. ميونيخ  .7

 . 1997، سيف اإلسالم: ثورة باسم اهللا. ميونيخ .8

  وغريها كثيـر.  
  ظر: . ان31

Schmidinger: Eropedische identitaet und Islam، S. 4 . 
  . نقًال عن:32

 Wachter, F: Krieg gegen den Terror، S. 2 . 
. نشــر جريهــارد كونســلمان حــوايل مخســة وعشــرين كتابًــا أغلبهــا عــن اإلســالم والشــرق األوســط نكتفــي 33

  ربية:هنا أيًضا بذكر بعض عنوانات هذه الكتب مرتمجة اىل الع
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  . )1971بني اجلبهات يف الشرق األوسط. ( -ال أحد يتحدث عن السالم  .1
 . )1974املعركة حول إسرائيل ( .2

 اخللفاء العظام.  .3

 . )1979الشيعة واجلمهورية اإلسالمية ( .4

 . )1980حممد نيب اهللا وقائده امليداين. ( .5

 . )1980التحدي اإلسالمي ( .6

 . )1982النيل ( .7

 . )1984اع حول مدينة مقدسة (سنة من الصر  4000 -القدس  .8

 . )1986الكفاح من أجل الوحدة العربية ( -مملكة اهللا العاملية اجلديدة  .9

 . )1989انطالق الشيعة ( -سيف اهللا  .10

 . )1998كفاح عرفات من أجل دولته (  -قبة الصخرة وحائط املبكى  .11

 . )2002اجلهاد وجذور صراع دويل ( .12

اد مســتمدة مــن حماضــرة ألقاهــا كونســلمان يف صــالة املوسيقـــى . مجيــع األطروحــات الســابقة حــول اجلهــ34
  عرض فيه كتاب السالف الذكر عـن اجلهاد. انظر: 19/4/2002مبدينة شتوتغارت بتاريخ 

Konzelmann, Gerhard:Dschihard und die Wurzeln eines 
Weltkonflikts . 

 (htt://www. politik-buch. de/rezens/rez-Konzelmann. htm) .  

  
  . انظر على سبيل املثال:35

Abdallah, Laila: Islamischer Fundamentalismus - eine 

fundamentale Fehlwarnehmung. Berlin، 1998, S. 82 . 
  نقًال عن:  

Schmildinger ; Eropaeische Identetaet.، S4 . 
-16ص، 2002يناير ، اصعدد خ )يف: (فكر وفن» أسامة بن الدن ليس وحيًدا«. الطييب بسام: 36

17 .  
  . املرجع السابق نفسه. 37
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عــــن اإلســــالم يف أملانيــــا.  )KNA. انظــــر العــــدد اخلــــاص الــــذي أصــــدرته وكالــــة األنبــــاء الكاثوليكيــــة (38
  وخاصة القسم املعنون بـ:

"Islamwissenschaftler kritisieren Medienberrichtstattung ueber 

Anschlaege" 
  . يف:)دون التقاريـر اإلعالمية حول ضربات (نيويوركـة ينتقـسـات اإلسالمي(املتخصصـون بالدرا 

(htt://www. kna. de/produkte/sonderhefte/islam. html.)  
  وخاصة القسم املعنون بـ: ، )37عدد ( )Ketzerbriefeوكذلك صفحة االنرتنت ( 

 "Orientalistik modern - zur kampagne gegen Konzelmann und 

Scholl-Lator" 
  يف  )التور -حنو محلة ضد كونسلمان وشول  -(الدراسات العربية احلديثة  

(http://www. ahriman. com/ketzenbriefe/kb37. htm) . 
39.  

 Peter Halm: "Panikmacher" .In: (Sueddeutsc zeitung) 17. 05. 

1991 . 
مث أعـــاد طبعـــه  )1980اهللا وقائـــده امليـــداين ( . نشـــر كونســـلمان هـــذا الكتـــاب أوًال بعنـــوان: حممـــد نـــيب40

  . )مرات متتالية بعنوان (حممد رسول اهللا
 Derو ( )Die Zeit. انظــر علــى ســبيل املثــال اقتباســات مـــن الصــحف األملانيــة الكبـــرى مثـــل (41

Spiegel( :وسوامها يف  
Palmyra Verlag: "Pressespigel". 

(http://www. palmyra-verlag. de/ps-R. html) 

  . انظر كذلك حول صدى هذا الكتاب العنوان اإللكرتوين أعاله. 42
 هنـــا، 22-21ص، 2002ر وفــــن. ينـــاير / ـي: فكــــفـــ» اإلســـالم يـــنظم احليـــاة«. أين مـــاري شـــيمل: 43
  . 22ص



  104

  سبينوزا بين الدين والفلسفة
  * هاشم صاحل

هــي املشــكلة األساســية يف عصــر ســبينوزا؟ بــل مــا هــي املشــكلة األساســية علــى مــدار ثالمثائــة ســنة مــن  مــا
ــــا مشــــكلة الــــدين واألصــــولية الدينيــــة. إذا مل نفهــــم هــــذه النقطــــة إذا مل نعرهــــا ، تشــــكل احلداثــــة األوروبيــــة؟ إ

  االهتمام الكايف فإننا لن نفهم أبًدا جوهر احلداثة ومعاركها الكربى. 
اخنــرط يف  أَنَّــهُ فــإن ذلــك يعــين ، 1670عــام  )1(»مقالــة يف الالهــوت السياســي«ا نشــر ســبينوزا كتابــه عنــدم

إحـــدى املعـــارك الرهيبـــة الـــيت اســـتمرت بعـــده طيلـــة مـــائيت ســـنة وأكثـــر. لقـــد أراد حتديـــد العالقـــات بـــني الـــدين 
لربهنـة علـى الشـيء األساسـي ا -أيًضـا وبالدرجـة األوىل-أو بني رجـال الـدين ورجـال احلكـم. وأراد ، والسياسة

وال ، ال تضــّر أبــًدا بالســالم العــام للدولــة، أو حريــة الضــمري واملعتقــد والكــالم، وهــي أن حريــة التفلســف :التــايل
ـــا شـــرط أساســـي لتحقـــق هـــذا الســـالم ، تـــؤدي إىل الفســـق والفجـــور كمـــا يـــدعي الالهوتيـــون. علـــى العكـــس إ

تمـع. وبالتـايل فـال ينبغـي التضـييق علـى احلريـة الفكريـة أو الفلسـفية ولشيوع االستقامة والنــزعة األخالقيـة يف اجمل
  ما دامت تعرب عن نفسها داخل حدود القانون. 

يف الواقع إن هذا الكتاب ميثـل أول تـدخل لسـبينوزا يف الشـؤون الدينيـة والسياسـية لزمنـه. ولـذلك فهـو حيتـل 
ريخ هولندا. فاجلداالت الالهوتية كانـت عنيفـة مكانة خاصة بني أعماله. فهو قد ظهر يف مرحلة حرجة من تا

بني خمتلف الطوائف املسيحية وباألخص الربوتستانتية الكالفينية اليت كانت تشكل دين األغلبيـة. وذلـك علـى 
أو إيطاليا حيث يسيطر املـذهب الكـاثوليكي بشـكل مطلـق تقريبًـا. وقـد أدت هـذه ، أو إسبانيا، عكس فرنسا

ـــة بـــني وذلـــك قبـــل أن ، الً خمتلـــف الطوائـــف الربوتســـانتية إىل انتصـــار املـــذهب الكـــالفيين أو  الصـــراعات الالهوتي
حيصــل تعــايش ســلمي إىل حــد مــا بــني خمتلــف هــذه الطوائــف. وهــو تعــايش فريــد مــن نوعــه يف أوروبــا آنــذاك. 

حترميًا وكانت حترِّم كل املذاهب املسيحية األخرى ، فمعظم الدول ما كانت تقبل إال مبذهب واحد يف أراضيها
ا منحرفـة عـن اخلـط املسـتقيم للـدين املسـيحي ، وبالتـايل فهـي مهرطقـة ؛أي عـن األرثوذكسـية، قاطًعا باعتبار أ

م مـــن احلقــوق السياســـية واملدنيــة. وهـــذا مــا فعلـــه املـــذهب ، وحيـــل تكفريهــا وإدانـــة أتباعهــا، أو زنديقــة وحرمـــا
مــع الربوتســتانتيني. وحــدها اجنلــرتا كانــت متشــي يف اجتــاه  ،والربتغــال، وإيطاليــا، وإســبانيا، الكــاثوليكي يف فرنســا

  أي يف اإلجتاه الذي سلكته هولندا. ، التحرر من الطائفية واملذهبية
باإلضــافة إىل الصــراعات الالهوتيــة املــذكورة كانــت هنــاك صــراعات علــى الســلطة. وهــي صــراعات انــدلعت 

يت حتكــم املــدن واألقــاليم. فبعــد مــوت امللــك غيــوم الثــاين وبــني اجملــالس احملليــة الــ، امللكيــة »أورانــج«بــني عائلــة 
للعلـــــوم  ا. وشــــهدت هولنــــدا يف عهــــده ازدهــــارً »جــــان دوفيــــت«وصــــل إىل الســــلطة شــــخص مســــتنري يــــدعى 

  * مترجم وباحث من سوريا، يقيم في باريس . 
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وهــوبز. وانتعشــت ، وديكــارت، فلســفة فرانســيس بيكــون :أي ؛ومت إدخــال الفلســفة احلديثــة إليهــا، واجلامعــات
  ر نشاطًا كبريًا. وأصبحت هولندا منارة للفكر واآلداب يف كل أحناء أوروبا. احلياة الثقافية وشهدت دور النش

ا وإذن ملــاذا نشــر ســبينوزا كتابــه؟ ملــاذا دافــع بشــكل مســتميت عــن حريــة الفكــر يف أكثــر بلــدان أوروبــا تســاحمً 
ع عشــر ال يف . فــنحن نعــيش يف النصــف الثـاين مــن القــرن الســابالً وليرباليـة؟ ألن التســامح مل يكــن كلًيــا وال كـام

وقـد ، ينبغي أال ننسى ذلك. وأصدقاء سبينوزا وناشروه كانوا يعرفون مدى حمدودية هذه احلرية، القرن العشرين
  دفعوا الثمن غالًيا. 

فــإن الكنيســة مل تكــن كــذلك. كــان هنــاك تفــاوت كبــري بــني احلــاكم ، وثانًيــا ألنــه إذا كانــت الدولــة متســاحمة
ايــة املطــاف ، عقالنيتــهجــان دوفيــت املشــهور باســتنارته و  وبــني رجــال الــدين املتعصــبني. وهــو تفــاوت أدى يف 

  . )2(إىل مقتل الزعيم اهلولندي
وسبينوزا أول من يعـرف ذلـك ، وأخريًا ميكن القول بأن جو التسامح الذي كانت تعيشه هولندا كان مهدًدا

رتبطني بالنظـام امللكـي املخلـوع ويتمنـون حبسِّه الفلسفي اخلارق. فمعروف أن املتشددين الربوتسـتانتيني كـانوا مـ
م يكرهون جو احلرية والتسامح   وال يستطيعون حتمل كل هذه الزندقة الفكرية!!.، عودته أل

صحيح أن النظام الليربايل كان يبدو واقًفا على قدميه عندما كتـب سـبينوزا هـذا الكتـاب احلاسـم يف تـاريخ  
ميه كان يرتأس مجهورية مزدهرة بالتجارة وذات مؤسسات راسـخة الفكر. فزعيم هولندا الذي كان صديقه وحا

، ومتـت تصـفية احلكـم الليـربايل، ظاهريًا. ولكن بعد سنـتني فقط من ذلك التاريخ حصل الغزو الفرنسي هلولنـدا
ـارت كـل أحـالم سـبينوزا وصـدقت تنبؤاتـه املتشـائمة  وأُعيد النظام امللكـي األصـويل إىل سـدة احلكـم. وهكـذا ا

أصـل االسـتبداد والقضـاء  :أي ؛األصوليني أو الالهـوتيني كمـا حيـب أن يسـميهم. فهـم أصـل العلَّـة والـبالءعن 
  على احلرية الفلسفية.

يتجـاوز احلالـة اهلولنديـة لكـي يشـمل احلالـة األوروبيـة ورمبـا ، ولكن كتاب سبينوزا ككل كتاب فلسفي عظـيم
 ؛الصراع املتفجر بني الالهـوت والسياسـة الً . فهناك أو الكونية بأسرها. وهو يعكس عدة مستويات من الصراع

مقالـــة يف الالهـــوت « :أو حبســـب ترمجـــة أخـــرى، »مقالـــة يف الالهـــوت السياســـي« :مـــن هنـــا عنـــوان الكتـــاب
  . »والسياسة

وهناك ثانًيا الصراع الدائر يف أوروبا منذ عصر النهضة بني الكتاب املقدس وفقه اللغة التارخيي أو مـا يـدعى 
منـــذ القـــرن الســـادس عشـــر راح بعـــض النهضـــويني يـــدعون إىل حتقيـــق الكتـــاب  أَنَّـــهُ الفيلولوجيـــا. فمعلـــوم بعلـــم 

وهـو حتقيـق ، ا من أجل التوصل إىل نسخة صحيحة أو أقرب ما تكون إىل الصحةاملقدس حتقيًقا لغويًا وتارخييًّ 
وقــد ، ط الكهنــة واحملــافظنيولــذلك أثــار ردود فعــل غاضــبة يف أوســا .ســوف يــؤثر علــى تفســريه بطبيعــة احلــال

ا.    استعاد سبينوزا هذه املناقشة الكربى وساهم يف بلور
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وهـو صـراع يتجـاوز حـدود املسـيحية األوروبيـة ، وهناك أخريًا الصراع األبدي الكائن بني الفلسـفة والالهـوت
ــذا املعــىن فــإن كتــاب ســبينوزا َكــ أو يتنــاول مســائل   وِين لكــي يشــمل اإلســالم واألرثوذكســية الشــرقية وســواها. 

  ية. إن راهنيَّته بالنسبة لإلسالم حالًيا تبدو أكثر من واضحة وملحة..ونِ كَ 
سـنة  أربعـنيإن سبينوزا ناقش يف هـذا الكتـاب مسـائل كـان ديكـارت قـد حتاشـاها قبـل ثالثـني أو  :يف الواقع

  خوفًا من رجال الدين. 
ح أنه يُعترب أحـد تالمـذة الفلسـفة الديكارتيـة مثلـه من هنا جرأة سبينوزا وجدَّته بالقياس إىل ديكارت. صحي

. ولكنــه جتــاوز األســتاذ مــن )1715-1638واألب مــالربانش (، )1716-1646يف ذلــك مثــل اليبنتــز (
حيث أنـه طبـق منهجيتـه العقالنيـة علـى جمـال آخـر مل جيـرؤ األسـتاذ علـى اخلـوض فيـه. لنسـتمع اآلن إىل كـالم 

مـــن املعلـــوم أن ديكـــارت كـــان حريًصـــا علـــى الفصـــل « :ا فريـــدنان الكييـــهأحـــد كبـــار مـــؤرخي الفلســـفة يف فرنســـ
وجمـــال ، جمــال الكتابــات املقدســـة الــيت تــؤدي إىل جنــاة أرواحنـــا يف الــدار اآلخــرة، الكامــل بــني جمــالني للحقيقـــة

لحة جـل الـتحكم بالطبيعـة وتسـخريها ملصـأالطبيعة الفيزيائية. وهنا ميكننا أن ندرس الظواهر بطريقة علمية من 
مــــا ليســــا ِإالَّ اإلنســــان. وحبســــب ديكــــارت فــــإن هــــذين اجملــــالني إذا كانــــا منفصــــلني عــــن بعضــــهما الــــبعض  أ

متعارضني أبـًدا. علـى هـذا النحـو حتاشـى ديكـارت بكـل مكـر ودهـاء غضـب الالهـوتيني الـذين كـانوا ينتظرونـه 
  . )3(»ه العقالنية عليهوحاول تطبيق منهجيت، على قارعة الطريق لكي يبطشوا به إذا ما تعرض للدين

واآلن مــاذا يقــول ســبينوزا؟ عنــدما نقــرأ مقدمتــه للكتــاب خييــل إلينــا للوهلــة األوىل أنــه يتبــع أيًضــا نفــس احلــل 
حـريص علــى محايـة احلريــة الفلسـفية أكثــر مـن حرصــه علـى إنقــاذ  أَنَّــهُ الـذي اتبعـه ســلفه األكـرب ديكــارت. فبمـا 

ــــه لكــــيال يعتــــدي أحــــدمها علــــى اآلخــــر! يقــــول ، يف جماهلــــاراح حيصــــر الفلســــفة  فَِإنَّــــهُ ، اإلميــــان ــــدين يف جمال وال
ال عالقـة هلـا بالفلسـفة علـى اإلطـالق.  )اقتناعي العميق هو أن الكتابـات املقدسـة (أي التـوراة واإلجنيـل«:الً مث

َـــا مـــن كـــل واحـــد منهمـــا ينحصـــر يف جمالـــه اخلـــاص بالـــذات. فالتعـــاليم الـــيت ختـــص الروحانيـــات نســـتمدها   َوِإمنَّ
أي العقــل. وبالتــايل فاملعرفــة القائمــة علــى الــوحي  ؛ولــيس مــن تعــاليم النــور الطبيعــي، الكتابــات املقدســة فقــط

ا عـــن املعرفـــة الطبيعيـــة أو العقالنيـــة ســـواء فيمـــا خيـــص موضـــوعها أم مبادئهـــا األساســـية أم وســـائلها تتمـــايز كليًّـــ
  ومنهجيتها. 

ميكــن لكــل واحــدة  فَِإنَّــهُ ا  مــن املعرفــة خمتلفــان كليًّــمبــا أن هــذين النمطــني :نســتخلص مــن كــل ذلــك مــا يلــي
منهمـــــا أن متـــــارس فعلهـــــا داخـــــل جماهلـــــا اخلـــــاص دون أن تتنـــــاقض مـــــع املعرفـــــة األخـــــرى أو تـــــدخل يف معركـــــة 

  ...)4(»معها
عنــدما نقــرأ هــذا املقطــع وســواه نتــوهم أن ســبينوزا حــل املشــكلة عــن طريــق حتاشــيها! فالفيلســوف العقــالين 

يقـرأ  )س الطبيعة دون أن يأخـذ الكتابـات املقدسـة بعـني االعتبـار أبـًدا. ورجـل الـدين (أو املـؤمنيتفلسف ويدر 
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الكتابات املقدسة أو يفسرها دون أن يأخذ بعني االعتبار املبادئ الفلسفية أو العقالنية اخلارجة على الـوحي. 
الفصـل الكامـل والقطيعـة  :أي ؛قـةمبعىن أن حل العالقة بـني هـذين القطبـني الكبـريين تكـون عـن طريـق الالعال

املطلقـــة. ولكـــن هـــل هـــذا ممكـــن؟ وهـــل تـــرك رجـــال الـــدين غـــاليليو يفســـر الطبيعـــة علـــى هـــواه؟ أمل جيـــربوه علـــى 
  ألن الكتابات املقدسة تقول بعكس ذلك؟  ؛الرتاجع عن مقولة دوران األرض حول الشمس

هــو يعــرف أن أي خطــأ يرتكبــه ، ملغومــةإن ســبينوزا ال جيهــل كــل ذلــك. ولكنــه يتقــدم يف أرض  :يف الواقــع
ـــه. فهـــم يشـــتبهون بـــه مثلمـــا كـــانوا  لالنقضـــاضســـوف ُيســـتخدم مـــن قبـــل األصـــوليني املســـيحيني واليهـــود  علي
والفكـر مشـروط باللحظـة الـيت يظهـر فيهـا. وعظمـة ، يشتبهون بـديكارت وأكثـر. ولـذلك فاحلـذر الشـديد الزم

املخاطر اليت يتحداها واليت حتيط به من كل اجلهات. فـالفكر  الفكر تكمن يف حجم املقاومات اليت يثريها أو
ايــة. الفكــر يف كــل خطــوة ، لــيس نزهــة مرحيــة يف واد مــن الزهــور ولــيس ســريًا يف طريــق ســهل مفتــوح إىل مــا ال 

ويشــعر بــأن هنــاك مقاومــة تعرقــل ، بــل وقبــل أن خيطــو خطــوة واحــدة يشــعر بأنــه يصــطدم بالعقبــات، خيطوهــا
يقافــه يف أرضــه أو وأده يف مهــده. الفكــر بــاملعىن القــوي للكلمــة هــو حتريــر مــن كــل الرتاكمــات تقدمــه وحتــاول إ

  واإلكراهات اليت تضغط علينا وتسّد الطريق.، املرتسِّبة
مل يتقيـــد باملبــادئ احلــذرة ورمبـــا  أَنـَّـهُ عنــدما نتقــدم يف قــراءة كتـــاب ســبينوزا عــن الالهـــوت السياســي نالحــظ 

ألن يراعـــي اجلـــو العـــام احملـــيط. ، يهـــا يف املقدمـــة. فهـــو كـــان مضـــطًرا ألن يتقـــدم مقنـًَّعـــاالتمويهيـــة الـــيت نـــصَّ عل
مـل مشـروطيته  .والفلسفة بنت وقتها وعصرها كما يقول هيغل وال ميكنك أن خترج كليًـا علـى عصـرك أو أن 

  حمرَّماته. ومسموحاته و ، ولغته، التارخيية. مهما تكن عبقريًا وسابًقا لزمنك فإنك مشروط مبصطلحاته
ـا معرفـة يقينيـة أو حمققـة. ولكـن منـذ الفصـل  الً يبتدئ سبينوزا الفصل األول من كتابه بتحديـد النبـوة قـائ بأ

وظــروف ، وخيالــه، ومزاجــه، الثــاين نالحــظ أنــه يقــول لنــا بــأن الــوحي خيتلــف مــن نــيب إىل آخــر حبســب طبعــه
  أجل فهم معىن كالمهم. عصره. وبالتايل فنحن مضطرون الستخدام النقد العقالين من 

مـن خـالل الكتـاب املقـدس ذاتـه ولـن  ِإالَّ وعلى الرغم من أن سـبينوزا يقـول بأنـه لـن يفسـر الكتـاب املقـدس 
  العقالنية.  :أي ؛أنه يف الواقع يطبق عليه املنهجية الديكارتية ِإالَّ ، يقحم عليه أي منهجية من خارجه

أ علـــى ذلـــك عنـــدما حصـــر منهجيتـــه بدراســـة الظـــواهر نقـــول ذلـــك وحنـــن نعلـــم أن ديكـــارت نفســـه مل يتجـــر 
ومنــع تطبيقهــا علــى جمــال الــدين أو اإلميــان. مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن جــرأة ســبينوزا علــى االقتحــام ، الطبيعيــة

عـــن تطبيـــق نظريـــة انكســـار األشـــعة  الً فهـــو مل يـــرتدد مـــث ؛الفلســـفي مل تكـــن تقـــل عـــن جـــرأة الفـــاحتني الكبـــار
ويـــا قمـــر علـــى وادي أيَّـــالون. فوقفـــت ، يـــا مشـــس قفـــي علـــى جبعـــون« :ورايت التـــايلالديكارتيـــة علـــى املقطـــع التـــ

وهـــو ، ... هـــذا املقطـــع وارد يف ســـفر النـــيب يوشـــع»الشـــمس وثبـــت القمـــر إىل أن انتقمـــت األمـــة مـــن أعـــدائها
بــأن النــيب يوشــع مل  :فكيــف فســره شــخص عقــالين حمــض مثــل ســبينوزا؟ قــال ؛ينــاقض العقــل وقــوانني الطبيعــة
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ألن هذا العلم مل يكن قد وجد بعد. وبالتايل فتـوهم أن اهللا أوقـف الشـمس  ؛عرف علم الفلك احلديثيكن ي
جهل السبب احلقيقي الستطالة النهار وتـأخر الليـل. فـالواقع أن كميـة فَِإنَُّه بطريقة خارقة للعادة. ولذلك  الً فع

وتـوهم النـاظرون أن ، ئي ألشـعة الضـوءفحصـل انعكـاس اسـتثنا، الصقيع كانت كبرية يف تلك اللحظة يف اهلـواء
  الشمس توقفت يف السماء ومل تعد تتحرك...

ولكنــه يعزوهـــا إىل أســباب طبيعيــة ال إىل أســـباب ، نالحــظ أن ســبينوزا ال ينكــر حصـــول القصــة أو املعجــزة
كثــر خارقــة للطبيعــة. وهنــا يكمــن الفــرق بينــه وبــني املــؤمن التقليــدي الــذي يبــتهج أكثــر كلمــا كانــت املعجــزة أ

  انتهاًكا لقوانني الطبيعة. 
 فَِإنـَّهُ مبـا أن النـيب يوشـع كـان جيهـل قـوانني الطبيعـة  :مهما يكن من أمر فإن سبينوزا يتجرأ علـى قـول مـا يلـي

مل يفهــم املعــىن احلقيقــي هلــذه الظــاهرة االســتثنائية الــيت شــهدها بــأم عينيــه. وبالتــايل فــإن مهمــة النقــد العقــالين 
بواســطة علــم الفيزيــاء عــن القــوانني الــيت كــان جيهلهــا النــيب. ولكــن املعجــزة حبســب  الكشــف :تكمــن فيمــا يلــي

للقــوانني الــيت خلقهــا هــو نفســه مــن  :أي ؛تعريــف ســبينوزا تفــرتض التعليــق املؤقــت مــن قبــل اهللا لقــوانني الطبيعــة
  ني اليت سنَّها. وبالتايل فاملعجزة إذن مستحيلة. فاهللا ال ميكن أن ينـتهك القوان ؛أجل تنظيم حركة الكون

وإمنــا إىل نفــي املعجــزات ، وهنــا نالحــظ أن األمــر ينتهــي بســبينوزا لــيس فقــط إىل تقــدمي تفســري جديــد للتــوراة
وقاحتـــه... وهـــي الـــيت متيـــزه عـــن مجيـــع  :وبعضـــهم يقـــول، الـــواردة فيهـــا. وهنـــا تكمـــن عقالنيـــة ســـبينوزا املطلقـــة

ـــا ، مفكـــري عصـــره ـــامبـــن فـــيهم مـــالربانش الـــذي كـــان عقالنًي ولكنـــه مل يكـــن يســـتبعد حصـــول ، أيًضـــا وديكارتًي
  املعجزات لسبب استثنائي.

وأمــا فيمــا خيــص املســيحية واإلجنيــل فــإن ســبينوزا جتــرأ علــى رفــض العقائــد  .هــذا فيمــا خيــص اليهــود والتــوراة
ـــد اهللا يف املســـيح ه أو القـــول بقيامـــة املســـيح بعـــد موتـــ، األساســـية للمـــذهب الكـــاثوليكي: كالتأكيـــد علـــى جتسُّ

أن جسـم املسـيح ودمـه موجـودان حقيقـة يف اخلبـز واخلمـر الـذي  :أي ؛أو القـول بالقربـان املقـدس، ببضعة أيام
اية القداس.. فهذه خرافات يف رأي سبينوزا وال ميكن ألي شخص عقـالين أن ، يعطيه الكاهن للمصلني يف 

ا. ولكي يرتك خمرًجا للمسيحيني  ال حقيقـي واقعـي. ، عقائـد علـى أسـاس رمـزيقـال بتأويـل هـذه ال فَِإنَّهُ يؤمن 
ـَـافقيامـة املسـيح بعــد املـوت مل تكــن جسـدية   .وجتســد اهللا فيـه هــو أيًضـا علــى سـبيل الرمــز .رمزيـة أو روحيـة َوِإمنَّ

  وقل األمر ذاته عن قطع اخلبز الصغرية وجرعات اخلمر... 
ع بــني الكتــاب املقــدس وبــني املنطــق وبالتــايل فالتفســري الرمــزي أو اجملــازي ضــروري لكــيال حيصــل تنــاقض فظيــ
إن مل يكـن علـى الكتـاب املقـدس  ؛والعقل. ومل يرتدد سبينوزا عن القول ألحـد أصـدقائه: ينبغـي تفضـيل العقـل

  فعلى األقل على ما نفهمه منه... 
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ولكــن هــل يعــين ذلــك أن ســبينوزا ينكــر أمهيــة الــدين أو بــاألحرى فائدتــه؟ بــالطبع ال. فــالواقع أن العامــة ال 
ســألته يوًمــا مؤجِّرتــه الــيت  « :عــن طريــق اخلضــوع للــدين. وتُــروى عنــه احلكايــة التاليــةِإالَّ ميكــن أن جتــد خالصــها 

ــا ســبينوزا  :كــان يســكن عنــدها: هــل ميكــن أن أجــد جنــايت عــن طريــق ديــين وممارســيت لشــعائره وعباداتــه؟ فأجا
وأن تعيشـي ، ذلـك مـن خـالل التقـى ولست حباجة إىل دين آخر غريه بشرط أن يكون، دينك جيد يا سيديت

  حياة هادئة ومساملة وال تؤذي أحًدا..
إن سبينوزا كان يعرف أن الدين يؤمن للناس البسطاء الطمأنينة النفسية اليت ال ميكـن أن جيـدوها ، يف الواقع

ن يعـيش يف أي مكان آخر. وبالتايل فمن غري املعقول أن حيـرمهم مـن هـذه الطمأنينـة الـيت ال ميكـن لإلنسـان أ
ا. أمــا هــو فكــان يســتطيع التوصــل إليهــا عــن طريــق آخــر غــري الــدين. وبالتــايل فهنــاك جوانــب إجيابيــة يف  بــدو

  الدين ال ميكن إنكارها. ولكن الشيء الذي كان خييفه يف الدين هو التعصب.
. فاملـذهب نقول ذلـك وخباصـة أن الصـراعات املذهبيـة أو الدينيـة كانـت حـادة يف هولنـدا عنـدما ألـَّف كتابـه

ــا تنتمــي إىل املســيحية مثلــه. فلــم تكــن تعتقــد  الرمســي املســيطر كــان حيتقــر املــذاهب األخــرى علــى الــرغم مــن أ
كانــت ليرباليــة   .وإمنــا كانــت تــرى أن جــوهر الــدين يكمــن يف حمبــة اآلخــرين، بضــرورة ممارســة الشــعائر والطقــوس

أو ، الً كالتــثليث مــث  :بالعقائـد األساسـية املسـيحية فعـل اخلـري لـيس إال. ومل تكــن تـؤمن، جـًدا يف فهـم املسـيحية
اإلميان بألوهية املسيح... وهلذا السبب تعرضت الطوائف الربوتستانتية الليرباليـة لالضـطهاد واملالحقـة وهـذا مـا 

وحسـن ، ألن الكثريين من أعضائها كانوا أصدقاءه. فهـو أيًضـا يـرى أن الـدين هـو املعاملـة ؛أزعج سبينوزا جًدا
، وحمبــة اآلخــر ولــو مل يكــن ينتمــي إىل ديننــا أو طائفتنــا. وهــذا الفهــم الواســع للــدين، ومســاعدة الفقــري، يــةالطو 

والــذي هــو أخالقــي بالدرجــة األوىل كــان غريًبــا جــًدا علــى عقليــة األصــوليني املتــزمتني الــذين خيتزلــون الــدين إىل 
ومجلـة مـن العقائـد الالهوتيـة ، رات واحملرمـاتومجلة مـن احملظـو ، مجلة من الطقوس والشعائر الشكالنية اخلارجية

  اليت خترج عن سيطرة العقل.
ومفهـوم ليـربايل ، مفهوم أصـويل متحجـر :هكذا جند أنه كان يوجد داخل املسيحية نفسها مفهومان للدين 

ــم يرفضــون رجــال الــدين وال  م مــن َعَبــدة الشــيطان! ملــاذا؟ أل متحــرر. وكــان األصــوليون يتهمــون الليرباليــني بــأ
م  ـم كــانوا عقالنيـني أو روحــانيني يف فهمهـم للــدين فـإ مــوا ُّ اُ يعتقـدون بضــرورة أداء الطقـوس والشــعائر.. وأل

ال جــوهره وال مضــمونه. ، صــويل يهمــه قشــور الــدين وطقوســه اخلارجيــةأو حــىت باإلحلــاد والكفــر. فاأل، بالزندقـة
إرهابًيـــا. وبالتـــايل فـــال يســـتطيع أن يتحمـــل وجـــود هـــذه ، متجهًمـــا، وفهـــم األصـــويل للـــدين يكـــون عـــادة قمعًيـــا

  للدين.  الطوائف املتساحمة جًدا يف فهمها
أيًضا يف اجنلرتا. وهم الذين أثىن عليهم  اليت كانت منـتشرة )نذكر من بينها طائفة الصاحبّيني (أو الكويكرز

وقـــارن ذلـــك ، أثـــىن علـــى تســـاحمهم وإنســـانيتهم كمـــا،  فـــولتري عنـــدما زار اجنلـــرتا يف بـــدايات القـــرن الثـــامن عشـــر
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ـم كـانوا يشــكلون يف البدايـة مجعيـة األصــحاب أو  بتعصـب الكـاثوليكيني يف فرنســا. وقـد دعـوا بالصــاحبيني أل
دوري مـن أجـل التأمـل مـن خـالل فـرتات صـمت طويلـة. وهـم ال يزعجـون أحـًدا  األصدقاء اليت جتتمع بشكل

ة قــنهم علــى أحــد وحيبــون مجيــع البشــر مبــن فــيهم أولئــك الــذين ال ينـــتمون إىل طــائفتهم أو طريوال يفرضــون تــديُّ 
وهــي عبــارة عــن فــرع مــن فــروع ، فهمهــم للــدين. وقــد ُأسســت مجعيــتهم حــوايل منتصــف القــرن الســادس عشــر

وخباصــة أمريكــا. وال يتجــاوز عــددهم اليــوم املــائيت ، وهولنــدا، ســتانتية. وينحصــر تواجــدهم اليــوم يف اجنلــرتاالربوت
  ألف شخص يف شىت أحناء العامل. 

  وهناك طوائف أخرى بروتستانتية ليربالية غريها. 
ن بــني هــذه وعموًمــا كــان أصــدقاء ســبينوزا ينتمــون إىل هــذه التيــارات الدينيــة البعيــدة عــن التعصــب.نذكر مــ

  .)1561-1496نسبة إىل الكاهن اهلولندي مّنو سيمون (، الطوائف بشكل خاص طائفة املّنونيني
أنه اصطدم أحيانًـا باخلرافـات املنتشـرة  ِإالَّ على الرغم من أن سبينوزا كان صديًقا للتيارات املسيحية الليربالية 

ــا  ؛يف أوســاطهم. وهــي خرافــات يصــعب اقتالعهــا مــن النفــوس ــا هنــا أل متجــّذرة منــذ زمــن طويــل. ونقصــد 
ا املؤمنون ضد العقل كلما دعت الضرورة إىل ذلك. فالنقـل  األفكار الشائعة عن الكتب املقدسة واليت حيتج 

وهي هيبة راسخة منذ قرون ، ن هيبة النصوص املقدسةإ :يتغلَّب على العقل لدى املؤمنني بشكل عام. أو قل
  ب بالضرورة على هيـبة الفلسفة أو الفكر املنطقي. تتغلَّ ، عديدة يف عقول البشر

أن مسعتــه  ِإالَّ ، وعلــى الــرغم مــن أن ســبينوزا كــان يعــيش يف العزلــة وحيــرص علــى عــدم نشــر آرائــه عــن الــدين
كانــت قــد انتشــرت وأقنعــت النــاس بأنــه ملحــد ال يــؤمن بــأي ديــن مــن األديــان مبــا فيهــا الــدين اليهــودي الــذي 

ألن كلمــة ملحــد كانــت تعــين تقريًبــا كلمــة جمــرم! وكــان  ؛ة كانــت خميفــة يف ذلــك الزمــاننشــأ فيــه. وهــذه الســمع
  . بالقانون األورويب يعاقب عليها أشد العقا

ولكـن فهمــه الواسـع للـدين كــان فـوق مســتوى ، بـالطبع فـإن ســبينوزا مل يكـن ملحــًدا بـاملعىن الـذي يقصــدونه
وإمنـا هـاجم الالهـوتيني وطريقـة تفسـريهم ، ومل يهـاجم الـدينأناس عصره. يف الواقع إن سبينوزا مل يكـن طائًشـا 

للدين. وهنا يكمن فرق كبري. ولكن عامة الناس ال تفرق بني الدين ورجاله. فأنـت إذا مـا هامجـت األصـوليني 
م يعتقدون أنك هامجت الدين!    أو رجال الدين فإ

هــوت السياســي هــو تقــدمي تفســري مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن هــدف ســبينوزا مــن وراء تــأليف كتابــه عــن الال
جديد للـدين وللنصـوص املقدسـة. وهـو حيـرص علـى القـول بـأن هـذا التفسـري ال يتعـارض مـع النظـام السياسـي 

  اجلمهوري وال مع احلرية املطلقة للتفكري. وحده تأويل األصوليني للدين يتناقض مع ذلك. 
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تصـــور أديـــان التوحيـــد. ولكـــن الكثـــريين مـــن والـــبعض يعتقـــد أن تصـــور ســـبينوزا هللا مل يكـــن بعيـــًدا جـــًدا عـــن 
اآلخرين يعتقدون العكس. فهم يرون أنه كان أقرب إىل مـذهب احللوليـة ووحـدة الوجـود. مهمـا يكـن مـن أمـر 

  فرمبا كان موقفه أقرب إىل اإلميان منه إىل اإلحلاد باملعىن املادي احملض للكلمة. 
ومل يكـرر كلمـة اهللا علـى مـدار كتبـه مثلمـا  ، دث هـووعلى أي حال فإن أحًدا مل يتحدث عن اهللا مثلمـا حتـ

  فإنه ليس باملعىن املبتذل أو السهل أو الرخيص الشائع.، كررها هو. فإذا كان ملحًدا بعد ذلك
 ؛ينبغــي العلــم بــأن نقطــة انطالقــه األوىل يف الكتــاب املــذكور هــي الــوحي الــذي يعــرتف بــه بــدون أي مناقشــة

ـــاء العهـــد القـــدمي وحواريـــو ا لعهـــد اجلديـــد اســـتطاعوا التوصـــل إىل جمموعـــة صـــغرية مـــن احلقـــائق األساســـية فأنبي
الضــرورية هلدايــة اإلنســان يف هــذه احليــاة. لقــد توصــلوا إليهــا عــن طريــق آخــر غــري طريــق الفلســفة. وأوىل هــذه 

ل واهللا هــو الــذي يســهر بعنايتــه علــى البشــر ويــأمرهم بــأن حيبــوا بعضــهم بعًضــا. وكــ، نــه يوجــد إلــهأاحلقــائق هــي 
واالعتقــاد بصــحة ذلــك يعــين أنــك شــخص مــؤمن. ، الالهـوت الــديين خيتزلــه ســبينوزا إىل هــذه الفكــرة األساســية
  وتطبيق هذا األمر يف احلياة العملية يعين أنك تقٌي ورع. 

وســـبينوزا يعتقـــد أن طاعـــة اهللا واإلميـــان بـــه وتنفيـــذ أوامـــره الـــيت تـــتلخص كلهـــا مبحبـــة اآلخـــرين تكفـــي لنجـــاة 
أو ممارســة أيــة طقــوس أو ، خــالص روحــه يف الــدار اآلخــرة. ولــيس حباجــة إىل اإلميــان بشــيء آخــراإلنســان أو 

ــط الــدين إىل أقصــى حــد ممكــن ، الــورع، التقــى :وأعــاده إىل جــوهره احلقيقــي، شــعائر.. هكــذا نالحــظ أنــه بسَّ
  حمبة اآلخرين.، االستقامة

بـات املقدسـة يهـدف بالدرجـة األوىل إىل بلـورة يف الواقـع إن التفسـري العقـالين الـذي قدمـه سـبينوزا عـن الكتا
جتماعية اليت جتنِّب البشر الصراعات الطائفية واملذهبيـة. فاملبـدأ الالهـويت الـذي نـّص عليـه ال نوع األخالق اال

م أميكن أن يُرَفض من قبل أي دين  و مذهب. ال يوجـد ديـن يـرفض املبـدأ القائـل مبحبـة اآلخـرين أو مسـاعد
ىن. ولكـن الطقـوس والشـعائر والعقائـد الـيت ختتلـف مـن ديـن آلخـر هـي الـيت تفـرق بـني البشـر ومعاملتهم باحلسـ

  وتشعل احلروب املذهبية والعصبيات الطائفية. 
ــدد هولنــدا الــيت يعــيش فيهــا املســيحيون بشــىت  وإذن فســبينوزا حــاول حــلَّ مشــكلة اجتماعيــة خطــرية كانــت 

م الشــقاقات والنــــزاعات ينبغـــي أن جتمعهــم علـــى مبـــدأ واحـــد لكـــي جتنّـــبه، طــوائفهم وكـــذلك اليهـــود.. فهــؤالء
كــن للفالســفة أن يتفرغــوا ومي، يكــون مبثابــة القاســم املشــرتك للجميــع. وبعدئــذ يســتتبُّ الســالم العــام يف اجملتمــع

م بدون أن يعكِّر ضجيج العامة صفوهم  و يهدد طمأنينــتهم. وعندئـذ تبتـدئ بلـورة الطريـق أألنفسهم وتأمال
  ال طريق التسليم والدين...، أي طريق الفلسفة :املؤدي إىل احلقيقةاآلخر 

أي أغلبيــــة الشــــعب الــــيت ســــرعان مــــا تســــتفزها األهــــواء  :يف الواقــــع إن مشــــكلة ســــبينوزا كانــــت هــــي الكثــــرة
والعصـــبيات فتـــنهض لكـــي حتـــرق األخضـــر واليـــابس. وهـــي أكثريـــة عـــاجزة عـــن فهـــم الفلســـفة أو االرتفـــاع إىل 
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لفلســــفية. ولــــذا فمــــن املستحســــن أن نقــــدم هلــــا أخالًقــــا عمليــــة قائمــــة علــــى اإلميــــان والــــدين مســــتوى املعرفــــة ا
، املتسامح. ولذا مل حياول سبينوزا أبًدا تغيري عقلية أصدقائه أو جريانه الذين كـانوا جيـدون طمـأنينتهم يف الـدين

ن تديُّنهم جيـد ومقبـول عنـد وممارسة طقوسهم وشعائرهم. فما داموا يعيشون بسالم وأمان وال يؤذون أحًدا فإ
اهللا. ولكــن إذا حــاولوا االعتــداء علــى اآلخــرين أو إجبــارهم علــى ممارســة الشــعائر والطقــوس أو إكــراههم علــى 

فإن تديُّنهم يتحول إىل تعصب غـري مقبـول. وهـو تعصـب يهـدِّد السـالم االجتمـاعي يف ، اعتناق نفس العقائد
  بلد يعجُّ بالطوائف واملذاهب املختلفة.

ملـــاذا؟ ألن  ؛ الواقـــع إنـــه كـــان يـــرفض شخصـــًيا كـــل الطقـــوس والشـــعائر ســـواء أكانـــت مســـيحية أم يهوديـــةيف
بـل وأحيانًـا مـن هـذا املـذهب إىل ، وألن اختالفها من هـذا الـدين إىل ذاك، جوهر الدين يكمن يف مكان آخر

خاصــة بالنســبة للفيلســوف. يــدلُّ علــى عرضــّيتها وطابعهــا التــارخيي احملــض. وبالتــايل فهــي ليســت ملزمــة و ، ذاك
م أن ميارسوها إذا كانت تؤمِّن هلم الراحة النفسية.    أما بالنسبة للعامة فبإمكا

ولكــن مــاذا نفعــل إذا مــا عثرنــا علــى تنــاقض بــني أحــد مقــاطع التــوراة وبــني العقــل؟ ســبينوزا ال يــرتدد حلظــة 
، مضـافًا مـن قبـل النّسـاخ إىل الكتـاب املقـدسنتصـار للعقـل وإمهـال املقطـع املـذكور واعتبـاره شـيًئا واحدة يف اال

  التايل فهو ليس منه وال يلزمنا بأي حال. بو 
مل  أَنـَّهُ ماذا كان موقف املعاصرين من كتاب سبينوزا بعد صدوره؟ على الرغم من  :وأخريًا نطرح هذا السؤال

  رفوا بأنه هو الذي ألَّفه. ع أَنـَُّهم ِإالَّ وعلى الرغم من كل االحتياطات اليت اختذها  .يوقع امسه عليه
ال ميكــن  إِنَّــهُ وقــد أمجــع الالهوتيــون علــى تكفــريه والتنديــد بأفكــاره اهلّدامــة واخلطــرة علــى الــدين. ففــي رأيهــم 

أو باإلضــافة إىل ذلــك ، وإمنــا هنــاك أشــياء أخــرى غــري ذلــك، اختــزال الــدين إىل جمــرد طاعــة اهللا وحمبــة اآلخــرين
وبالتـايل ، قالوا بأن فكـر سـبينوزا يتعـارض مـع تعـاليم الكنيسـة املسـيحية ُمثَّ ... هناك الطقوس والشعائر والعقائد

ألن ذلــك يعــين اخلــروج عــن الــدين... ولكــن هــذه اإلدانــات الصــادرة عــن رجــال الــدين  ؛فــال ميكــن القبــول بــه
  واليت كانت متوقعة مل متنع انتشار الكتاب وحصول ضجة كبرية حوله. 

يف  :أي ؛انتشر خارج هولنـدا فَِإنَّهُ  ؛-لغة الثقافة يف كل أحناء أوروبا آنذاك :أي- ومبا أنه مكتوب بالالتينية
  وإما لالثنني مًعا.، لدحضه وإما، لشرحه واجنلرتا. وتصدى الكثريون له إما، وفرنسا، أملانيا
ــّدد الــدين مل تقنــع الكثــريين  أخــذنا الــدين  وخباصــة إذا مــا، يف الواقــع إن أطروحتــه القائلــة بــأن الفلســفة ال 

بـــاملعىن الشـــائع يف اجملتمـــع ال كمـــا يتصـــوره هـــو. فالـــدين بالنســـبة للمســـيحي العـــادي كـــان عبـــارة عـــن طقـــوس 
وشــعائر وأســرار ربانيــة غيبيــة قبــل كــل شــيء آخــر. وبالتــايل فــاملفهوم العقــالين الــذي قدمــه عــن الــدين مــا كــان 

. ســـوف ينتصـــر مفهومـــه عـــن الـــدين ولكـــن بإمكانـــه أن يواجـــه املفهـــوم التقليـــدي الراســـخ منـــذ مئـــات الســـنني
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وتســتنري... حًقــا لقــد جــاء ســبينوزا ، وتــتعّلم، بعــد أن تتقــدم الشــعوب األوروبيــة، بعــد مــائيت ســنة :أي ؛الحًقــا
  قبل األوان بوقت طويل...

************  
  الهوامش

  .مرتجم وباحث من سوريا يقيم يف فرنسا*) 
هـذا الكتـاب يتضـمن بعـض املقـوالت الـيت تـربهن علـى أن  :يلـييف بداية هذا الكتاب يقول سبينوزا مـا  )1

وال تسـبب هلــا أي خطـر. بــل ، حريـة التفلسـف تتوافــق مـع التقــى واإلميـان واســتتباب السـالم واألمـان يف الدولــة
إذا قضينا يف ذات الوقـت علـى  وإمنا ال ميكن القضاء على احلرية الفلسفية ِإالَّ ، ليس فقط تتوافق مع كل ذلك

ا. التقى مقالـة يف الالهـوت السياسـي.  :انظر الـنص الفرنسـي الـذي حيمـل العنـوان التـايل ذاته وأمان الدولة ذا
  .1965، منشورات فالماريون

 - SPINOZA: Traité théologico-politique. Flammarion. 1965. 
بـل قتـل مـع أخيـه يف وسـط الشـارع مـن ق )1672-1625جان دوفييت هو رجل سياسي هولندي ( )2

الرعاع واملتـزمتني املسـيحيني بسـبب أفكـاره الليرباليـة والتحرريـة. وكـان قـد لعـب دوًرا كبـريًا سـابًقا بصـفته احلـاكم 
  الفعلي هلولندا طيلة سنوات عديدة.

- Jan de Witt 
أحـــد أســـاتذة ، نقلـــت هـــذا الكـــالم مـــع بعـــض التصـــرف يف الرتمجـــة والعـــرض عـــن كتـــاب فريدنـــان الكييـــه )3

عقالنيـة سـبينوزا. املطبوعـات اجلامعيـة  :نسية يف اخلمسينات والستينات. وعنوان الكتاب هو التايلاجلامعة الفر 
  .27-26ص، 1981الفرنسية. 

- Ferdinand ALQUIE: Le rationalisme de SPINOZA. P.U.F. 
1981. pp. 26-27.  

  .27ص، املصدر السابق )4 
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  العرب واليهود في فكر الفيلسوف فردريك نيتشه
  *رية فياض اخلوالدةمس

)1(  
كــــان أحــــدمها ينســــب إىل كــــارل ،  حــــني انقســــم العــــامل يف القــــرن العشــــرين إىل معســــكرين شــــيوعي ورأمســــايل

فيلســوف «، )1900-1844مــاركس؛ كــان جيــب أن ينســب الثــاين إىل الفيلســوف األملــاين فردريــك نيتشــه (
  . )333(ص )1(كما وصفه د.حسن حفين  »القوة وإرادة احلياة واإلنسان املتفوق

فهناك ما يشبه اإلمجاع على أَنَُّه يشكل هو وكارل ماركس وسيجموند فرويد الركـائز الـثالث الـيت قـام عليهـا 
الغـــرب يف هـــذا القـــرن. ويصـــل الـــدارس حتمـــا إىل هـــذه املقولـــة حـــني يتبـــع أصـــول مجيـــع احلركـــات الفكريـــة الـــيت 

  : االقتصادية والثقافية والسياسية. صاغت الغرب الرأمسايل يف القرن العشرين من خمتلف جوانبه
أو ، فــأهم احلركــات والتوجهــات يف هــذه اجملــاالت تأسســت علــى فهــم معــني لفكــر هــذا الفيلســوف ودعوتــه

  رمبا على سوء فهم هلذا الفكر يف بعض األحيان كما سيـأيت تفصيله فيما بعد. 
كــن فيلسـوفا عاديــا بـاملعىن الفكــري وحـني نسـتخدم كلمــة دعـوة هنــا فإمنـا نقصــد أن نشـري إىل أن نيتشـه مل ي

ومل يكــن ، يــؤمن ويســعى إىل التغيــري يف بنيــة التفكــري والســلوك اإلنســاين »إصــالحيا«بــل كــان  ؛اجملــرد للفلســفة
  يكتفي بوصف هذا الفكر والسلوك وحتليله والتعليق عليه كما فعل معظم الفالسفة. 

ي أزاح آخـر سـتارة للـدين عـن املسـرح األورويب ومن غريب التناقضات أن ينحدر هذا الفيلسوف الثـائر الـذ
مــن أب قســيس؛ بــل إن أجــداده ألبيــه وأمــه كــانوا سلســلة متتابعــة مــن رجــال الــدين. وكانــت أمــة ســيدة تقيــة 

حـىت أطلـق عليـه يف ، تتمسك مبذهبها يف تزّمـت. وقـد جـاء علـى مثاهلـا يف السـلوك واألخـالق يف مطلـع شـبابه
  .)2(»كاملسيح يف معبد«قال فيه أحد أصدقائه ِإنَُّه و ، »القسيس الصغري«مدرسته اسم 

وقد وقعت بالفعل ، وتزداد أمهية نيتشه أيضا حني نذكر أَنَُّه أعلن توقعات ألحداث مستقبلية تقع يف أوروبا
حبيــث رأى ، ِمـــمَّا يــدل علــى نفــاذ بصــريته يف فهــم الواقــع الــذي كــان يعيشــه العــامل الغــريب، يف القــرن العشــرين

أن القــرن العشــرين  -وأعلــن ذلــك يف مؤلفاتــه-ف املصــري الــذي تــؤدي إليــه هــذه األحــوال. كــان يتوقــع واستشــر 
ـاوي نظـام العـامل ، )سيشهد ظهور حالة من العدمية (حيث انعدام القـيم وتالشـي أي معـىن للحيـاة البشـرية و

واسـع (رمبـا هـو مفهـوم كما سيكون قـرن السياسـة علـى نطـاق ،  وسيكون قرنا مشهودا حبروبه الضخمة، القدمي
. وسـيختفي فيــه االعتقـاد بالــدين وباإللـه واألخــالق. قرنـا تلــد فيـه دميوقراطيــة )العوملـة الـذي يســيطر هـذه األيــام

أوروبــا أنظمــة طاغيــة ودكتاتوريــة (وقــد رأينــا نظــامي هتلــر وموســوليين واألنظمــة الشــيوعية يف املعســكر الشــرقي. 
وتصـبح فيـه مقولـة دارون  )لى خطى هيجل (ونظريته يف زحف التـاريخوقد توقع أن يسري الفكر البشري فيه ع

واقعا عمليا يطبق يف حياة اجملتمعات اإلنسانية حىت ميسخ املـرء إىل حيـوان أو آلـة  )(البقاء لألصلح يف الطبيعة
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)3( .  
ش أوروبـا فهـي يف نظـره وحـ، ومن توقعاتـه الـيت شـهدنا بزوغهـا ُمثَّ أفوهلـا مـا ورد علـى لسـانه خبصـوص روسـيا

 -كمـا يقـول نيتشــه-ولــن يكـون عجيبـا ، ولشـعبها عـزم مصـمم ثابـت امتــاز بـه عـن الشـعوب الغربيـة، الضـاري
ا على أوروبا ا وسياد   . )4(أن نرى روسيا تبسط سلطا

ومـــن أهـــم املـــدارس الفلســـفية الـــيت انبثقـــت مباشـــرة مـــن فكـــر نيتشـــه الفلســـفة الوجوديـــة الـــيت أسســـها مـــارتن 
جــان بـــول ســارتر. وهــي فلســـفة قامــت علـــى الوجــود املــادي البحـــت لإلنســان. والوجـــود  هايــدجر ومــن بعـــده

وال يبقـى معـايري ، وكل ما تشمله من أديان وروحانيات؛ يصبح فيها الكون رؤية فردية، املنقطع عن امليتافيزيقيا
  وله احلرية الكاملة. ، بل يصبح كل إنسان معيارا لنفسه، عامة لبين البشر

وأنــه ال ، والــيت قامــت علــى االعتقــاد بالظــاهر امللمــوس فقــط، ة الشــكلية يف األدب خاصــةوكــذلك املدرســ
  واملدرسة الشكلية الروسية.، شيء وراء ذلك. واشتهر منها مدرستا براغ وكوبنهاغن لألدب واإلنسانيات

أســهم وعلــى ر ، ولعــل أكثــر الورثــة شــرعية يف عقــب فردريــك نيتشــه هــم مؤسســو االجتــاه التفكيكــي يف النقــد
حيـــث اســـتمر يف تطبيـــق املنطـــق ، جـــاك دريـــدا وميشـــيل فوكـــو؛ فـــاألول يكـــاد يكـــون االمتـــداد احلقيقـــي لنيتشـــه

ـذا البنـاء. وهـذا ، الناقض للمقوالت الفكرية املختلفة ـا  هادما بناءها من الـداخل وبـنفس األدوات الـيت قـام 
فهـو الـذي قـال عـن ، ق برمتـه مـن فلسـفة نيتشـهاالجتاه من أهم االجتاهات يف عـامل مـا بعـد احلداثـة والـذي انبثـ

وبالتايل فال توجد حقيقة أو معرفـة عامـة يراهـا اجلميـع رؤيـة موحـدة ، يقرؤه كلٌّ على طريقته »نص«العامل: ِإنَُّه 
  .)5(متفق عليها

وخباصـــة تصـــوره حلركـــة الكـــون كتفاعـــل قـــائم علـــى االخـــتالف والتضـــاد ليهيِّـــئ ، ظـــل نيتشـــه الطويـــل«وميتـــد 
  .)6(»ح أمام النقد املعاصر يف جمال الفكر والفلسفةاملسر 

فـال يكـون للخلـق ، حيث يـتم الـربط بينهـا وبـني املنفعـة، وينسب إليه كذلك القول بنسبية األخالق واملعرفة
الواحد قيمة ثابتة مطلقة؛ بل تتغري هذه القيمة بتغري الظروف املكانيـة والزمانيـة. أمـا إمكانيـة التمييـز بـني احلـق 

  . )7(اطل فقد صارت موضع شك كبري ورمبا استحالة والب
والذي ينقد فيه نظام التعلـيم العـايل ، )1987( »إغالق العقل األمريكي«يقول اآلن بلوم يف كتابه الشهري 

بـدءا مـن ، يف الواليات املتحدة: إن التصحر األخالقي يف اجلامعات األمريكية املعاصرة نبع من الفكـر األملـاين
   )8(قرن التاسع عشر. نيتشه يف ال

  أما يف جمال السياسة فيتبلور يف فكر نيتشه حموران هامان: 
أوهلمـــا: هـــو اقتناعـــه التـــام حبكــــم النخبـــة معـــددا فضـــائله وميزاتـــه. والنخبــــة يف رأيـــه قـــد تكـــون هـــي الطبقــــة 

حيمــــل أو علــــى األقــــل فقــــدت مركــــز الســــيطرة يف الدولــــة. وهــــو ، األرســــتقراطية الــــيت كــــادت تنقــــرض يف أوروبــــا
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ا الشـهرية  ، حريـة«مسؤولية هذا الرتاجع والذي يأسـف عليـه أشـد األسـف للثـورة الفرنسـية الـيت أعلنـت شـعارا
؛ كما يؤكد ليست يف الطبيعة البشرية وغري البشرية. ومفهوم املساواة املرفوض لديـه لـيس مبعـىن »مساواة، إخاء

يــــز األفــــراد عــــن بعضــــهم الــــبعض يف االســــتعدادات العدالــــة أو املســــاواة أمــــام القــــانون؛ بــــل هــــو جتاهــــل ملبــــدأ مت
والقـــدرات. ويطـــرح ســـؤاال مـــؤداه أن لـــيس كـــل مـــن حصـــل علـــى حـــق االنتخـــاب مـــؤهال لـــذلك وقـــادرا علـــى 
االختيــار الصــحيح؛ ويف األغلــب ســتكون النتــائج إمــا ســيئة وإمــا معرضــة لتــأثريات شــىت. ومــن هنــا يعلــن رفضــه 

  يزا بني أخالق النبالء وأخالق العبيد والغوغاء.مم، الشديد للدميوقراطية وحكم اجلماهري
والتأكيـد علـى احليـاة وكـل مـا ، واحملـور الثـاين يف فكـره السياسـي هـو: مـا اشـتهر بـه مـن فلسـفة القـوة واإلرادة

؛ أي: أن تكــون يف »جتــاوز الــذات«بـــ ومــا مســاه، ويــدفع باإلنســان إىل األمــام يف طريــق الرقــي، خيــدمها ويقويهــا
متقـــدمني عليـــك يف كـــل  -إن كـــان البـــد مـــن اإلجنـــاب-وأن يكـــون نســـلك ، يف يومـــكغـــدك أحســـن منـــك 

وأن يتفوق جـيلهم علـى جيلـك. وقـد خلـص هـذه الفكـرة مبـا بشـر بـه مـن اإلنسـان السـوبرمان الـذي ، الصفات
  أسهب يف احلديث عنه.

اطئ ســـواء عـــن فهـــم صـــحيح مـــن قبـــل الدارســـني لـــه أم عـــن فهـــم خـــ-فأمـــا احملـــور األول فقـــد نشـــأت عنـــه 
واليت قامت على فلسفة التميـز العرقـي وسـيطرة ، احلركات الدكتاتورية يف أوروبا مثل: النازية والفاشية -وحتريف

ا.    األقلية من النخبة متمثلة يف األحزاب وميليشيا
مــة ألصــقت بــه أن هــذه االجتاهــات منــت وترعرعــت مــن البــذور الــيت زرعهــا يف عقــول األملــان وأن ، وأســوأ 

واقعهــم ومســتقبلهم. والواقــع أَنَّــُه مــن الســهل ، بــاليهود كــان وليــدا لــبعض مــا كتبــه عــن اليهــود يف أوروبــاالتنكيــل 
فهـي أوال مدجبـة بأسـلوب أديب أقـرب إىل الشـعرية ِمــمَّا ميكـن أن يوصـف بالسـهل ، جدا أن يساء فهـم كتاباتـه

  . )املمتنع (وقد كان نيتشة شاعرا جميدا له العديد من القصائد
أال وهــي ، ا: لنيتشـه يف فكـره خاصــية نـدر وجودهـا عنـد الفالســفة؛ بـل هـي مـن صــفات الشـعراء أيضـاوثانيـ

واليت يقدم الكاتب فيها موضـوعه مـن رؤيـة متعـددة الزوايـا ومجيعهـا ، perspectivism »الرؤية املنظورية«
قصـودة مـن قبـل الكاتـب. متساوية يف الوزن واألمهيـة حبيـث ال يسـتطيع املتلقـي أن جيـزم أّي هـذه الـرؤى هـي امل

بــل هــو نفســه واقــع حتــت تــأثري تعــدد الرؤيــة. وهــذا مــا جنــده يف  ، واحلقيقــة أنــه ال توجــد رؤيــة واحــدة للكاتــب
  كتابات نيتشه ِمـمَّا حدا ببعضهم أن يصمه بالتناقض. 

لثانيـة إىل وبسبب من هذه الشـبهات فقـد نيتشـه الكثـري مـن شـعبيته يف أوروبـا وأمريكـا أثنـاء احلـرب العامليـة ا
وقرؤوه قراءة سـطحية دون ، أن قام بعض املنافحني عنه جيادلون يف أن هتلر ومجاعته فهموا نيتشه فهما خاطئا

  جديدة له تربئه من وزر النازية ومن لف لفها.  توقدم هؤالء املدافعون بدورهم قراءا، متعن
لواليــات املتحــدة بعــد احلــرب العامليــة لقــد عــادت أعمالــه لتلقــى قبــوال يف إجنلــرتا وا«ويقــول تشــارلز ســكوت: 
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الثانيـــــة وبعـــــد أن أدرك النـــــاس أن اســـــتغالل كتاباتـــــه مـــــن قبـــــل الـــــرايخ الثالـــــث يف أملانيـــــا كـــــان حتريفـــــا فاضـــــحا 
  . )9(»لفكره

ـــا احملـــور الثـــاين فقـــد تولـــد عنـــه فلســـفة أن القـــوة يف احلـــق وأن ، والقـــوي هـــو الـــذي يضـــع النظـــام العـــاملي، وأَمَّ
بـــل هـــو مطلـــق احلريـــة واالرادة قـــادر علـــى صـــنع قـــدره ، نســـان الـــذي ال خيضـــع ألي ســـلطةالســـوبرمان هـــو اإل

  وتطبقه اآلن. ، بنفسه. وهذا ما طبقته سياسة الغرب خاصة أمريكا يف النصف الثاين من القرن العشرين
، قلهـا عنـهون، والواقع أن فكرة السوبرمان قد أشار إليها أصال املفكر األمريكي إمرسون الذي تأثر به نيتشـه

  فتلقفوها. ، وكتب عنها باستفاضة؛ ومن هنا ميكننا القول: إن بضاعتهم ردت إليهم
)2(  

تأثر موقف نيتشه من اليهود ورأيُه فيهم بعدة عوامل مثل: صداقاته اليت كانت ترتواح مـا بـني أعـداء لليهـود 
نفسـهم. وألن نيتشـه بكونـه وأشـخاص مـن اليهـود أ )(أو أعداء السامية كما اصطلح على تسميتهم يف الغرب

فهـــو يـــرى حســـنات الشـــيء ونقيضـــها؛ فقـــد كـــان موقفـــه مـــن اليهـــود يتســـم بأنـــه بـــدأ ، فيلســـوف التناقضـــات
  لكنه عاد يتسم باهلجوم الصريح القاسي يف كتاباته األخرية. ، باحرتامهم حبذر شديد يف كتاباته األوىل

جنــده يتحــدث عــن الشــعب اليهــودي  1879الــذي صــدر عــام  »إنســان مفــرط يف إنســانيته«ففــي كتابــه: 
حــديثا هــو أقــرب مــا يكــون إىل حــديث الساســة والدبلوماســيني يف تنظــريهم الفكــري. ، بــاتزان وحــذر شــديدين

ومـــن خـــالل هـــذا الكتـــاب يتضـــح لنـــا موقفـــه مـــن اليهـــود واملعضـــلة االجتماعيـــة الـــيت يثريهـــا وجـــودهم ضـــمن 
ـــة مـــن دائـــرة القبـــول اجملتمعـــات األوروبيـــة؛ فالنزعـــات القوميـــة الضـــيقة لـــ دى األوروبيـــني أبعـــدت األقليـــة اليهودي

ِإالَّ إذا اســـتبدلت العقليـــة القوميـــة لـــدى تلـــك  -كمـــا يبـــني نيتشـــه-وهـــذه مشـــكلة ال ميكـــن حلهـــا ، اجتماعيـــا
  . )10(»األورويب الصاحل«بـ الشعوب باالنتماء اإلنساين العريض أو ما اصطلح هو على وصفه

وأن يعمـــل يف ، أمـــام اليهـــودي ســـوى أن يعلـــن عـــن نفســـه كمـــواطن أورويب صـــاحل يقـــول نيتشـــه: ِإنَّـــُه مل يبـــق
ويســعى النــدماج هــذه األمــم وحمــو الفروقــات القوميــة بينهــا؛ ، جمريــات حياتــه علــى التعــايش الســلمي بــني األمــم

هـــذه ألن مشــكلة اليهــود ال توجــد إمجـــاال ِإالَّ يف حــدود الــدول الـــيت تســيطر علنهــا النزعــة القوميـــة. ففــي مثــل 
ذلك الرأمسال من العقـل واإلرادة اللـذين تراكمـا ، اجملتمعات غري املفتوحة ميكن لطاقة اليهود وذكائهم املتفوقني

؛ ميكن أن يبلغا درجـة مـن السـيطرة تثـري الغـرية -حسب قوله-وجيال بعد جيل يف مدرسة الشقاء ، ملدة طويلة
وروبيـــة تقريبـــا. وبقـــدر مـــا تتبـــىن هـــذه الشـــعوب حبيـــث أن هـــذه املشـــاعر ستنتشـــر لـــدى كـــل األمــم األ، والــبغض

بدورها مواقف أكثر قومية بقدر مـا ينتشـر فيهـا ذلـك األدب املقيـت الـذي ينـوي أن يسـوق اليهـود إىل املذحبـة  
  . )11(كأكباش فداء عن كل السيئني يف األمور العامة والداخلية

ومل متــانع شــعوب أوروبــا أن ينشــأ جــنس ، أمــا إذا مل يعــد األمــر يتعلــق باحلفــاظ علــى نقــاء العــرق عنــد األمــم
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  ولكنه أقوى مما لديها يف احلاضر؛ فإن اليهودي عندها يصري عنصرا مفيدا ومرغوبا فيه. ، أورويب هجني خليط
وإنه ملن الظلم أن نطلب من اليهـودي أن ، بل شريرة، ويؤكد نيتشه أن لكل أمة ولكل إنسان مالمح منفرة

  وحده يف ما يتصف به من هذه املالمح الشريرة واملنفرة بوجه خاص. يكون استثناء؛ فهو ليس نسيج 
ويعرتف نيتشه كذلك بأن بعض املسـؤولية عـن شـقاء اليهـود يف أوروبـا يقـع علـى عـاتق األوروبيـني أنفسـهم.  
كمــا يعلــن عــن كــون أوروبــا مدينــة هلــم جــدا حيــث نقلــوا إليهــا علــوم اليونــان القدميــة الــيت وصــفت العــامل وصــفا 

  .)12(ا للعقل متحررا من األساطري ِمـمَّا ساهم يف بناء احلضارة األوروبية املعاصرةمطابق
وفيه يواصل حديثه شـبه السياسـي. يتحـدث ، »ما وراء اخلري والشر«ظهر لنيتشه كتاب:  1887ويف عام 

ن هــذا أ -يف اعتقــاده-نيتشــه عــن نزعــة معــاداة الســامية الــيت تــدينها القيــادات السياســية بشــكل جــذري لكــن 
التعقــل وهــذه السياســة ال يقضــيان علــى الشــعور املنــاهض لليهــود حبــد ذاتــه؛ فاألملــان يــرون أن عــدد اليهــود يف 

ويؤكـد نيتشـه أَنـَُّه -وعلـى الـدم األملـاين ، حبيـث يصـعب علـى املعـدة األملانيـة، أملانيا كبـري جـدا وأكثـر مـن الـالزم
وجـــود مـــن اليهـــود. ويشـــري إىل أن أمنيـــة الشـــعب هضـــم هـــذا املقـــدار امل -ســـيظل يصـــعب عليهمـــا زمنـــا طـــويال

األملاين أن ال يأيت املزيد منهم ما هي ِإالَّ أمنية أمة ختاف أن يأيت عـرق آخـر أقـوى منهـا فيمحوهـا أو يطفئهـا. 
األكثر مقاومة واألصلب يف أوروبا وقت كتابـة الكتـاب؛ ، ويف هذه احلالة قد يكون اليهود هم الساللة األقوى

وذلك بفضـل مزايـا خفيـة ميكـن أن حتمـل أحيانـا ، كيف يفرضون أنفسهم حىت يف أقسى الظروف  فهم يعرفون
م يتغريون متكيفني مع الظـروف بكـل ، على حممل العيوب. إن لدى اليهود وقتا كثريا يرتجم بآالف السنني إ

  هدوء.
يف كتابه اآلنف الـذكر بل يف أوروبا قاطبة. يقول ، ويوجه نيتشه نصيحة إىل الساسة ليس يف بالده وحسب

: إن أي مفكـر يهـتم مبسـتقبل أوروبـا عليـه أن -وال ننس أَنَُّه صدر يف العقود األخرية من القـرن التاسـع عشـر-
يأخـــذ يف خمططاتـــه بعـــني االعتبـــار وجـــود اليهـــود الـــروس الـــذين يشـــكلون مـــن اآلن فصـــاعدا عـــاملني أساســـيني 

هـــو هـــذا الكيـــان ، يف أوروبـــا »أمـــة«ربى. مـــا نســـميه اليـــوم ســـيلعبان دورا رئيســـيا ومؤكـــدا يف صـــراع القـــوى الكـــ
لـيس سـاللة ، هشـا، شـابا، هو على كل حال مـا زال يف إطـار الصـريورة، احلادث أكثر مما هو الكيان الطبيعي

  بعد كما هو حال الشعب اليهودي. 
ن حتــذر مــن وأ، أن حتــرتس بشــدة عنــد اختــاذ أيــة خطــوة »األمــم«ويســتمر نيتشــه يف القــول: إذن علــى هــذه 

إن أرادوا أو إن -يستطيعون ومنـذ اليـوم  -كما يقول نيتشه-إثارة روح عدوانية عمياء. ِإنـََّها حلقيقة أن اليهود 
ــم ال يســعون إىل هــذا األمــر -دفعــوا إىل ذلــك ــا حلقيقــة أيضــا أ ولــيس ، أن يســودوا يف أوروبــا ســيادة تامــة. وإ

بشــيء -ومــا يرغبــون فيــه  )ن (أي يف أواخــر القــرن التاســع عشــرلــديهم مشــاريع يف هــذا االجتــاه؛ مــا يريدونــه اآل
ضـــمهم -مـــن اإلحلـــاح ـــاء ، هـــو أن متتصـــهم أوروبـــا و ـــم حيرتقـــون شـــوقا إل م«إ ـــا نيتشـــه  »بـــداو [ويقصـــد 
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  . )13(»اليهودي التائه«تنقلهم املستمر وعدم تثبيت جذورهم يف مكان ما] بداوة 
ينبغـــي ، ن بنـــا أن نطـــرد مـــن الـــبالد مجيـــع األبـــواق املعاديـــة للســـاميةوحيســـ«وينصـــح نيتشـــه بـــين قومـــه بقولــــه: 

فمــن املؤكــد أن ، اســتقبال اليهــود بتعقــل واصــطفائية كمــا تفعــل طبقــة النــبالء يف إنكلــرتا. أمــا يف أملانيــا اجلديــدة
  . )14(»النماذج العرقية النشيطة جدا واملهتمة جدا تستطيع أن تتحالف مع اليهود

، وأن هجومـه علـيهم كـان مبنيـا علـى دورهـم التـارخيي يف تطـور النصـرانية، د أَنـَُّه هـامجهمومن ناحية ثانية جنـ
م عـرب الـزمن. لقـد حولـوا النصـرانية إىل ديـن باهـت كمـا  وعلى الطبيعة النفسية اليت اكتسـبوها مـن خـالل جتـار

دأ بـــالتهجم علـــى سيتضـــح لنـــا الحقـــا. فبعـــد أن يكيـــل نيتشـــه الثنـــاء لشـــخص املســـيح عيســـى عليـــه الســـالم يبـــ
بــولص الـــذي يعــد املؤســـس احلقيقـــي للكنيســة النصـــرانية كمــا هـــي معروفـــة اليــوم. يـــرى نيتشــه أن املســـيح عليـــه 

بـل كـان يسـعى إىل أن ، السالم مل يكن حماورا جدليا: مل يكن حياول أن يقنـع النـاس برسـالته بـاحلجج املنطقيـة
عملــه هــو ، كــان صــادقا،  ياتــه منوذجــا عمليــا لتعاليمــهيهتــدوا إىل الــدين الــذي جــاء بــه؛ وبالتــايل فقــد كانــت ح

فلـــم يكــن قـــادرا علــى هــذا املســـتوى مــن األداء؛ ألنــه كـــان يقــاوم طبيعتـــه  »اليهــودي«نفــس قولــه. أمـــا بــولص 
ـا وجـد نفسـه مضـطرا إىل أن يلغـي هـذه الرغبـات وأن ، اخلاصة املضطربة: فمن أجل أن ينهـي نفسـه عـن رغبا

جد فيه نيتشه نفيا للحياة. لقد أعاد بولص تأويل الغرائـز الطبيعيـة يف اإلنسـان علـى يوجد نظام الرهبنة الذي و 
ا رذائـل جيـب كبتهـا. وهكـذا يسـتبدل اليهـودي احلقيقـة بالتأويـل كمـا -. وهكـذا يتحـول اإللـه يف أوروبـا )15(أ

أن يبشـر مبـا يفـيض بـدال مـن  -أي: بـولص-وكل ما جينح إىل املوت. وهو ، إىل إله لكل ما يتأمل -يراه نيتشه
جــة ونعــيم ؛ نــراه »نعــم«وبــدال مــن أن يبــث يف اإلنســان اإلرادة القويــة الــيت تقــول للحيــاة: ، علــى احليــاة مــن 

  .)16(يكره احلياة احلقيقية وال حيمل هلا ِإالَّ مقتا
ة بـأن الصـاحل َحوَّل اليهود الدين يف أوروبا إىل أخالق العبيد؛ فقد نقموا على املبـادئ القائلـ، يف رأي نيتشه

وعملـوا علـى دحضـها مبنطـق قـوي؛ قـالوا: إن الضـعفاء ، والشريف والقـوي واجلميـل والسـعيد حيـبهم اإللـه أيضـا
وإن املتــأملني والتعســاء واملرضــى والقبيحــني هــم وحــدهم ، والعجــزة واألشــقياء والبؤســاء هــم الصــاحلون وحــدهم

النـــبالء واألقويـــاء فهـــم يف تلـــك الـــدار املخـــذولون  وهلـــم وحـــدهم أعـــدت مســـاكن النعـــيم. أمـــا، املقربـــون إىل اهللا
  . )17(واألشقون

، وارثـة احلضـارة اليونانيـة مـن جهـة »رومـا«وهو يرى أن املعركة ال تزال مشبوبة حمتدمة منذ عشـرين قرنـا بـني 
من جهة أخرى. وانتصرت اليهودية يف هذه املعركة وانتصرت  »موطن البغض ومنزل الروح الكهنويت«واليهودية

  معها شريعة العبيد.
وتتمثل شريعة األسياد املضادة لشريعة العبيد بالرجل القوي الشريف الذي تتمثل فيـه معـاين الفروسـية؛ فهـو 

وتـراه ، وتـراه حيتقـر الفريسـة الذليلـة السـهل انقيادهـا، وحيـين هامتـه إزاء قوتـه، يفتش عن كفء له يبادله النضـال
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فـاءه وأنـداده. أمـا الضـعيف فهـو مييـل إىل الظفـر السـهل والفريسـة ينحرف عـن اخلصـوم الـذين ال جيـد فـيهم أك
وهــو الـــذي يبـــادر ، . لقـــد كانــت الـــروح الرومانيــة يف أوروبـــا تـــرى يف اليهــودي شـــيئا مضــادا للطبيعـــة)18(اخلانعــة

  . )91(بالتوجه بالكراهية للجنس البشري أمجع
دة هـــي الرجولـــة والشـــجاعة واإلقـــدام إذن يف تقـــديره هنـــاك أخـــالق للســـادة وأخـــالق للعبيـــد. أخـــالق الســـا

واجلــرأة. أمــا األخــالق الثانيــة فجــاءت مــن اليهــود بصــفة خاصــة أيــام خضــوعهم السياســي؛ ألن اخلضــوع يولــد 
ويغلـــف باالســـتكانة والـــذل القـــدرات االســـتثنائية الـــيت لـــديهم. وقـــد طغـــت هـــذه النفســـية علـــى أوروبـــا ، الضـــعة

  االنتقام العلين والرأفة بالعنف. فاستبدلت املكر بالقوة واالنتقام اخلفي ب
ويف يقينــه أن حيــاة ترتكــز علــى مثــل هــذه اآلراء هلــي حيــاة مكتــوب هلــا أن تنحــل وتنزلــق إىل اهلاويــة. ولعــل 

والشعور بالعطف ، هو متجيد الشفقة والتضحية بالنفس من غري ما داع -يف نظره-آخر مراحل هذا التدهور 
 أال نفعل شيئا ِمـمَّا ال يقوى غمار الناس علـى فعلـه. وهـذا يعيـدنا إىل حىت على اجملرمني. وعندها يصبح اخلري

  ؛ بل أن تصبح إمعة معدم الشخصية. »القطيع«مفهوم املساواة لديه والذي يعين أن تكون من 
ـا القـرن القـادم [أي: القـرن  »الفجر«أما يف كتابه  فيقول: بالنسبة لشعب إسرائيل: فالـدراما الـيت سـيحفل 

واألمـــر يتوقـــف ، ن] ســـتقرر مصـــري يهـــود أوروبـــا. وميكـــن للمـــرء أن يـــدرك اآلن أن اليهـــود ألقـــوا بنـــردهمالعشـــرو 
علـــيهم؛ إمـــا أن يصـــحبوا ســـادة أوروبـــا أو أن يفقـــدوا أوروبـــا كمـــا فقـــدوا مصـــر يف الـــزمن القـــدمي حـــني كـــان هلـــم 

  اخليار. 
نـــتج عنـــه الطاقـــات الروحيـــة والعقليـــة  لقـــد عاشـــوا يف أوروبـــا مثانيـــة عشـــر قرنـــا اســـتفادوا فيهـــا مـــن التعلـــيم مـــا

ا اليوم. جتدهم حىت يف أشد حاالت اإلحباط ال يلجـؤون كبـاقي األوروبيـني إىل اخلمـور  االستثنائية اليت ميلكو
واسـتغالل ، ولكل منهم عربة يف تاريخ أجدادهم؛ كيف قهروا أقسى الظروف بأسـاليب التحاليـل، أو االنتحار

عتهم خلف قناع من اخلنوع املثري للشفقة. ورغم حماوالت إبقـائهم يف وظـائف املصائب والفرص. خيفون شجا
  وضيعة ِإالَّ أن شعورهم يظل هو أن القدر يعدهم ألمور كربى... 

ومل يغـرس أحـد يف أرواحهـم ، ومل يتعودوا استخدام السـالح، مل يضطروا إىل العمل بأيديهم كالصناع والزراع
ا اآلن وقـد تزاوجـوا مـع أرقـى العـائالت النبيلـة يف أوروبـا فسـتتغري أحـواهلم يف مشاعر النبالء فظـل فـيهم ذلـة. أمـ

الشـكل والشخصــية خــالل مائــة عــام [كــان هــذا القــول يف أواخـر القــرن التاســع عشــر وقــد رأينــا أنــه قــد حصــل 
بالفعــل]. وهــم يعلمــون أن أوروبــا لــن تقهــر عنــوة؛ بــل ســيأيت عليهــا زمــن تســقط فيــه بــني أيــديهم كمــا تســقط 
الثمـــرة الناضـــجة. أمـــا اآلن فهـــم حريصـــون علـــى أن يبـــدعوا يف كـــل اجملـــاالت حـــىت يصـــبحوا هـــم عمـــا قريـــب 

  . )20(احملكمني يف اإلبداع
الضــــعف «معــــربة عــــن حنقــــه علــــى روح ، هــــذه احلملــــة وكثــــري مثلهــــا وبألفــــاظ أشــــد وأقســــى تكــــرر يف كتبــــه
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  حلياة واحتقارها. وخاصة عزوف املتدينني عن ا، اليت رآها يف جمتمعه »واالستكانة
فهــو إذن يتحــدث عــن جتربــة ، وكمــا ســبق لنــا ذكــره أن والــد نيتشــه كــان نفســه قسيســا يف الكنيســة األملانيــة

شخصية قبل كل شيء. ُمثَّ إنه اعتقد أن مصدر هذه الروح ما هو إال دعوة روجهـا بنـو إسـرائيل يف العـامل كـي 
  يسيطروا عليه بطريقة غري مباشرة. 

)3(  
وإن مل يفـــرغ هلـــم يف كتاباتـــه حيـــزا ممـــاثال ملـــا أفـــرغ ، لنظرتـــه إىل العـــرب فقـــد كانـــت خمتلفـــة متامـــا أمـــا بالنســـبة

حبكــــم التواجــــد اليهــــودي يف بـــالده والــــذي كــــان مثــــار جـــدل وخــــالف إىل درجــــة أن مســــي باملشــــكلة ، لليهـــود
، هـذه املشـكلة بـالعنفُمثَّ حدث يف القرن العشرين من ظهور األنظمة الدكتاتورية الـيت حاولـت حـل ، اليهودية

  مث ختلصت منهم عن طريق وعد بلفور. 
إننا جند نيتشه يف بداية حياته الفكرية يعلن أمـرا أثـار التسـاؤل إن مل يكـن االمتعـاض يف األوسـاط األوروبيـة 
ة احمليطة به؛ وذلك حني أعلن أَنَُّه يضع على قدم املساواة األنبياء الثالثة: موسى وعيسى وحممد عليهم الصال

ا على العامل«والسالم    . )21(»كمجموعة أضفت سياد
، كمـــا يســـميها  »الشـــعوب النبيلـــة«، وهـــو كثـــريا مـــا يضـــرب أمثـــاال للشـــعوب الـــيت جتســـدت فيهـــا إرادة القـــوة

. والفـرق عنـده شاسـع »اجلنـود««واألبطال األشاوس وليس مـن  »الفرسان احملاربني«الشعوب اليت تتكون من 
دل على اإلباء والشرف والقيادة وعلو اهلمة. والثانية عنـده رمـز للخضـوع وتشـابه أفـراد بني الكلمتني: األوىل ت

حبذا لو رأيت مـا يسـاويهم مـن الفرسـان! ، أرى جنودا كثرية العدد«القطيع حيث يفتقرون إىل التفرد والتميز؛ 
  . »!أرجو أال يكون ما يف داخلهم موحدا كذلك، ويسمون لباسهم زيا موحدا

يف هذه األعراق جيد املـرء األسـد «يأيت ذكر العرب كشعب عريق نبيل أِيبّ يأىب الذل واخلنوع؛  ويف كل هذا
  . )22(»هؤالء مجيعا هلم الصفة املشرتكة، اليابان، األملان، العرب، العظيم يبحث عن النصر: الرومان

وعــن التعصــب ضــد  ،والواقــع أن حديثــه عــن هــذه الشــعوب يــدل علــى أَنَّــُه بعيــد عــن التعصــب العرقــي أوال
م مــن اجلــنس الســامي ولــيس اآلري فهــم والعــرب مــن أصــل ســامي واحــد؛ لكنــه وضــع كــل أمــة ، اليهــود لكــو

  موضعا بعيدا عن اآلخر حسب ما رأى من طبائعهم. جنده يقول: 
لكـن هـذا ال يزيـد عـن كونـه جمـرد ، يف وقتنا احلاضر يتحـدث املـرء كثـريا عـن الـروح السـامية يف العهـد اجلديـد

  سم آخر للكهنوت. وتطوير اليهود للكهنوت ليس بدعا بل نقلوه عن البابليني... ا
فــانظر إىل كتــاب شــريعة ، والــيت ترعرعــت علــى أيــدي الســادة، أمــا الديانــة الســامية الــيت تقــول: نعــم للحيــاة

، ة والعـوجحممد الذي يشـبه بعـض أجـزاء التـوراة. إن احملمديـة ديـن ألولئـك الـذين حيتقـرون االنفعـاالت العاطفيـ
  . )(وطبعا موقفه هذا من النساء أثار سخطا كبريا لديهن، )23(ويعتربون ذلك ليس من شيم الرجال بل النساء
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والـذي لـيس لديـه مـن القـوة ، ِإنَُّه يعتقد أن من ينساق لعواطفه وغرائزه هو الضعيف الذي تعـوزه قـوة الكـبح
اإلنسـان هـو أن يضـبط نفسـه. فـإذا أردت أال تكـون  ما يقول بـه: "ال" إذا وجـب قوهلـا. فـأمسى مـا يسـمو إليـه

  . )24(»نكرة من غمار الناس وسوقتهم فما عليك إال أن تعسر على نفسك احلساب
ووجـد فيـه القـيم الـيت تشـد مـن أزر اإلنسـان ، الذي يتضح لنا هو أن نيتشه قد قرأ القرآن الكرمي على األقل

ى عكــس املستشــرقني الــذين ظلــوا يعيبــون علــى املســلمني مفهــوم وتعــزز فيــه الكرامــة والعــزة. وعلــ، املــؤمن وعزمــه
جند أن هذا املفهوم بالذات وجد تفهما وإعجابا من فيلسوف باحث عن احلقيقة. وكان قد وصل به ، اجلهاد

والــيت رآهــا تســري ، ســواء أكانــت ناجتــة عــن الــرتف أم عــن اخلضــوع يف جمتمعــه، األمــر إىل رفــض قــيم الضــعف
  وية. باإلنسان إىل اهلا

احلــرب والشــجاعة حققــا مــن اخلــري أكثــر ِمـــمَّا حققتــه الشــفقة؛ «: »هكــذا تكلــم زرادشــت«يقــول يف كتابــه 
َـا الشـجاعة هـي الـيت تنقـذ الضـحية. مـاذا يهـم طـول العمـر؟ وأي فـارس يطلـب الســالمة، ليسـت الشـفقة  »؟ِإمنَّ
  .)(الفصل العاشر

ا املسـيحية مـن جـين مـا أمثرتـه الثقافـات القدميـة؛ لقـد حرمتنـ«ويقول نيتشـه يف معـرض حديثـة عـن اإلسـالم: 
ا حاربت ثقافـة ينبغـي علـى قرننـا ، وفيما بعد حرمتنا كذلك من جين ما متخضت عنه الثقافة اإلسالمية ... إ

ـم [أي: الصـليبيني] كـانوا جيـرون ، التاسع عشر ذاته أن يشـعر أمامهـا بالضـعف والتـأخر؛ واألمـر بـني واضـح إ
  .)25( لقد كانت الغزوات قرصنة متقدمة وال شيء غري ذلك، الشرق كان غنيا ثرياوراء الغنائم؛ ف

  :»هكذا تكلم زرادشت«وجنده يلمح جمددا إىل التجربة الصليبية يف كتابه 
ا درس تعلموه  « هؤالء امللوك يضعون وجها طيبا عليها [جتربة تلك احلروب] حني يكونون يف صحبتنا؛ أل

فأراهنك على أنه بقدر مـا يعنـيهم األمـر فسـوف تبـدأ اللعبـة ، ولكن هناك من مبصر كما مل يتعلمه أحد منا.
وريـاح ، والشـموس املسـروقة، وللسماء احملجوبـة، وللكآبة املاطرة، السيئة كرة أخرى. اللعبة السيئة إلبعاد الغيوم

فهنــا تعاســة خمبــوءة ، زرادشــت، اخلريــف الغاضــبة. اللعبــة الســيئة لصــراخنا وصــياحنا طلبــا للمســاعدة: ابــق معنــا
  . )26(»والكثري من اهلواء امليت، الكثري من الغيوم، هنا الكثري من املساء، تبحث عن تعبري

  ويتقدم نيتشه بقصيدة معتذرا:
اغفـــروا يل إذا غنيـــت أغنيـــة مســـاء قدميـــة كنـــت غنيتهـــا مـــرة بـــني بنـــات الصـــحراء. ، اغفـــروا ذكريـــايت القدميـــة«

ا العجــوز ـديع؛ وهنــاك كنــت أنــا بعيــدا جــدا عــن أوروبـــواء الشــرقي الصــايف البــفبيــنهن أيضــا كــان هنــاك هــذا اهلــ
د زرقـــة مـــن ـاطق أخـــرى أشــــومنـــ، عنـــدها أحببـــت أولئـــك األوانـــس مـــن الشـــرق، ومـة بالغيــــالكئيبـــة املـــاطرة املثقلـــ

  .»غري مغطاة بالغيوم أو األفكار، السماء
  :»بنات الصحراء«بـ يقول نيتشه يف قصيدته معنونا إياها
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  ، أستنشق اهلواء األفضل، هنا أجلس
  ، هواء من الفردوس حقا

  ، هواء خفيف المع موشح بالذهب
  كما يكون أطيب اهلواء
  ، الذي ينزل من القمر

  هل جاء صدفة
  ، أم جاء متالعبا

  كما خيربنا الشعراء القدماء؟
  ، أسيء االرتياب فيه، املرتاب، لكنين

  فأنا أجيء من أوروبا
  رتياباملستعدة أبدا لال

  أكثر من زوجة عجوز.
  آمني.، ليصلحها اهللا

  استنشق هذا اهلواء األحلى
  ، يتسع منخراي كاألقداح
  ، بدون مستقبل وال ماض

  ، هاهنا أجلس
  ، يا أعز اآلنسات

  .)27(وأحدق يف شجرة النخيل هذه... 
ـن إوحيث  ـن فـال بـد أَنـَُّه رمـز  إىل الشـرق عامـة وإىل ن نيتشـه مل يكـن يتهافـت علـى اآلنسـات أو يتغـزل 

ا خاصة.    الصحراء العربية وسكا
ويستخدم نيتشه صورة من الصحراء العربية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبيئة واحلضارة العربيـة هـي صـورة اجلمـال. 
ففــي املثــل الــذي يعــرب بــه عــن االســتحاالت الــثالث للــروح يف ســعيها املســتمر حنــو الرقــي وجتــاوز الــذات؛ يبــدأ 

كنايــة عــن ،  حيتمــل بصــرب أثقــل األعبــاء علــى ظهــره »مجــال«ألوىل والــيت تكــون الــنفس اإلنســانية فيهــا باحلالــة ا
، »أنـا أريـد«القدرة علـى مجـع الشـيء الكثـري مـن التجـارب. مث يسـتحيل اجلمـل أسـدا حـرا ذا إرادة يـزأر قـائال: 

ز إىل الصـفاء والنسـيان واالبتـداء ويتوعد مبخالبه احلادة كل من حياول العبث حبريته. وأخريا يسـتحيل طفـال يرمـ
. فال صفاء إذن وال وداعة بدون بنية أساسية تتكون أوال من التجـارب مث مـن )19، »(هكذا تكلم زرادشت
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  بناء للشخصية يقوم على القوة واملنعة. 
ــا ومل يبــق منــه ســوى روحانيــة متذبذبــة تنكــر اجلســد  لقــد وجــد نيتشــه أن أوروبــا قــد أقصــت الــدين عــن حيا

ا، قهوح ـذه الصـورة ، وحتتقر مباهج احلياة وطيبا فـرفض بـدوره اإلميـان بالـدين كليـة. ويصـف هـؤالء املتعلقـني 
وحنــن نتمــىن هلــم ذلــك أيضــا! ، يتمنــون املــوت«مــن املعتقــد والــيت رأى فيهــا مــوت اإلنســان ال حياتــه مبــا يلــي: 

ــز هــذه التوابيــت احليــة! مــ، ولنحــذر حــىت ال نــوقظ هــؤالء املــوتى ا إن يشــاهدوا عجــوزا أو جثــة أو مريضــا أو 
م اليت ال ترى إال جانبـا واحـدا مـن ، وما باطل سواهم، »احلياة باطلة!«حىت يسارعوا إىل القول:  وسوى عيو

  . )الفصل التاسع، (هكذا تكلم رزادشت »الوجود
إنين ال أساوي « وخري له أن يقول: »إن احلياة ال تساوي شيئا«ويكتب لنا أيضا: يقول الضعيف املتهدم: 

  . )28(»شيئا
. وتنسـجم »ومـا الـروح إال اسـم لشـيء يف هـذا اجلسـد، يقـول: أنـا جسـد، العارف، لكن اليقظ«ويضيف: 

ال أحــب إال مــا كتبـه اإلنســان بدمــه. أكتــب ، مــن كــل مـا كتــب«هـذه األفكــار مــع فلســفته الداعيـة إىل القــوة: 
  . »بل حيفظ عن ظهر قلب، الدم ال يقرأوعندها ستجد أن الدم هو روح. إن ما يكتب ب، بالدم

ا كاملرأة ال حتب ِإالَّ احملارب الشجاع.   ويف الكتاب نفسه جنده يصف احلكمة بأ
لكنـه يف هـذه الزاويـة كـان باحثـا ، ترك أثرا عميقا مثريا للجـدل، هذه صفحة من فكر علم من أعالم الغرب

لكــل مهــتم بفهــم اجلــذور الــيت انبثقــت منهــا  موضــوعيا عــن احلقيقــة وال شــك. واالطــالع علــى فكــره ضــروري
  املرحلة الراهنة يف احلضارة الغربية. 
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 عالم بال حدود... أسئلة وطروحات

  *جريالد بليك
  ترمجة: حسن شقري

  ةـدمـقـم - 1
ــا اجلّذابــة املتعــددة الــيت تظهــر الــدول  يشــعر الكثــري منــا باالرتيــاح وحنــن نتأمــل خارطــة العــامل السياســية بألوا

، لــون البحــار. وقــد أصــبحت هــذه اخلــرائط منظــرا ورمــزا مألوفــا يف بيوتنــا، األزرق الفــاتح الكثــرية احملاطــة بــاللون
، األقـل تلوينـا واخلارطة السياسية يف الغالب مفّضلة أكثـر مـن اخلارطـة الطبيعيـة .وجامعتنا، ومكاتبنا، ومدارسنا

بيعيــة ودميومــة. وتبــدو كــل ولكــن الــبعض يعــدها أكثــر ط، والــيت غالبــا مــا تكــون بــاللونني األخضــر والبــّين فقــط
وهــي ، الــدول علــى اخلارطــة السياســية متناســقة متوافقــة مــع بعضــها حبــدودها املميــزة خبطــوط محــراء أو ســوداء

   تعطي االنطباع بالنظام واالستقرار والسلطة.
هــو تــاريخ نشــرها.. والعــامل  ألن أهــم مــا مييزهــا ؛واحلــق أن خريطــة العــامل السياســية هــي حلظــة زمنيــة قصــرية

وما علينا إّال أن ننظر إىل الثمانينات مـن القـرن املاضـي لنـرى ، السياسي متغري باستمرار فليس مثة تصور ثابت
هـي عليـه  ِمـمَّاالعامل وهو يقل سبعة عشر دولة عّما هو عليه اآلن, وحبوايل مخسني حّدا من احلدود الربية أقل 

وقتا طويال يف سياق اآلالف من السنني يف التـاريخ وهي ليست -خلت  اآلن. وإذا أعدنا الزمن إىل مئيت سنة
عتقـد أن معـدل عمـر احلـدود الربيـة احلاليـة ال أفسنرى القليل من احلـدود الدوليـة احلاليّـة, و  -السياسي املسّجل

ومل يبــدأ ترســيم احلــدود املالحيــة بشــكل فعلــي وجــديا إالّ بعــد انتهــاء احلــرب العامليــة ، يزيــد علــى ســبعني ســنة
، املالحيـة حـوايل مخـس عشـرة سـنة ومتوسـط عمـر احلـدود البحريـة، ام ألف وتسـعمائة ومخسـة وأربعـنيالثانية ع

مل يـُّتفق عليها حـّىت اآلن. وعلينـا أن ال )وأكثر من ثلثي احلدود املالحية احلالية (أي حوايل مائتني ومثانني منها
قد بينت إحدى الدراسات وقـوع أكثـر و ، نفاجأ إذا استمرت الدول وحدودها بالتطور بغض النظر عن العوملة

ولــدت 1945ومنــذ عــام ، م1980و 1916مــن مثــاين مائــة تغيــري يف خارطــة العــامل السياســية مــا بــني عــامي 
ــا وبعضــوية حــوايل مائــة وســبع وعشــرون دولــة جديــدة يف األمــم املتحــدة. وبنــاء علــى بعــض  حبــدود معــرتف 

قود القليلة القادمة, ومـن املتوقـع أن يكـون العـدد كبـريا. التقديرات والتوقعات ستخلق عدة دول جديدة يف الع
، الـــدول الصـــغرية وبقاءهـــا. ومثـــة مـــا يقـــرب مـــن ســـبعني مســـتعمرة يف العـــامل ويُعتقـــد أن العوملـــة ُتســـّهل تشـــكيل

مــا عــدا غــرين ، وسيحصــل بعــض منهــا علــى االســتقالل رغــم أن معظمهــا نقــاط صــغرية احلجــم علــى اخلارطــة
  الند.

ومهـــا ريتشـــارد كـــرج وبيـــرت  Durhamيف "وحـــدة أحبـــاث احلـــدود الدوليـــة" يف جامعـــة  وقـــد درس باحثـــان
إمكانية ظهور الدول اجلديدة من بني القوميات املقموعة فيما أصبح يشار إليه "بالعامل الرابـع". وقـد ، هونكل
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ق تـارخيي وهويـة مشـرتكة والتصـا، جمموعة بشـرية متجانسـة هلـا تـاريخ مشـرتك 6500استطاعا حتديد أكثر من 
طويل بوطن ثقايف واحد منتشرة حول العامل. ولكن ليس كل تلك اجملموعات هلا طموحات يف دول مسـتقلة, 
فكثــري منهــا إّمــا صــغرية جــدا أو ضــعيفة جــّدا, بيــد أن عــددا منهــا هلــا مثــل هــذه الطموحــات واألحــالم بالدولــة 

ا ُتســـمع, وبعـــض منهـــا معـــروف مثـــل، واالســـتقاللية  التاميـــل والباســـك واألكـــراد والَكـــرين :وقـــد بـــدأت أصـــوا
يف أمـــاكن عـــّدة يف البحـــث عـــن احلفـــاظ علـــى  والشيشـــان. وللمفارقـــة فـــإن العوملـــة حتـــّرض علـــى إحيـــاء األثنيـــة

، 1991عضوا من األمم غري املَمثّلة واملنظمات الشعبية اليت أسست عـام  53ثقافات وهويات مميزة. وهناك 
  وتشمل القائمة حاليا أشوريا وزجنبار. ستقاللية والكيان املستقل.بعض منها ميتلك طموحات جّدية يف اال

دولـــة مســـتقلة وذات ســـيادة مـــن كـــل ) 192(وتضـــم قائمـــة العـــامل السياســـية اليـــوم مائـــة واثنتـــني وتســـعني 
و ثالثـون منهـا دول جـزر ، )ليس هلـا حـدود مائيـة(أربع وأربعني منها حمصورة يف اليابسة ، األحجام واألشكال

  ود بريّة.بدون حد
ــا خــرائط عاملنــا ونتصــّورها, فــإن الكثــري مــن دول اجلــزر يف احملــيط اهلــادي ال  وبســبب الطريقــة الــيت نتخّيــل 

وإمنـا الغريـب هـو ، وجـود عـدد كبـري مـن الـدول السياسـية لـيس منيزها على خرائطنا السياسية. والغريب هنا هـو
دولــة حديثــة هــي أمــم ودول  18فــإن هنـاك فقــط وبنــاء علـى دراســة كــرج وهونكــل ، وجـود العــدد الصــغري منهــا

يف الوقت نفسه أي مبعىن آخر: حدود سياسية تتوافق مع حدود سكانية لشعوب ذات هويـة وثقافـة ، حقيقية
وبـني العـامل الرابـع  )(دوًال ومسـتعمرات مشرتكة. والتناقض بني نظام الدول احلديثة حلوايل مائيت منطقة سياسية

  وحمبط للعزم والقوة.، مثري والفت للنظر، ف جمموعةالذي فيه حوايل ستة آال
  العالم اإلسالمي - 2
يف  أن نضــيف بعــض النقــاط حــول جغرافيــة العــامل اإلســالمي، ومــن األمهيــة مبكــان علــى املســتوى التــارخيي

يقـرب مـن تسـعة  ِمــمَّاإن حوايل نصف دول العامل فيها جزء كبري من املسلمني  .سياق خارطة العامل السياسية
ا وأّمـا الـدول السـت واخلمسـني الـيت حتتـوي ، وعشرين من دول العامل يشكل املسلمون أكثر من نصف سـكا

-20من مساحة األرض املأهولة. ويشكل املسـلمون مجيعـا مـا يقـارب  %20على أكثرية مسلمة فهي حتتل 
أن عــدد الــدول  كمــا،  مــن ســكان العــامل. والشــعوب املســلمة متيــل حنــو النمــو الطبيعــي مبعــدالت أعلــى 25%

  دولة عما كانت عليه قبل عّدة عقود. ثنيت عشرةاذات األغلبية املسلمة زادت 
ومعظــــم الــــدول املســــلمة تشــــّكل كتلــــة مّتصــــلة متتــــد مــــن الشــــمال اإلفريقــــي إىل الشــــرق األوســــط إىل آســــيا 

 إندونيســيا :وبعــض اجلــزر مثــل هــذه الكتلــة هــي ألبانيــا وبــنغالدش وماليزيــا والــدول الــيت تقــع خــارج .الوســطى
من الدول ذات احلـدود الربيـة فقـط. وكثـري مـن الـدول  واملالديف وكوموروس. حيتل العامل اإلسالمي نسبة كبرية
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ــا تقــع علــى حبــار  ؛املســلمة الســاحلية مثــل دول اخللــيج العــريب والبحــر األمحــر هلــا حقــوق حمــدودة يف البحــار أل
  مغلقة أو شبه مغلقة. 

وليـــة والنزاعـــات اإلقليميـــة تتصـــرف الـــدول اإلســـالمية مثلهـــا مثـــل الـــدول غـــري ويف شـــؤون ترســـيم احلـــدود الد
ا تعطـي احلـدود أمهيـة قليلـة فيمـا بينهـا. وهـي مثلهـا مثـل الـدول ، اإلسالمية ّ حيث ال يوجد هناك دليل على أ
ا من الدول املسـلمة وغـري املسـل األخرى مة علـى حـد حتدوها الرغبة لرتسيم حدودها وتعيينها بينها وبني جارا
ـا يف  إال أّن احلدود، وتعاون اقتصادي وحتالفات سياسية وقد تكون هناك أخّوة إسالمية، سواء تبقى يف مكا

باقي دول العامل. ومن احملتمل أن تكون تلك احلدود غري نافذة وأقل انفتاحـا مـن غريهـا مـن دول العـامل. ومـن 
  لواقع يف الوقت احلاضر.املمكن أن يتغري هذا يف وقت ما, إّال أّن هذا هو ا

  : الرؤية األوروبية للدولة - 3
إن خارطــة العــامل السياســية اليــوم هــي نتــاج األوروبيــني وصــناعتهم. وميكــن بــدايتها إىل معاهــدة وســت فاليــا 

West Phalia ــت حــروب الثالثــني عامــا يف أوروبــا. وقــد أسســت املعاهــدة العالقــة الضــرورية بــني  الــيت أ
علـى مبـدأ السـيادة املطلقـة وسياسـة عـدم التـدخل يف الشـؤون الداخليـة  قـد أّكـدت، قليميةالسيادة واحلدود اإل
هـــي املؤهلـــة ملمارســـة  -وليســـت الكنيســـة-كمـــا وضـــعت األســـاس لكـــون الـــدول اإلقليميـــة ،  للـــدول األخـــرى

دود تضــّمنت التعيــني والتوزيــع الواضــح للحــ والســيادة السياســية. ومــن الطبيعــي أن هــذه األساســيات الســيطرة
علــى اخلارطــة السياســية وهــي خطــوط متــنح  )مــن خــالل خطــوط دقيقــة (ليســت مسيكــة، اإلقليميــة بــني الــدول

ائيـــة. وهلـــذا فـــإن فكـــرة الدولـــة ذات احلـــدود  للدولـــة الســـيادة العموديـــة داخـــل األرض ويف الفضـــاء ملســـافات 
فكــرة ومفهومــا وهــي ذات جــذور هــي يف األســاس أوروبيــة  واملنــاطق الــيت متــارس الســيادة املطلقــة علــى أراضــيها

  ملكية األرض يف أوروبا والنظام اإلداري الكنسي. متأّصلة يف األساليب التقليدية املطّبقة يف
ولــــيس أقلهــــا يف العــــامل ، يف أجــــزاء كثــــرية مــــن العــــامل سياســــية غربيــــة غــــري معروفـــة لقـــد كانــــت هــــذه الفكــــرة

 ولــيس علــى األرض واملنطقــة. )ع البشــري (القبيلــةاإلســالمي حيــث كانــت الســيادة السياســية مبنيــة علــى اجملتمــ
ورمبــا كــان بعضــها أفضــل بكثــري مــن ، لتنظــيم املســافة واملســاحة السياســية وتنوعــت وقــد تعــددت الطــرق البديلــة

  والدولة, إالّ أّن معظمها قد ّحنيت جانبا. فكرة األمة
غــــري مباشــــر إبّــــان احلقبــــة  وأبشــــكل مباشــــر  وقــــد ُصــــّدرت فكــــرة الدولــــة األوروبيــــة إىل شــــىت بقــــاع األرض

أن بريطانيـا وفرنسـا  Michel Foucherوالتمـدد االسـتعماري. وقـد وضـح اجلغـرايف الفرنسـي  االسـتعمارية
وإذا أضــفنا إســبانيا والربتغــال وهولنــدا ترتفــع ، خــارج أوروبــا مــن كــل احلــدود األرضـية %40قـد رمستــا أكثــر مــن 

وافقــــت القــــوى األوروبيــــة علــــى أن "االحــــتالل  1884 . وعقــــب مؤمتر/اجتمــــاع بــــرلني عــــام%55النســــبة إىل 
الفعلي" سيكون األساس يف ملكيـة املنـاطق وهلـذا بـدأ التـدافع إىل أفريقيـا. وقـد أّدت احلاجـة إىل إنشـاء حـدود 
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ا بني الدول االستعمارية املتنافسة وإن مت وضع احلدود يف كثري مـن احلـاالت بشـكل  متعارف عليها ومعرتف 
ويف اجتمـاع جلمعيـة اجلغـرافيني امللكيـة يف لنـدن  .ألخذ بعني اعتبار للعوامـل اجلغرافيـة واإلنسـانيةمتسرّع ودون ا

ـا احلـدود بـني   Claude MacDonaldوصف السري  1914عام  كلود ماكدونالد الطريقة الـيت ُرمسـت 
ــــــــــــــام  ـــــــــــــــــة عـــــــــــ ـــــــــــــــرون األملانيــــــــ ـــــــــــــــــــة والكمــــــــــ ـــــــــــــــــايل: .1889نيجرييـــــــــــــــــــــــــا الربيطانيــــــ   علـــــــــــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــــــــــو التــــــــ

ونرسـم خطـا أزرق حـىت  Old Calabar ونضع املسـطرة علـى سـاحل مينـاء ومسطرة ا أزرق"كنا نأخذ قلم
Yola " ، اخلارجيــــة الربيطانيــــة الســــري  أُرســــل مكتــــب 1889وبعــــد ذلــــك ويف الســــنة نفســــهاClaude 

MacDonald  ليزورYola :أنّه  ، "أتذّكر عندما كنت أجلس يف حضرة األمري احملاط بأفراد قبيلته فكتب
جيــدا عنــدما مل يعــرف ذلــك األمــري أنــين أنــا وبــذلك القلــم األزرق قــد رمســت خــط احلــدود خــالل كــان شــيئا 

  .منطقته"
أنّـه مل  ومن املثري للدهشة أنّه بالنظر إىل األصول االستعمارية لكثري من احلدود الدولية يف الدول املستعمرة

كان هناك الكثـري مـن املظـامل والغرائـب   فقد، يكن هناك اهتمام أو اندفاع إلعادة رسم احلدود بعد االستقالل
عمــال ذا قيمــة. ويف حالــة االســتقالل كــان يتحقــق ذلــك دون تغــريات إقليميــة  ممــا كــان جيعــل عمــال مثــل هــذا

وأن هـذه الرغبـة ، تذكر. واحلقيقة أن هناك رغبة قوية يف احلفاظ على االستقرار اإلقليمـي يف اجملتمعـات العامليـة
  "مبدأ وضع اليد".  Uti Possidetisيدعمها املبدأ القانوين 

4 - Uti Possidetis مبدأ وضع اليد)(.  
 مــن القــرن التاســع عشــر عنــدما بــدأت يف اجلــزء األول Uti Possidetisلقــد بــرز مبــدأ " وضــع اليــد" 

وبعد ذلك, خاّصـة يف اخلمسـينات ، دول أمريكا الالتينية اليت كانت تستعمرها إسبانيا حتصل على االستقالل
وإفريقيــا حيــث مت  والســتينات منــه حســم هــذا املبـدأ ســري األحــداث يف جنــوب شــرق آســيا، قــرن العشــرينال مـن
وكنتيجة لذلك, مل يكن هناك من حماوالت ُتذكر إلعـادة رسـم اخلارطـة السياسـية يف تلـك املنـاطق. وقـد  .تبنيه

ـم اعتقـدوا أن  ؛ن الصفوة القادمـةالقوى املستعمرة املغادرة والسلطة احلاكمة م :تبىن هذا املبدأ كال الطرفني أل
ومن أكثر حماسن ذلك املبدأ أنّه أعطى بديال بسـيطا سـلميا للوضـع ، ذلك حيافظ على االستقرار واالستمرارية

   املتفجر املتوقع حدوثه إذا ما أعيد رسم حدود اخلارطة السياسية.
والتفــاوض ، دة النظــر يف احلــدودولكــن هنــاك مــن يعتقــدون بأنــه يتوجــب يف حقبــة مــا بعــد االســتعمار إعــا 

  .كانت نتائجه سلبية بوجه عام  Uti Possidetisحوهلا وإعادة رمسها وأن مبدأ "وضع اليد" 
مــن معهــد الدراســات الثقافيــة الكونيــة يف نيويــورك قــرّاءه أن  حتــّدى الــدكتور علــي مزروعــي 1994ويف عــام 

 Wole Soyinkaات. ويف الطريــق ذاتــه نصــح والتغــري  حيضــروا أقالمهــم ويبــدءوا يف رســم احلــدود اجلديــدة
مبسـاطرهم  أن جيلسـوا 1994واحمللل السياسي منظمـة الوحـدة األفريقيـة عـام  النيجريي احلائز على جائزة نوبل
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م ويعيــدوا تصــميم احلــدود م وفــر جــارا للــدول األفريقيــة. وبــالرغم مــن تلــك املطالــب بإعــادة  املربعــة وبوصــال
الرغبة - Uti Possidetisلسياسية فإن الفكرة األساسية من مبدأ "وضع اليد" رسم حدود خارطة العامل ا

  وتفرضها احلكومات. ما زالت تالقي قبوال واسعا وتتبناها –يف االستمرارية 
تعهــد املــؤمتر األفريقــي لرؤســاء الــدول األفريقيــة يف القــاهرة أن حيرتمــوا احلــدود القائمــة عنــد  1964يف عــام 

  ل. حصوهلم على االستقال
وافقـــت دول الكومونولـــث املســـتقلة مـــن مجهوريـــات االحتـــاد الســـوفييت الســـابق  1994– 1993ويف عـــام 

دولــة يف ميثاقهــا علــى احلفــاظ علــى احلــدود الســابقة. وعنــدما بــدأت يوغســالفيا بالتفكــك  ةثنتــا عشــر اوعــددها 
 ليــة اليوغســالفية ال ميكــن تغيريهــاأعلنــت اجملموعــة األوروبيــة ومــؤمتر األمــن والتعــاون األورويب أن احلــدود الداخ

باسـتعمال القـوة. وكـل دولـة جديــدة ستنشـأ جيـب أن تتوافـق حـدودها مــع خطـوط احلـدود القدميـة جلمهوريــات 
  الفيدرالية اليوغسالفية السابقة وهكذا كان.

  ةـالعولم - 5
ــا ســتكون ، علــى وجــه اليقــني، ولكننــا ال نعلــم، اهر املثــرية يف هــذا العصــرو تعــد العوملــة مــن أكثــر الظــ مــن أ

أن اجلمـاهري لـن تسـتفيد مـن العوملـة ولكـن النخبـة ستسـتفيد.  George Joffeeنعمة أم نقمـة. وقـد أّكـد 
وإمجــــاال فــــإن املســــألة خالفيــــة. واملشــــكلة األخــــرى يف العوملــــة هــــي كيفيــــة فهمهــــا. إن أولئــــك احملتجــــني علــــى 

أمــا بالنســبة ، رأس املــال والعمــل ملــة: عامليــةاجتماعــات منظمــة التجــارة العامليــة يهمهــم جانــب واحــد مــن العو 
فــإن العوملــة تتضــمن أكثــر مــن ذلــك, ومــن بــني ذلــك اختصــار املســافات ومتــازج  ملســتقبل الدولــة وحــدود الــدول

ــا وإضــعاف  الثقافــات والتواكــل االقتصــادي. وســتؤدي كــل هــذه العمليــات إىل تآكــل الدولــة والتقليــل مــن قو
حبرارة عـن "مـوت الـدول" وعـن فجـر "عـامل بغـري  ثري من الصحفيني واألكادميينيوقد كتب ك، أدوارها التقليدية

وأعتقــد أنــه لــن حيــدث أي مــن الوضــعني لعــدة ســنوات. ولكــن اجللــي أن وظــائف احلــدود الدوليــة قــد . حــدود"
  تغريت مع ضعف وظيفة الدولة التدرجيي.

وكلها بشـكل أو بـآخر مـن ، ود اجلغرافيةمثة ستة أبواب رئيسة من األسباب اليت أدت إىل تراجع أمهية احلد
  وسأحاول أن أعرض هلا باختصار فيما يلي:، مظاهر العوملة

  ية قتصادأوال: عولمة األنشطة اال
ومن املتوقع حسب احملللني واملعلقـني أن يتطـور ذلـك ويتسـارع ويشـتد, مؤديـا ، تطور هذا يف العقد املاضي

رأس املـــال والتكنولوجيـــا اآلن التنقـــل حـــول العـــامل بســـهولة  تطيعإىل نتـــائج غـــري ســـعيدة لالقتصـــاد الغـــريب.. يســـ
فــإن املزيــد مــن  1980وعــن تــوفر العمالــة الرخيصــة. ومنــذ ســقوط املاركســية عــام  وبســرعة حبثــا عــن األســواق

ا لرأس املال األجنيب إن قوة البنوك الكربى واملؤسسات العامليـة  .باحثة عن فرص استثمار، الدول فتحت أبوا
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ا علـــى ،  ى يف الســـوق العامليـــة قـــوة ضـــخمةالكـــرب  كمـــا أن أثرهـــا وتأثريهـــا بازديـــاد. وباملقابـــل تفقـــد الـــدول قـــدر
ا. وهذا قلل من قيمة مبدأ السيادة وأضعف بعضا مـن أهـم أنشـطة احلكومـات. ومـن  السيطرة على اقتصاديا

تقلة لوجــد أن الشــركات حتتــل املالحــظ أنــه لــو قــورن بــني مــداخيل تلــك الشــركات العامليــة ومــداخيل الــدول املســ
  أعلى مائة اقتصاد بينما متثل الدول مخسني منها.

  : ثورة االتصاالتاثاني
الدولة السـيطرة علـى تـدفق املعلومـات واألفكـار  لقد حصلت يف السنوات األخرية تغريات جوهرية يف قدرة

واإلرهــابيون العــامليون ، ضــون للدولــةإىل مواطنيهــا. ومــن بــني الوســائل املعروفــة اآلن الــيت بــات املنشــقون واملعار 
ا مثلمـا تسـتعملها اجلماعــات اإلثنيـة لزيـادة الــوعي اإلثـين بـني أعضــائها التلفـون احملمـول والفــاكس ، يسـتخدمو

وشبكات اإلنرتنت. فلو كان للحدود الدولية دور يف السابق يف ضبط األفكار وتصفيتها والتحكم فيهـا فهـذا 
وعلــى ســبيل املثــال لقــد فشــلت حمــاوالت الصــني الــدؤوب ملنــع اســتعمال ، يــامالــدور أصــبح مســتحيال هــذه األ

  شبكة اإلنرتنت. 
ومعظمهــم يرتكــزون يف ، كــان هنــاك أربعــون مليــون مســتعمل لشــبكة املعلومــات يف العــامل  1995ويف عــام 

ىل ســتمائة ويقــّدر أن يصــل إ وســيزيد هــذا العــدد هــذا العــام علــى مخســمائة مليــون، الــدول الناطقــة باإلجنليزيــة
. إن معــدل الزيــادة كبــرية جــدا, ولكنــه يعطينــا الــدليل املناســب علــى عــامل بــال 2005وســتة عشــر مليونــا عــام 

وحـىت يف عـام ، بليـون 6سـكان العـامل البـالغ عـددهم  مـن %8فاخلمسمائة مليون مستعمل هـم فقـط  ؛حدود
  ا. فسيكون نصف الذين يستعملون الشبكة من أمريكا الشمالية وأوروب 2005

ــا تــزداد وتتوســع فعلــى ســبيل املثــال ، ويف احلقيقــة فــإن الشــقة بــني الــدول الغنيــة باملعلومــات والــدول الفقــرية 
  من سكان العامل ال ميلكون جهاز هاتف عادي.  %70فإن 

  ثالثا: البعد األمني
فاثـــة متثـــل مل تعـــد احلـــدود الدوليـــة منـــذ صـــناعة القـــذائف بعيـــدة املـــدى وحـــامالت الطـــائرات والطـــائرات الن

خطوط دفاع كما كانت حـىت بدايـة القـرن العشـرين. ويف املفهـوم العسـكري أصـبحت احلـدود الدوليـة ال تعـدو  
ا أسالكا اعرتاضية شائكة رمزية.  فالدول املتقدمة ال ميكنها أن حتمي نفسـها مـن هجـوم نـووي حـىت مـع (كو

قليديـة حتتـاج هـذه الـدول إىل حلفـاء وقواعـد ويف مفهـوم احلـرب الت، وجود نظام الـدفع املتطـور "حـرب النجـوم"
فعلـــى ســـبيل املثــــال ، ويف حـــرب طويلـــة حتتــــاج إىل اســـترياد بعـــض املعـــادن االســــرتاتيجية والطاقـــة، عـــرب البحـــار

مـــن الـــنفط الـــذي تســـتهلكه. فـــاهلجوم علـــى مركـــز التجـــارة  %61مـــا يســـاوي  2001اســـتوردت أمريكـــا عـــام 
برهــان خميــف علــى ذلــك. وتعمــل بعــض اجلماعــات اإلرهابيــة مــن هــو  11/9/2001العــاملي يف نيويــورك يــوم 

داخل البلد نفسه ولكن معظمها يعمل عرب احلدود الدولية وغالبا ما تسـاعدها وتـدعمها وحترضـها دولـة جـارة 
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م علــى ، معاديـة وقـد أعلـن زعمـاء العـامل أن أهــم أهـدافهم هـي محايـة مـواطنيهم ولكــن الواقـع يثبـت عـدم قـدر
  .)ذلك

 ت دول كثـــرية وخباصـــة يف أفريقيـــا الســـيطرة علـــى أجـــزاء كبـــرية مـــن أراضـــيها لصـــاحل زعمـــاء احلـــربلقـــد فقـــد
  وقطاع الطرق واللصوص, ومن املؤكد أن خارطة دقيقة لذلك ستكون مثرية.

وإذا وســعنا دائــرة األمــن يف الدولــة إىل األمــن البيئــي فــإن عــدم قــدرة الدولــة علــى محايــة البيئــة تصــبح أكثــر 
ألن معظــم الــدول ال تســتطيع إقفــال نفســها أو إغــالق حــدودها أمــام  ؛صــحيح إىل حــد بعيــد وضــوحا. وهــذا

وزيــادة عجــالت التصــنيع واســتهالك  النظــام البيئــي. إال أنّــه يف الســنوات األخــرية ومــع ارتفــاع الكثافــة الســكانية
إذ ال ميكــن لدولــة ،  إىل العامليــةمث مــن الــدائرة احملليــة إىل الــدائرة اإلقليميــة حبمايــة البيئــة انتقــل االهتمــام الطاقــة

ــا، تــأمني اهلــواء النظيــف ملواطنيهــا -دون تعــاون دويل-واحــدة  ارهــا وحميطا وال شــك أن ، أو املــاء النظيــف أل
ار هـي حاجـة ملحـة ولكـن التعـاون الـدويل يف هـذا ، يف كـل أحنـاء العـامل حتكم الدول الواقعة على ضفاف األ

أن املياه اجلوفية اليت تقع على طريف احلدود حتتـاج إىل تعـاون دويل السـتغالهلا. أمـا  اجملال ما زال االستثناء كما
وكثـري منهـا ، فقليـل مـن الـدول لـديها اكتفـاء غـذائي ذايت، األمن الغذائي فهو موضوع مهم آخر يف هذا اجملال
  تعتمد اعتمادا كبريا على استرياد الطعام األساسي.

  رابعا الهجرة:
ــا واالنتقــال لغريهــا  مل يعــد باســتطاعة حيــث حاولــت بعــض الــدول عمــل (الــدول منــع مواطنيهــا مــن مغادر

أو منــــع األشــــخاص مــــن دخوهلــــا. إن معــــدل حركــــة الســــكان يف االجتــــاهني مرتفــــع جــــدا وهــــو بارتفــــاع  )ذلــــك
مســتمر. صــحيح أن الكثــريين مــن العمــال املهــاجرين الــذين يقيمــون يف البلــد املضــيف ملــدة طويلــة ال مينحــون 

ويف العامل أمجع هناك أكثر من مائة مليون إنسان يعيشون بصورة دائمة  .)نسية (وهذا واضح يف دول كثريةاجل
   .وجيب أن نضيف إىل هذا العدد املهاجرين بصورة غري قانونية، أو شبه دائمة خارج بلدهم األم

والـدول الغنيـة هـي  أعتقد أنـه مقابـل كـل مهـاجر بصـورة قانونيـة هنـاك شـخص مهـاجر بصـورة غـري قانونيـة.
يف  الـذين حيـاولون اهلجـرة الغـايل والنفـيس أولئـكاهلدف مـن تلـك اهلجـرات. ويف كثـري مـن احلـاالت يبـذل مثـل 

مـــا يطالـــب كورمبــا يواجهـــون املصـــاعب واملشــاق مـــن أجــل الـــدخول إىل بلـــد مــا أو اهلجـــرة إليــه.  ، ســبيل ذلـــك
طالــب أكثــر مــن مائــة ألــف شــخص بــذلك  2002ففــي عــام  :أعــداد كبــرية مــن هــؤالء حبــق اللجــوء السياســي

، وحســب اهليئــة العليــا يف األمــم املتحــدة لالجئــني فــإن مخــس هــذه الطلبــات ُرفــض .رمسيــا يف مثــاين عشــرة دولــة
  وليس بأقل منها يف بريطانيا وكندا والواليات املتحدة. ، ويشِكل طالبو حق اللجوء السياسي مشكلة يف أوروبا

حاليـا يف  وهـذا واضـح، سياسـة فـتح حـدودها تـدعو الـدول إلعـادة النظـر يف رمبـاإن اهلجرات غري القانونيـة 
 سنرى إجراءات مشددة )وهي حتما ستزيد(يف هذا اجملال  وكلما زادت الضغوط .االحتاد األورويب بعض دول
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  الـذين وصـل عـددهمنيومن اجلماعات اليت ترحب حبدود مفتوحـة للسـواح العـاملي .أكثر للسيطرة على احلدود
ولكن من املتوقـع ، بعد احلادي عشر من أيلول . وقد اخنفضت األعداد نسبيا2000إىل سبعمائة مليون عام 

فالعـدد سـبعمائة أقـل مـن  وهذه أرقام مذهلـة.، مليون خالل عشرين سنة من اآلن 1500أن يزداد العدد إىل 
  .بقليل )مليون 800(والذي كان  1800عدد سكان العامل عام 

جيايب من العوملة متثل السياحة وهي املسؤولة عن انتقال الثقافة واحلضـارة بـني الـدول مصـدرا ويف اجلانب اإل
  فيف إجراءات احلدود قدر اإلمكان.مهما للدخل القومي. والسياحة هي من احلوافز اليت تدعو الدول لتخ

ني الرمســي كمــا هــي جمموعــات الالجئــني. فقــد بلــغ عــدد الالجئــ والفئــة األخــرى الــيت ترحــب حبــدود مفتوحــة
م منـذ عقـود. وأكـرب ، 2002هو يف سجالت األمم املتحدة عشرين مليونا عام  بعض منهم طردوا من أوطـا

 وغالبــا مــا تبقــى أعــداد كبــرية مــن هــؤالء الالجئــني، )عــدد مــن الالجئــني هــم يف قــارة آســيا (مثــان ومثــانون مليونــا
ا   يف إيران. فغانكما هو احلال مع املهاجرين األ  قريبة من حدود أوطا

اجلنســية وقــد ركــزت بعــض الدراســات يف  وحقــوق، كــل هــذا قــد أّدى إىل طــرح األســئلة عــن نظــام اجلنســية
واسـتطراد أريـد أن ، كما ظل هذا موضـوع النقـاش املسـتمر يف عـدد مـن دول اخللـيج،  أوروبا على هذا املوضوع

ا كان مـا يقـرب مـن يف جامعة درم اليت حتم Collingwoodكلية كولنغوود   أذكر أنه يف لت مسؤولية إدار
هـو الشـكل املتوقـع لألوضـاع يف  ومـن احملتمـل أن يكـون هـذا، من الطلبة هناك حيملـون اجلنسـية املزدوجـة 6%

  املستقبل. 
  خامسا: ظهور مجتمع عالمي مدني

ـا مل تلـق يف حني متكن علماء االجتماع من القيام بالدور الرئيسـي يف تشـكيل هـذه الظـاهرة املهمـة, إّال أ
وتشـري هـذه الظـاهرة إىل ظهـور شـبكات عامليـة مـن ، االنتباه الكايف مـن الساسـة واملخططـني باملسـتوى املنشـود

ني فكريــا والــذين هلــم أهــداف مشــرتكة.  ويعمــل هــؤالء األشــخاص باســتعمال شــبكة املعلومــات األفــراد املتشــا
السياســية والوطنيــة. وبعــض هــذه احلركــات تتمتــع عــرب احلــدود السياســية بغــض النظــر عــن االنتمــاء واالعتبــارات 

ومن أكثر هذه اجملموعات نشاطا هم مجاعة البيئـة ، وهلا تأثري أكرب من بعض الدول الصغرية، حاليا بقوة كبرية
وجمموعـــات حقـــوق اإلنســـان واجلمعيـــات النســـائية واجلماعـــات غـــري احلكوميـــة املرتبطـــة  الســـالم األخضـــر :مثـــل

  الث. بالتطور يف العامل الث
كنــت مهتمــا مبعرفــة أن الســكان األصــليني الــذين يكــافحون مــن أجــل حقــوق ملكيــة أراضــيهم هلــم شــبكة 

يف أســـــرتاليا. ومثـــــل هـــــذه  aboriginesيف كنـــــدا والســـــكان األصـــــليني  Inuit تضـــــم علـــــى ســـــبيل املثـــــال
يف أمهيـــتهم. إن  ولكـــن علينـــا أن ال نبـــالغ كثـــريا، وهلـــم بعـــض التـــأثري، اجلماعـــات تتمتـــع بقـــدرة سياســـية هائلـــة

ــــم يتجــــاهلون الدولــــة ــــتهم تكمــــن فقــــط يف أ وبالتــــايل يســــامهون يف اســــتنزاف ســــيادة الدولــــة. إن هــــذه ، أمهي
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، مـــن خـــالل شـــبكات املعلومـــات ال ميكـــن وضـــعها علـــى اخلارطـــة وحتديـــدها يف الفضـــاء اجلماعـــات املوجـــودة
  ولكنها تنمو وتتطور.

  ةقليميسادسا: تجمعات الدول اإل
وحســب شــبكة اإلنرتنــت فــإن ســلطنة عمــان عضــو يف ، إىل عــدد كبــري مــن املنظمــات العامليــة تنتمــي الــدول

والعديـد ، ومنظمة املـؤمتر اإلسـالمي، للتنمية والبنك اإلسالمي، ثالثني منظمة منها جامعة الدول العربيةو أربع 
االقتصـادية  هـو التجمعـات , وما يهمين هنـا)الفاو (األغذية والزراعة الدولية :من منظمات األمم املتحدة مثل

والسياسية الرئيسية اليت حتدوها مجيعا الرغبـة لفـتح حـدودها بالتـدريج وبسـرعة لتسـمح مبـرور أكثـر حريـة للنـاس 
النهائيــة غــري  ويف كثــري مــن األحيــان تكــون مثــل تلــك األهــداف، وللبضــائع. وختتلــف أهــداف تلــك التجمعــات

وكلهــا تركــز علـــى هــدف أساســـي هــو التعـــاون ، لعســـكريواضــحة, فبعضــها يركـــز علــى التماســـك السياســي وا
ا.  االقتصادي الوثيق. والعضوية يف تلك املنظمات أو التجمعات تقتضي ضمنا تنازل الدول عن بعض سياد

حيث تدعو املادة الرابعة ، )1981ويف ميثاق جملس التعاون اخلليجي (، وهذا واضح جدا يف االحتاد األورويب
والفقـــرة الثالثـــة تـــدعو إىل وضـــع ، التكامـــل والتعـــاون يف كـــل امليـــادين "لتحقيـــق الوحـــدة"إىل التنســـيق والـــدمج و 

ــــة ــــادين االقتصــــادية واالجتماعيــــة والقانوني ــــنظم والتعليمــــات يف املي ومــــع توســــع االحتــــاد ، املعــــايري نفســــها يف ال
تلـة اقتصـادية دولة يف العامل سـتكون أعضـاء يف ك 100األورويب إىل ست دول أخرى سيكون هناك أكثر من 

هكذا فإن أكثر مـن نصـف دول العـامل هـي ملتزمـة حبـدود و تعمل حنو سوق مشرتكة أو منطقة جتارة حرة. ، ما
ا.   أكثر انفتاحا باملشاركة مع جريا

وازديـــاد عـــدد احلـــدود الداخليـــة املفتوحـــة بـــني تلـــك الـــدول األعضـــاء يف تلـــك اجلماعـــات االقتصـــادية تعـــين 
يعين حدوداً مفتوحـة داخليـا بـني الـدول (اطق اخلارجية يف تلك اجملموعة االقتصادية كثر تشددا يف املنأحدودا 
ويبدو  .وذلك حلماية أمن أفرادها واقتصادهم )ومغلقة خارجيا بني الدول األعضاء والدول األخرى، األعضاء

  الذين يرون "عاملا بال حدود" يف األفق.  أولئكأن هذا اجلانب يتم جتاهله من 
 %35(وهـي حـوايل  من احلدود بني الدول األعضـاء يف تلـك اجملموعـات 112هناك حوايل وأحسب أن 
  . )من احلدود الربية %33(حوايل  من احلدود اخلارجية 104وحوايل  )من احلدود الربية

إقليمــي  ويبـدو أن االحتـاد األورويب قـد قطـع شـوطا أطـول حنـو الوحـدة السياسـية واالقتصـادية مـن أي جتمـع
فأوروبـا هلـا أكثـر احلـدود انفتاحـا يف ، ميكن استنتاجه وتعلمه من التجربـة األوروبيـة ِمـمَّاين غري واثق آخر. ولكن

وهــذه مــن أكثـر احلــدود انفتاحــا يف ، فلهــا عشـرون مــن احلــدود املشـرتكة الداخليــة بــني مخـس عشــر دولـة، العـامل
فاحلــدود األوروبيــة ، ملبالغــة يف االســتنتاجالعــامل. وقــد يــرى الــبعض ذلــك مبجــرد نظــرة واحــدة إّال أننــا حنــذر مــن ا

  من احلدود الربية العاملية وهذه نسبة قليلة.  %7تشكل أكثر من  املفتوحة ال
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املغلقـــة حيـــث القـــوانني والضـــبط  وعلينـــا أيضـــا أن نـــوازن بـــني احلـــدود الداخليـــة املفتوحـــة واحلـــدود اخلارجيـــة
ومـع انتشـار اجلرميـة ، يف السـنوات القليلـة املاضـية ري منهـاوالرقابة والسيطرة على هذه احلدود اخلارجية أشد بكثـ

وازديــاد عــدد املهــاجرين بصــورة غــري قانونيــة فــإن احلكومــات األوروبيــة تقــع حتــت الضــغوط ملزيــد مــن ، املنظمــة
  اإلجراءات املشددة على حدودها اخلارجية. 

اجـــع أمـــام اجلماعـــات واألحـــالف وإذا أردنـــا األخـــذ مبـــا يقولـــه بعـــض املعلقـــني فـــإن نظـــام الدولـــة القـــدمي يرت 
االقتصـادية والسياســية الـيت تغطــي معظــم أحنـاء العــامل. ومـن املمكــن أن تبقــى بعـض الــدول الفقـرية خــارج تلــك 
اجلماعات واألحالف ورمبا تزيـد فقـرا. إن معظـم هـذه التجمعـات أو الكتـل مبنيـة علـى أسـاس تقـارب جغـرايف 

  وثقايف وديين واهتمامات أمنية مشرتكة. 
يـــرى الـــبعض يف ســـيناريوهات املســـتقبل هـــذا ظهـــور احتـــاد مـــايل بـــني الـــدول اإلســـالمية ممـــا يـــؤذن بصـــراع و 

  اليابان األرتوذوكسي وهلم جرا.  –اإلسالم  –الغرب  –احلضارات حسب رأي صموئيل هانتنغتون 
وضــمن هــذه احلضــارات سيتالشــى التمييــز الــوطين يف ســبيل مصــلحة وحــدة اجلماعــة الكــربى. وســيحدث 
الصراع على احلدود املشرتكة بني جمموعات الدول تلك. وأجد من الصـعوبة ختيـل ذلـك حيـدث وذلـك بسـبب 
حجــم العــامل اإلســالمي وتنوعــه واختالفاتــه باإلضــافة إىل اإلغــراءات االقتصــادية البديلــة املتــوفرة لــبعض الــدول 

  اإلسالمية. 
، اســتكون مــن أغــىن املنــاطق وأكثرهــا ازدهــار ولعــل احلــدود يف أوروبــا وأمريكــا الشــمالية وجنــوب شــرق آســيا 

حيــث سينشــط التعــاون والتنســيق االقتصــادي عــرب احلــدود. ومــع مــرور الوقــت فــإن احلــدود الوطنيــة القدميــة يف 
تلــك املنــاطق ســتزول وســتظهر بــدال منهــا وحــدة مــن األراضــي عــرب احلــدود. وستصــبح مكانــة احلــدود الدوليــة 

يل رســم خــرائط تقليديــة هلــا. وســتكون بــرامج الكمبيــوتر الفاعلــة فقــط ووظائفهــا متنوعــة وسيصــبح مــن املســتح
ويف السـيادات ، هي القادرة على نقل املستويات املختلفـة مـن التفاعـل مـن احلـدود املغلقـة إىل احلـدود املفتوحـة

  .وبرغم ذلك ستبقى الدولة هي وحدة البناء الرئيسية يف النظام السياسي العاملي، املتداخلة واملتشابكة
  سابعا: إقليمية الدول

والدول تفقد باستمرار السـيطرة الفاعلـة  رمبا سيكون النصف الثاين من القرن العشرين هو ذروة قوة الدولة.
إن كــان -ولكــن ذوبــان الدولــة  واالقتصــاد والبيئـة. األمــن القــومي :مثــل علـى بعــض املنــاحي املهمــة يف احلكومـة

يـؤدي إىل زوال مثـل تلـك احلـدود. وعلـى النقـيض مـن ذلـك  على احلـدود الدوليـة ولـن لن ينعكس -سيحدث
نتبـــاه عـــن وذلـــك كنـــوع مـــن حتويـــل اال، رمبـــا تســـتعمل القضـــايا اإلقليميـــة لـــدعم الصـــورة الضـــعيفة للحكومـــات

األوضـــاع السياســـية احملليـــة غـــري املســـتقرة أو املرحيـــة. وعلـــى الـــرغم مـــن طـــرح كثـــري مـــن األســـئلة حـــول اهلويـــة أو 
  ديدات للوحدة اإلقليمية لدولة ما أن تؤدي إىل ردة فعل عنيفة بني الناس العاديني.اجلنسية ميكن للته
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ـــا ومـــدها إن احلكومـــة مهتمـــة بتثبيـــت حـــدودها الوطنيـــة حـــىت يف امليـــاه العميقـــة والبعيـــدة يف املنـــاطق  وإدار
ى مطلبـــا شـــعبيا فـــإن االنشـــغال باملنـــاطق واألرض يبقـــ، القاريـــة, وملـــا كانـــت كثـــري مـــن الوظـــائف الســـابقة ختتفـــي

الـدول يف أعـني مواطنيهـا غـري  وغالبا ما يؤدي إىل نتائج تبدو جيدة للحكومة ويف حني أنّه رمبـا تبـدو، وشرعيا
ا علــى األرض ِإالَّ واحلمايــة واالزدهــار قــادرة علــى تــأمني األمــن  ــا تبقــى قــادرة علــى إظهــار ســياد ّ ، ويف اجلــو، أ

  .ويف البحر بدعم كامل من القانون الدويل
 Davidديفيـد نيومـان قليمـي للـدول مـا زال حيـا إىل حـد أنوهنـاك أدلـة كثـرية متـوفرة علـى أن احلـس اإل

Newman وأفضـل األمثلـة علـى ذلـك ، ة للدولـةقليميـوآخرين بـدأوا يتحـدثون عـن إعـادة تأكيـد احلـدود اإل
  هي:
مل أن يكون هناك حوايل سـتني ومن احملت، استمرار الوصول إىل اتفاقيات حول احلدود الربية بني الدول .أ

وكثـــري منهـــا هـــي ، ومل حتـــل بعـــد ثلثهـــا يف أوروبـــا ويف االحتـــاد الســـوفيايت الســـابق، منطقـــة حـــدود خمتلـــف عليهـــا
، ويـتم الوصـول إىل الكثـري مـن االتفاقيـات السـلمية سـنويا بـني الـدول علـى احلـدود، موضوع مفاوضـات نشـطة

الصــــينية خبصــــوص –الــــة املثاليــــة لــــذلك هــــي املعاهــــدة الروســــيةواحل .وأحيانــــا مبســــاعدة حمكمــــة العــــدل الدوليــــة
  بعد عقود من املواجهات اخلطرية.1996واليت مت الوصول إليها عام ، كم3645حدودمها اليت تبلغ 

ـــاإهنـــاك اهتمـــام متزايـــد بتحديـــد احلـــدود الربيـــة وترســـيمها و  .ب حيـــث مت االتفـــاق علـــى تعيـــني تلـــك ، دار
ويــدعم هــذا االجتــاه تــوفر ، 2001أكثــر مــن عشــرين مــن تلــك احلــدود فقــط عــام حــدد أوأســتطيع أن ، احلــدود

  األجهزة اليت تساعد.
ومــرة أخــرى ال تــدخر ، وقبالــة الســواحل حتــاول كــل دولــة جاهــدة لتعيــني حــدودها البحريــة وحتديــدها .ت

حمكمة أخرى كثريا أو إىل أي ، وإذا لزم الذهاب إىل حمكمة العدل العليا، يف سبيل ذلك الدول جهدا أو ماال
لذلك. وقد مت التوصل إىل اتفاقات بصدد حـوايل مائـة وسـتني نزاعـا مل حتـل بعـد وثالثـني نزاعـا  ما تلجأ الدول

ســبانيا إاملتنــازع عليهــا بــني  )جزيــرة الســبانخ (ليلــى :وبعــض منهــا صــغرية جــدا مثــل، تشــمل جــزرا متنازعــا عليهــا
 مـن ومثـة ثالثـون ادعـاءو ، املال واجلهـد لتحديـد حـدودها البحريـةوكثريا ما ُتسّخر احلكومات الوقت و ، واملغرب

  ويف الغالب تكون الفوائد من تلك املياه غري مؤكدة.،  ميل حبريمبلكية مناطق حبرية تتجاوز مائيت
ويف اجملــال اجلــوي نلمــس االجتــاه نفســه عنــد الــدول حنــو أجوائهــا. ويف أوروبــا فــإن تــردد بعــض الــدول  .ث

عامليـة علـى اجملـال اجلـوي كـان السـبب يف ازدحـام الطـائرات يف اجلـو يف السـنوات األخـرية.  ةللتحرك حنو سـيطر 
من طائرة فوق أوروبا "من املمكن أن ال نـرى احلـدود بـني  BBCأعلن أحد املراسلني حملطة  1999ويف عام 

أو مـــا يـــدعى بأنـــه  اكـــاتالـــدول األوروبيـــة علـــى األرض إّال أننـــا يف اجلـــو نراهـــا حقيقيـــة". وكثـــريا مـــا تقـــع االنته
  وحيصل ذلك بشكل منتظم ولكنه خميف. ، انتهاكات للطريان املدين أو العسكري لألجواء لبعض الدول
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  الخاتمـة:
، الدولة واحلدود الدولية من بني أهم أسباب الصراع والشقاء والبؤس يف العـامل والدولـة من املألوف أن نُعدّ 
وكـذلك هـي مسـؤولة عـن ، ن بعض األعمال السياسية لصاحلها اخلـاصتعد مسؤولة ع، وخباصة الدولة القومية

دائما األرضية لعدد ال حيصى من األحداث بـني الـدول املتجـاورة,  أما احلدود الدولية فهي، األعمال العدوانية
كمــا أن نســبة كبــرية مــن احلــروب بعــد احلــرب ،  بعــض منهــا أحــداث صــغرية وبعــض منهــا أحــداث كبــرية وخطــرية

الثانيــة كانــت بســبب نزاعــات احلــدود واألراضــي وهلــذا فلــيس مثــة شــيء رومانســي أو قــيم حــول احلــدود العامليــة 
  :وكما يقول الشاعر .الدولية

  ُتخط الحدود عبر قلوب الرجال
  يحفرها الغرباء بأقالم قانونية هادئة

بشـكل جيـد ونتعامـل فعلينـا أن نفهـم تلـك احلـدود ونـديرها ، ويف رأيي فإنه ما دمنا حنتفظ باحلدود الدوليـة
املكلفــني  أولئــكويف احلقيقــة فــنحن ال نـُـدّرب طالبنـا علــى تلــك احلـدود كمــا أن ، وسـلمي معهـا بشــكل إجيــايب

باإلشــراف علــى تلــك احلــدود نــادرا مــا ُدرّبــوا للقيــام مبثــل هــذه الوظيفــة. وقــد يعجــب الــبعض أن تلــك احلــدود 
  لثقة تضيع دائما. تبقى دائما سببا للمشكالت وأن الفرص الكربى لبناء ا
متقلّـــب  هـــي دائمـــا يف وضـــع أن خارطـــة العـــامل السياســـية إن أحـــد املوضـــوعات املهمـــة يف هـــذه الورقـــة هـــي

بــالرغم مــن أن اســتقرار  ومتغــّري رغبنــا يف ذلــك أم مل نرغب.كمــا أن بعــض التغــريات يف تلــك احلــدود ســتحدث
وســُيّتفق ، وســتظهر بعــض الــدول اجلديــدة .وليــةالــدول واحلــدود الدوليــة هــي املبــادئ املفضــلة يف العالقــات الد

دث تعـديالت إقليميـة حتـوعنـدما يـتم ترسـيم احلـدود فإنـه مـن املؤكـد أن ، على املزيد من احلدود الربية والبحريـة
جتمعــات دوليــة كــربى  الدوليــة ســتتغري بســبب ظهــور كمــا وأنــين أرى أن وظــائف احلــدود  .ذات منــافع متبادلــة

قبـــل.  ِمــــمَّا أكثـــر انفتاحـــا أمـــا الـــبعض اآلخـــر فســـيكون أكثـــر انغالقـــا ون بعضـــهااقتصـــادية وسياســـية. وســـيك
  وسيزداد التناقض بني نوعني من الضغوط: 

  مفتوحة ونافذة واجتماعية للحفاظ على حدود ضغوط اقتصادية .أ
ضــغوط ملتطلبــات السياســة واألمــن للحفــاظ علــى حــدود مغلقــة ومراقبــة ومســيطر عليهــا, وحــىت اآلن  .ب

ومنقسـمني حـول نـوع العـامل الـذي نريـد. ورمبـا تسـاعدنا التكنولوجيـا  )حن غري متفقني (على األقل يف أوروبافن
الشخصـي والقـومي. ويف سـياق كـوين, ظهـرت الـدول يف اجلزيـرة  احلديثة أن نوّفق بـني حريـة احلركـة وبـني األمـن

يف العـامل.  واحلـدود البحريـة حلـدود الدوليـةالعربية يف السنوات األخـرية كواحـدة مـن أكثـر األمـاكن اتفاقـا علـى ا
ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن املشــاريع احلدوديــة املشــرتكة والتعــاون احلــدودي املشــرتك ســتكون يف رأيــي مــن أهــم 
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امليزات اإلبداعية لعامل الغد. لقد حان الوقت لنكون مع اجلهود لنقل حدودنا الدولية من التعايش إىل الوحدة 
  واالندماج. 

***************  
  أستاذ اجلغرافيا واحلدود الدولية ِيف جامعة درم بإجنلرتا. ) *

 .م2003نص احملاضرة ألقاها ِيف جامع السلطان قابوس األكرب ِيف يناير 
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  الذات وتحديات ثقافة اآلخر في عصر العولمة 
  *مسعود ضاهر

  مدخل منهجي: الذات واآلخر في مرآة عصر العولمة 
واملثاقفـــة ، نشـــرت عشـــرات الدراســـات املعمقـــة حـــول عالقـــة العـــرب بـــالغرب، املاضـــيةيف الســـنوات القليلـــة 

ومســـتقبل الثقافـــات الوطنيـــة والقوميـــة يف عصـــر العوملـــة و ، وحـــوار أو صـــراع احلضـــارات، واالخـــتالف الثقـــايف
يت غريهــا. وبــدا مــن خــالل املــؤمترات والنــدوات العلميــة الــيت عقــدت مــن أجــل تلــك الغايــة أن صــورة الغــرب الــ

، والرتمجــة الــيت مل تكــن دقيقــة يف غالــب األحيــان، تبلــورت ســابقا لــدى العــرب مــن خــالل انطباعــات الرحالــة
، ومشــكالت بنــاء الدولــة احلديثــة، وقضــايا احلريــات الفرديــة والعامــة، واملقــوالت اجملتــزأة عــن الفلســفات الغربيــة

وغريهــا باتــت حباجــة إىل إعــادة نظــر جذريــة ، وكيفيــة اســتيعاب العلــوم العصــرية وتــوطني التكنولوجيــا مث تطويرهــا
وبشـكل ، يف عصر العوملة والنظـام العـاملي اجلديـد. لكـن الالفـت للنظـر أن الصـورة املتبادلـة بـني الغـرب والعـرب

كانـــت مشـــوهة إىل حـــد بعيـــد يف الـــدول العربيـــة ،  ووســـائل اإلعـــالم، والكتـــب املدرســـية، خـــاص يف الصـــحافة
  والغربية معا. 

نشــرت دراســات مهمــة حــول الشــراكة املعرفيــة ، وخــالل العقــد األخــري مــن القــرن العشــرين، هيف الوقــت نفســ
وقضــايا ، ومشــكالت التمركــز علــى الــذات، والتعريــف مبقــوالت احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة، بــني العــرب والغــرب
ســالمي يف اإل-وتصــويب الصــور املتخيلــة بــني الغــرب والعــامل العــريب، وحــوار احلضــارات، التفــاوت واالخــتالف

خمتلــف احلقــب التارخييــة. وأصـــر البــاحثون املتخصصــون لـــدى اجلــانبني علــى ضــرورة فـــتح حــوار معمــق بينهمـــا 
  مفيدا. »اآلخر«و  »األنا«لتقريب وجهات نظرهم حول القضايا اخلالفية لكي يكون احلوار بني 

لندية أو التكافؤ ما بـني كـال كان احلوار الثقايف بني العرب والغرب يسلك سبال وعرة للغاية بسبب غياب ا
، الطــــرفني املتحــــاورين. وبــــدا واضــــحا أن اجملتمعــــات الغربيــــة قــــد قطعــــت أشــــواطا بعيــــدة مــــن التقــــدم السياســــي

ــا تكــرر مقــوالت النهضــة األوىل ، واالجتمــاعي، والثقــايف واالقتصــادي؛ يف حــني بــدت اجملتمعــات العربيــة وكأ
فاســتمر احلــوار ، غــم مــرور أكثــر مــن قــرن ونصــف القــرن علــى إطالقهــاالــيت مل يتحقــق منهــا ِإالَّ النــزر اليســري ر 

  متعثرا ومل يتوقف طوال العقود املنصرمة. 
  نكتفي باإلشارة إىل بعضها:، هنا تربز أسئلة منهجية حول طبيعة ما جرى

 هل كانت ثقافة الـرأي العـام الغـريب عـن العـرب واملسـلمني ضـحلة إىل هـذا احلـد لدرجـة عـدم التمييـز بـني -
وهي ال تتحمل جمتمعة تبعة مـا يقـوم بـه فـرد منهـا؟ ومـىت كانـت الثقافـة ، الفرد املتهم واجلماعة اليت ينتمي إليها

ا فرد من أفرادها ا الغرب ُحتّمل اجلماعة مسؤولية أعمال يقوم     ؟الدميوقراطية اليت يفتخر 
يف حــني أن ، »صــراع احلضــارات«مــا هــي األســباب احلقيقيــة الــيت جعلــت الغــرب يصــر علــى تبــين نظريــة  -

 معة اللبنانية. * أستاذ التاريخ في الجا
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ا حــىت  »حــوار احلضــارات«النظريــة العلميــة الســليمة يف هــذا اجملــال هــي  الــذي أثبتــه تــاريخ البشــرية منــذ نشــأ
 اآلن. فاحلضارات تتفاعل؛ أما من يقود احلروب واملعارك فهم الناس وليس احلضارات. 

، ق العالقــة بــني العــرب والغــربأيلــول كشــفت عــن مــأز  مــن لــيس مــن شــك يف أن أحــداث احلــادي عشــر -
وال مييــز بــني مبــادئ ، وبــدا واضــحا أن الــرأي العــام هنــاك يعــرف احلــد األدىن عــن الثقافــات العربيــة واإلســالمية

وتوظفـه ألغـراض سياسـية مدانـة ، الدين اإلسالمي وقوى سياسية تستخدم الدين اإلسالمي اسـتخداما خاطئـا
 مدانة من األمريكيني بشكل خاص والعامل الغريب بشكل عام.  قبل أن تكون، أساسا من العرب واملسلمني

  تصويب الصورة الثقافية المتبادلة بين الذات واآلخر
لــيس مــن شــك يف أن الصــورة الثقافيــة الســائدة لــدى اجلــانبني هــي نتــاج أدجلــة ثقافيــة بعيــدة كــل البعــد عــن 

من تربية احلس النقدي لدى املثقف العريب والغـريب املضمون احلقيقي لكال الثقافتني العربية والغربية. لذا ال بد 
لتوليد مقوالت ثقافية عقالنية تساهم يف بناء األبعاد الثقافية بني العرب والغرب علـى أسـس جديـدة. كمـا أن 
عمليــة تصــويب الرؤيــة الثقافيــة ال ميكــن أن تعطــي مثارهــا اإلجيابيــة ِإالَّ باالســتناد إىل مؤسســات ثقافيــة عصــرية 

  طار الطبيعي للتفاعل اخلالق واحلوار املثمر بني التيارات الثقافية الكونية. تشكل اإل
فــإذا كانــت مقــوالت التحــديث الســليم نتــاج مثقــف عصــري فــإن التفاعــل الثقــايف هــو بالضــرورة نتــاج انفتــاح 

ه التيــارات الثقافيــة و احــرتام الــرأي اآلخــر وحــق االخــتالف معــه كشــرط ضــروري لنجــاح ذلــك املشــروع وتطــوير 
باستمرار. يضاف إىل ذلك أن املقوالت الثقافية النهضوية تبقى جمرد وصـفات ثقافيـة مـا مل حتـظ بـدعم سـلطة 

تــدرك دور الثقافــة واملثقفــني يف بنــاء حركــة حتــديث مســتمرة غــري قابلــة للنكــوص أو االرتــداد؛ ، سياســية متنــورة
ال مـــن موقـــع التعـــارض الـــدائم أو اإللغـــاء ، ةوذلـــك يطـــرح جدليـــة العالقـــة بـــني الثقافـــة العربيـــة والثقافـــات الغربيـــ

بل من موقـع التفاعـل اإلجيـايب لوضـع تلـك املقـوالت موضـع التطبيـق العملـي. فتـأطري النخـب الثقافيـة ، املتبادل
يف حوار ثقايف منفتح على القيم احلضارية واإلنسانية يسـاعد علـى إعـداد أجيـال متعاقبـة مـن املثقفـني الشـباب 

  الثقافات احلية يف العامل كله.  املنفتحني على مجيع
قامــت إشــكالية الثقافــة واملثقفــني يف عصــر العوملــة علــى ركــائز متعــددة أبرزهــا: املثقــف املبــدع مــن حيــث هــو 

يتمتـع بطاقـات إبداعيـة تسـتفيد منهـا شـرائح اجملتمـع. واملـدارس أو التيـارات أو االجتاهـات الثقافيـة ، إنسان فـرد
يــة تامــة علــى أســاس أن التفاعــل الثقــايف يــتم باإلقنــاع واحلــوار دون قمــع أو إكــراه. الــيت تتفاعــل يف مــا بينهــا حبر 

وتلعــب الدولــة الــدور األساســي يف إطــالق احلــوار الثقــايف؛ إذ مل يســجل التــاريخ احلــديث واملعاصــر والدة حركــة 
 حتـــديث ناجحـــة يف أي مـــن اجملتمعـــات البشـــرية ال تنتســـب إىل شخصـــيات متنـــورة شـــكلت مركـــز اســـتقطاب

الـــذين وضـــعوا عصـــارة أحبـــاثهم العلميـــة والفنيـــة والثقافيـــة يف خدمـــة ، للغالبيـــة الســـاحقة مـــن املثقفـــني املبـــدعني
ا املتشابكة واملعقـدة بالدولـة واجملتمـع ِإالَّ مـن طريـق  م. وال تستقيم إشكالية الثقافة واملثقفني يف عالقا جمتمعا
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ويقـيم تواصـال خالقـا مـا بـني الثقافـة ، بـداع مبختلـف أشـكالهبنية ثقافية عصرية أو منـاخ ثقـايف يسـاعد علـى اإل
  والدولة العصرية الدميوقراطية والعادلة من جهة أخرى. ، واملثقفني املبدعني من جهة

العــرب وحتــديات الثقافــة الغربيــة يف عصــر «وانطالقــا مــن هــذه الرؤيــة املنهجيــة ميكــن رســم مالمــح إشــكالية 
العربيـــة واملثقفـــني العـــرب يف حتصـــني اجملتمعـــات العربيـــة مـــن املخـــاطر الكثـــرية  علـــى قاعـــدة دور الثقافـــة »العوملـــة

  لسلبيات ثقافة العوملة.
ا علــى  بعــد أن اســتمر الواقــع العــريب يف جتديــد ختلفــه منــذ قــرون طويلــة بــدا وكــأن الثقافــة العربيــة فقــدت قــدر

. فهــل »اذا تــأخر العــرب وتقــدم غــريهم؟ملــ«ممــا أفســح اجملــال لتجديــد إشــكالية تــرتد باســتمرار ، التغيــري اجلــذري
هناك عجـز بنيـوي يف الثقافـة واملثقفـني العـرب حبيـث مل تـنجح كـل مشـاريع التحـديث النهضـوي طـوال القـرنني 

  املاضيني يف حني جنحت لدى شعوب كثرية ال متتلك اجلزء اليسري من املوارد العربية؟ 
يــة إلبــراز األســباب العميقــة الــيت مــا زالــت تعيــق إن اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل املنهجــي تتطلــب وقفــة نقد

ومعـه الثقافـة العقالنيـة عـن السـاحة ، حركة اإلبداع العريب. وأبرز تلك األسـباب تغييـب الـرتاث العقـالين العـريب
ِمـــمَّا ســاهم يف هيمنــة ثقافيــة تقليديــة تضــعف أحيانــا لتعــود فتظهــر بأشــكال ، العربيــة علــى مــدى قــرون طويلــة

  حلة أخرى. أكثر قوة يف مر 
، فالبيئــة الثقافيــة يف اجملتمعــات العربيــة مــا زالــت أســرية الفكــر التقليــدي الــذي يعيــد جتديــد نفســه باســتمرار

فيمنع حركة التحديث من حتقيق غايتها بالتحول إىل حداثة مكتملة غـري قابلـة لالرتـداد. وقـد سـاعد ذلـك يف 
املعلـن بـني بعـض ركـائز سوسـيولوجيا الثقافـة واملثقفـني حتويل مسار التحديث باجتاه التغريب بفعل التواطـؤ غـري 

  يف الوطن العريب. 
فغالبية مثقفي عصر النهضة العربية قد اقتبسوا الكثري من املقوالت الغربية دون نقد؛ لذلك مل تتولد تيارات 

ضــوي جديــد. ومــا زال املثقفــون النهضــويون العــرب ينشــرون  دون -ثقافيــة فاعلــة قــادرة علــى صــياغة مشــروع 
بـني املثقـف وبـني القـوى االجتماعيـة. لكـن  »جتسري الفجوة«عشرات الدراسات املطلولة اليت حتاول  -جدوى

ومقـــوالت التغيـــري موقفـــا ، تلـــك املقولـــة أنتجـــت مثقفـــا معـــزوال يف بيئتـــه االجتماعيـــة يقـــف مـــن الثقافـــة اجلديـــدة
  متشككا. 

ضــوي عــريب جديــد ي صــبح فيــه املثقــف العصــري حجــر الزاويــة يف هكــذا تعثــرت علــى الــدوام والدة مشــروع 
عملية التغيري والتطوير والتحديث. فاملثقف العصري عاجز عن توليد ذلك املشروع مبفرده مهما بلغـت طاقاتـه 

  الثقافية وقدراته اإلبداعية. 
والالفـــت للنظــــر أن يصــــل بعـــض املثقفــــني العــــرب مــــن الـــذين أعــــادوا طــــرح الســـؤال التقليــــدي طــــوال القــــرن 

الفكـــر «إىل نتـــائج غـــري عمليـــة تقـــول بوجـــود خلـــل بنيـــوي يف  »ملـــاذا تـــأخر العـــرب وتقـــدم غـــريهم؟«ين: العشـــر 
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  الذي كثر الرتكيز على نقده حىت تستقيم مسرية املثقف العريب والثقافة العربية..  »العريب
دول باإلضــــافة إىل الــــ، ودول النمــــور اآلســــيوية، واهلنــــد، والصــــني، اســــتطاعت اليابــــان، علــــى جانــــب آخــــر

ضــــوية ، والواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة، ودول غــــرب أوروبــــا، االســــكندينافية وكنــــدا وغريهــــا إطــــالق مشــــاريع 
مــــا بعــــد «أو مــــا يعــــرف لــــدى بعــــض البــــاحثني باســــم ، متالحقــــة أوصــــلتها بنجــــاح إىل مرحلــــة احلداثــــة الثانيــــة

  ستويات. وعلى مجيع امل، انطالقا من نقد الواقع وإدخال تغيري جذري فيه، »احلداثة
لسنا حباجة إىل التذكري بأن البشرية متر اآلن يف مرحلـة بالغـة الدقـة واخلطـورة يف تارخيهـا املعاصـر. فباإلضـافة 
ا الساحة الثقافية والفنية على املستوى الكـوين ومـا رافقهـا مـن اكتشـافات  إىل اإلجيابيات الكثرية اليت حفلت 

ـــدد علميـــة وثـــورات تكنولوجيـــة وإعالميـــة وبيولوجيـــ ة وفضـــائية مذهلـــة فـــإن الثقافـــة الكونيـــة يف عصـــر العوملـــة 
بضــــرب الركــــائز البنيويــــة للثقافــــات القوميــــة يف الــــدول الناميــــة ومنهــــا الثقافــــة العربيــــة. ويعــــيش العــــرب هــــاجس 
التـــأثريات الســـلبية املتوقعـــة مـــن ثقافـــة العوملـــة الـــيت تنشـــر مقـــوالت إيديولوجيـــة خاطئـــة واســـتفزازية حـــول صـــراع 

والعمــل علــى إخضــاع الثقافــات العريقــة قســريا إىل ثقافــات عصــر العوملــة وســوقها االســتهالكية الــيت ، تحلضــارا
  مبا يف ذلك الثقافة واملثقفني إىل سلع جتارية. ، َشْيءحتول كل 

فــإن طاقــات العــرب البشـــرية ومــا لــديهم مــن مــوارد طبيعيـــة وفــرية جتعلهــم قــادرين علــى مواجهـــة ، مــع ذلــك
من واجـب املثقـف النهضـوي العـريب الـرد علـى التحـديات اخلطـرية الـيت ، ة. يف الوقت عينهسلبيات عصر العومل

وباإلصرار علـى املواجهـة والتحـدي احلضـاري. وعلـى ، جتابه األمة العربية يف املرحلة الراهنة وذلك برفض اليأس
مــع اإلصــرار علــى التواصــل العــرب التنبــه الشــديد إىل املخــاطر النامجــة عــن ســلبيات ثقافــات العوملــة يف بالدهــم 

املســتمر مــع مقــوالت الثقافــات اإلنســانية الشــمولية الــيت تســاهم يف تعميــق الصــالت احلضــارية مــا بــني الثقافــة 
  العربية والثقافات الغربية والثقافات الكونية األخرى. 

  تجديد البحث النظري حول حوار الحضارات
رد الفعـل ضـد اهلجمـة األوروبيـة الطاغيـة طـوال القـرن أسلوب ، منذ عصر النهضة، لقد اعتمد الفكر العريب

التاســع عشــر. لكــن القــوى العربيــة املســيطرة اقتبســت الكثــري مــن مقــوالت الفكــر الغــريب لتوظفهــا ضــد القــوى 
احمللية املناهضة للغرب. وحتول النقاش إىل جدل عقيم حول مادية الغرب العلماين يف مواجهـة روحانيـة الشـرق 

ظم النهضويني جهودا مضنية للمصاحلة مـا بـني الـدين كـرتاث ثابـت وبـني العلـم كمقـوالت املتدين. وصرف مع
  متحركة باستمرار. 

أما جوهر املسألة فيكمن يف كيفية إدخال العلم إىل اجملتمعات العربية وحتويله إىل عنصر فاعل يف تطويرهـا؛ 
ا سريورة ال ؛ألن غاية التحديث هي الوصول إىل جمتمعات متطورة بل تقود كل مرحلة إىل أخرى ،  تتوقفأل

  أرقى منها. وليست احلداثة حمطة تارخيية بل حتوالت مستمرة يف جوانب احلياة كافة. 
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، إن مفهــوم عصــر النهضــة الــذي يتكــرر منــذ أكثــر مــن قــرن قــد محــل معــه مــأزق دخولنــا يف عصــر احلداثــة
اثـــة أخرجتنـــا مـــن العهـــد القـــدمي مـــن دون أن إنســـانا وجمتمعـــا. لكـــن املـــأزق األساســـي للنهضـــة العربيـــة أن احلد

وشــكلت ، علــى غــرار مــا فعلــت النهضــة اليابانيــة. فحداثــة اليابــان ســريوة مل تتوقــف، تــدخلنا يف العهــد اجلديــد
حمطات متصلة احللقات تطول مجيـع جوانـب اجملتمـع. أمـا احلداثـة العربيـة فاقتصـرت علـى رفـع شـعارات تنويريـة 

ذا بقــي العــامل العــريب يف مجيــع أقطــاره أســري عمليــة االقتبــاس الســهل لكثــري مــن مظــاهر لــ، مل تطبــق ِإالَّ انتقائيــا
التحــديث األوريب. فتحــول التحــديث العــريب إىل تغريــب دون أن حيقــق غايتــه بــالتحول إىل حداثــة مكتملــة أو 

  حمققة ال ميكن االرتداد عليها أو النكوص عنها. 
س عن جتارب التحديث يف الدول الغربية؟ وإىل مىت يتجاهـل العـرب فإىل مىت يستمر العامل العريب يف االقتبا

ـــا بـــالتحول إىل حداثـــة قـــادرة علـــى تطـــوير اجملتمـــع العـــريب مـــن  أن غايـــة التحـــديث ال تكتمـــل ِإالَّ يف حتقيـــق ذا
ودون االنغـــالق علـــى الـــذات أو رفـــض التفاعـــل اإلجيـــايب مـــع ، باالســـتناد إىل القـــوى احليـــة الفاعلـــة فيـــه، داخلـــه

  قافات الغري؟ ث
تنبـين احلداثـة العربيـة السـليمة علـى احلريـة يف مجيـع مظاهرهـا كمبـدأ ثابـت ال يتغـري؛ فهـي أوال نتـاج مقـوالت 
يصوغها املثقفون العرب لتعرب عما يريده العرب ألنفسهم حىت يلحقوا بركب احلضارة العاملية من موقع الفاعل 

كر الغريب إلحلاق العرب بالعوملة الغربية مـن موقـع التـابع هلـا. وليست اقتباسا سهال ملقوالت يصوغها الف، فيها
اليــوم -إن عالقتنــا بــالغرب مــا زالــت عالقــة تضــاد واخــتالف. الغــرب «وهــذا مــا عــرب عنــه هشــام شــرايب بقولـــه: 

وهو يريـد لنـا التحـديث. ، ما زال يريد لنا غري ما نريده ألنفسنا. حنن نريد احلداثة -وأكثر من أي وقت سابق
حنـن «. وهـذا مـا نصـح بـه عبـد اهللا العـروي حـني قـال: »ن نريد السيادة واالسـتقالل وهـو جيربنـا علـى التبعيـةحن

  . »حباجة إىل استعادة روح رجال النهضة وما متيزوا به من جرأة وصدق وتفاؤل
ويل لقد آن األوان لكي يدخل العـرب املشـهد الثقـايف يف عصـر العوملـة عـرب مؤسسـات ثقافيـة ذات توجـه مشـ

  للمشاركة يف الثقافة الكونية من موقع الفعل وليس رد الفعل. 
ومعــه غيــاب التفكــري النقــدي عــن اجلامعــات واملؤسســات الثقافيــة واإلعالميــة ، لكــن غيــاب العمــل اجلمــاعي

هنـة العربية قاد إىل أزمة حقيقية علـى مسـتوى اإلبـداع الثقـايف. وتـربز لوحـة املشـهد الثقـايف العـريب يف املرحلـة الرا
، أن اجليل اجلديد من املثقفني العـرب منصـرف بشـكل شـبه تـام عـن اإلنتـاج الثقـايف العـريب يف خمتلـف اجملـاالت

إىل البحث التارخيي والرواية واملسرح والشعر والفنون وغريها. هنـاك ، من اإلنتاج العلمي والرياضيات والكيمياء
، يـات ذلـك املشـهد زيـادة نسـبة األميـة يف الـوطن العـريبومن أبـرز جتل، أزمات واضحة يف املشهد الثقايف العريب

وخمتلــف أشــكال اإلبــداع. وهنــاك ميــل متزايــد لتجاهــل اإلنتــاج ، والفنــون، واملســرح، وتراجــع االهتمــام بالكتــاب
الثقــايف العــريب يف أوســاط اجليــل اجلديــد مــن الشــباب. يضــاف إىل ذلــك غيــاب واضــح لصــحافة النقــد مقابــل 
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  مع ميل متزايد للتنظري والتعميم والتسطيح يف خمتلف اجملاالت. ، واإلخبار، رتفيهحضور كثيف لثقافة ال
 العـــريب لتقريـــب وجهـــات نظـــر-وســـنكتفي هنـــا بتقـــدمي بعـــض النمـــاذج الـــيت تؤكـــد ضـــرورة فـــتح احلـــوار العـــريب

نمــاذج البــاحثني العــرب يف جمــال توضــيح الصــورة املتبادلــة بــني الغــرب والعــرب يف خمتلــف احلقــب وأبــرز تلــك ال
  هي: 

  اآلخرأوال: التباين واضح في النظر إلى تحديد صورة 
بــل ميتــاز بــالتنوع والتناقضــات والصــراعات؛ كمــا أن اجملتمعــات العربيــة بــدورها ، فــالغرب لــيس واحــدا مطلقــا 

فنا فقد آن األوان ملراجعة معار ، بالتنوع الثقايف والديين واالجتماعي. وبالتايل -أيضا-بل متتاز ، ليست واحدة
وبنــاء صــور جديــدة تســاعد علــى تقــدمي ، وإلعــادة النظــر يف املســلمات الراســخة يف أذهاننــا عنــه، عــن الغــرب

  معرفة عقالنية وليس عاطفية أو انفعالية عن صورة اجملتمعات العربية يف الغرب. 
اجهـة مـع أشـاع مناخـا مـن الصـدام واملو ، فالغرب الذي نتعاطى معه يف املخيال الثقايف هو غرب اسـتعماري

الشــرق. وصــورة الغــرب الــيت ناقشــها معظــم الكتــاب العــرب هــي دومــا صــورة الغــرب املنتصــر واألقــوى سياســيا 
  واقتصاديا وعسكريا ومعرفيا. 

  ثانيا: تباين وجهات النظر بين العرب والغرب في فهم اآلخر المتخيل
تثـريه العوملـة يف بعـض األوسـاط  والقلـق الـذي، تشكل العوملة خطرا أكيدا على الذات املنغلقة على نفسـها 

الثقافيــة العربيــة يفصــح عــن خــوف العــرب علــى ثقــافتهم الرتاثيــة مــن خمــاطر العوملــة بعــد أن عجــزوا عــن جمــاراة 
وتقلص حجم اإلبداع لديهم إىل احلدود الدنيا. فخطر العوملة قائم فعال؛ ألن العامليـة تعـين ، الثقافات األخرى

املدعومــة باملــال والسياســة والقــوة العســكرية لكــي ، ن فيــه إال للطاقــة اخلالقــةاليــوم: خلــق جمتمــع كــوين ال مكــا
  على خمتلف دول العامل. ، وبالقوة أحيانا، تنشر نتاجها وثقافتها وقيمتها

فالعوملة نظام اقتصادي وسياسي وثقايف قد يؤدي إىل تفكيـك اهلويـات احملليـة الـيت تقـف يف طريقـه. يف ظـل 
وال صـورة ، ليست صورة العـريب علـى حقيقتـه -العربية منها والغربية-تداولة يف الندوات العوملة بدت الصورة امل

فهـي صـورة متخيلـة عـن اآلخـر فيهـا الكثـري ، الغريب على حقيقته؛ بل صورة كل منهما يف خميلـة الطـرف اآلخـر
ــا كــذلك فهــي حتيــل إىل تصــور لواقــع معــني أكثــر ممــا ترســم ا لواقــع علــى حقيقتــه مــن الذاتيــة أو االخــرتاع. وأل

كمــا اخــرتع العــرب صــورة منطيــة للغــرب. وعنــدما يتشــكى ،  املوضــوعية. فــالغرب قــد اخــرتع صــورة منطيــة للعــرب
  ينسى أن صورة الغرب لديه ليست أقل تشويها يف ندواته وأحباثه. ، العريب من تشويه الغرب لصورته
والفــين. ، والثقــايف، والسياســي، بــالتنوع الــديينفــالنظرة العربيــة إليــه متتــاز أيضــا ، ومبــا أن الغــرب لــيس واحــدا

وفيهــا الكثــري مــن التنــاقض واملفارقــات تبعــا لدرجــة التالقــي أو التباعــد معــه. وقــد رأت غالبيــة األحبــاث والســري 
، ووجهـــات النظـــر أن التـــاريخ شـــكل بعـــدا معرفيـــا أساســـيا يف فهـــم العالقـــة الســـائدة اآلن بـــني العـــرب والغـــرب
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أو محلة نـابليون ، أو هزمية العرب يف األندلس، ىل حتديد البدايات مع احلروب الصليبيةخصوصا جلهة العودة إ
بونابرت على مصر وبالد الشام؛ ومن َمثَّ سيطرة فرنسا وبريطانيا على عدد كبري مـن الواليـات العربيـة العثمانيـة 

  ومن َمث قيام املشروع الصهيوين على أرض فلسطني. ، منذ القرن التاسع عشر
بــل ال بــد مــن البحــث عــن ، ن أحــداث التــاريخ ليســت ســببا وحيــد اجلانــب لفهــم عالقــة العــرب بــالغربلكــ

مظــاهر التفاعــل بينهمــا عــن طريــق رصــد املشــكالت ذات الطــابع اإلجيــايب أو الســليب لقبــول حضــارة اآلخــر أو 
  التغريب.  واالقتباس عنها أو االنكفاء على الذات حتت ستار احلفاظ على األصالة وحماربة، رفضها

ورأى بعض الباحثني أن ثنائية القبول التام أو الرفض املطلق مـا زالـت سـائدة يف كثـري مـن الدراسـات العربيـة 
ودعــوة إىل القطــع املعــريف مــع مقولــة ، وهــي عــاجزة عــن توليــد معرفــة دقيقــة باملشــكالت القائمــة، حــول الغــرب

وإمنـا هـو ، . فـاآلخر لـيس جمـرد عنصـر للحـوارومـد جسـور عمليـة للتعـاطي الـواقعي معـه، حب الغـرب أو كرهـه
  عنصر تكويين من عناصر الذات. 

كمــا أن دمــج مفهــوم احلداثــة مبفهــوم الغــرب ال ميكــن أن يقــود إىل دراســات عمليــة معمقــة. فحداثــة الغــرب 
واقتبـاس تلـك احلداثـة لفرضـها علـى جمتمعـات أخـرى  ، نتاج تطوره االقتصادي والسياسي والثقايف واالجتمـاعي

  اجملتمعات العربية تقود إىل التغريب وليس إىل التحديث كما توهم البعض. ك
  »مادية الغرب وروحانية الشرق«ثالثا: تجاوز المقوالت النمطية حول 

ولــيس مــن ، تعــرب احلداثــة عــن تطــور بــىن اجتماعيــة قــادرة علــى اســتيعاب علــوم العصــر مــن أي مصــدر كــان 
واجهـــة متطلبـــات املرحلـــة التارخييـــة الـــيت يعيشـــها هـــذا اجملتمـــع. وقـــد آثـــر الغــرب وحـــده. ومتثلهـــا واإلبـــداع فيهـــا مل

العــرب اقتبــاس الكثـــري مــن التكنولوجيــا الغربيـــة أو العلــوم العصـــرية؛ لكــنهم رفضــوا متثـــل أو اســتيعاب املقـــوالت 
  والثقافية اليت أبدعت تلك العلوم. ، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، الفلسفية

ألنا واآلخر بالتبدل التدرجيي عما كانـت عليـه يف الدراسـات االستشـراقية الـيت حللهـا بـاحثون بدأت صورة ا
عرب وأوروبيون طـوال العقـود املاضـية. فـإجراء مقارنـة دقيقـة بـني انطباعـات الرحالـة العـرب إىل أوروبـا يف القـرن 

يف العقـود األخـرية تظهـر بوضـوح التاسع عشر واملقوالت العلمية اليت تظهرها أحباث دراسـات البـاحثني العـرب 
أن العــرب جتــاوزوا ثنائيــة االنبهــار أو الــرفض فجعلــوا الغــرب موضــوعا للدراســة النقديــة إلظهــار مــا يف فكــره مــن 

  واالرتقاء بالعالقة معه إىل موقع الندية واملثاقفة البناءة. ، إجيابيات وسلبيات معا
ركـوا حقيقـة علميـة طاملـا غيبهـا بعضـهم يف السـابق؛ وهـي واجلدير ذكره يف هذا اجملـال أن البـاحثني العـرب أد

بـل نتـاج خميلـة بعـض املثقفـني ، أن الصورة السائدة اآلن يف الوطن العريب عن الغـرب ليسـت نتـاج الغـرب نفسـه
ولـيس كمـا ، وتقـدمي رؤيـة علميـة للغـرب تقدمـه علـى حقيقتـه، العرب عنه. وبالتايل ال بد من نقد تلك الصـورة

  اإلعالم العربية. تتخيله أجهزة 
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وأحيانــا متناقضــة. فــالغرب غربــان أو أكثــر. ، غنيــة، إن صــورة الغــرب عــن الشــرق ليســت واحــدة بــل متنوعــة
أو حـني حيـاول فـرض ثقافتـه ، بـل يرفضـونه إذا جـاءهم يف صـورة املسـتعمر، والعرب ال يرفضـون الغـرب بـاملطلق

ىل جانـب املشـروع الصـهيوين؛ متجـاهال كـل شـعاراته أو حـني ينحـاز بالكامـل إ، املادية ونزعته اإلباحيـة علـيهم
  وحقوق اإلنسان العريب. ، والعدالة االجتماعية، والدميقراطية، واإلخاء، السابقة عن احلرية

وال رافعـة التغيـري اجلـذري يف الـوطن ، لكنه قطعا ليس مالك الرمحـة، والغرب ليس شيطانا جيب رمجه كل يوم
بــل ، وعـدم االجنـرار وراء عوملــة ال تقـيم أي وزن آلخـر، عــه مـن موقـع النديــة أّوالالعـريب. لـذا ال بــد مـن احلـوار م

والســـاعي للســيطرة علـــى ، تعتــرب كّمــا بشـــريا وطاقــات ومـــوارد طبيعيــة جيـــب توظيفهــا يف خدمــة الغـــرب املتفــوق
  العامل لكل الوسائل املتاحة. 

ضــارة املاديــة الغربيــة الــيت مل تكــن يومــا مل يعــد املثقــف العــريب اليــوم شــديد االنبهــار باحل، مــن ناحيــة أخــرى
حولـت العـامل كلـه إىل ملحـق باملركزيـة الغربيـة. ويف الوقـت عينـه مل تعـد ، بعيدة عن توليد نزعة شوفينية عنصـرية

تنطلــي علــى أي مــن البــاحثني اجلــديني. فماديــة الغــرب فيهــا الكثــري  »الغــرب املــادي والشــرق الروحــاين«مقولـة: 
ــــا آالف الفــــرق الطائفيــــة واملذهبيــــة. كمــــا أن روحانيــــة الشــــرق ال ختلــــو مــــن  مــــن املمارســــة الدينيــــة الــــيت تقــــوم 

روحانيــة الشــرق مقابــل ماديــة «املمارســات الطقوســية الــيت ال متــت إىل اإلســالم بصــلة. و قــد اســتغلت مقولــة: 
العـريب عــن  علـى نطـاق واســع طـوال القـرنني التاســع عشـر والعشـرين. ونــتج عنهـا عـزل الفكــر التنـويري »الغـرب

ـــدعوة إىل حماربـــة  ـــة. كمـــا أن ال مراكـــز التغيـــري يف خمتلـــف اجملـــاالت االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية والثقافي
الغــرب باســم احلفــاظ علــى األصــالة واهلويــة الدينيــة والــرتاث اإلســالمي أدت يف املمارســة العمليــة إىل مزيــد مــن 

  التبعية. 
  خروتحديات ثقافة اآل الذات و بعض المالحظات الختامية حول

ا الســاحة الدوليــة منــذ   -أو كــادت-انعــدمت الثقــة  2001أيلــول  11بعــد األحــداث األليمــة الــيت شــهد
بـــني العـــرب والغـــرب. وال بـــد مـــن حـــوار ثقـــايف مســـؤول وطويـــل األمـــد إلعـــادة االعتبـــار للحـــوار بـــني الثقافـــات 

ودة بــني اجلــانبني. فــالغرب لــيس واحــدا ولــيس ولــيس للصــراع يف مــا بينهــا لكــي يعيــد الثقــة املفقــ، واحلضــارات
بــل متتــاز أيضــا ، بــل ميتــاز بــالتنوع والتناقضــات والصــراعات. واجملتمعــات العربيــة بــدورها ليســت واحــدة، مطلقــا

آن األوان ملراجعـــــة معارفنـــــا عـــــن الغـــــرب وإلعـــــادة النظـــــر يف ، بـــــالتنوع الثقـــــايف والـــــديين واالجتمـــــاعي. وبالتـــــايل
ولـيس عاطفيـة أو ، وبنـاء صـور جديـدة تسـاعد علـى تقـدمي معرفـة عقالنيـة، أذهاننا عنـهاملسلمات الراسخة يف 

  انفعالية عن صورة اجملتمعات العربية يف الغرب. 
فالسائد لدى العـرب هـي صـورة الغـرب االسـتعماري الـذي أشـاع مناخـا مـن الصـدام واملواجهـة مـع الشـرق. 

وهـــو انتصـــار األقـــوى ، عنهـــا فوكويامـــا وهـــانتينغتنون وصـــورة الغـــرب هـــي دومـــا صـــورة الغـــرب املنتصـــر كمـــا عـــرب
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مـا بعـد «و  »صـراع احلضـارات«سياسيا واقتصاديا وعسكريا ومعرفيا. لكن على املثقفني العرب نقـد مقـوالت 
ا تعرب فقط عن جديد أيديولوجيا العوملة»احلداثة   وال حتمل أي جتديد ثقايف. ، ؛ كو

غرب من جهة والعامل العريب من جهة أخرى هـي وليـدة تـاريخ طويـل إن تبادل صور التعارف املتخيلة بني ال
من اجملموعة التخيلية من األفكار. فثمـة عوامـل سـلبية كثـرية لـدى اجلـانبني تقـود إىل فهـم خـاطئ لآلخـر. كمـا 

يف وال ينبــع ِإالَّ مــن واقــع ســريورة التــاريخ. أمــا االخــتالف الثقــا، أن ســؤال العالقــة بــني احلضــارات ســؤال تــارخيي
بل اقتصـادية ، لكن من املمكن استغالله لتأجيج نزاع حمتدم ألسباب غري ثقافية، فليس سببا للنزاع بني الدول

  يف معظم األحيان. 
واملطلوب تطوير احلوار البناء حـول عالقـة اجملتمعـات العربيـة بـالغرب مبقـدار تطـوير هـذا احلـوار مـع البـاحثني 

  الغربيني حول املوضوع عينه. 
أي عالقة العريب بالغريب عـرب مـا يوصـف يف األدبيـات الراهنـة باملثاقفـة؛ فهـي حتمـل ، قة األنا باآلخرأما عال

ــا مســات إجيابيــة وســلبية معــا لكــن أحــداث التــاريخ ليســت ســببا وحيــد اجلانــب لفهــم عالقــة العــرب ، يف طيا
ذات الطـابع اإلجيـايب أو بل ال بد من البحث عن مظاهر التفاعل بينهما عن طريق رصد املشكالت ، بالغرب
واالقتباس عنها أو االنكفاء على الذات حتـت احلفـاظ علـى األصـالة ، لقبول حضارة اآلخر أو رفضها، السليب

  وحماربة التغريب. 
ويالحـــظ أن ثنائيـــة القبـــول التـــام أو الـــرفض املطلـــق مـــا زالـــت ســـائدة يف كثـــري مـــن الدراســـات العربيـــة حـــول 

ودعــوة إىل القطــع املعــريف مــع مقولــة حــب ، عرفــة دقيقــة باملشــكالت القائمــةوهــي عــاجزة عــن توليــد م، الغــرب
وإمنـا هـو عنصـر ، ومد جسور علمية للتعاطي الـواقعي معـه. فـاآلخر لـيس جمـرد عنصـر للحـوار، الغرب أو كرهه

تكويين من عناصر الذات. كما أن دمج مفهوم الغرب ال ميكن أن يقود إىل دراسـات علميـة معمقـة؛ فحداثـة 
واقتبـاس تلـك احلداثـة لفرضـها علـى جمتمعـات ، رب نتاج تطوره االقتصادي والسياسي والثقايف واالجتمـاعيالغ

  أخرى كاجملتمعات العربية تقود بالضرورة إىل التغريب وليس إىل التحديث كما توهم البعض. 
ولـيس مـن ، نمـن أي مصـدر كـا، فاحلداثة تعبري عن تطور بىن اجتماعية قـادرة علـى اسـتيعاب علـوم العصـر

  ومتثلها واإلبداع فيها ملواجهة متطلبات املرحلة التارخيية اليت يعيشها هذا اجملتمع. ، الغرب وحده
لكــنهم رفضــوا متثــل أو اســتيعاب ، وقــد آثــر العــرب اقتبــاس الكثــري مــن التكنولوجيــا الغربيــة أو العلــوم العصــرية

  والثقافية اليت أبدعت تلك العلوم. ، ةوالسياسي، واالقتصادية، واالجتماعية، املقوالت الفلسفية
الشـــرق هـــو الشـــرق «أن:  Kiplingومل يعـــد مفيـــدا التـــذكري مبقولـــة الشـــاعر اإلنكليـــزي املشـــهور كيبلنـــغ 

روجـت  Freya Stark. يف حني أن كاتبة إنكليزية أخـرى هـي فريـا سـتارك »والغرب هو الغرب ولن يلتقيا
أن مـــن يعـــرف « :Goetheلشـــاعر األملـــاين الكبـــري غوتـــه . ورأى ا»الشـــرق هـــو الغـــرب«ملقولـــة أخـــرى هـــي: 
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  .»نفسه يعرف اآلخرين. الشرق والغرب ال ميكن بعد أن يفرتقا
أو حــني ، بــل يرفضــونه إذا جــاءهم يف صــورة املســتعمر، والعــرب ال يرفضــون الغــرب بــاملطلق، الغــرب متعــدد

متجـاهال كـل شـعاراته ، الكامـل إىل الباطـلأو حـني ينحـاز ب، حياول فرض ثقافته املادية ونزعته اإلباحية علـيهم
  وحقوق اإلنسان العريب. ، والعدالة االجتماعية، والدميقراطية، واإلخاء، السابقة عن احلرية

فحــوار احلضــارات ولــيس الصــراع يف مــا بينهــا هــو الطريــق الوحيــد لبنــاء فضــاء حضــاري يؤســس فعــال لنظــام 
  عاملي جديد. 

شــكالية خادعــة تقــول باالســتفادة الســريعة مــن تقــدم التكنولوجيــا الغربيــة لقــد آن األوان خلــروج العــرب مــن إ
ضـوي  مقابل الـرفض الشـديد للمقـوالت العقالنيـة الـيت أنتجـت التكنولوجيـا يف الغـرب. فبإمكـان أي مشـروع 
عــريب جديــد أن يقــيم التــوازن مــا بــني ضــرورة االســتفادة القصــوى مــن مثــرات التقــدم التكنولــوجي العــاملي دون 

وتزيـد مـن ختلـف اجملتمعـات العربيـة. ، دة نقص؛ مع رفض صريح للمقوالت السلبية اليت ترافـق ذلـك التقـدمعق
والتطلــع إىل املســتقبل بنظــرة إنســانية حتمــي ، وذلــك يتطلــب التمســك مبقــوالت الثقافــات اإلنســانية دون ســواها

  الرتاث واألصالة دون أن تتنكر للحداثة والعلوم العصرية. 
هــذا مــا توقعــه غوتــه. لــذا بــات عليهمــا أن يتحــاورا ، القــي الشــرق مــع الغــرب لــن يفرتقــا أبــدابعــد ت، ختامــا

وبنـاء نظـام ، ليتفاعال بعمق. وأفضل احلوار ما كان من موقع النديـة حلمايـة املصـاحل املشـرتكة يف مجيـع اجملـاالت
  واالستعالء.، عاملي جديد بعيد كل البعد عن نزعات اهليمنة الثقافية
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  مستقبل اللغة العربية 
  في ظل صراع الحضارات

  * غسان عبد اخلالق
  مقدمة:

هــو أول مـن قــال بأوليـة اللغــة علـى العقــل أو مل  )م1803-1744سـواء كــان الفيلسـوف األملــاين هـريدر (
القــة بعــد فــإن مــن املؤكــد أن اإلنســان حمتــاج إىل لغــة أوال كــي يــتمكن مــن التفكــري ثانيــا. مث تأخــذ الع، )1(يكــن

فتتموضـع اآلليـات ، ذلك بني اللغة والتفكري طابعا جدليا؛ أي: أن األمم تفكر كما تتكلم وتتكلم كمـا تفكـر
ا وتتسرب أساليب ومستويات تعبريها إىل هذه اآلليات واألمناط فتغدو جزءا منهـا. ، واألمناط تفكريها يف لغا

وجيعــل منهــا حمــض ثنائيــة صــورية تســوغ ذلــك التصــور ، وهــو مــا يرفــع تلقائيــا أغلوطــة الفصــل بــني اللفــظ واملعــىن
  الساذج للغة على أَنـََّها حمض وسيلة أو حامل أو وعاء للموضوعات والثقافات واألفكار. 

ــا تفكــر كمــا تــتكلم  وإن كــان مثــة أمــة ينطبــق عليهــا قــول هــريدر إىل حــد بعيــد فهــي األمــة العربيــة؛ لــيس أل
رســالتها احلضــارية إىل العــامل هــو حمموهلــا يف آن. كمــا أن لغتهــا  بــل ألن حامــل، وتــتكلم كمــا تفكــر فحســب

مشـروع االنتقـال مـن طـور الثقافـة الشـفاهية إىل طـور الثقافـة الكتابيــة ، مثلـت املنطلـق األسـاس ملشـروع التـدوين
)2(.  

ن ـه ضــــرب مــــإن الكـــالم علـــى مســـتقبل اللغـــة العربيـــة ال ينبغـــي حبـــال مـــن األحـــوال أن ينظـــر إليـــه علـــى أنـــ
ة صـراع احلضارات/صـراع اللغـات أن يقولـوا. إذ عـالوة علـى أن ـو لـبعض دعــاة مقولــا حيلـكم  )ةـة اللغويـ(الفاشي

تويل مسألة حفظ وتطوير اللغات احلية بوجه عام واللغات الرئيسية يف العامل بوجه خـاص عنايتهـا  )(اليونسكو
فـإن أحـدث الدراسـات واإلحصـاءات يف العـامل  ؛)3(الفائقة بدليل ختصيصها يوما عامليـا لالحتفـال باللغـة األم 

تــومئ إىل أن مســألة حفــظ ونشــر وتطــوير اللغــات الوطنيــة والقوميــة تتصــدر الئحــة أولويــات وميزانيــات الــدول 
  الكبرية والصغرية على حد سواء. 

ذا اخلصوص إىل أن إيرلندا  ا من أفقر البلدان األوروبية-ويكفي أن نشري  وكالة للغة قد أنشأت  -رغم أ
وأنفقــت أمــواال باهظــة للمحافظــة عليهــا. كمــا أن إندونيســيا خصصــت شــهر أكتــوبر ليكــون شــهرا ، االيرلنديــة

ا ـمليــون مــارك أملــاين خلدمــة اللغــة األملانيــة. أمــا فرنســ 500قوميــا للغــة اإلندونيســية مــن كــل عــام. وتنفــق أملانيــا 
اللغة الفرنسية. وتسـتخدم الواليـات املتحـدة  بليون فرنك فرنسي خلدمة )30-25( 1977فقد أنفقت عام 

مخــس هيئــات دوليــة علــى األقــل لــرتويج اللغــة اإلجنليزيــة. وتبلــغ امليزانيــة الســنوية الربيطانيــة لإلنفــاق علــى اللغــة 
دوالرا خلدمـــة  )مليـــون75( 1991مليـــون جنيـــة إســـرتليين. أمـــا أســـبانيا فقـــد خصصـــت عـــام  200اإلجنليزيـــة 

  .)4(اللغة األسبانية
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  )للغة العربية في ظل (صراع الحضاراتا
للكــالم علــى مــدى صــحة القــول  »صــدام احلضــارات«يفــرد صــموئيل هنتنغتــون الفصــل الثالــث مــن كتابــه: 

وخيص اللغة يف هذا الفصل بعنوان فرعـي مسـتقل. ، بوجود حضارة عاملية يف ضوء معياري التحديث والتغريب
ملزيـــد مـــن االســـتقطاب احلضـــاري ولـــيس ملزيـــد مـــن االنفـــراج  وانســـجاما مـــع اعتقـــاده الراســـخ بـــأن العـــامل مرشـــح

وأن الغــرب مرشــح لتهديــدات حضــارية قادمــة؛ فإنــه ال يــدخر وســعا لتقــويض اطمئنــان ، احلضــاري بوجــه عــام
مؤكــدا أن الــدليل الوحيــد الــذي ميكــن االســتناد إليــه كفيــل بنفــي هــذه  )القــائلني بــأن (اإلجنليزيــة هــي لغــة العــامل

  الطمأنينة.
والــــيت تشــــمل الفــــرتة ، ســــياتل –ا هلــــذا الــــدليل (بيانــــات الربوفيســــور ســــيدين كلربت/جامعــــة واشــــنطن ووفقــــ

يتبني هلنتنغتون أن مثـة اخنفاضـا ملموسـا علـى مسـتوى العـامل يف عـدد النـاطقني باإلجنليزيـة  )1958-1992(
ضـــا قـــد طـــرأ علـــى عـــدد النـــاطقني والفرنســـية واألملانيـــة والروســـية واليابانيـــة يف املقـــام األول. وأن مثـــة اخنفاضـــا أي

باملاندارينيــة الصــينية. وأن هــذا االخنفــاض تنــاظره زيــادة ملموســة علــى عــدد النــاطقني باهلنديــة واملاالويــة والعربيــة 
والبنغاليــة واإلســبانية والربتغاليــة. وخيلــص هنتنغتــون إىل أن نســبة النــاطقني باإلجنليزيــة قــد هبطــت علــى مســتوى 

وهــو مــا يــدعوه إىل القــول بــأن اللغــة ، 1992عــام  %7,6إىل نســبة  1958م عــا %9,8العــامل مــن نســبة 
ـا  %92اليت تبدو غريبة لـ من البشر ال ميكن أن تكون لغة العامل؛ بـل وسـيلة لالتصـال بـني الثقافـات نظـرا أل

  هلذا فلن تكون مصدرا للهوية االجتماعية. ، )أصبحت (منزوعة العرقية
ــ ق جــدا؛ ألن اللغــة العربيــة تبعــا لإلحصــاءات الــيت يوردهــا هــو قــد ســجلت ميكننــا احلــدس بــأن هنتنغتــون قل

عــام  %3,5إىل  %2,7أعلــى ارتفــاع يف نســبة النــاطقني باللغــات الرئيســية علــى مســتوى العــامل فقفــزت مــن 
تتصــدر قائمــة اللغــات يف العــامل رغــم االخنفــاض الطفيــف الــذي طــرأ علــى  ). فيمــا ظلــت (املانــدارين1992

ا (ـنسبة الناطقي وهو ما يثري قلقه الصـريح ويـدعوه إىل ، )1992عام  %15,2، 1958عام  %15,6ن 
التحـــذير مــــن أن تــــدهور قــــوة الغــــرب تــــدرجييا أمــــام احلضــــارات األخــــرى ســــوف يفضــــي إىل الرتاجــــع التــــدرجيي 

ا للماندراين إذا حلت الصني حمل الغرب كحضارة سائدة.    الستخدام اإلجنليزية اليت سيتخلى مكا
نافل احلديث القول: إن قلقه جراء إمكانية صعود احلضـارة اإلسـالمية ولغتهـا العربيـة ال يقـل عـن قلقـه  ومن

  جراء صعود احلضارة الصينية ولغتها املاندارين.
ويف ضــوء جتربــة اهلنــد يالحــظ هنتنغتــون أن اســتخدام اإلجنليزيــة يف اجملتمعــات غــري الغربيــة يتزايــد يف أوســاط 

رغبتها يف متييز نفسها عن فئات اجملتمع العادية ولتسهيل اتصاهلا بالغرب. كمـا يتزايـد النخب ألسباب تتصل ب
على مستوى اجلامعات لتحسني فرص الطلبة اخلرجيني يف احلصول على عمل يف خضم املنافسـة الكونيـة علـى 

ايـــد املؤسســـات رأس املـــال البشـــري. لكنـــه ينبـــه يف املقابـــل علـــى أن تزايـــد الضـــغوط االجتماعيـــة والسياســـية وتز 
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يــار اللغــات الغربيــة وســيادة  الدميوقراطيــة ونســبة مشــاركة النــاس العــاديني يف هــذه املؤسســات يــؤدي غالبــا إىل ا
  اللغات القومية. 

توزيــع القــوة  -علــى حــد قــول هنتنغتــون-إن توزيــع اللغــات يف العــامل وعــرب التــاريخ عكــس ومــا زال يعكــس  
قـــد  )الروســـية، العربيـــة، الفرنســـية، اإلســـبانية، املانـــدارين، شـــارا (اإلجنليزيـــةالعامليـــة. ذلـــك أن اللغـــات األوســـع انت

ا.  )مثلت لغات (دول إمرباطورية   أرغمت شعوبا أخرى على استخدام لغا
كمــا يؤكــد هنتنغتــون ،  وألن التحــوالت يف توزيــع القــوة العامليــة تــؤدي عــادة إىل حتــوالت يف اســتخدام اللغــات

أو مندوبـة ، ضاري؛ فـإن اللغـة العربيـة سـتكون مسـتهدفة إذا شـئنا التعبـري بلغـة متشـائمةوتؤكد وقائع التاريخ احل
بالنتيجة واحملصلة ومن أي زاوية نظرنا إليها يف ظل تعايل االقتناع مبقولـة ، للنهوض إذا شئنا التعبري بلغة متفائلة

نتـه علـى الـوطن العـريب لتزايـد صدام احلضارات يف الغرب. سواء افرتضنا أن الغرب سوف يتجه إىل تأكيـد هيم
أو ، أو لتزايـــد إحساســـه بـــاخلوف مـــن أن حتـــل القـــوة الصـــينية حملـــه بوجـــه خـــاص، إحساســـه بـــالقوة بوجـــه عـــام

افرتضــنا أنــه ســوف يتجــه إىل تأكيــد هيمنتــه لتزايــد إحساســه بــاخلوف مــن أن حتــل القــوة اإلســالمية حملــه بوجــه 
. ويف كل هـذه الفـروض سـوف تكـون اللغـة العربيـة أهـم فإن اللغة ستكون أحد وسائل الغرب للهجوم، أخص

  وسائل الدفاع وأكثرها عرضة للتأثر بقانوين اإلزاحة والطرد املركزي تدرجييا.
  اللغة العربية في ظل العولمة

بتقـــدمي وصـــف كـــاف جلـــوهر العوملـــة. لكـــن تعبـــريا مثـــل  )قـــد يضـــطلع تعبـــري مثـــل (دكتاتوريـــة الســـوق العـــاملي
ا. وهو تعبـري اسـتخدمه كـل  )ولية حمدودة(دكتاتورية ذات مسؤ  يبدو أكثر دقة يف وصف جوهر العوملة وسلبيا

مــــا املشــــهور: (فــــخ العوملــــة ؛ الســــتيفاء الــــوجهني اللــــذين تنطــــوي عليهمــــا )مــــن بيــــرت مــــارتني وشــــوماك يف كتا
ي حتــت مظلــة . فهــي مــن جهــة ال متتلــك أدىن قــدر مــن التســامح إزاء ضــرورة توحيــد االقتصــاد العــامل)6(ةـالعوملــ

دولـة كانـت أم شـعبا أم ، وإزالـة أيـة عقبـة ميكـن أن تعـرتض هـذه الضـرورة، واحدة بـال حـدود وطنيـة أو هويـات
ثقافة أم تارخيا. وهي من جهة ثانية غري معنية بأية آثار سياسـية أو اقتصـادية أو اجتماعيـة أو ثقافيـة ميكـن أن 

ا على االعتقاد. تنشأ جراء إصرارها على املضي يف طريقها احملتوم    الذي ال طريق غريه كما يصر دعا
ويوضح مراجع الكتاب هذه املفارقة بالقول: (... دأب هؤالء املنظرون على إطـالق تعميمـات ذات طـابع 

إن مراعـــاة البعـــد االجتمـــاعي واحتياجـــات الفقـــراء «كـــالقول مـــثال: ،  غـــري دميـــوقراطي ومشـــويل وغـــري مـــربر علميـــا
ــدد املســتقبل«و ، »أصــبحت عبئــا ال يطــاق ــا كانــت جمــرد تنــازل مــن جانــب رأس املــال ، إن دولــة الرفــاه  وإ

. ويزيـدها إيضـاحا يف معـرض التعليـق »إبان احلرب الباردة... وإن شيئا من الالمساواة بات أمـرا ال منـاص منـه
ة فيقـول: (خبـالف التوحـد التلفزيـوين الـذي يـربط بـني مـن  يعيشـون يف أفريقيـا على أوهام القريـة الكونيـة املتشـا

وتتصــل ببعضــها ، وخبــالف بضــع مــدن ترتكــز فيهــا وســائل الصــناعة احلديثــة والتقنيــات العاليــة، وآســيا وكليفورنيــا
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، فــإن اجلــزء األعظــم مــن العــامل يتحــول، الــبعض وبالعــامل اخلــارجي أكثــر مــن اتصــاهلا بــالبالد الــيت تنتمــي إليهــا
  .)7()ويكتظ باملدن القذرة والفقرية، وفاقةوإىل عامل بؤس ، خالفا لذلك إىل جزر منفصلة

مــا (مــا خبصــوص اســتئثار  )؟العوملــة ورغــم أن كــال مــن بــول هريســت وجراهــام طومبســون ال مياريــان يف كتا
ما يؤكـدان حقيقـة ليسـت مفاجئـة ، وعلى كل الصعد واملستويات، مفهوم العوملة باعتناء عاملي قل نظريه ِإالَّ أ

.. ألن تدفقات التجارة واالستثمار واألموال ترتكز ، يزال أبعد عن أن يكون كونيا حبق تتمثل يف (أن العامل ال
مـا بعنـوان دال جـدا: (هـل )يف ثالثي أوروبا واليابان وأمريكا الشمالية ؛ وهو مـا يـدعومها إىل عنونـة مـدخل كتا

  . )8()؟!العوملة خرافة ضرورية
آخــرا بتغيــري الصــورة النمطيــة ملــدرس اللغــة العربيــة؛ إذ مهمــا فــإن مســتقبل اللغــة العربيــة منــوط أوال و  :وأخــريا

فإن أس التقـاعس يتمثـل يف إعـادة تأهيـل وبنـاء شخصـية ، استفضنا يف استشراف آفاق استنهاض اللغة العربية
  مدرس اللغة العربية على النحو التايل: 

سـة اللغـة العربيـة فعـال؛ بـدال مـن أن ويرغبـون بدرا، االعتناء باستقطاب طلبـة مـن ذوي املعـدالت املرتفعـة أوال:
واضـطروا لدراسـة اللغـة العربيـة؛ ألنـه ، تعيش أقسام اللغة العربية على طلبة ذوي معـدالت منخفضـة جـدا

  مل تتح هلم فرص االلتحاق بتخصصات دراسية أخرى.
ــا: ت املعاصــرة توجيــه مباحــث اللغــة العربيــة وجهــة وظيفيــة اتصــالية حرصــا علــى إكســاب اللغــة العربيــة مســا ثاني

  ودرءا لتهمة التلقني وفائض البالغة عنها. ، والعملية
طـــالع جيـــل مـــن املدرســـني احرصـــا علـــى ، ربـــط تـــدريس اللغـــة العربيـــة بفـــروع املعرفـــة العلميـــة املعاصـــرة ثالثــــا:

  املعاصرين. 
والتحريــر مثــل: التــدقيق اللغــوي ، توجيــه طلبــة اللغــة العربيــة للعمــل يف قطاعــات متعــددة ســوى التــدريس رابعــا:

  الصحفي والرتمجة والعالقات العامة والسياحة والسلك الدبلوماسي. 
م القـدرة ، إكساب طلبة اللغة العربية ثقافة فكرية رفيعة موروثة ومعاصرة خامسا: بغية توسـيع آفـاقهم وإكسـا

  على مناقشة وحتليل قضايا العصر والتعبري عنها بلغة سليمة. 
************  
  الهوامش

  .وأكادميي من األردن باحث*) 
، 1985بريوت ، 5ط ، دار الطليعة، ترمجة: مسري كرم، روزنتال ويودين، انظر: املوسوعة الفلسفية - 1
  .557ص
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 - 75ص، 1985بريوت ، 2ط ، دار الطليعة، حممد عابد اجلابري، انظر: تكوين العقل العريب - 2
  .88ص
ذا اليوم يف احلادي والع - 3   شرين من شهر شباط.حتتفل اليونيسكو سنويا 
، 2000الكويت ، سلسلة عامل املعرفة، فلوريان كوملاس ترمجة أمحد عوض، انظر: اللغة واالقتصاد - 4
  .148- 144ص
، 1999القاهرة ، 2ط، دار سطور، ترمجة: طلعت الشايب، صموئيل هنتنغتون، صدام احلضارات - 5
  .106 – 98ص
، هانس بيرت مارتني وهارالد شومان الدشومان، طية والرفاهيةاالعتداء على الدميوقرا –انظر: فخ العوملة  - 6

  وما بعدها. 87ص، 1998الكويت ، سلسة عامل املعرفة، ترمجة: د. عدنان عباس علي
  .11ص، املرجع السابق - 7
ترمجة: د. ، بول هريست وجراهام طومبسون، االقتصاد العاملي وإمكانات التحكم ؟انظر: ما العوملة - 8

  وما بعدها. 9ص، 2001الكويت ، سلسلة عامل املعرفة، ارفاحل عبداجلب
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  دور األزهر فى الحياة الثقافية قبل عصر النهضة 
  *يحممد الشهود

، اتسمت الثقافة العربية اإلسالمية بشيوعها بني كثري من الدارسني خارج املؤسسات التعليميـة ودور العبـادة
ا ىف، قريبة املنال من مجاهري الناس يفه قني ونسـاخ ادكاكني الـور  ويف، ومنتديات األدباء، بيوت العلماء جيدو

ا ىف حماضـــر الصـــوفية، الكتـــب مكتبـــات عامـــة أو شـــبة عامـــة يغشـــاها النـــاس ىف بيـــوت  ويف، والوعـــاظ، وجيـــدو
  املخطوطات. العيان وحميب

ـــا كبـــتمـــن ناحيـــة شـــعبي ي:أ ؛والثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية مـــن هـــذه الناحيـــة ريًا عـــن الثقافـــة ها ختتلـــف اختالًف
  أوروبا املسيحية. إذ كانت جمهولة خارج أديرة الرهبان ومدارس الكنائس يف، القرون الوسطى نية يفيالالت

 أن الثقافــة اإلســالمية خــالل عصــورها الطويلــة مل تكــن مقصــورة علــى مســاجد العلــم الــيت مــن وعلــى الــرغم
أنشـأها رجـال الدولـة  الـيتراحل التاريخ املـدارس بعض م يفوإمنا نافست املساجد ، تقام فيها حلقات التدريس

  املساجد كانت هلا خصوصية ما. يفإال أن حلقات ومعاهد الدراسة  ؛املدن الكبرية يف
ومل متـارس نشـاطها خلـف أسـوار حتجبهـا عـن ، كما أن هذه املساجد العلمية مل تكن منعزلة داخل أقطارها

ومل تكــن مبنــأى عــن املــدارس الثقافيــة الكــربى الــىت ، ة اإلســالميةعاشــتها اجلماعــ الــيتالتيــارات الفكريــة العامــة 
  املراحل التارخيية املتعاقبة. مشلت احلياة اإلسالمية يف

وارتـــبط بـــه ، تركـــزت فيهـــا احلركـــة العلميـــة والفكريـــة الـــيتوقبـــل عصـــر النهضـــة كـــان األزهـــر مـــن أبـــرز املســـاجد 
، الكــايفلألزهــر مل يلــق االهتمــام  والثقــايف الفكــريري ومــع ذلــك فــإن التــأث اإلســالمي.العــامل  يفمجهــور النــاس 

  ز الباحث النصوص والوثائق عن حقب ممتدة من تاريخ هذا املسجد ودوره. عوِ وكثريًا ما يُ 
  :الفاطميالتأسيس والعهد 

مـاهلم تتجـه إىل هـذه آوكانـت ، حكم الفاطميون إفريقية قبل حتول خالفتهم إىل مصر أكثر من نصـف قـرن
وصــالحيتها لنشــر ، علــى بــالد الدولــة العباســية اإلغــارة ىيســاعدهم علــ الــذي اجلغــرايفســن موقعهــا حل، الــبالد

، هــــ 362ســـنة  يفمصـــر حـــىت أســـس مدينـــة القـــاهرة  يفولـــذلك مل يكـــد جـــوهر يســـتقر  ؛الـــدعوة اإلمساعيليـــة
لصـــالة أول مـــا  وكـــان بنــاء مســـجد جيتمـــع فيـــه املســـلمون ل .)1(وأصــبحت مركـــًزا رئيســـًيا لنشـــر الـــدعوة الفاطميـــةٍ 

   .وخاصة عند تأسيسهم عاصمة جديدة ملا يفتحونه من بالد، إليه سياسة أمراء املسلمني يكانت ترم
بإضـافتهم إىل اخلطبـة هــذه ، مبـدأ حكمهـم يفوكـان الفـاطميون رأوا مـن احلـزم أال يأخـذوا السـنني علـى غـرة 

ومـا كـاد جـوهر يضـع أسـاس القـاهرة حـىت شـرع  .بـاء أمـري املـؤمنني املعـز لـدين اهللاآالعبارة: السالم على األئمة 
 -ياملقريــز يف رأي -بنــاء األزهــر  يفوقــد شــرع  .)2(الفــاطميبنــاء مســجد يتلقــى النــاس فيــه عقائــد املــذهب  يف

بعـــد دخولـــه مصـــر بنحـــو  أي: ؛هــــ 361رمضـــان ســـنة  يفوانتهـــى مـــن بنائـــه ، هــــ 359حـــول منتصـــف ســـنة 
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  .)3(سنتني
فقــد بــىن عمــرو بــن العــاص مبدينــة الفســطاط  ؛اجد اجلامعــة ىف حواضــر مصــرهــذا واجلــامع األزهــر رابــع املســ
واجلـــامع ، وتـــابع اجلوامـــع، وكـــان يطلـــق عليـــه: املســـجد اجلـــامع، هــــ 21ســـنة  اجلـــامع املعـــروف جبـــامع عمـــرو يف

، عــرف جبــامع العســكر، العباســي يمصــر صــاحل بــن علــ نشــأه وايلأأســس العباســيون مســجًدا ثانًيــا  ُمثَّ  .العتيــق
هــدم مدينــة العســكر لتجميــل مدينــة  الــذي اجلمــايلبــدر  هزالــأولكــن ، ظــل قائًمــا حــىت فــتح جــوهر مصــر وقــد

ومــا زال يأتيــه الســياح ، ال يــزال يعــرف بامســه الــذيمدينــة القطــائع اجلــامع  يفوبــىن أمحــد بــن طولــون  .القــاهرة
وإن غرقــت ، يإن احرتقــت مصــر بقــ، بنــاء قــال حــني عــزم علــى بنائــه: أريــد أن أبــينأَنَّــُه وقــد أثــر عنــه ، والــزوار

، وال جيعـل فيـه أسـاطني رخـام، علـى النـار إىل السـقف يجر األمحر القـو باجلري والرماد واآل يبىن :فقيل له ي.بق
هــذا املســجد إىل اليــوم علــى الــرغم مــن ختريــب مدينــة القطــائع وســقوط  يوهلــذا بقــ .فإنــه ال صــرب لــه علــى النــار

  .)5، 4(هـ 292الكاتب قائد العباسيني سنة  الطولونية على يد حممد بن سليمان
ذا االسـموقد اختلفت اآل ، أطلـق عليـه أول األمـر اسـم جـامع القـاهرةِإنـَُّه  :فقيـل ؛راء حول تسمية األزهر 

  .)6(ينتسب إليها الفاطميون واليت، نسبة إىل السيدة فاطمة الزهراء احلايلبامسه  يمسّ ُمثَّ 
حيــث تعقــد فيــه حلقــات لدراســة ، احلركــة العلميــة يفبنصــيب كبــري  اطميالفــالعهــد  يفولقــد أســهم األزهــر 

احليـاة الرمسيـة  نـواحيكمـا كـان مركـًزا للتعريـف بـبعض   .الدين واللغة واألدب والقراءات والنحو واملنطـق والفلـك
ت كمـــا كـــان مركـــز االحتفـــاال  .وتصــاغ االتفاقيـــات الرمسيـــة، فكانـــت تعقـــد فيـــه االجتماعـــات اهلامـــة، الدولــة يف

اـالفـــر (فَّــوَ  .الرمسيــة ونقلــوا ، وأغــدقوا علــيهم املــال والعطايــا، اطميون لألزهــر خــرية فقهــاء وعلمــاء الشــيعة وقضــا
، وشـجعوا طـالب العلـم مـن الـبالد اإلسـالمية األخـرى لاللتحـاق بـه، إليه كثريًا من الكتـب مـن خمتلـف اخلـزائن

  .)7(ثابتة لتنفق على األزهر وطالبه الً وخصصوا أموا، وقتهوكانوا بني الوقت واآلخر جيرون توسًعا ىف مبانيه وأر 
أنشـأت األزهـر وكألتـه برعايتهـا مـا يبلـغ قـرنني مـن الزمـان مـن منتصـف القـرن الرابـع إىل  الـيتوىف ظل الدولـة 

بإقامـــة مراكـــز للتثقيـــف ، أراد الفـــاطميون فيهمـــا حتقيـــق أهـــداف وطموحـــات كـــربى، منتصـــف القـــرن الســـادس
قصـر اخلالفـة مكتبـة  يفوجعلوا ، القاهرة يفوا دار العلم أفأنش، اجملاالت املتعددة يفوللتأليف  العلميوللنشاط 

ا قاعات للدروس العـامل  يفواسـتقدموا العلمـاء مـن كـل بقعـة ، وأنشأوا املساجد واألزهر أوهلـا، ضخمة تلحق 
اموا مواســـم واحتفـــاالت وأقـــ، ورتبـــوا هلـــم الوظـــائف ومنحـــوهم األلقـــاب وشـــجعوهم علـــى التـــأليف، اإلســـالمي

م جيادلوهــا  لكــيوتركــوا للمــذاهب اإلســالمية األخــرى أن تفصــح عــن نفســها ، ملناســبات تتصــل مبعــامل عقيــد
  .)8(حروا أنصارها وجيتذبوهم إىل مذهبهمدوي

، والتثقيفـي العلمـياجملال الواسـع للنشـاط  يفاصطلح به  الذي، أسند لألزهر الذيوالسؤال اآلن عن الدور 
أن اجلــامع األزهــر مل تقتصــر حلقاتــه  »أدب مصــر الفاطميــةِ  يف« :كتابــه  يفلــدكتور حممــد كامــل حســني يــذكر ا



  160

  .)9(وإمنا قامت فيه حلقات ملذاهب أخرى، اإلمساعيليعلى املذهب 
م املذهبية أصـبح  )*(ولكنه بفضـل يعقـوب بـن كلـس، لقد أراد الفاطميني أن يكون اجلامع األزهر مقر دعو

ـــذا أخـــرج األزهـــر عـــن اهلـــدف  .مجلتهـــا علـــوم الشـــيعة ويف، وم الـــدينجامعـــة كـــربى لعلـــ إىل هـــدف  الفـــاطميو
  .)10(فيه إرضاء لشىت الرغبات الفكرية واملذاهب املختلفة، أوسع

وفيـــه عقـــد أول اجتمـــاع مبصـــر ، هـــذا املســـجد اختـــذت الـــدعوة الفاطميـــة مكانًـــا هلـــا بـــني أمـــاكن أخـــرى ففـــي
، هــ 362احلجـة سـنة  ذييوم الغـدير مثانيـة عشـر مـن  يف أَنَّهُ  ييروي املقريز ذلك  ويف .لالحتفال بعيد الغدير

خرجـوا إىل  ُمثَّ ، فكـانوا مجًعـا عظيًمـا أقـاموا إىل الظهـر، اجتمع الناس جبـامع القـاهرة والقـراء والفقهـاء واملنشـدون
عقـد جملًسـا يالـدعاة  داعـيكـان ،  وكان هذا أول ما عمل مبصر وباجلـامع األزهـر، القصر فخرجت إليهم اجلائزة

 يفعبد العزيز بن حممد بن النعمان وابتدأ  القاضيوفيه جلس  .عليهن شيًئا من علوم أهل البيت يللنساء يلق
إىل أن أول ما عرف من إقامة درس من قبل  يويذهب املقريز  ».اختالف أصول املذاهب« هقراءة كتاب جدّ 

   .وعمل ذلك باجلامع األزهر، خالفة العزيز باهللا نزار يفالسلطان مبعلوم جار لطائفة من الناس بديار مصر 
محلـــه رزق مجاعـــة مـــن  يفن الـــوزير أبـــا الفـــرج يعقـــوب بـــن كلـــس... ســـأل العزيـــز بـــاهللا إ ي:ويقـــول القلقشـــند

وبىن هلم جبانـب اجلـامع األزهـر.. فـإذا كـانوا ، وأطلق لكل منهم كافيته من الرزق، العلماء كانوا مبسجد القاهرة
 ياخلنـدق رئـيس احللقـة وامللقـ القاضـيوأبـو يعقـوب ، الفقـه يفعة حلقوا باجلـامع بعـد الصـالة وتكلمـوا يوم اجلم

  وكانوا سبعة وثالثني نفًرا.، عليهم إىل وقت العصر
 يفأنشـأها الفـاطميون  الـيتبينما األزهر وسائر املساجد األخرى  ؛ودور األزهر مل يقتصر على هذا فحسب

ومسـارح تغشـاها مواكـب اخللفـاء ، ومقر لالحتفـاالت الدينيـة، كم كانت منابر عامةالقاهرة ومنها مسجد احلا 
ة وفخامة تظهر هيبة الدولة يف ا من أ جة للناس، أيام اجلمع واألعياد بكل ما حييط     .وتكون مصدر 

 يـــويباألمصـــر يف العصـــرين  يفاحلركـــة الفكريـــة «كتابـــه:   يفيؤكـــد هـــذا مـــا ذكـــره الـــدكتور عبـــد اللطيـــف محـــزة 
، األزهــر يف الً كــانوا يتثقفــون أو   الفـاطميالعصــر  يفعــن كتــاب الفلــك الـدوار مــن أن القضــاة  »لِ اململـوكي األوَّ و 

مـن أن  يومـا نقلـه أيًضـا عـن املقريـز  .الدعاة داعيكان يرأسها   اليتحىت إذا أمتوا الدراسة أدخلوا إىل دار العلم 
مـن  الً فمات منهم أحد عشر رجـ، »الدعاة داعيوكان «مان حممد بن النع القاضيزدمحوا مرة لسماع االناس 

مسـاجد واسـعة كبـرية   يففمثل هذا الزحام ال يكون إال حول حماضرات عامة شعبية النزعـة تلقـى ، شدة الزحام
فهـــذه األخـــرية كانـــت هلـــا  ؛ال حـــول دراســـات علميـــة تعـــاجل أمـــورًا فلســـفية وجدليـــة، كـــاألزهر ومســـجد احلـــاكم

ملـا تـوىل الـوزارة «أن يعقـوب بـن كلـس  يفحسـب روايـة املقريـز  .ك األزهر فيها مراكز عدةويشار ، أوقات أخرى
الفقـه يتضـمن مـا مسعـه مـن املعـز لـدين اهللا ومـن ابنـه العزيـز بـاهللا  يفوألف كتابًا ، داره العلماء والفقهاء يفرتب 
  .لماء املتخصصنيخر لتخرج العآيدل على أن بيوت كبار القائمني بالدعوة كانت مركًزا  ِمـمَّا
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 ؛»مشــروع اجلامعــة األزهريــة وكــان، املرامــيمزيــد مــن التقــدم حنــو أهدافــه البعيــدة  يفوفكــر يعقــوب بــن كلــس 
  البحث والتحصيل. ةوالعناية بالوافدين عليه من طالب العلم وهوا، أهم مشروع عمل فيه على إعالء مكانته

وخصـص ، زهـر لشـىت الطـالب الوافـدين عليـهبـن كلـس علـى إنشـاء أروقـة متعـددة بصـحن اجلـامع األافعمل 
م ، فـال حيسـون اغرتابًـا وال نقًصـا، لكل فئة من أولئك الغرباء رواقًا جيتمع فيه أهل القطـر الواحـد ويشـعرون بـأ

   .سبيل طلب العلم يفتركوها  اليتمن بالدهم  ةقطعة حي يفيعيشون 
ـــا مـــن علمـــاء الـــدين  ضـــرورة تعيـــني يفبـــن كلـــس لســـيده العزيـــز مشـــروًعا يـــتلخص اوقـــدم 

ً
ســـبعة وثالثـــني عامل

أبـــو « ه:اخلـــربة والدرايـــة لريأســـوا حلقـــات الدراســـة بـــاألزهر حتـــت إشـــراف عميـــد هلـــم هـــو الفقيـــ ياملتبحـــرين ذو 
وأقـر اخلليفـة  .ومواقيـت الدراسـة، ويعـني فـروع التخصـص، يـنظم هلـم الدراسـات الذياخلندق  يقاض »يعقوب

، للسـكن جمـاورة لألزهـر اوأقـام هلـم دارً ، للعلماء وشيخهم رواتب شهرية مغريةالعزيز باهللا الفكرة الصائبة وربط 
م وتنقلهم، وخلع عليهم اخللع   .)11(وخصهم بالشرف، وأحاطهم باجلاه، وربط الدواب لركو

وكـــان ، ذلـــك أنـــه كـــان مـــأوى، وميكـــن أن تضـــاف إىل األزهـــر وظيفـــة أخـــرى أقـــرب إىل أن تكـــون اجتماعيـــة
   .)12(ياسإلناس حسب ما رواه ابن ت فيه كثري من اييب

عشــر مــن ربيــع  الثــايناليــوم  يف النبــويعهــد العزيــز بــاهللا أن يبــدأ احتفــال الدولــة باملولــد  يفوكــان مــن املعتــاد 
، تشـرف عليـه الدولـة وتتـوىل إعـداده وترتيبـه رمسـيوأن يتميـز االحتفـال بطـابعني طـابع عـام ، األول من كل عام

، اليوم املتعـارف عليـه بعـد صـالة العصـر يففكان يبدأ  الرمسيأما  .مة وأهل البالديقيمه العا شعيبخر آوطابع 
ن يصل إىل اجلـامع حـىت يأخـذ كبـار رجـال الدولـة أوما ، القاضيفيخرج املوكب إىل اجلامع األزهر وعلى رأسه 

لالحتفـال حـىت  املراسـم التقليديـة تنتهـيوتبـدأ مراسـم االحتفـال. ومـا أن ، صـحن األزهـر يف التقليـديجملسهم 
م م ، يســـارع القـــراء بعـــرض فنـــون قـــراءا ، إلقـــاء كلمـــات املـــديح واخلطـــب يفويتبـــارى اخلطبـــاء حســـب درجـــا

  .وكذلك الشعراء
ا يف الـديار املصـرية مناسـبة االحتفـال بظهـور  اليتومن املناسبات املومسية  سن الفاطميون تقاليد االحتفال 

  .»الوقود ليايل«األربع  الليايلين الكرميني.. وكانوا يسمون هذه هذين الشهر  فيرجب وشعبان ومنتص هاليل
، فهـــو كعبـــة القصـــاد واحملتفلـــني، هـــذه االحتفـــاالت املومسيـــة األربـــع ظـــاهر وواضـــح يفودور اجلـــامع األزهـــر 

، فتضــاء واجهتــه ومداخلــه وصــحنه والطــرق املؤديــة إليــه باملشــاعل ؛ومكــان ظهورهــا وتقــدميها، ومســرح املناســبة
 يفوالبخـــور ، واحللــوى، واألطعمـــة، حــول صـــحنه التنــانري والقناديـــل والشــمع علـــى الرســم ىف كـــل ســنة وتوضــع

ا على احلضور، جمامر الذهب والفضة حيـث تقـدم  ؛وفيهم قاضى القضـاة وشـهوده ووجهـاء الـبالد، ويطاف 
م وأناشــيدهم، إلــيهم ســالل احللــوى والطعــام ىت حــىف مســرهم هــذا  ويســتمرون، ويبــدأ القــراء واملنشــدون قــراءا

   .)13(منتصف الليل وكان اخلليفة يشارك بنفسه
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ــا هاًمــا مــن ثقافــة الشــعب  ولعــب األزهــر ، املصــريومثــل هــذه األمــور وتلــك املظــاهر مثلــت وال زالــت جانًب
  تنطلق من االحتفاالت ومينحها شرعيتها. الذي األساسيبل ومثل الركن ، الشريف فيها دورا مهما

منـــاخ احلريـــة والبعـــد عـــن  الفـــاطميالعهـــد  يفعملـــت علـــى انتشـــار الفكـــر والثقافـــة  يتالـــومـــن أهـــم األمـــور 
تــدعو وتنشــر ثقافــات  الــيتفالســالطني الفــاطميون مل يغلقــوا املســاجد األخــرى أو مؤسســات العلــم  ؛التعصــب

فلقــد كــان مســجد عمــرو بــن العــاص علــى ســبيل املثــال بالفســطاط مركــز ، اإلمســاعيليومــذاهب غــري املــذهب 
ألنــه كــان حمطًــا لقافلــة  ؛كلــه  اإلســالميوإمنــا جتاوزهــا إىل بــالد املغــرب ، مل يغمــر مصــر وحــدها الثقــايفشــعاع لإل

 يففتقــــف ، تبــــدأ مــــن املدينــــة املنــــورة حيــــث جملــــس مالــــك بــــن أنــــس صــــاحب املــــذهب، علميــــة طويلــــة الرحلــــة
وقرطبــة ، املغــرب يفإىل فــاس ُمثَّ ، جــامع عقبــة بــن نــافع يفإىل القــريوان  يمتضــُمثَّ ، جامعهــا العتيــق يفالفســطاط 

  .األندلس يف
وابـن القاسـم  والشـافعيوالعلماء الكبار كالليـث بـن سـعد ، وكانت ذكريات الصحابة الذين وقفوا عند بنائه

  عبد احلكم وورش وابن وهب تثري خيال الزائرين له.  وبين
ن مــا وصــل إبــل ، فــاطميالجــامع عمــرو ظلــت قائمــة خــالل العصــر  يفكمــا أن حلقــات التــدريس والعلــم 
نفقـــوا علـــى هـــذا أوأن اخللفـــاء الفـــاطميني ، هـــذا العصـــر يفمزدهـــرة أَنـََّهـــا إلينـــا عـــن نصـــوص ووثـــائق تـــدل علـــى 

ويف ســنة ثــالث وأربعمائــة « ي:املســجد بســخاء وشــجعوا احلركــة العلميــة فيــه.. ويكفــى أن نــذكر مــا رواه املقريــز 
ألف ومـائتني ومثانيـة وتسـعني مصـحًفا مـا بـني ختمـات بـمـرو جـامع ع أي: ؛أنزل من القصر إىل اجلامع العتيـق

وأنـزل إليـه أيًضـا تنـور مـن فضـة  .ومكـن النـاس مـن القـراءة فيهـا، وربعات.. فيهـا مـا هـو مكتـوب كلـه بالـذهب
جتمع النــاس وعلــم باجلــامع بعــد أن قلعــت عتبتــا افــ .عملــه احلــاكم بــأمر اهللا برســم اجلــامع فيــه مائــة ألــف درهــم

  .)14(»وكان من اجتماع الناس لذلك ما يتجاوز الوصف، خل بهالباب حىت أد
 الشـــافعيوخاصـــة مـــن أصـــحاب املـــذهب ، مـــن فقهـــاء الســـنة أفـــذاًذا الفـــاطميالعهـــد  يفوقـــد أجنبـــت مصـــر 

  .واملالكي
احليــاة الثقافيــة مشــاركة  يفشــارك أَنَّــُه تارخيــه الطويــل  يفهــذه املرحلــة  يفمــا يقــال عــن دور األزهــر  وخالصــة

كمـا أن ،  اخلاصة زفكان املنرب العام هلذه املراك ؛قصر اخلالفة يفا بينه وبني دار العلم وقاعات الدرس ربطت م
والحظنـا أن االحتفـاالت املهمـة أيًضـا ، العامة من الناس ارتبطـوا بـاألزهر وحبركتـه العلميـة والفكريـة بشـكل عـام

ا لكــل مســلم يف بــر مصــر يف هــذه املرحلــة يًّــا مادوجســد رمــًزا روحيًّــ، بــدأت مــن األزهــر وانتهــت مظاهرهــا فيــه
ا من بالد املسلمني.   وجريا

  المرحلة الثانية:
الدولـــة  يفحيـــث تراجـــع دور األزهـــر ، الرتكـــيمتتـــد هـــذه املرحلـــة مـــن قيـــام الدولـــة األيوبيـــة إىل قيـــام احلكـــم 
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 -هـــــ  567ســــنة ( عاشــــوراء يفخــــر اخللفــــاء الفــــاطميني آقامــــت بعــــد وفــــاة العاضــــد لــــدين اهللا  الــــيت، األيوبيــــة
ودعـا صـالح الـدين خبطبـة ، أسقط امسه من خطبـة اجلمعـة الذي األيويبوكان وزيره صالح الدين ، )م1171

  هذه الفرتة. يفاملسلمني  ةوكان يقصد من ذلك وحد، )15(املستضئ باهللا العباسياجلمعة للخليفة 
، الشـــيعيتًا للـــرتويج للمـــذهب اجلـــامع األزهـــر بوضـــعه وقتـــذاك صـــورة للدعايـــة وصـــو  يفورأى صـــالح الـــدين 

 يفوهـو امتنـاع إقامـة خطبتـني للجمعـة ، مـذهب الدولـة وقتئـذ الشـافعيمبـذهب  الً األزهر عم يففأبطل اخلطبة 
ـا مرحلـة االعتـدال واهلـدوء ومرحلـة اجلمـع للـرتاث والتوسـع فيـه..  مدينة واحدة. وميكن وصف هـذه املرحلـة بأ

وتأكـد ذلـك بعـد أن انتهـت ، السينللمذهب  الً خر األمر معقآا ليصري وقد أخذ األزهر يسري فيها شيًئا فشيئ
  .م1250 -هـ 648الدولة األيوبية سنة 

 العلمـيالقيـام بـدوره  يفومن جديد بدأ األزهـر ، -البحرية والربجية-هم يتوبدأ عهد سالطني املماليك بدولَ 
  .»هـ 676 -658«بدًءا من سلطنة الظاهر بيربس ، بشكل واسع الفكري

ـا   اآلنفقد كان عـز الـدين بـن أيـدمر أحـد أمـراء دولـة الظـاهر بيـربس يسـكن دارًا جبـوار اجلـامع األزهـر مكا
ا مكتبته مبايناملدرسة األقبغارية من  واستصدر أمًرا من الظاهر ، فرعى عز الدين حق اجلوار .األزهر احلالية و

  اجلامع األزهر.  يفبإعادة اجلمعة 
القضــاة وقــت ذاك تــاج الــدين عبــد الوهــاب  يبيــربس إعــادة اخلطبــة إىل األزهــر رفــض قاضــ أراد الظــاهر َولَـــمَّا

ستصدر الظـاهر فتـوى مـن العلمـاء اف، وامتنع عن التصريح بذلك طبًقا ملذهبه، -شافعيوهو -بن بنت األعز 
 هـــ بعــد إعــادة اخلطبــة 665رجــب ســنة  يفأصــحاب املــذاهب األخــرى جبــواز ذلــك. وتــويف ابــن بنــت األعــز 

 أي: ؛جعلــت الظــاهر يســتحدث نظــام القضــاة األربعــة الــيتإن هــذا مــن األســباب  :وقيــل .بثالثــة شــهور تقريًبــا
  .)16(قاض لكل مذهب

وبعـــد أن كانـــت نظـــرة صـــالح الـــدين ، األيـــويببرعايـــة أكثـــر مـــن العهـــد  اململـــوكيالعهـــد  يفاألزهـــر  يوحظـــ
أطـول  هـيوهـذه املرحلـة الوسـطى  .قـل اإلعـراضإن مل ن، وخلفائه حنو هذا املسجد نظرة فيها كثري مـن الشـك

ا تقرب من أربعة قرون. ؛مراحل األزهر   أل
جتمـع  الـيتمصـر املؤلفـات املوسـوعية الضـخمة  فيشهد بـذلك يف، أما أن هذه املرحلة مرحلة اجلمع والتوسع

ايـة األرب للنـوير ،  شتات العلوم واملعارف  يفوكالمهـا عـاش ، يومسـالك األبصـار للعمـر ، يكما ميثلها كتـاب 
  مصر.

أتــاح  ؛ومصــر خاصــة العــريبهــذه املرحلــة واكتمــال تعريــب كثــري مــن أقطــار الــوطن  يفولكــن شــيوع الثقافــة 
أقـرب إىل العقائــد الشـعبية أن تتخــذ هلــا  هــيوأتـاح حلركــات دينيـة ، العاميــة ازدهـارا مل تشــهده مـن قبــل لـآلداب
  رق.حركات الدراويش أصحاب الط يوه، اجملتمع يفمكانًا 
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احليـاة الثقافيـة  يفمل يكـن ذا سـلطان كبـري  )17(النصف األول من هذه املرحلـة يفإن األزهر  :ميكن أن يقال
هـــ  569ســنة  الشــافعي الفقــهلدراســة  أنشــئتالدولــة هلــا.. وكانــت أول مدرســة  اهتمــاممبصــر لكثــرة املــدارس و 

هذه  يفوكانت تشري الدراسة ، املالكيقه املدرسة القمحية لدراسة الف أنشئتوعلى مقربه ، جبوار جامع عمرو
املسـاجد: العنايـة بالفقـه واحلـديث وعلـوم اللسـان والبالغـة وعلـم التوحيـد إىل  يفاملدارس رفعـة مـا هـو متعـارف 

  علوم أخرى أقل أمهية كاحلساب والفلك. 
صـارت إليـه  اِمــمَّ وكان لألدب والنصوص األدبية عند علمـاء األزهـر واملسـاجد األخـرى مكانـة أعلـى بكثـري 

غــري أن ، كــانوا علــى حــظ كبــري مــن العنايــة بــاألدبأَنـَُّهــم  فــرتاجم علمــاء هــذا العصــر تثبــت  .املرحلــة األخــرية يف
وكـان العلمـاء الوافـدون إىل ، األزهـر يفبذلتها الدولة األيوبية مل تصرف الناس بالكلية عن الدراسـة  اليتاجلهود 

ودرس ، قدم إىل مصر أيام صـالح الـدين الذيعل موسى بن ميمون كما ف،  مصر يتشرفون بإلقاء الدروس فيه
علــم  يفألقــى فيــه دروًســا  الــذي البغــداديوكمــا فعــل أيًضــا اخلطيــب  .األزهــر الرياضــة والفلــك وعلــوم الطــب يف

  الكالم واملنطق والطب.
هذا اجلامع منذ  يفمل يزل أَنَُّه وذلك «هـ ورد فيها:  818صورة هلذه الفرتة من حوادث سنة  يوقدم املقريز 

م ، عدة من الفقراء يالزمون اإلقامة فيه بين مـا بـني عجـم  الً هـذه األيـام سـبعمائة ومخسـني رجـ يفوبلغت عـد
ـم، ومغاربة يوزيالعة ومن أهل الريف املصر  فـال يـزال اجلـامع عـامرا بـتالوة القـرآن  .ولكـل طائفـة رواق يعـرف 

فيجـد  .العامة واحلديث والتفسري والنحو وجمالس الوعظ وحلـق الـذكرواالشتغال بأنواع العلوم  هودراسته وتلقين
وصــار أربــاب ، غــريه يفاإلنســان إذا دخــل هــذا اجلــامع مــن األنــس بــاهللا واالرتيــاح وتــرويح الــنفس مــا ال جيــده 

، إعانــة للمجــاورين فيــه علــى عبــادة اهللا، األمــوال يقصــدون هــذا اجلــامع بــأنواع الــرب مــن الــذهب والفضــة واملــال
  .»سمااملو  يفكل قليل حتمل إليهم أنواع األطعمة واحلالوات السيما و 

وخلروجــه ، وذلــك لثقــة النــاس بــه لقــدم عهــده، لقــد اســتطاع األزهــر أن يثبــت وجــوده رغــم املعارضــات القويــة
وكـان ، القرن التاسع يفوبلغ ذروته  .أنشئت من أجله املدارس احلديثة الذيعن الدائرة الضيقة والغرض احملدد 

فكـان زحـف التتـار علـى بغـداد ، األقطـار اإلسـالمية يفوخباصـة مـا كـان يـدور منهـا ، ثر احلوادث العامليةإذلك 
مـن أهـم العوامـل لفـرار  الً األنـدلس عـام يفومحالت الصليبيني على دول الشرق واضطهاد األسـبان للمسـلمني 

العلــم. وكانــت  قــين أداء العبــادة وتلويتمكنــون فيــه مــ، جيــدون فيــه العــيش، مًنــاآالنــاس بــدينهم يبتغــون مــأوى 
  .)18(أفضل مكان حتقق فيه ذلك هيمصر بأزهرها 

صـاحب مسـالك  يوالنـوير ، هــ 702هذين العصرين كثريون منهم ابـن دقيـق العيـد  يفوقد برز من العلماء 
صــاحب موســوعة حيــاة  يوالــدمري ، هـــ 805 والبلقيــين، هـــ 756 يالــدين الســبك يوتقــ، هـــ 748األبصــار 

، هــ 852وابـن حجـر ، هــ 845يواملقريـز ، هــ 821صاحب صبح األعشـى  يوالقلقشند، هـ 808يوان احل
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  .)19(وغريهم
ويلـم علمـاؤه جبميـع العلـوم الدينيـة والعربيـة وأخـرى مـن ، هذا الوقت يدرس ثقافة العصـر يفلقد كان األزهر 

والفنــون يرجــع إىل طبيعــة الــدين  وكــان اتســاع صــوره جلميــع العلــوم .علــوم الرياضــة والفلــك والطــب واملوســيقى
  دينه ودنياه. يفحثه على حتصيل العلم أيا كان نوعه ما دام يفيد اجملتمع  يف اإلسالمي

وقلــة ، وتــدهور الفكــر، األزهــر أيــام املماليــك خصوًصــا بعــد ضــعف املــدارس يفووجــد العلــم أرضــا خصــبة 
حــدث بــني جدرانــه ركــود  اهلجــريواخــر القــرن التاســع أ يف أَنـَّـهُ غــري  ؛اإلقبــال علــى العلــوم غــري الدينيــة والعربيــة

بتحـرمي  -ن الصـالحابكـ-النصراف الناس عن العلوم العقلية والفلسفية علـى أثـر فتـوى لـبعض الفقهـاء  علمي
ا    .االشتغال 

يتـوفر فيـه العلـم  الـذيوأصبح األزهر وحده املـأوى ، تدرس اليتقلت فيه كمية العلوم  الذيهذا الوقت  ويف
يئـــة وســـائل العـــيش واإلقامـــة، للدراســـة الكـــايفوالوقـــت ، فـــةوالثقا كـــل مـــا يقـــرأ   يفوجـــد ميـــل كبـــري للتـــدقيق  ؛و

حرف بني كلمتـني.   يففيصرف الوقت الكثري لفهم مسألة واحدة أو حل معىن لفظ أو كشف السر ، ويدرس
ق واســعة بعيــدة فــاآ يفوســبح خيــال املعلــم واملــتعلم علــى الســواء  اإلجابــاتكمــا وضــعت الفــروض واقرتحــت 

  مسائل ال متت إىل الواقع بصلة. يفللبحث 
يـار خبطـى سـريعة يفوكانت الدولـة اململوكيـة  وتصـدع بنـاء ، تلـك الفـرتة قـد شـاخت وأخـذت تسـري حنـو اال

  .)20(االحنالل والتفكك يفوأخذ ، املصرياجملتمع 
عائر الـــدين يف حقبـــة اجتاحهـــا وخـــالل هـــذه الفـــرتة املكـــان األثـــري إلقامـــة شـــ، وغـــدا األزهـــر إىل جانـــب هـــذا

ا اخلرافات واألباطيل،  التعصب ـم بوأصبح عامة الناس وهم يعـانون الفقـر واملسـغ، كما عصفت  ة ويعصـف 
وأصبحت احلاجة ماسة إىل إحياء تعاليم اإلسالم وهو مـا اضـطلع بـه األزهـر ، اجلهل ضحايا التعصب واخلرافة

  حىت وإن كان بشكل حثيث.، )21(من جديد
القــرن الثــامن  يفانتهــت إلينــا أمســاء بعــض أكــابر العلمــاء الــذين كــانوا يتولــون التــدريس باجلــامع األزهــر  وقــد
 يفشـــيخ اإلقـــراء  الشـــنطويف يفاحتـــة هـــذا القـــرن اإلمـــام علـــى بـــن يوســـف بـــن جريـــر اللخمـــ يففمـــنهم ، اهلجـــري
ومنهم  اإلسالمي.أحناء العامل  يف عظيًما فذاع صيته الً وأقبل عليه الطالب إقبا، تصدر لإلقراء باألزهر، عصره

، وتعـرف بعلمائـه، وزار اجلامع األزهر، هـ 726وفد على مصر سنة  يالذ ةعدة ذكرهم لنا الرحالة ابن بطوط
ولــه مجاعــة مــن ، وكــان يســكن بــأعلى ســطح اجلــامع، قــوام الــدين الكرمــاين :ومــنهم، بــذكر بعضــهم دوهــو يشــي

ـــــدين  .الفقهـــــاء والقـــــراء يالزمونـــــه ـــــدين الـــــزواو  .املعقـــــوالت يفإمـــــام الـــــدنيا  األصـــــبهاينومشـــــس ال  يوشـــــرف ال
  .)22(ياملالك

حممـد بـن يوسـف بـن حيـان «الكبـري  النحـوي اللغـوي األندلسـيهذا الوقت بالـذات العالمـة  يفوكان مبصر 
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الــدين أبــو  تقــي املصــريوكــان مــن تالميــذه العالمــة والفقيــه ، يلقــى دروســه باجلــامع األزهــر »يالغرنــاط يالنغــز 
ومسعتـــه العلميـــة الواســـعة بـــني تالميـــذه ، يرحلتـــه بعبقريـــة العالمـــة الغرنـــاط يف يويشـــيد البلـــو  ي.حلســـن الســـبكا

  املصريني.
قنـرب  ي:األزهر خالل القرنني الثامن والتاسع اهلجـر  يفونستطيع أن نذكر من األساتذة الذين تولوا التدريس 

ـــا فيلســـوًفا يـــدرس الع، اهللا الشـــرواين بـــن عبـــد
ً
وكـــان مقيًمـــا ، لـــوم العقليـــة مثـــل املنطـــق واحلكمـــة واهليئـــةوكـــان عامل

الضــرير أســتاذ القــراءات وإمــام  يوالفخــر البلبيســ .عصــره يفإمــام النحــو  وابــن الــدماميين .باجلــامع األزهــر نفســه
أواخـر  يففقـد تـوىل خطابـة األزهـر ، والعالمة احلافظ ابـن حجـر العسـقالين ي.الدين املقريز  ياملؤرخ تق .األزهر
  ته.حيا

يـاربالنسبة ملصر اإلسـالمية عصـر الـذروة وعصـر  »امليالدياخلامس عشر « اهلجريكان القرن التاسع   اال
، زدهــــارففيــــه بلغـــت مصــــر وبلغــــت املدينـــة املصــــرية يف ظــــل دولـــة الســــالطني أقصــــى مراحـــل التقــــدم واال ؛مًعـــا

ــا طــوال القــرن التاســع ة جبمهــرة مــن أعظــم علمائهــا تلــك احلقبــة الطويلــ يفوحفلــت مصــر  .واســتمرت علــى قو
ـا صـاحب موســوعة الدبلوماســية الكــربى  يالعبــاس القلقشــند وأيب، ابــن حجـر العســقالين ظاحلــاف :مثــل، وكتا

وابـن تغـردي ، »خلطـط الشـهريةا«صـاحب  يالدين املقريـز  تقيومؤرخ مصر الكبري ، »صبح األعشى«املسماة 
ومشــس ، يوشــرف الــدين املنــاو ، وســراج الــدين البلقيــين، وبــدر الــدين العيــين، »النجــوم الزاهــرة«بــردي صــاحب 
وغـريهم مـن أقطـاب التفكـري والكتابـة يف  يوجالل الـدين السـيوط، »الضوء الالمع«صاحب  يالدين السخاو 
  هذا العصر.

ويــذكر أنــه اســتكملت بعــض اجلوانــب اإلداريــة ، القــاهرة يفهــذه املرحلــة كــاد األزهــر ينفــرد وحــده بــالعلم  يف
  وحددت مصادر اإلنفاق.، فاستحدث منصب املشيخة، والتنظيمية

فلــم يكــن ، شــعًرا ونثــًرا األدبوأمهلــت العلــوم العقليــة كالرياضــيات والطــب والفلــك والكيميــاء وغريهــا مثــل 
ـَـا  ، تلــك الفــرتة يفنطــاق األزهــر  يفيــدخل  كــان يــدرس خــارج حلقــات املســجد. وقــد ظــل األزهــر إىل عهــد َوِإمنَّ

  قات فيه ملثل هذه الدراسة.قريب يستهجن أن تقام حل
وجـــدنا أن علمـــاء هـــذه الفـــرتة كـــانوا يعكفـــون علـــى ، فــإذا انتقلنـــا إىل طـــرق الدراســـة ومـــدى مـــا وصـــلت إليــه

ا متونًا كلـه   الرتكـيذلك أن طـابع العصـر  ؛عليها احلواشيويتولون شرحها وكتابة ، نصوص جافة مركزة يتخذو
وقــل ، واالعتمــاد علــى املختصــرات والوقــوف عنــد الشــكليات، نيجمــال العلــم كــان قائًمــا علــى احلفــظ والتلقــ يف

أو أن ميــد بصــره إىل آفــاق ، أن يضــيف جديــًدا أو يبتكــر مــا مل يســبق إليــه يفذلــك العصــر  يفمــن كــان يفكــر 
ضة جديدة    .الغريبالعامل  يفبعيدة كانت قد تفتحت عن 

عصــر كانــت لغــة الســادة  يفإليــه  تــأوي الً مهــم حيســب لألزهــر حيــث وجــدت اللغــة العربيــة معقــ َشــْيء ومثــة
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األزهر حول علوم اللغة العربيـة مـن حنـو  يفظلت قائمة  اليتوأن هذه الدروس ، اللغة الرتكية هياملسيطرين فيه 
كمـا   .وصرف وبالغة مكنت اللغة العربية من أن تستمر لغة علم وثقافة إىل أن أدركها العصر احلديث بنهضـة

فحقق نوًعـا مـن التماسـك بـني أطـراف ، أقطار األرض مجيًعا يفلم من املسلمني ظل األزهر ملتقى لطالب الع
كانـــت نفـــوس اجلمـــاهري اإلســـالمية مهيـــأة هلـــا بســـبب التخلـــف   الـــيتمـــن كثـــري مـــن اخلرافـــات  اإلســـالميالعـــامل 

  واجلهالة الغامشة. 
أواخـر العهـد  يفيس بـاألزهر أمساء طائفة كبـرية مـن العلمـاء الـذين اضـطلعوا مبهمـة التـدر  ورد لنا اجلربيتأوقد 
وكـان كاتًبــا ، هــ 1131ســنة  املتـوىف ياحلجـاز ي الشـاعر الشـيخ حســني البـدر  يالعالمـة اللغــو  :ومـنهم، الرتكـي

ســـنة  املتـــوىف يوالعالمـــة عبـــد الـــروؤف بـــن عبـــد اللطيـــف البشبيشـــ .الشـــعر يفلـــه طريقـــة بديعـــة ، الً وشـــاعًرا جـــز 
وأمحـد بـن  ».خامتة حمقق العلماء«بأنه  ويصفه اجلربيت، املعاينالنحو و  يفوكان من أساتذة عصره ، هـ 1143

 1170سـنة  املتوىف احلنفيوالشيخ الفقيه حممد بن أمحد  .وكان من علماء احلديث، املالكي يعيسى العماو 
ولـه ، عصـره يفكان من أشهر أسـاتذة األزهـر ،  يالشهري باملدابغ الشافعيبن أمحد  يوالشيخ حسن بن عل .هـ

ســـنة  وقـــد تـــويف، وكثـــري غريهـــا، وشـــرح لألجروميـــة، حاشـــية علـــى مجـــع اجلوامـــع :شـــروح عديـــدة منهـــاو  حواشـــي
الفقــه واألصــول  يفوكــان وحيــد عصــره ، الشــافعي يالشــيخ حســني احمللــ الرياضــيوالعالمــة الفقيــه  .هـــ 1170

ــــد .وعلــــوم الرياضــــيات ــــه احملــــدث الشــــيخ أمحــــد بــــن احلســــن بــــن عبــــد الكــــرمي اخلال الشــــهري  الشــــافعي يوالفقي
 املقدســيوالفقيــه الشــيخ حســن بــن نــور الــدين  .ولــه شــروح ورســائل كثــرية، هـــ 1182ســنة  املتــوىف، بــاجلوهري

 .ولـــه يف شـــرحه مؤلفـــات قيمـــة، وكـــان مـــن أشـــهر فقهـــاء املـــذهب ومدرســـيه، هــــ 1182ســـنة  املتـــوىف ياحلنفـــ
انــت حلقتــه بــاألزهر مــن وك .هـــ 1182املتــويف ســنة  الشــافعيعيســى بــن أمحــد بــن عيســى  يوالعالمــة النحــو 
شـيخ  الشـافعي الـرؤوف السـجيين دعبـ خوالشـي .الصـغري لرباعتـه بالفقـه بالشـافعيوكـان يلقـب ، أشهر احللقات

  هـ.1182اجلامع األزهر املتويف سنة 
***************  

  الهوامش
  .*) أكادميي من مجهورية مصر العربية
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  تيارات اإلصالح في المغرب العربي
  *أبو القاسم سعد اهللا

د العربية عمومـا واملغـرب العـريب علـى وجـه اخلصـوص. كان القرن التاسع عشر حقبة حتوالت مهمة يف البال
وتوسعات حممد علي باشا؛ كان املغـرب العـريب ، ففي الوقت الذي مر فيه املشرق باحلملة الفرنسية على مصر

وتغيــريات يف ، وحتــوالت يف نظــم احلكــم يف كــل مــن ليبيــا وتــونس واملغــرب، يشــهد احلملــة الفرنســية علــى اجلزائــر
  ة والرؤى التعليمية والقيم الثقافية. النظم االجتماعي

وفرضــوا عليهــا االســتعمار املباشــر ، م احتــل الفرنســيون اجلزائــر ونفــوا حاكمهــا وألغــوا حكومتهــا1830ففــي 
وتسـيريها عســكريا ملواجهــة املقاومـة الكبــرية الــيت قادهـا فــرتة طويلــة ، القـائم علــى إحلاقهــا إداريـا وسياســيا بفرنســا

  زائري الشهري مث آخرون بعد نفيه. األمري عبد القادر اجل
وإحـالل املسـتوطنني األوروبيـني ، وقد متيـز االسـتعمار املباشـر هـذا بفـرض اللغـة الفرنسـية مكـان اللغـة العربيـة

وإدخـــال التشـــريعات والقـــوانني الفرنســـية مكـــان الشـــريعة ، حمـــل األهـــايل بعـــد طـــرد هـــؤالء مـــن أراضـــيهم اخلصـــبة
األهــايل باالســتيالء علــى مؤسســات الوقــف الــيت كانــت تغــذي التعلــيم ومتــون  واتبــاع سياســة جتهيــل، اإلســالمية

وجعـــل املؤسســات الدينيـــة كلهــا مبـــا فيهــا املســـجد والزوايــا واملـــدارس واألضــرحة وموظفيهـــا ، العلمــاء واملدرســني
  حتت اإلدارة الفرنسية. وقد دام هذا الوضع دون تغيري يذكر إىل مطلع القرن العشرين. 

ولكـــن قبـــل االحـــتالل تعرضـــت تـــونس إىل ، اجلزائـــر مقدمـــة الحـــتالل تـــونس واملغـــرب مث ليبيـــاوكـــان احـــتالل 
مـن سياسـتهم  فقد كان على حكـام تـونس أن يعـدلوا، ضغوط فرنسية من أجل التغيري خلدمة املصاحل الفرنسية

هم بالدولــــة أو خيففــــوا مــــن عالقــــت وأن يقطعــــوا، الداخليــــة حــــىت ال تتعــــارض مــــع املصــــاحل الفرنســــية يف املنطقــــة
وأن تكـــــون وجهــــتهم هـــــي أوروبــــا وفرنســـــا ولــــيس الشـــــرق. وهكــــذا قامـــــت تــــونس قبـــــل االحـــــتالل ، العثمانيــــة

، أشـرف عليهـا املشـري أمحـد بـاي أحـد أبنـاء األسـرة احلسـينية احلاكمـة، بإصالحات سياسـية وإداريـة واقتصـادية
أعطى  )قة تدعى (عهد األمانحىت ضغط الفرنسيون على خلفه لصياغة وثي )1857ومل يكد ينتهي عهده (

ومسـح بالتـدخل الفرنسـي واإليطـايل يف مراقبـة امليزانيـة. وأخـريا ، مبقتضاها امتيازات لألجانـب املقيمـني يف تـونس
ولكنهـا كانـت هـي املسـرية ، فأبقـت علـى ظـل حكومـة البايـات، )1881فرضت فرنسا محايتهـا علـى تـونس (

ا فتحت تونس أمام املسـتوطنني األوروبيـني ورأس املـال ،  ارجيةللشؤون االقتصادية واملالية والدفاعية واخل كما أ
وتوجيــــه التعلــــيم  وتــــدخلت يف شــــؤون جــــامع الزيتونــــة، وفرضــــت اللغــــة الفرنســــية إىل جانــــب العربيــــة، الفرنســــي
ولكن اختالف نظام االستعمار بني تونس واجلزائر جعل تطـور األوىل السياسـي والثقـايف خيتلـف إىل  والقضاء.

  كما سنرى. ،  كبري حىت مطلع القرن العشرين  حد
عرفــت ليبيــا حتــوالت إداريــة ودينيــة وغريهــا. فبعــد أن كانــت األســرة احلاكمــة فيهــا تعــرتف بالســيادة العثمانيــة 
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وإحلاقهــا بالبــاب ، قــام البــاب العــايل كــرد فعــل علــى احــتالل فرنســا للجزائربفــرض احلكــم العثمــاين املباشــر عليهــا
مباشـــرة مـــن إســـطانبول ابتـــداء مـــن ســـنة  )وتعيـــني الباشـــوات (احلكـــام، األســـرة احلاكمـــة العـــايل وإلغـــاء حكـــم

م كـان انعكاسـا 1911م. وكثري ِمـمَّا حدث يف ليبيـا مـن تطـورات قبـل احتالهلـا مـن قبـل إيطاليـا سـنة 1835
ارس علـى وكـان ذلـك يهـدف إىل مواجهـة الضـغوط الفرنسـية الـيت كانـت متـ، ملا كان حيدث يف الدولة العثمانيـة

وفــريو. ولقــد كانــت فرنســا تتــدخل يف ، مثــل دي رينــو، ليبيــا مــن اجلزائــر ومــن قبــل قناصــل فرنســا يف طــرابلس
  شؤون ليبيا العثمانية بشىت الوسائل وال سيما يف إقليمي طرابلس وفزان. 

علـــى يـــد الشـــيخ حممـــد بـــن علـــي  )وكانـــت السنوســـية قـــد بنـــت لنفســـها قاعـــدة يف إقلـــيم برقـــة (بـــين غـــازي
م 1911-1850الذي جعـل مـن واحـة جغبـوب قاعـدة لزاويتـه الـيت شـهدت تطـورات هامـة بـني ، سنوسيال

ســواء علــى يــده هــو أو علــى يــد أبنائــه وأحفــاده. وأهــم مــا قامــت بــه السنوســية عندئــذ إعطاؤهــا مفهومــا خمتلفــا 
بيـة والتعلـيم والتكـوين بـل الرت ، فلـم يعـد دور الطريقـة هـو العزلـة واالبتعـاد عـن األحـداث، لدور الطريقة الصوفية

م حـىت كانـت 1914الروحي والعسكري وتنقية الدين اإلسالمي من شوائب البدع. وهكذا فإنه مل حتـن سـنة 
  ليبيا مهيأة سياسيا وروحيا لصد الغزو اإليطايل رغم انسحاب القوات العثمانية من امليدان. 

ذلـك ، ألربعينـات مـن القـرن التاسـع عشـرفقد بدأ التحول فيه منـذ منتصـف ا )أما املغرب األقصى (مراكش
أنه مل يستطع أن يبقى بعيدا عن أحداث اجلزائر اجملاورة؛ فالسلطان إذا ساند املقاومني اجلزائريني واجه غضب 

وكانـت ، ومل يكـن يف اسـتطاعته البقـاء علـى احليـاد، وإذا رفـض محايـة اجلزائـريني واجـه غضـب شـعبه، الفرنسيني
ـزم جيشـه علـى يـد القـوات الفرنسـية الـيت عاقبتـه علـى تدخلـه  م سنة حامسة يف1844سنة  تاريخ املغرب إذ ا

يف شؤون اجلزائر. فإذا بسالطني املغرب يكتشفون ضعفهم ويقررون الدخول يف مرحلة التحديث. وهكذا بدأ 
  السلطان عبد الرمحن بن هشام هذه العملية وواصلها وطورها بعده السلطان احلسن األول. 

يم املغــرب علــى اخلــروج مــن التخلــف اإلداري والعســكري واملــايل مل يــرق للفرنســيني الــذين كــانوا ولكــن تصــم
يتـــدخلون يف شـــؤونه خللـــق الطائفيـــة وتشـــجيع القبليـــة واإلقليميـــة حـــىت ال يســـتطيع الســـالطني إحكـــام قبضـــتهم 

اسـم احلمايـة سـنة وبذلك يسهل على فرنسا فرض استعمارها الذي أعطتـه ، والسيطرة على األوضاع يف البالد
ومنعــوا تطورهــا  )م. فكــان املغــرب آخــر قلعــة عربيــة إســالمية اســتوىل عليهــا األوروبيــون (فرنســا وإســبانيا1912

  الطبيعي. 
وهــي اليقظــة الــيت مشلــت ، علــى مرحلــة التحــول الــذايت يف املغــرب »اليقظــة«وقــد أطلــق بعــض البــاحثني اســم 

  نب تعليمية وثقافية هامة.وجوا، حتديث اإلدارة و اجليش والنظام املايل
ـا تكـون مشـرتكة بـني أقطـار املغـرب العـريب. وإذا   كانت احلرب العاملية األوىل إذن مرحلة هامة وتكـاد تأثريا
كانــت ليبيــا قــد دخلــت يف حــرب شــعبية مســتعرة مــع اإليطــاليني فــإن األقطــار الثالثــة األخــرى (اجلزائــر وتــونس 
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ة. فالد )واملغــرب . وقـــد فـــرض )ولـــة املســـتعمرة واحـــدة (عـــدا إســبانيا يف مشـــال املغـــربقـــد عاشـــت جتربـــة متشــا
الفرنسيون التجنيد اإلجباري على شباب هذه األقطار لكي خيدموا يف جيشها ضـد الدولـة العثمانيـة املتحالفـة 
مع أملانيا. وكـان االضـطهاد واهلـروب مـن اخلدمـة العسـكرية والغـرية الوطنيـة قـد سـاعدت علـى خـروج عـدد مـن 

م. وكـان ذلـك مـدعاة للتنسـيق قادة ه ذه األقطار إىل املشرق وإىل أوروبا وتأليف جلـان ومجعيـات لتحريـر بلـدا
وخماطبة الرأي العام العريب واإلسـالمي خبطـاب االسـتغاثة ، فيما بينهم والبحث عن األنصار يف الدول األخرى

  والتعاون.
ــ »مدرســة«إن احلــرب العامليــة األوىل كانــت  ويمكــن القــول: ، م فيهــا الشــباب الوطنيــة وقيــادة األحــزابتعل

واالعتماد على اإلعالم والبحث عن األصدقاء. وقـد تشـجع هـذا الشـباب بتصـريح ويلسـون عـن تقريـر املصـري 
م يف ميــادين القتــال. ولــذلك كانــت ، والثــورة الروســية علــى الرأمساليــة واالســتعمار ومعاشــرة األوروبيــني يف بلــدا

  حلة النضج لدى احلركات الوطنية واإلصالحية يف املغرب العريب. م متثل مر 1939-1919سنوات 
ورغم ما قيل عن سلبيات االستعمار فإنه كان للكثري من الشعوب الصدمة الـيت أيقظتهـا لتكتشـف هويتهـا 
ومصـــريها. وحنـــن جنـــد ذلـــك واضـــحا لـــدى شـــعوب املغـــرب العـــريب. فابتـــداء مـــن اجلزائـــر نالحـــظ يقظـــة الطـــرق 

ومعظــم الثــورات الــيت حــدثت ، جــت أمثــال األمــري عبــد القــادر ليصــبح بطــال إســالميا وقوميــاالصــوفية الــيت أخر 
ـا مـن صـفوف هـذه الطـرق. وقـد تـأخر ظهـور القـادة السياسـيني يف اجلزائـر نظـرا  بعده ضد الفرنسيني كان قاد

  لقضاء الفرنسيني على خنب املدن واتباع سياسة التجهيل.
سة املشـري أمحـد بـاي قـد تولـدت عنهـا فئـة اجتماعيـة مسيسـة ومتعلمـة. فسيا، بينما اختلف األمر يف تونس

م. وهكــذا فإننــا يف تــونس ال نكــاد جنــد دورا 1881وهــذه الفئــة هــي الــيت ســتواجه االحــتالل حــني بــدأ ســنة 
يـــذكر للطـــرق الصـــوفية يف مواجهـــة الفرنســـيني. وكـــان لعلمـــاء جـــامع الزيتونـــة دور آخـــر مهـــم يف قيـــادة النضـــال 

، األول: عـدم وجـود مؤسسـة تعليميـة كالزيتونـة :ينما ال جند لعلماء اجلزائر مثـل هـذا الـدور لسـببنيب، السياسي
  والثاين: أن الشؤون الدينية يف اجلزائر كانت كلها بيد الفرنسيني. 

ســواء يف ميــدان الرتبيــة  )وقــد كانــت ليبيــا أقــرب إىل اجلزائــر مــن حيــث الــدور الــذي لعبتــه الطريقــة (السنوســية
إنه كان لليبيا دور آخـر وهـو التعـاون مـع الدولـة العثمانيـة ، أو يف مواجهة االحتالل عسكريا. حقيقة، ليموالتع

وهــي ، يف إســطانبول )ويظهــر ذلــك مــن تعيــني ليبيــني يف جملــس األمــة (املبعوثــان، م1911سياســيا أيضــا قبــل 
  جتربة مل تعرفها أقطار املغرب العريب األخرى. 

م. أمـا جتاربـه قبـل هـذا 1912يـاة السياسـية اجلديـدة متـأخرا نظـرا لتـأخر احتاللـه أما املغـرب فقـد جـرب احل
ومــع ذلــك كانــت للمغــرب كــوادر ، التــاريخ فقــد كانــت منصــبة يف معظمهــا علــى الشــؤون العســكرية واإلداريــة

وميكـن سياسية تقليديـة متثلـت يف مـوظفي القصـر وحكـام األقـاليم وكبـار العلمـاء املرتكـزين يف جـامع القـرويني. 



  173

ولكــن هــذه العناصــر مل تســتيقظ أيضــا إال ، وبعــض الطــرق الصــوفية، أن نضــيف إىل ذلــك فئــة مــن أهــل املــدن
  على دقات االحتالل. 

إن مرحلة اليقظة قـد اختلفـت مـن قطـر إىل آخـر كمـا أن مرحلـة اإلصـالح قـد اختلفـت تبعـا لـذلك. ولكـن 
  ما اليقظة؟ وما اإلصالح؟ 

، والنهضــة. وحنــن نــدرس يف اجلامعــات النهضــة اإلســالمية والنهضــة العربيــة إن الــبعض قــد خيلــط بــني اليقظــة
ـا ، )وكأننا نسـتقل هـذه اللفظـة (اليقظـة، وقلما نستعمل اليقظة يف نفس املعىن ونريـد أن نقفـز إىل النهضـة؛ أل

ســــتعمل فالنهضــــة ال تعــــين االزدهــــار واإلجنــــاز العظــــيم. بينمــــا ا، رمبــــا تــــوحي بتجــــاوز جمــــرد الشــــعور إىل العمــــل
وهـــو شـــعور ال يعـــين العمـــل واإلنتـــاج وال االزدهـــار واإلجنـــاز ، األوروبيـــون تعبـــري النهضـــة يف معـــىن اليقظـــة عنـــدنا

ولـــو كنـــا متواضـــعني يف اســـتعمالنا اللغـــوي ، ِإنَّـــُه جمـــرد فـــتح العينـــني والتعـــرف علـــى األشـــياء مـــن حولنـــا، العظـــيم
  ون عن النهضة وأقرب ما نكون إىل اليقظة. فنحن أبعد ما نك، الكتفينا باليقظة إىل الوقت احلاضر

ويســــتويل علــــى ، م قــــد اســــتيقظوا علــــى االحــــتالل يطــــيح حبكــــومتهم1830ولــــذلك فــــإن اجلزائــــريني ســــنة 
ويغتصـــب أراضـــيهم؛ فقـــاموا يتحسســـون مـــواقعهم وجيمعــون مشلهـــم ملقاومـــة األجنـــيب. وكـــذلك فعـــل ، أمالكهــم

ورمبـا كانـت ، التحسس واجلمع قـد اختلفـت مـن قطـر إىل آخـرولكن وسائل ، التونسيون والليبيون واملراكشيون
ـــا نظـــرا لســـبقها يف التغيـــري قبـــل ، تـــونس أقـــرب إىل مرحلـــة اليقظـــة املبكـــرة؛ أي الســـابقة لالحـــتالل خالفـــا جلارا

االحتالل. فإىل جانب التغيري الـذي أحدثـه أمحـد بـاي؛ هنـاك إسـهام خـري الـدين التونسـي الـذي جسـد جتربتـه 
م. وقد ضمن كتابه اقرتاحات وتوصيات 1867الذي نشر سنة  )قوم املسالك يف أحوال املمالكيف كتابه: (أ

ـــا املســـلمون يف نظـــره لنهضـــوا وصـــلح حـــاهلم وقـــد اســـتقى ذلـــك مـــن مشـــاهداته يف أصـــقاع أوروبـــا ، لـــو أخـــذ 
ســالم وجتــارب بــل كــان يعــرف احلــدود بــني تعــاليم اإل، ولكنــه مل يــدع إىل استنســاخ التجــارب األوروبيــة، الغربيــة
مــنهم: حممــد بــريم ، مــن جــامع الزيتونــة نســيما وأن األفكــار الــيت تضــمنها كتابــه صــاغها علمــاء متنــورو ، أوروبــا
  وحممد السنوسي. ، وسامل بوحاجب، اخلامس

وإذا كــان جــامع الزيتونــة رغــم إصــالح مناهجــه ميثــل قلعــة القــدمي فــإن املدرســة الصــادقية كانــت متثــل املنشــأة 
ـــا مجعــــت بـــني الثقـــافتني العربيــــة والفرنســـيةمبفهـــ، احلديثـــة وهـــي الــــيت أخرجـــت قيــــادات ، وم ذلــــك الوقـــت؛ أل

  . »الشباب التونسي«
وكانـــت الصـــحافة يف تـــونس تلعـــب دور املـــوقظ أيضـــا. فـــإىل جانـــب صـــحافة االحـــتالل ظهـــرت الصـــحف 

فكـان ، املتخـرجني مـن الصـادقيةالوطنية ممثلة يف الزهرة واحلاضرة والتونسي. وتعاون علماء الزيتونة مـع املثقفـني 
  إىل حانب علي باش جانبه وأخيه حممد. ، عبد العزيز الثعاليب وصاحل الشريف وحممد اخلضر حسني

قـــد وجـــدت تـــونس مهيـــأة للـــدخول يف  )م1903وكانـــت زيـــارة الشـــيخ حممـــد عبـــده (ال ســـيما الثانيـــة ســـنة 
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  ت وتشريد القادة.مرحلة النهضة لوال وقوع احلرب العاملية األوىل وكبت احلريا
وكـادت أيضـا تنطلـق يف مرحلـة جديـدة اصـطلح ، ومن جهتهـا عرفـت اجلزائـر مرحلـة اليقظـة الـيت أشـرنا إليهـا

عليهـــا منـــذ العشـــرينات مـــن القـــرن العشـــرين بالنهضـــة. ففـــي مطلـــع هـــذا القـــرن تقاربـــت وجهـــات نظـــر العلمـــاء 
قلني أو األحـرار مـع وجهـات نظـر خرجيـي املـدارس احملافظني العـاملني يف سـلك اإلدارة الفرنسـية والعلمـاء املسـت

الفرنسية من النخبة اليت أصبحت تعرف باملتطورة. وكانت حاجتهم إىل التالقي والتكاتف قـد فرضـها التجنيـد 
الذي فرضته فرنسا على الشباب للخدمة العسكرية يف جيشها. وهكذا جند عبداحلليم بـن مسايـة وعبـد القـادر 

ملوهوب من العلمـاء املـوظفني ينسـقون جهـودهم مـع متطـورين مـن أمثـال: حممـد بـن رحـال اجملاوي واملولود بن ا
علـى غـرار الشـباب  »الشـباب اجلزائـري«وأمحد بوضربة والشريف بن حبيلس. وبدأ احلديث عن ظهـور مجاعـة 

، اوهــو مصـــطلح وارد علــى العـــامل العـــريب واإلســالمي مـــن أوروبـــ، التونســي والشـــباب املصــري والشـــباب الرتكـــي
روجت له وسائل اإلعالم الغريب/االستعماري عندئذ؛ وكان اهلدف منـه إبـراز دور النخـب املتكونـة يف املـدارس 

م ركــب احلداثــة )الغربيــة علــى حســاب النخــب التقليديــة (العلمــاء وال يفهمــون روح العصــر. وقــد ، الــذين فــا
ديني؛ فاختـــاروا اهلجـــرة أمثـــال: محـــدان أدت هـــذه النظـــرة الغربيـــة إىل عزلـــة واضـــطهاد عـــدد مـــن العلمـــاء التقليـــ

  أو االنسحاب من امليدان. ، الونيسي
تـأثري واضـح علـى مسـرية اليقظـة )م1903وكان للنـوادي واجلمعيـات والصـحافة وزيـارة الشـيخ حممـد عبـده (

اية احلرب العاملية األوىل. ، يف اجلزائر كما يف تونس   ودخوهلا عهد النهضة الذي كان عليه أن ينتظر 
، م1911فقـد بقيـت ليبيـا إىل سـنة ، كانت التجربة الليبيـة ختتلـف عـن جتربـة اجلزائـر وتـونس يف هـذا اجملـالو 

رغم أن نشاط احلركة السنوسية كـان حيـاول أال يـرتبط  -كما أشرنا-وهي على صلة بتطورات الدولة العثمانية 
تطيع العثمانيون مراقبته خشـية احتـواء وكان يفضل العمل املستقل ورمبا السري؛ أي: الذي ال يس، ذه الدولة

  احلركة سياسيا. 
وقـــدمت نوابـــا عنهـــا ، م أحســـت بـــه ليبيـــا1908ســـنة  وعنـــدما وقـــع االنقـــالب ضـــد الســـلطان عبـــد احلميـــد

وكــان البــاروين قــد درس يف اجلزائــر علــى الشــيخ حممــد بــن ، للربملــان العثمانيكــان مــنهم: ســليمان البــاروين باشــا
ين مزاب حيث معهد بين يسجن الذي أسسه الشيخ اطفيش نفسه. كان وجوده يوسف اطفيش يف واحات ب

وهــي فــرتة انتقاليــة يف اجلزائــر نفســها. ومــن اجلزائــر تنقــل البــاروين بــني تــونس ، م1899 -1896بــاجلزائر بــني 
ر. قبل أن يصبح عضوا يف الربملـان املـذكو ، واملطبعة البارونية يف مصر، وأسس جريدة األسد اإلسالمي، ومصر

وكان الباروين حبكم القناعة والوظيفة من أنصار اجلامعـة اإلسـالمية الـيت كـان رائـدها مجـال الـدين األفغـاين؛ بـل 
ِإنَُّه ظل على هذه العقيدة حىت بعـد صـعود أتـاتورك إىل احلكـم وإلغـاء اخلالفـة. ومـن جهـة أخـرى بقـي البـاروين 

وكــان ذلــك يعــين التعــاون ، ل احلــرب العامليــة األوىلعلــى والئــه لالحتــاديني وتعــاون معهــم ضــد اإليطــاليني خــال
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، ومن جهة أخرى كانت السنوسية نشطة يف ليبيـا بطريقتهـا، أيضا مع األملان حلفاء االحتاديني. هذا من جهة
ومـن أنصـارها الـذين لعبـوا دورا هامـا يف املقاومـة يف هـذه األثنـاء الشـيخ ، وقاومت االحتالل اإليطـايل بوسـائلها

ــــا ــــا شخصــــيات أخــــرى مقاومــــة بالســــالح أو بــــالقلمعمــــر املخت فكــــان مصــــريها التشــــريد ، ر. وظهــــرت يف ليبي
  وهو املصري الذي لقيه الباروين نفسه. ، واالضطهاد

فعاش جتربته اخلاصة سواء قبل مرحلة اليقظـة أو ، ومن املعروف أن املغرب كان مستقال عن الدولة العثمانية
كالمهــا كــان حتــت ،  ألول يشــبه عهــد الســلطان عبــد اجمليــد العثمــاينبعــدها. وقــد كــان عهــد الســلطان احلســن ا

وإدخـال ، الـيت تعـين فـتح اجملتمـع ومحايـة مصـاحل الرعايـا األجانـب »التنظيمـات«ضغط الـدول األجنبيـة إلجـراء 
  النموذج الغريب يف اجليش واإلدارة. 

ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر كانـــت الـــدول الغربيـــة تتنـــافس علـــى املغـــرب ممـــ ولـــو  ا مـــد يف عمـــر اســـتقاللهففـــي 
ظاهريا؛ ألن كل دولة أوروبية كانت تريد أن تنقض هـي األوىل عليـه أو علـى األقـل يكـون هلـا سـهم وافـر منـه. 

وكـان الفرنسـيون حريصـني علـى ، وكان الضغط الفرنسي على املغرب أكثر الضغوط وقعـا نظـرا للعامـل اجلغـرايف
  على االستجابة ملطالبهم االقتصادية واألمنية. أن حيكم املغرب حكومة موالية هلم وقادرة 

ومنــذ أوائــل القــرن العشــرين توجــه إىل املغــرب عــدد مــن الفرنســيني واملبعــوثني اجلزائــريني فهيــأوا الرتبــة بإنشــاء 
واكتســـاب القصـــر والنخبـــة؛ بـــل والطـــرق الصـــوفية إىل جـــانبهم. وقـــد عـــرف املغـــرب ، املـــدارس ودراســـة املـــوارد
اهد املشرق قبل احلماية. أما بعد احلماية فقـد انشـغل أهـل املغـرب باملقاومـة الـيت قادهـا الصحف واالتصال مبع

الـــذي هـــدف  )والوقـــوف يف وجـــه (الظهـــري الرببـــري، األمـــري حممـــد بـــن عبـــد الكـــرمي اخلطـــايب يف جبـــال الريـــف
ســـواء يف ، الفرنســـيون مـــن ورائـــه إىل تقســـيم ســـكان املغـــرب. غـــري أن اجليـــل الـــذي تعلـــم يف املـــدارس الفرنســـية

وكــــان معظــــم أفــــراده مــــن العــــائالت املوســــرة ، املغــــرب نفســــه أو يف بــــاريس كــــان بطيئــــا يف أخــــذ زمــــام األمــــور
ـــا يف  )(األرســـتقراطية يف املـــدن. ومنـــذ الثالثينـــات مـــن القـــرن العشـــرين ظهـــرت احلركـــة الوطنيـــة واتصـــلت مبثيال
حلركــــة ال ســــيما يف الشــــمال (املنطقــــة وكــــان لألمــــري شــــكيب أرســــالن دور يف تنشــــيط هــــذه ا، اجلزائــــر وتــــونس

  . )اإلسبانية
للمطالبـــة ، ال ســـيما األحـــزاب والـــرأي العـــام، وهكـــذا وجـــدت احلـــرب العامليـــة الثانيـــة املغـــرب علـــى اســـتعداد

باالســتقالل. وكــان لكتلــة العمــل الــوطين مث حــزب االســتقالل دور بــارز يف املطالبــة برفــع احلمايــة الفرنســية عــن  
، لشخصيات اليت هيأت األجواء يف املغرب فهي: الشيخ شعيب الدكايل بدروسـه السـلفيةكاهل املغرب. أما ا

  وعالل الفاسي بزعامته حلزب االستقالل. ، وحممد العتايب بنضاله على املسرح الدويل
ويف اجلزائر عرفت فرتة ما بني احلربني العامليتني ظهور أحزاب ومجعيات قادت البالد إىل الثورة فاالستقالل. 

واســتمر يف نضــاله حــىت نفــاه ، فــاألمري خالــد حفيــد األمــري عبــد القادرطالــب بتطبيــق تقريــر املصــري علــى اجلزائــر
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الــذي طالــب زعيمــه مصــايل  »جنــم الشــمال األفريقــي«م1926الفرنســيون إىل خــارج اجلزائــر. وقــد ظهــر ســنة 
  م. 1927احلاج باستقالل اجلزائر يف مؤمتر عاملي انعقد يف بلجيكا سنة 

وهنـاك ، دما منعت فرنسا النجم من النشاط تأسـس حـزب الشـعب الـذي خطـط للثـورة ضـد الفرنسـينيوعن
 )أحزاب أخرى توفيقية مل تطالـب ِإالَّ باالسـتقالل الـداخلي أو دولـة متحـدة مـع فرنسـا. ولكـن (مجعيـة العلمـاء

ث الـروح القوميــة م بزعامــة عبـد احلميـد بــن بـاديس هـي الــيت كـان هلـا الفضــل يف بعـ1931الـيت تأسسـت سـنة 
وحتضـــري الشـــعب لغويـــا وفكريـــا واجتماعيـــا لالســـتقالل؛ إذ نافســـت اجلمعيـــة ، والـــروابط اإلســـالمية مـــع املشـــرق

وأحيـــت يف الشـــباب الـــروح الوطنيـــة واالعتـــزاز حبضـــارته العربيـــة ، مبدارســـها املدرســـة الفرنســـية يف الرتبيـــة والتعلـــيم
  اإلسالمية. 

ضــتها ــا و بــني احلــربني أيضــا؛ فلــم تكــد تنتهــي احلــرب العامليــة األوىل حــىت ظهــر  وكــذلك كــان لتــونس قياد
ومناديا برفـع احلمايـة عـن تـونس. وكـان الثعـاليب مـن ، عبد العزيز الثعاليب على املسرح مؤسسا احلزب الدستوري

وبقـي ، ولكـن السـلطات الفرنسـية نفتـه، وتـأثر مببـدأ تقريـر املصـري، خرجيي الزيتونة وممـن زار املشـرق عـدة مـرات
وكانــت رؤيــة بعضــهم يف ، وهــم جيــل جديــد مــن خرجيــي املدرســة الصــادقية واملــدارس الفرنســية، امليــدان ألتباعــه

فقــاموا يف الثالثينــات بتأســيس حــزب دســتوري جديــد وانتخبــوا ، النهضــة واإلصــالح ختتلــف عــن رؤيــة شــيخهم
  م.1956على رأسه احلبيب بورقيبة الذي قاد تونس إىل االستقالل سنة 

، قــد عرفــت تــونس باإلضــافة إىل ذلــك نشــاطا ملحوظــا يف األدب واملســرح والصــحافة واجلمعيــات املدنيــةو 
  ويكفي أن نشري هنا إىل اسم أيب القاسم الشايب الشاعر الرومانتيكي الرقيق. 

وســـرعان مـــا ، ويف اخلتـــام نقـــول: إن بلـــدان املغـــرب العـــريب قـــد عرفـــت يقظـــة منـــذ أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر
ضـــوي يف اجلزائـــر. وقـــد لعبـــت النخـــب ، اليقظـــة إىل تنظيمـــات يف املغـــرب وتـــونس وليبيـــا حتولـــت وإىل وعـــي 

مبـا يف ذلـك جمـال ، احملافظة والنخب اجلديدة دورا يف التنافس وإدخال ما أمسوه باإلصـالح يف خمتلـف اجملـاالت
دى آخــــرون بنبــــذ اخلرافــــات وحتريــــر ونــــا، والــــدعوة إىل تقليــــد اليابــــان، املــــرأة والتطلــــع إىل تعلــــم اللغــــات والعلــــوم

  األفكار. 
*************  

  .باحث ومؤرخ من اجلزائر) *
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  سبانيأسئلة في خطاب االستشراق اإل
  لقاء مع الباحث محمد عبد الواحد العسري 

  *أعد اللقاء: حممد بن عمر
  تمهيد:

ا االستشـراق اإلسـباين يف حـق ال ميكن بأي حال من األحوال التقليل من اجلهود الكبرية واملضنية الـيت بـذهل
ذه الثقافة تنظريا وحتقيقا ودراسة..    الثقافة العربية اإلسالمية. فقد كان هذا االستشراق رائدا يف التعريف 

وعلــى الــرغم مــن هــذه الريــادة فــإن عمــل االستشــراق شــابه كثــري مــن الثغــرات علــى مســتوى املعرفــة واملــنهج. 
املشاريع الثقافية االستشـراقية شـكلت البدايـة األوليـة يف طريـق التعريـف وهذا شيء طبيعي إذا علمنا أن أغلب 

  بالرتاث العريب اإلسالمي. 
وحـــىت نقـــرتب مـــن أهـــم األســـئلة الـــيت يطرحهـــا االستشـــراق اإلســـباين اتصـــلنا بفضـــيلة الـــدكتور عبـــد الواحـــد 

جامعة عبد املالك السعدي  -أستاذ مادة الفكر اإلسالمي املعاصر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-العسري 
  وأجنزنا معه هذا احلوار.  –اململكة املغربية 

  واألستاذ عبد الواحد العسري أجنز أطروحة جامعية يف موضوع:
  وستطبع قريبا. ، »اإلسالم يف أحباث االستشراق اإلسباين«
قيمــون هــذه : بذل االستشراق اإلسباني جهودا كبيــرة فــي حــق الثقافــة العربيــة اإلســالمية؛ كيــف ت1س

  الجهود؟
 علـى مـر تارخيـه مل يقصـر أبـدا صحيح أن االستشراق الذي يعنينا يف هذا احلوار؛ أي: االستشراق اإلسـباين

يف خدمــة الــرتاث العــريب و اإلســالمي؛ حبيــث ال ميكــن ألي أحــد أن ينكــر ذلــك أو جيحــده. ولكــن دعنــا أوَّال 
ذه اخلدمة ودواعيها ـا واملسـتفيد منهـا. لسـنا يف حاجـة إىل أن نؤكـد وعن املسـته، نتفاهم عما نقصده  دف 

بــأن أهــل هــذا الــرتاث مــن العــرب واملســلمني وثقــافتهم قــد اســتفادوا مجيعــا مــن اجلهــود الــيت بــذهلا  مــن جهتنــا
املستشـــرقون اإلســـبانيون يف هـــذا املضـــمار؛ مثلمـــا لســـنا يف حاجـــة إىل أن نســـتدل علـــى أن اســـتفادة اإلنســـانية 

مـن ميكنـه  ال تقل حبال عن استفادة أهل هذا الرتاث منها. وال نتصور يف هـذا الصـدد دمجعاء من نفس اجلهو 
أو أن ينكر تبعا لـذلك الـرتاث ، أن جيادل يف هذا األمر اليوم حىت من الغربيني األشد متحورا على ذاته وثقافته

ــذا احلــديث وال عامليتــه. غــري أننــا لرمبــا حباجــة إىل أن نؤكــد باملقابــل بــأن املستشــرقني مل يقصــدوا أبــدا ، املعــين 
ذا الرتاث خدمة الثقافة الـيت كانـت مـن وراء إنتاجـه بقـدر مـا اسـتجابت تلـك العنايـة إىل ضـرورات ، بعنايتهم 

  وحتميات تارخيية وثقافية متعددة وخمتلفة.
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ناهــا مبع-كانــت الثقافــة الــيت يصــدرون عنهــا ويســخرون أنفســهم خلــدمتها؛ أي الثقافــة الغربيــة ،  فمــن جهــة 
  يف حاجة إىل ما يف الرتاث العريب واإلسالمي من فنون وعلوم وآداب وصنائع اخل.. -الواسع بطبيعة احلال
ذا الرتاث قد اقتضته منهم ضـرورة تعـرفهم إىل ، ومن جهة ثانية فَِإنَُّه ال جيب أن ننسى أبدا بأن اهتمامهم 

م وحتديد هويتهم الغربية املتمثل ، أي إىل آخرها: الشرق، ها و املختلف عنهاوتأسيسها بالنظر إىل نقيض، ذا
ففكـــرة الـــذات أو األنـــا يف الفكـــر ، يف حالتنـــا هـــذه يف الـــرتاث العـــريب اإلســـالمي األندلســـي. وال غـــرو يف ذلـــك

أو -أي: لـــدى األوربيـــني–. وعنـــدهم »اآلخـــر«ال تقـــوم وال تكتســـب معناهـــا ِإالَّ يف مقابـــل مفهـــوم:  األورويب
بــل العكــس هــو الصــحيح. ناهيــك عــن أن مفهــوم ، ر األوريب بــأن اهلويــة ال توجــد الغرييــةعلــى األصــح يف الفكــ

 »األنــــا«ليكــــون موضــــوع ســــيطرة هــــذه ، »آخــــر«يقتضــــي يف ذاتــــه ضــــرورة وجــــود  يف الفكــــر األوريب »األنــــا«
  وهيمنتها عليه. 

األوروبيـــة  مهمـــا متيـــز عـــن غـــريه مـــن االستشـــراقات، وغـــين عـــن البيـــان بـــأن االستشـــراق الـــذي نتحـــدث عنـــه
فَِإنَُّه يصدر مثلهم عن هذا الفكر وتصوراته عـن األنـا واآلخـر. لـذلك ال جيـب أن يغيـب عنـا ، القطرية األخرى

كمـا ال ميكـن أن يفهـم مـن حيـث كونـه طلبـا ،  بأن أي استشراق ال ميكنه أن يبتعد أبدا عـن فكـرة أوروبـا، أبدا
  خارج إشكال اهلوية والغريية.  غربيا للشرق
هــي باألســاس ، ا بــأن اجلهــود الــيت بــذهلا االستشــراق اإلســباين يف خدمــة الــرتاث العــريب اإلســالمييتضــح إذ

 بـأن الثقافـة العربيـة اإلسـالمية -بطبيعـة احلـال -جهود خلدمة الذات الغربية اإلسبانية. من دون أن يعين ذلك 
ا قد متت وتتم بالعرض. ، مل تستفد من هذه اخلدمة   إذا ما علمنا بأ

قــع أن احلــديث عــن اجلهــود اجلبــارة الــيت بــذهلا االستشــراق اإلســباين يف خدمــة الــرتاث العــريب اإلســالمي والوا
معاجلــة تصــورات ذاك  مثلمــا يســتلزم كــذلك، يقتضــي منــا تنــاول هــذه اجلهــود علــى حــد لفــظ ســؤالك ومــؤداه

  االستشراق هلذه اجلهود. 
ا ا قد خصصت لنا يف هذا احلوارفإنه ال ميكن بالنظر إىل املساح، فأما اجلهود يف ذا أن  ة اليت نفرتض بأ

ا. أن حنيــل القــارئ الكــرمي، نقــف عليهــا كلهــا  »جــيمس طومــاس مــونرو«علــى كتــاب  وال كــذلك علــى أصــحا
 ,J.T. Monroeعـن اإلسـالم والعـرب واألحبـاث اإلسـبانية مـن القـرن السـادس عشـر إىل وقتنـا احلاضـر. 

Islam and the arabs in spanisch scholarship, Leiden, 1970. وعلـى كتـاب .
  عن املستشرقني اإلسبانيني يف القرن التاسع عشر. » منثناريس دي سريي«

Manzanares de cirre, Arabistas Espanaoles del siglo xix ،
Madrid,1972.  

ــا جهــود كثــرية وعديــدة وقد ، ميــة جــدافــإن ذلــك ال يعفينــا مــن كلمــة ولومبتســرة عــن هــذه اجلهــود. احلــق أ
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-1970لقــد نشــرت املطــابع اإلســبانية فيمــا بــني ، وأكثــر ممــا ميكــن أن حتصــى. تأمــل معــي هــذا الــرقم فقــط
باإلضـافة إىل ، املوضـوع املفضـل لالستشـراق اإلسـباين، مثـاين مائـة واثنـني وعشـرين كتابـا عـن األنـدلس 1990

اهتمـــام موغـــل يف  بـــالرتاث العـــريباهتمـــام االستشـــراق اإلســـباين ، آالف املقـــاالت. تأمـــل معـــي مســـألة أخـــرى
ليحتــــل بــــذلك مكانــــة الريــــادة بــــني ، التــــاريخ تضــــرب بداياتــــه األوىل جــــذورها يف القــــرن الثــــاين عشــــر املــــيالدي

كمـا أنـه مل يتوقـف أبـدا؛ حبيـث ِإنـَُّهلـم ينحصـر فيمـا بـني عصـر النهضـة واألزمنـة ،  االستشراقات األخـرى قاطبـة
ا ، ِإالَّ لكي ينبعث من جديد، احلديثة وليستمر إىل يومنا هذا وهي جهود متنوعة كذلك. توزعت يف انطالقا

وعلــى ترمجتهــا ودراســتها. ولعــل أبــرز مثــال ، األوىل علــى البحــث عــن املظــان األصــلية للــرتاث العــريب اإلســالمي
، مجـةملدرسة طليطلة للرت »ألفونسو العامل«هو تأسيس أحد ملوك إسبانية املشهور بـ يعطى عادة يف هذا الصدد

  ورعايته العلمية والسياسية هلا. 
أو على األقـل غـري مشـهورة متعلقـة بـأوىل الرتمجـات ، ونريد من جهتنا أن نثري االنتباه إىل مسألة غري معروفة

ا كانت حامسة يف تشكيل أوىل تصورات االستشـراق اإلسـباين ملوضـوعه، أو ببواكريها ، اليت نرى من جهتنا بأ
بطــــرس «بـــأول ترمجـــة للقـــرآن إىل الالتينيـــة الـــيت أجنزهـــا صـــحبة آخـــرين  ها. يتعلـــق األمـــرويف ثباثهـــا واســـتمراريت

أحــد اليهــود املتنصـــرين. ويتعلــق كــذلك برتمجتـــه جملادلــة عربيــة لإلســـالم و املســلمني معروفــة بـــني  »طوليطــانوس
  بعض املختصني برسالة عبد املسيح بن إسحاق الكندي. 

ال املستشرقون اإلسبانيون يتابعون خط سـري أسـالفهم؛ مـا زالـو يبحثـون ما ز ، وحلد الساعة اليت نتكلم فيها
عــن قطــع الــرتاث العـــريب اإلســالمي يف التــاريخ واآلداب والفقــه والفلســـفة والتصــوف والفلــك والطــب والبيطـــرة 

م واســـتثمارها يف نتاجـــ، ومـــا زالـــوا جيتهـــدون يف دراســـتها، ومـــا زالـــوا يعنـــون بتخرجيهـــا وحتقيقهـــا، والزراعـــة اخل ا
ـــم مل يكلـــوا أبـــدا عـــن تأســـيس كثـــري مـــن املؤسســـات العلميـــة مـــن معاهـــد ومـــدارس ، الثقافيـــة املختلفـــة. كمـــا أ

لتصـــريف اهتمـــامهم هـــذا وتـــدبري ، ومجعيـــات وهيـــآت وجمموعـــات حبـــث متخصصـــة، وكراســـي وشـــعب جامعيـــة
  شؤونه املختلفة. 

  األسباني؟: ما هي الخصوصية المنهجية والموضوعية التي تؤسس االستشراق 2س
يتميــــز االستشــــراق اإلســــباين عــــن االستشــــراقات األخــــرى بكثــــري مــــن املميــــزات الــــيت ختــــول احلــــديث عــــن 

فـإن هـذا االستشـراق مل يتخـذ ، خصوصياته الكثرية واملتنوعة و مشروعيته العلمية. لكن وعلى الرغم مـن ذلـك
اث والدراســات االستشــراقية الغربيــة ومل خيــرق أبــدا التقليــد املنهجــي الــذي ســاد يف األحبــ، لنفســه منهجــا خاصــا

ليشكل بذلك شرخا معرفيا يتـيح لنـا بالتـايل أن نـدعي بأنـه يؤسـس علـى خصوصـية منهجيـة مـا. وال ، األخرى
بـل العكـس هـو الصـحيح. فلقـد ، فاالستشراق اإلسباين مل يطمح أبدا يف إجناز مثل هـذا األمـر، غرو يف ذلك

مــن ، ومــا فتــئ حيــاول جاهــدا، لحــاق بالركــب األوريب يف هــذا املضــمارإىل ال، ســعى فيمــا بــني القــرنني املاضــيني
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وااللتـــزام بـــذلك التقليـــد املنهجـــي املـــذكور. وميكـــن أن ، مواكبـــة هـــذا الركـــب، بعـــدما حقـــق لنفســـه هـــذا اهلـــدف
لنؤكــــد مثلمــــا أكـــد بعــــض مــــن ســـبقنا إىل االهتمــــام باملنهجيــــة ، نـــذهب يف هــــذا املضـــمار إىل أبعــــد مــــن ذلـــك

بأن ما جيعل االستشراق استشراقا ليس هو طلبه للشرق وحبثه فيه ودراسته؛ بل هو املـنهج الـذي ، االستشراقية
  يتبعه يف إجناز ذلك. أو إن شئت قلت: املنهج الذي يتبعه يف إجياده لشرقه وشرقنته. 

مل  مل يفــرط أبــدا االستشــراق اإلســباين يف مقتضــيات املــنهج الغــريب املعتمــد يف شــرقنة أي استشــراق للشــرق.
تسوغ لديه متركـزه علـى ذاتـه ، يفرط فيما يثوي خلف هذا املنهج ويسنده من تصورات ومفاهيم للهوية والغريية
وال عـن آلياتـه وأدواتـه اإلجرائيـة ، ومتحوره حوهلا. كما أنه مل يتزحزح قيد أمنلة عن الثوابت املعرفية لذات املنهج

ا الشرق إىل دراساته ومعاجلاته.    اليت خيضع 
نضــرب لــذلك مــثال: فعنــدما يعتــرب االستشــراق اإلســباين الفكــر الفلســفي اإلســالمي األندلســي حلقــة مــن ول

حلقات تـاريخ الفكـر الغـريب العـام؛ أي: حلقـة الفلسـفة الوسـيطية املتفرعـة بوصـفها حمصـلة تـأثريات عـن الفكـر 
يســتند إىل مبـدأ حتميـة التطــور  فإنـه يصــدر يف احلقيقـة عـن نفـس التصــور الغـريب للتـاريخ الـذي، اليونـاين القـدمي

  الذي يستند إىل مبدأ حتمية التأثري و التأثر. ، ليسند بدوره تصوره لتاريخ األفكار، والتقدم
أن االستشـراق اإلسـباين مل يعتمـد أبـدا منهجـا مغـايرا للمـنهج الـذي اشـتغل ، واحملصل عندنا يف هذا الصدد

نــرى بــأن مــا يقــال وينشــر أحيانــا عــن تعــاطف املستشــرقني فإننــا ، بــه االستشــراق علــى موضــوعه. وبنــاءا عليــه
لتـــدعيم أطروحـــة تأسيســـهم الستشـــراقهم علـــى ، أو عـــن إنصـــافهم للشـــرق، اإلســـبانيني مـــع موضـــوعات حبـــثهم

  منهج مغاير للمنهج الذي يشتغل به بقية املستشرقينال يعدو كونه كالما متسرعا وجمانبا للصواب.
فـإن االستشـراق اإلسـباين يتميـز ، املسألة املتعلقة باملنهجيـة االستشـراقية وإذا جتاوزنا هذه، وإىل جانب ذلك

وختولـــه صـــفته العلميـــة  ، حـــديثا داال يف جمالـــه، جتعـــل مـــن الكـــالم عـــن خصوصـــياته، يف الواقـــع مبميـــزات عديـــدة
  كذلك.

الـيت فاألفضل أن نعرج على األساسية منها. أي تلك ، وإذا كان علينا أن نتكلم عن بعض هذه اخلصائص
ــا بــالنظر إىل عوامــل تارخييــة ، تتعلــق يف نظرنــا بــاختالف عالقــة هــذا االستشــراق مبوضــوعه الــيت ختتلــف يف ذا

ا لـــه. يتعلـــق األمـــر يف نظرنـــا بـــاملكون اإلســـالمي ، عـــن عالقـــات االستشـــراقات األخـــرى بـــه، متعـــددة وتصـــورا
  اثه ودراساته املفضلة واملبجلة. لتاريخ الذات اإلسبانية وهويتها الذي جعل منه استشراقنا جمال أحب

لقــــد اهــــتم االستشــــراق اإلســــباين بــــالفكر اإلســــالمي األندلســــي بوصــــفه جــــزءا ال يتجــــزأ مــــن تــــاريخ الفكــــر 
اإلســـباين وحلظـــة مـــن حلظـــات توهجـــه العـــام. لــــذلك وجـــدنا جـــل رواد هـــذا االستشـــراق يف مرحلتـــه املعاصــــرة 

وابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن ، مــن أمثــال: ابــن رشــد يقــدمون ألنفســهم وجلمهــورهم خمتلــف أعــالم هــذا الفكــر
مفكــرين إســبانيني «ومــن بعــدهم مجيعــا: ابــن العــريب املرســي بوصــفهم ، ومــن قــبلهم: ابــن مســرة القــرطيب، حــزم
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  . »ولكنهم مسلمون
. »إســبانيا وإســالميا يف نفــس الوقــت«كمـا وجــدناهم يتمثلــون النتــاج الفكــري هلــؤالء وميثلونـه لوصــفه نتاجــا 

، حول أولئك املستشرقون هؤالء األعالم وتراثهم الفكري إىل مثـرة مـن مثـرات الـذات اإلسـبانية وهويتهـاوبذلك 
  وإىل مكون من مكونات كل من هذه اهلوية وتلك الذات يف نفس الوقت. 

كمـــا جعلـــوا مـــنهم مـــن جهـــة ثانيـــة مكونـــا مـــن مكونـــات نقـــيض هـــذه الذاتيـــة؛ أي: مـــن غرييتهـــا اإلســـالمية 
املعتـــرب بــدوره عنــد نفــس املستشــرقني مقومــا أساســا مـــن ، ثوتــة يف اخــتالفهم عــن املعتقــد النصــراينالكامنــة واملب

  مقومات اهلوية اإلسبانية. 
 Jose »خوســــي أورتيغـــا أي غاســــيت«مل خيتلـــف فيلســــوف إســـبانيا الكبـــري ، ويف نفـــس هـــذا الصــــدد

Ortega Y Gasset ي باألنـدلس مـن إشـكال عن أصـدقائه املستشـرقني يف تقـدير موقـع الفكـر اإلسـالم
  اهلوية والغريية يف تاريخ إسبانية. 

 Emilio Garcia »إمييليـو جارســيا غوميـث«ففـي معــرض تقدميـه لرتمجــة طــوق احلمامـة الــيت أجنزهــا 

Gomez ،بـني  »إسـباين«مصـرا علـى وضـع مفـردة: ، إسـبانيا-ابـن حـزم عربيـا جعل من مؤلف هذا الكتاب
ــا «، وال حــىت بالــدم والقرابــة، اإلســبانية ال تكتســب فقــط باالزديــاد ومعلــال ذلــك بــأن اهلويــة، مــزدوجتني ولكو

  . »ماهية تارخيية صرفة
. فلقـد »آخـرا تـام الغرييـة«للمستشـرقني اإلسـبانيني  لذلك مل يشكل الفكر اإلسـالمي األندلسـي أو أعالمـه

الفكـــر الغـــريب  متخـــض كـــل مـــن ذلـــك الفكـــر وأعالمـــه عنـــد هـــؤالء املستشـــرقني عـــن حلقـــة مـــن حلقـــات تـــاريخ
  مسامهني بدورهم يف تكوينها وإنتاجها. ، بإسبانية

ذاتــا إســبانية «فــإن ذات الفكــر وأصـحابه مل يشــكال بالنسـبة لــنفس املستشـرقني ، غـري أنــه وبـالرغم مــن ذلـك
الــيت أخصــبها مبعاجلــة ، . ويف ذلــك تكمــن يف الواقــع إحــدى خصوصــيات االستشــراق اإلســباين»مكتملــة اهلويــة

بــــآلييت االســــتيعاب واإلحلــــاق. اســــتيعاب  -إلضــــافة إىل آليــــات استشــــراقية أخــــرى بطبيعــــة احلــــالبا-موضــــوعه 
  وإحلاق الذات باملوضوع. ، املوضوع يف الذات

: االستشــراق والموضــوعية. مــن المــألوف والمعتــاد أن يــتهم االستشــراق بالذاتيــة والســقوط فــي 3س
  اإلسباني؟  األحكام المسبقة. هل ينطبق هذا الحكم على االستشراق

سـواء أكـان إسـبانيا أو غـري ، ال نستسيغ من جهتنا طرح مسـألة املوضـوعية عنـدما نتحـدث عـن االستشـراق
إســـباين. وال نـــرى كـــذلك أمهيـــة طـــرح مثـــل هـــذه الســـؤال يف مثـــل هـــذا اجملـــال. ال أحيلـــك هنـــا علـــى إشـــكال 

قصـدي أن أقـول بأنـه إذا مـا جتاوزنـا النظـر  أبـدا. وإمنـا أو حىت يف العلوم البحتـة، املوضوعية يف العلوم اإلنسانية
إىل االستشراق من زاوية تعريفه املعجمي؛ أي مـن حيـث كونـه طلبـا غربيـا لعلـوم الشـرق وآدابـه ولغاتـه وثقافاتـه 



  182

 فَِإنـَّهُ ، لننظر إليه من حيث كونه منهجا غربيا يعتمده املستشرقون ويقتصرون عليه يف إجنازهم هلـذا الطلـب، اخل
  أو مدى سقوطهم يف الذاتية. ، أنه ليس هنالك ما يدعو إىل طرح مدى التزام هؤالء باملوضوعيةسيتضح لنا ب

علــى الــرغم مــن تعنتــه يف  أن نؤكــد بأنــه قــد بــات مــن املســلم بــه بــأن االستشــراق، ويكفــي يف هــذا الصــدد
ة الشـرق. بـذلك فهـو فإنـه ال يعمـل يف احلقيقـة ِإالَّ علـى شـرقن، االدعاء بأنه يعكـس يف دراسـاته حقيقـة الشـرق

  شرقا ال يسمح منهجه بإنتاج غريه.  أو باألحرى، ينتج حقيقة يريدها هلذا الشرق
أو انصــرافه عنهــا إىل مــا نقــرأه  ولعلــك تــومئ يف ســؤالك عــن مــدى التــزام االستشــراق اإلســباين باملوضــوعية

م أحيانا لبعض العرب الذين تناولوا املستشرقني اإلسبانيني يف ضوء ما تصوروه  بأنه يشكل ميول هؤالء ورغبا
وذاك متعصــــب ضــــد اإلســــالم أو شــــيطان ، جتــــاه اإلســــالم وثقافتــــه وأهلــــه؛ فهــــذا منصــــف لإلســــالم أو مــــالك

، M. AsinPalacios»مبجيــل أســني بالثيــوس«عنــدهم. وغالبــا مــا ميثلــون علــى الصــنف األول منهمــا 
مثاال على ثانيهما. يف حـني  F. Javier Y Simonet »فرنسيسكو خافيري إي سيمونيت«ويقدومون 

يف ذاك امليـل أو هـذه الرغبـة لكونـه يتعـدامها. مث إن مـا تصـوره هـؤالء  أنه ال ميكـن أن خنتـزل الفعـل االستشـراقي
ال يرجع فقط إىل عدم متكنهم من النظر إىل االستشراق بوصـفه معرفـة غربيـة خمصصـة  عن املنصف واملتعصب

تتعداها؛ بل يؤول يف نظرنـا إىل قصـور بـني يف الوقـوف علـى جممـوع مـا  تتجاوز ميول املستشرقني و ، عن الشرق
أن كثــريا مــن األحكــام الــيت تصــاغ يف هــذا  كتبــه هــذا املستشــرق أو ذاك يف اإلســالم واملســلمني. ونعــين بــذلك

ا قد استنتجوها من قراءات جزئية ومتسرعة.  الصدد ا عن أن أصحا   تعرب بذا
******************  

 .أكادميي من األردنناقد و *) 
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  عالم منسي
  مسلم بن أبي مسلم الجرمي

  *إحسان عباس
فلـــم ، بعـــامل قـــدير أغفلتـــه كتـــب الـــرتاجم والببليوغرافيـــا -قـــدر املســـتطاع-يهـــدف هـــذا البحـــث إىل التعريـــف 

ـا مل تعـن بسـريته وأحـداث حياتـه، ومل تعـرف اسـم أبيـه، تذكره ومل تعرف تاريخ ميالده ووفاتـه إن ذكرتـه ، بـل إ
. وإمنا أشارت إليه بعض كتب »كشف الظنون«وال حاجي خليفه يف ، »الفهرست«فلم يذكره ابن الندمي يف 

ومل تتحــدث عــن طبيعــة علمــه وال عــددت مؤلفاتــه بأمسائهــا. ، اجلغرافيــا والتــاريخ دون التوقــف عنــد نشــأته وأيــن
ا نسـتطيع أن حنـدد املوضـوعات فإننـ» اعـرف عـدوك«لكنا إذا قلنـا: إنـه كـان يعمـل يف التـأليف حسـب قاعـدة 

  اليت كان يزاول الكتابة فيها حتديدا دقيقا. 
ـــبالد الشـــام واجلزيـــرة ـــائج معينـــة متخضـــت عنهـــا الفتوحـــات اإلســـالمية ل فقـــد ، وتتصـــل قصـــة هـــذا العـــامل بنت

 وذلـك مـا، أوجدت تلك الفتوح نظاما دفاعيا وهجوميا على مناطق احلـدود بـني الـبالد املفتوحـة ومنطقـة الـروم
ـــ فكانــت الثغــور أو املــدن احلدوديــة واحلصــون بــني العــرب والــروم هــي الــيت حفــزت مهــة هــذا ». الثغــور«عــرف ب

، ونظـم وإدارة، العامل إىل وضع مؤلفات تتحدث عن كل ما يتصل بالروم مـن جغرافيـا وتـاريخ وغـارات متبادلـة
وم مــن دول قــد تكــون حليفــة ومــا جيــاور بــالد الــر ، وتوزيــع الســكان، والتوقــف عنــد نظــام اجلــيش بشــكل خــاص

هلــم أو معاديــة. والبــد لتلــك املؤلفــات أن تعــىن بــأحوال الثغــور نفســها ومــا جيــري فيهــا مــن إعــادة بنــاء وتــرميم 
  وأي الناس من املتطوعة وغريهم من اجلند النظامي حيتل تلك الثغور. ، وحتصني

ـــا يف وظلـــت مســـرحا ،  الدولـــة العباســـيةوقـــد نشـــأت الثغـــور منـــذ أوائـــل الدولـــة األمويـــة واســـتمرت العنايـــة 
ا حىت أيام سيف الدولة. وأهم تلك الثغور الشامية هي املصيصة وأذنه واهلارونيـة  لألعمال احلربية وما يتصل 
وطرسوس وعني زربة والكنيسة السوداء. وكلها كانـت موضـع عنايـة الدولـة اإلسـالمية ِإالَّ أن طرسـوس أخـذت 

والســـور ، وكـــان هلـــا ســـوران، ولـــة القســـط األوفـــر. فقـــد أعيـــد بناؤهـــا وحتصـــينهامـــن اهتمـــام املـــؤلفني وعنايـــة الد
الــداخلي منهمــا تعلــوه مثانيــة آالف شــرافة يرتتــب فيهــا الرمــاة ويف ذلــك الســور نفســه مائــة بــرج ألنــواع اجملــانيق 

 وخصصت هلا أراض ومسقفات كثرية ومـع الـزمن أصـبحت أهـم مركـز، وأحلق باملدينة عدة حصون، والعراوات
وأصبح مسجدها اجلامع من أهم مراكز العبادة والعلم يف األمصار ، للنفري إىل احلرب بني سائر الثغور الشامية

أو مسـقفات مـن فنـادق ودور ، اإلسالمية. وكان الرؤساء واألمراء يقفون عليها ضياعا ذوات زراعات وغـالت
  . )1(ومحامات وخانات

فـــألف كتبـــا ليســـت تعـــىن بوصـــف الثغـــور وأحواهلـــا ، وجهـــودهإىل هـــذا امليـــدان وجـــه مســـلم اجلرمـــي اهتمامـــه 
ــــا مــــن شــــؤون؛ فــــاهتم ، مباشــــرة وإمنــــا تغلغــــل يف مــــا وراء الثغــــور مــــن بــــالد الدولــــة البيزنطيــــة وكــــل مــــا يتصــــل 
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علـى » املسـالك واملمالـك«بالتقسيمات اإلدارية والنظام العسـكري. وقـد اعتمـد ابـن خردذابـة صـاحب كتـاب 
وهـذا يعـين أن ابـن خردذابـة كـان ينتقـي مـن ، ذ عنه نقوال كثرية تالئـم كتابـه اجلغـرايفبعض مؤلفات اجلرمي وأخ

  ويتجاوز عن نصوص أخرى ال تدخل يف هذا العلم. ، النصوص ما يالئم موضوع كتابه
 )2(وذكــر أن مســلم بــن أيب مســلم اجلرمــي «ويبــدو أن ابــن خردذابــة كــان أحيانــا ينقــل بالواســطة إذ يقــول: 

، وهــو بلــد القســطنطينية، الــروم الــيت يوليهــا امللــك عمالــه أربعــة عشــر عمــال أوهلــا عمــل طــافال قــال: إن أعمــال
وطـــول ، ومـــن املغـــرب الســـور املبـــين علـــى حبـــر اخلـــزر إىل حبـــر الشـــام، وحـــّده مـــن املشـــرق اخللـــيج إىل حبـــر الشـــام

، مـن املشـرق الســوروحـّده  )Thraceمسـريته أربعـة أيـام. والعمـل الثـاين خلـف هـذا العمــل هـو عمـل تراقيـة (
ودون اخللــيج «مث يقــول:  وحيــدده كمــا حيــدد العمــل الســابق، )Macedoniaومــن اجلنــوب عمــل مقدونيــة (

وعمــل األفطــى مــا يف تفســريه: ، وفيــه مخســة حصــون )Aphlagoniaأحــد عشــر عمــل: عمــل أفالغونيــة (
وعمــل األبســيق ، رابوهــي اليــوم خــ )Nicomediaوفيــه ثالثــة حصــون ومدينــة نيقوميــديا (، األذن والعــني

ويف البحـرية ، وهلـا حبـرية عذبـة تكـون اثـين عشـر مـيال طـوال، وهلـا عشـرة حصـون )Nicaeaوفيه مدينة نيقية (
  [ويستمر يف عد سائر األعمال].  )3(»ثالثة أجبل

وقد أوردنا بعض هذا النص ليكون مثاال على ما كـان يعـىن بـه اجلرمـي مـن تفاصـيل. وأقـول: هـذه األعمـال 
  .»بنودا«أو  »تبمات« اجلرمي من املؤلفني تسمى عند غري

و أعتقد أن ابن خردذابة ينقل يف مواضع كثرية عن اجلرمي. ولكن أكثـر مـا ينقلـه يتناسـب وموضـوع كتـاب 
  ابن خردذابة؛ أي: املعلومات اجلغرافية. 

حـديثا آخـر عـن ؛ أي: أنـه يبـدأ )4(فبعد أن ينتهي من بعض التقسيمات اإلدارية يتحدث عـن بطارقـة الـروم
نظام قادة اجليش. وأعلى قادته هم البطارقـة وعـددهم اثنـا عشـر بطريقـا ال يزيـدون وال ينقصـون. والبطريـق هـو 

مث يستطرد لتفصيل احلديث عن القسـطنطينية عاصـمة الـروم. مث يعـود إىل الرتـب العسـكرية ، قائد عشرة آالف
الطرمـاخ رئـيس مخسـة آالف ومـع كـل طرمـاخ مخسـة و ، بعد البطارقة. ودون كل بطريق طرماخان (مثـىن طرمـاخ

ودون كـــل طرخبـــار مخســـة قمامســـة (مجـــع قـــومس وكـــل قـــومس يـــوىل علـــى ، )طرخبـــارات (والطرخبـــار يـــرأس ألفـــا
وهـذه املعلومـات قـد ، يف موضـع آخـر بأنـه العـامل بشـؤون الـروم ). ولذلك يصف ابـن خردذابـة (اجلرمـي)مائتني

ا. ، وأنه كان يعرف اللغة اليونانية، د الروميستنتج منها أن اجلرمي تغلغل يف بال   ويستطيع التحدث 
واملهم لديه يف هذا اجلانـب تقـدمي املعلومـات الواضـحة ، وهذا اجلانب من حديث اجلرمي ميثل عاملا جغرافيا

عن الطـرق واملسـافات. غـري أن جممـوع معـارف اجلرمـي عـن الـروم ال تتوقـف عنـد هـذا اجلانـب وإمنـا تتعـداه إىل 
  وانب أخرى. ج

وال ريب يف أن اجلرمي حني تغلغل يف بالد الروم وسـجل معلومـات دقيقـة أو قـرأ بعـض املصـادر الـيت تفيـده 
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ورمبـا  ، يف هذا اجملال قد أصبح معروفا لدى فئة غري قليلة من الروم. و ال ريب أنه أثار حولـه عاصفة من الريبـة
سـنة  ةمأسـورا مـدة غـري قصـرية؛ إذ كـان أسـره قبـل صـائف وبقـي، كانت هذه الريبة هي الـيت أدت بـه إىل األسـر

ويف املوعـد ، . وبعد هذه الصائفة اتفق الروم والعرب على نظام لتبادل األسرى وهو نظام املنـاداة188/804
ـر الالمـس ومل يـتح ، 189/805وكـان أول فـداء سـنة ، احملدد جيتمع فيه آالف من الفريقني يف موضع عند 

وكــان رئــيس املنــاداة علــى اجلانــب ، وبقــي يف األســر حــىت حــل موعــد الفــداء الثالــث، احهللجرمــي أن يطلــق ســر 
وعـدد مـن فـودي مـن ، 231/846وقد جرت املنـاداة الثالثـة يف خالفـة الواثـق عـام ، العريب هو خاقان الرتكي

فيــه مــن ذكــر وأنثــى. وقيــل: كــان العــدد أقــل مــن ذلــك؛ قــال املســعودي: و  )4362املســلمني يف عشــرة أيــام (
ولـه مصنفات يف أخبـار ، وكان ذا حمل يف الثغور ومعرفة بأهل الروم وأرضها، خرج مسلم بن أيب مسلم اجلرمي

ومــن ، وأوقــات الغــزو إليهــا والغــارات عليهــا، وبالدهــم وطرقهــا ومســالكها، الــروم وملــوكهم وذوي املراتــب مــنهم
  جاورهم من املمالك من برجان وبرغر والصقالبة واخلزر. 

وكـان القاضـي ، تم مناداة اجلرمي بسهولة؛ إذ كان مع خاقان صديق ألمحد بن أيب داود قاضي القضـاةومل ت
وهــي التعليمــات الــيت قررهــا املــأمون وظلــت ســارية ، يشــرتط علــى كــل أســري أن يصــرح خبلــق القــرآن ونفــي الرؤيــة

وهـذا يـدل ، آن ونفـي الرؤيـةورفـض اجلرمـي أن يقـول خبلـق القـر ، املفعول يف مـن جـاء بعـده حـىت أبطلهـا املتوكـل
ولعـل ختلصـه إمنـا مت  )5(على أَنَُّه كان سنيا يأىب االنتساب إىل املعتزلة. فنالته كما يقول املسـعودي حمنـة ومهانـة 

وخدمتها. وإن الـرتدد يف إطـالق سـراح اجلرمـي ميثـل ، بعد أن تذكر املسؤولون دوره يف اجلهاد وإخالصه للدولة
وده. ولعل املتعصبني لـذلك املعتقـد لـو تـذكروا أن مـا يريدونـه مـن قـول خبلـق القـرآن سبة لتنكر الدولة لكل جه

وهـم الـذين أعلنـوا انتمـاءهم إىل حريـة التفكـري وحريـة ، ليس ركنا صرحيا من أركان اإلسالم لكانوا أرحب صدرا
  اإلرادة. 

كســري   »الســري«كثــر مــؤلفي بــل إن أ، ومل يكــن اجلرمــي وحيــدا يف اهتمامــه باجلبهــة الروميــة ودراســة معاملهــا
وسري الثغور لعثمان الطرسوسي وغريمها احتوت مادة مهمة عن الثغور تستحق دراسة مستقلة. وكان ، الفزاري

  ميزة اجلرمي على هؤالء وغريهم أَنَُّه ختصص يف كشف أحوال الروم وأمعن يف هذه الناحية. 
*****************  

  الهوامش
 .ردنأستاذ جامعي وباحث من األ*)   

  .ط. بريوت »69«ابن حوقل: صورة األرض  )1
 .)(حتقيق دي خويه 105ابن خردذابة: املسالك واملمالك:  )2

 .وما بعدها 105 ،املصدر السابق نفسه )3
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 .وما بعدها 109ابن خردذابة:  )4

 . )بعدها (تصوير بريوت 191املسعودي: التنبيه واإلشراف:  )5
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  »سفيرة المشرق«
  *إعداد: شتيفان فيلد

  يل الشيخترمجة: خل
فجعــت األوســاط العلميــة يف العــاملني اإلســالمي والغــريب بوفــاة املستشــرقة األملانيــة الكبــرية أنــا مــاري شــيمل 

Annemarie Schimmel أمضـــتها يف التـــأليف والـــدرس والبحـــث. وقـــد ، عـــن اثنتـــني ومثـــانني ســـنة
لكم والكيف. فقد كان ظاهرة استثنائية يف حقل الدراسات اإلسالمية على مستويي ا -حبق–شكلت شيمل 

فضـال ، غطـى جمـاالت متعـددة يف احلضـارة اإلسـالمية، غزيرا ومتنوعا، وترمجة، وتأليفا، نشاطها التأليفي إبداعا
ــا تتســم بــه مــن روح مسحــة حتــرص علــى تقــدمي اإلســالم إىل القــارئ الغــريب تقــدميا ميــزج بــني ، عمــا ظلــت كتابا

  بعيدا عن أي لون من ألوان التعصب و األحكام املعدة سلفا.  ،األبعاد العلمية الدقيقة والفهم الوجداين
ا ونتاجها العلمي »التسامح«تقدم  ، أعدها األستاذ الدكتور شتيفان فيلـد، فيما يلي نبذه موجزة عن حيا

  مدير معهد الدراسات الشرقية جبامعة بون بأملانيا. 
  اآلخر: -1

وكـــان والـــدها يعمـــل موظفـــا يف ، Erfurtيف  1922ولـــدت أنـــا مـــاري شـــيمل يف الســـابع مـــن آذار عـــام 
ا مــع بدايــة ، الربيــد. نشــأت أنــا مــاري وترعرعــت يف حقبــة حرجــة مــن تــاريخ أملانيــا احلديثــة فقــد تزامنــت نشــأ

ولكنهـا يف هـذه األجـواء اململـوءة بالشـعارات العرقيـة الـيت كانـت ، إىل احلكـم )قدوم االشـرتاكية القوميـة (النازيـة
؛ بـدأت أنـا مـاري شـيمل بتلقـي دروس خاصـة »أن يكون املـرء أملانيـا«وتعلي من أمهية ، »العرق اآلري«متجد 

  وأقلعت يف اجتاه عامل اللغات السامية. ترى أكانت تعي يومها أي عامل متطرف غادرت؟ ، يف العربية
ا حيلمون آنذاك  فـإن شـيمل آثـرت ، »لفـوهرر األملـاين«وا» الرايـة األملانيـة«و» بالعرق األملاين«وإذا كان أترا

ـــرب خـــارج ، أن تفـــر إىل عـــامل غريـــب لـــه لغتـــه وكتابتـــه ولـــه ثقافتـــه ودينـــه؛ إنـــه: اإلســـالم. ولكـــن أنـــا مـــاري مل 
قـــــــدمت امتحـــــــان الثانويـــــــة علـــــــى حنـــــــو مبكـــــــر ، التـــــــاريخ. فهـــــــذه التلميـــــــذة الشـــــــابة املوهوبـــــــة بـــــــتعلم اللغـــــــات

Fruehabitur بإشــــراف عـــاملني مهــــا وتــــدرس العلــــوم اإلســــالمية ، لتلتحـــق جبامعــــة بــــرلنيRichard 

Hartmann ،Heinrich Schaeder وتــاريخ الفـــن اإلســـالمي علــى .Ernst Kuehnel ،
   .Annemarie Von Gabainوالدراسات الرتكية على 

وهي يف سن التاسعة عشرة من عمرها. وقـد ألقـت النازيـة إضـافة إىل ، حصلت شيمل على درجة الدكتوراه
كمــا توجــب عليهــا وهــي يف الســابعة ،  ا أن تعمــل يف املصــانع علــى حنــو إجبــارياحلــرب بظالهلــا؛ إذ كــان عليهــ

عشـــرة مـــن عمرهـــا أن متضـــي نصـــف ســـنة كخدمـــة إجباريـــة. ومنـــذ هـــذه اآلونـــة بـــدأ اإلســـالم وحضـــارته ميـــثالن 
ــا فأتقنــت العربيــة والفارســية  لشــيمل طريــق حيــاة. وقــد بــدأت تــتعلم اللغــات بالســرعة الــيت يقــرأ املــرء الروايــات 
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  والرتكية. 
ــت شــيمل دراســتها و 1941توجــب علــى شــيمل كــالكثري مــن زمالئهــا أن تعمــل بــني عــامي ، بعــد أن أ

يف وزارة اخلارجية األملانية كمساعدة يف قسم الرتمجة. وقد كانت بعض دوائر اخلارجية األملانية الواقعـة  1945
ة لآليــات القرآنيــة لتجــيء، ألدولــف هتلــر» كفــاحي«يف شــارع فــيلهلم مشــغولة برتمجــة كتــاب  ، ترمجــة متشــا

وليـــتم توزيـــع تلـــك الرتمجـــة أثنـــاء موســـم احلـــج بغيـــة اســـتخدامها يف التحـــريض ضـــد االســـتعمار اإلجنليـــزي. وقـــد 
  توجب على شيمل أن تكون جزءا من هذا املشروع األمحق. 

روحتهـا ملـا أي قبل سقوط الرايخ الثالث بعدة أسابيع قدمت شيمل أط، 1945ويف األول من نيسان عام 
وكان عنوان تلـك األطروحـة: ، مستغلة توقف القصف على املدينة، Habiliationبعد األستاذية للجامعة 

  ». بنية الطبقة العسكرية يف احلقبة اململوكية املتأخرة«
اية احلرب ذهبت إىل زاكسن وهناك بقيـت عـدة أشـهر عنـد السـلطات العسـكرية األمريكيـة. وبعـد ، وبعد 

وكـان عمرهـا يـوم ذاك ، ها اجتهت إىل جامعة ماربورغ لتستكمل إجـراءات أطروحتهـا املشـار إليهـاإطالق سراح
  ثالثة وعشرين عاما. 

ــا لإلجنليزيــة والفرنســية  أتقنــت شــيمل العربيــة والفارســية والرتكيــة و الالتينيــة واليونانيــة وكانــت إضــافة إىل إتقا
  حدث باهلولندية والسويدية والدينماركية والتشيكية. واإليطالية واألسبانية تستطيع أن تقرأ أو أن تت

حصــلت شــيمل مــرة أخــرى علــى الــدكتوراه يف تــاريخ األديــان مــن كليــة الالهــوت جبامعــة مــاربورغ بإشــراف 
دراســـات عــــن مصـــطلح احلـــب الصــــويف يف «وكانــــت بعنـــوان: ، Friedrich Heilerفريـــدريش هـــايلر 

  ». التصوف اإلسالمي املبكر
ــا األكادمييــة واجهتهــا عراقيــل ومصــاعبوعنــدما بــدأت شــي وميكــن القــول: إن مثــة مالمــح ، مل يف بنــاء حيا

  تصبغ أبعاد تلك احلياة العلمية:
ــــا العلميــــة  -  جيــــئ اهتمامهــــا بالتــــدين مبثابــــة رد علــــى االيــــديولوجيا النازيــــة. لــــذا ربطــــت شــــيمل اهتماما

  ا متيزت به النازية من قسوة وعنف.وبتحليل العالقة بني اهللا واإلنسان جوابا على م، بالتصوف
الــذي يشــاركها فيــه الكثــري مــن  )يبــني هــذا االهتمــام كــذلك ســوء ظنهــا باملشــروع السياســي (لنظــام هتلــر -

ولكنــــه دمــــر مســــتوى العمليــــة السياســــية علــــى ، هــــذا املشــــروع الــــذي مل يفســــد السياســــة وحــــدها، معاصــــريها
  اإلطالق. 

ســواء ، ومــع األعــداء، ألملانيــة املــدمرة يومهــا يف التصــاحل مــع اآلخــرنشــوء الرغبــة العميقــة مــن اجلامعــات ا -
ـا، أكانوا حقيقيني أم متومهني هـؤالء الشـباب الـذين كـانوا ، .. وقد كانت شيمل يومها أصـغر بكثـري مـن طال

واحتقــارهم ، وتنــادي بــالتخلص مــن األجانــب وطــردهم، يـرددون شــعارات تــرى أن احلــق يف احليــاة هلــم وحـدهم
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  تهم. وكراهي
تفــــتح مواهــــب علميــــة  Adenauerلقــــد شــــهدت املرحلــــة األوىل مــــن حقبــــة املستشــــار األملــــاين أدينــــاور 

جملموعـة مــن النســاء يف اجلامعــات األملانيــة. وقــد كــان مـن املمكــن آنــذاك أن متــنح املــرأة اللقــب العلمــي دون أن 
  يكون هلا احلق يف احلصول على الوظيفة. 

، وحصلت على لقب أسـتاذة خـارج اهليئـة، ت الشرقية يف أنقرة واستانبولاجتهت شيمل إىل عامل املخطوطا
  يف جامعة أنقرة.  )ولكن األستاذية الفعلية لشيمل كانت يف كلية اإلهليات (االسالمية

عينــــت شــــيمل أســــتاذة لتــــاريخ األديــــان. وكانــــت تــــدّرس باللغــــة الرتكيــــة ظــــاهرة األديــــان  1954ففــــي عــــام 
م. وقــد كــان عــدد أعضــاء هيئــة التــدريس مــن النســاء يف جامعــة أنقــرة ويف غريهــا مــن وتوارخيهــا باســتثناء اإلســال

ـــة أكثـــر مـــن عـــدد أعضـــاء هيئـــة التـــدريس مـــن النســـاء يف جامعـــة بـــون يف  اجلامعـــات يف الشـــرق يف تلـــك اآلون
مـيش املـرأة أو  التسعينات. وقـد دأبـت شـيمل أن تشـري إىل ذلـك بوضـوح وخباصـة عنـدما يكثـر احلـديث عـن 

قـد مت عـن  -وهـذه إحـدى املفارقـات-ادها يف البلدان اإلسالمية. وهكذا فإن حتقيق شيمل ألستاذيتها اضطه
  طريق تركي. 

ا إىل تركيا فقـد كـان اإلستشـراق األملـاين ، وإقامتها هناك مدة مخـس سـنوات، لقد كانت شيمل رائدة بذها
 )1930-1836رق تيــودور نولدكــه (ضــعيف الصــلة بــالواقع. فاملستشــ، حــىت تلــك اآلونــة فيلولــوجي الطــابع

ـــا مل يتجـــاوز فيينــا يف رحالتـــه جتـــاه الشــرق. ولـــذا فـــإن ذهـــاب  وهــو فيلولـــوجي متميـــز يف اللغــات الشـــرقية وآدا
وانــدماجها يف ثقافتــه كــان اســتثناء ولــيس القاعــدة. ففــي تركيــا مل تــتعلم شــيمل الرتكيــة لتقــرأ ، شــيمل إىل الشــرق

ا ، ا   لغة أم. بل غدت الرتكية هلا كأ
تؤســـس مـــع فريـــدريش هـــايلر املـــؤمتر  1960وهنـــاك بـــدأت عـــام ، إىل مـــاربوغ 1959رجعـــت شـــيمل عـــام 

حصـلت علـى وظيفـة علميـة يف معهـد اللغـات الشـرقية جبامعـة بـون.  1961العاملي ملؤرخي األديان. ويف عام 
لت علـــى ذلـــك حلصـــ، لـــو كنـــت رجـــال«وقـــد قيـــل هلـــا: ، ولكنهـــا مل تســـتطع احلصـــول علـــى كرســـي األســـتاذية

  ». الكرسي
ـا كـان   - إن سوء ظن املؤسسة االستشراقية األملانية باملستشرقني الذين أتقنوا اللغات الشـرقية حـد الـتكلم 
ويف الســـتينيات وصـــف املستشـــرقون ». إن مـــن ميـــارس االستشـــراق يغـــدو شـــرقيا«وقـــد شـــاعت مقولـــة: ، كبـــريا

   القادرون على احلديث باللغات الشرقية بالببغاوات.
بوصـفها ، مـن شـعر وتصـوف وفنـون، سوء ظن املؤسسة االستشراقية باالهتمـام امللتـزم بالثقافـة اإلسـالمية -

  اهتمامات عاطفية. 
  ومن الثابت أن أقواال وخترصات كهذه ظلت تالحق شيمل طيلة عمرها.
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 -indo أستاذة للثقافة اهلندية اإلسالمية 1970انتقلت شيمل إىل هارفرد وغدت منذ  1967يف سنة 

muslim culture. ا عـن األبعـاد الصـوفية لإلسـالم إضـافة إىل اهتمامهـا ، ويف تلك اآلونة كتبت دراسا
وحممــد ، واحلــالج، وجــالل الــدين الرومــي، بشخصــيات كــربى يف عــامل التصــوف مــن أمثــال: حــافظ الشــريازي

  إقبال من العامل اإلسالمي املعاصر. 
ا علـى ترمجـة نصـوص صـوفية ، تهـا اللغويـة الدقيقـة باملصـادروقد تبدت أمهية دراسات شـيمل يف معرف وقـدر

وإىل اإلجنليزيـة ، وأخـرى شـعرية مـن العربيـة والفارسـية والرتكيـة واألوردو والباتشـو والسـندي إىل األملانيـة، غامضة
  بعد ذلك. 

ـا أبعـادا جديـدة ـا مزيـدا ، وقد اكتسب التصوف والشعر يف ضوء حتليال مـن االهتمـام مثلمـا أضـفت ترمجا
  على اللغات اإلسالمية عند اجلمهور يف أوروبا وأمريكا. 

لشــيمل مــثال  Friedrick Rueckertلقـد شــكل املستشـرق واملــرتجم غــري العـادي فريــدريش روكـرت 
وبعــض منــاذج مــن الشــعر العــريب والفارســي إىل األملانيــة. ، حيتــذى. وخباصــة عنــدما تــرجم روكــرت معــاين القــرآن

  ت: الشعر العاملي هو تسامح عاملي. وكان شعار روكر 
ــا مــن تقــدمي ترمجــات متميــزة علــى املســتويني اجلمــايل واملعــريف دون أن ختــون ، وقــد متكنــت شــيمل يف ترمجا

  األصل. 
ومل تنقطع صلة شيمل بالفن اإلسالمي أيضا؛ فقد ظلت شيمل طيلة عشر سنوات مستشارة لشؤون اخلط 

   اإلسالمي يف متحف نيويورك العاملي.
م كـذلك، لقد أثارت حمبتهـا للحقـل املعـريف الـذي تعمـل فيـه إعجـاب الكثـريين امـا وقـد كانـت شـيمل ، وا

وقــــد كتبــــت كتبــــا علميــــة أصــــيلة عــــن اخلــــط ». إنــــين ال أســــتطيع أن أشــــتغل بشــــيء ال أحبــــه«جتيــــب دائمــــا: 
  ». اإلسالم يف شبه القارة اهلندية«واكتشفت عرب عمل آخر ال يقل أصالة ، اإلسالمي

ــا ، إن متــاهي شــيمل وتعاطفهــا الواســع مــع املوضــوعات الــيت ختتارهــا للدراســة قــد جعــل الكثــريين يعتقــدون أ
لونا من اخليانة  -على وجه اخلصوص-اعتنقت اإلسالم. وهو أمر يعد يف نظر املستشرقني األوروبيني واألملان 

، سـعيدة بـذلك االعتقـاد، وأمناطـهالثقافية الكربى. ولكن شـيمل ظلـت مسـتغرقة يف صـور التصـوف اإلسـالمي 
ولكــن مــا كــان ، التهمــة-ومغتاظــة منــه يف الوقــت نفســه. ومــا كــان يغيظهــا لــيس هــو مضــمون ذلــك االعتقــاد 

والتقليــل مــن مســتواهم العلمــي. لــذا كــان ، واالنتقــاص مــن كــرامتهم، ينطــوي عليــه ذلــك مــن تعييــب لآلخــرين
  »: الديوان الشرقي للمؤلف الغريب«شعارها بييت شعر من ديوان الشاعر األملاين غوته 

  ان اإلسـالم يعني الخضوع هللاـإذا ك
  نـوت مسلميـا ونمـا نحيـفإنن
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ا الشهري    بييت شعر باللغة األوردية يقوالن: » وأن حممدا رسول اهللا«وقد وضعت يف مقدمة كتا
  ونـوقد أك، ون مؤمنةـد ال أكـق
  اـفاهللا وحده هو العالم به، ا حقيقتيـأم

  ني أرغب في أن أضع نفسي خادماولكن
  ةـم في المدينـلألمير األعظ

  ولكن هذه الرباعية هي لشاعر هندوسي معاصر. ، تذكر هذه األبيات برباعيات اخليام
ـا تعلـم أن الـدخول إىل ديـن اإلسـالم أمـر ميسـور ولكـن اخلـروج ، إن أنا ماري شيمل مل تعتنق اإلسالم؛ أل

ا مع املتصوفة وأفكارهممنه أمر مستحيل. ولكن شيمل عاش على حنو جيعـل املسـلم يتسـاءل إذا مـا  ، ت حيا
ا خلقت هذا االنطباع عند كثريين وغدا هـذا االنطبـاع ، كانت شيمل قد أصبحت واحدة منهم. ويف احلق أ

  قابال للتصديق. 
  الوساطة: -2

عبئـــا ، ل الربيـــعكانـــت شـــروط العمـــل يف هارفـــارد مرحيـــة؛ ألنـــه كـــان علـــى مـــاري شـــيمل أن تـــدرس يف فصـــ
علــى أن يكــون نصــف العــام املتبقــي للبحــث والســفر. ولكنهــا مل تشــعر باالســتقرار يف هــارفرد علــى ، مضــاعفا

ا مستأجرة.    اإلطالق. فقد بقيت شقتها يف بون إىل حني عود
ا قامت على حنو عاملي بتصحيح اخلطأ الذي وقع يف جامعة بون، ولكن أفضل ما يف هارفرد عنـدما مل ، أ

تــتمكن شــيمل مــن احلصــول علــى الوظيفــة العلميــة يف جامعتهــا. وقــد أنتجــت شــيمل يف هــذه احلقبــة أكثــر مــن 
وهـو أمـر شـاهد علـى خصـب تلـك ، مخسني كتابا ترمجـت إىل اللغـات األوروبيـة وإىل كثـري مـن اللغـات الشـرقية

الرائعـة؛ فهـي تـذهب بـدون  قلَّ من مل جتذبـه مـن احلضـور طريقتهـا، احلقبة. مثلما ألقت أكثر من ألف حماضرة
وتتحـدث ، ومتتح من ذاكرة ال ختطئ حىت وهي يف السـبعينات والثمانينـات، تغلق عينيها بقوة، أية مالحظات

  وجمموعة أخرى من اللغات على حنو تلقائي. ، باإلجنليزية أو الفرنسية أو الرتكية أو الفارسية
ا ، الثقافية العامة وجيمع نتاجها العلمي بني الكتب البسيطة ذات األبعاد الذي يأخـذ » اإلسالم«مثل كتا

ا عــن التصــوف اإلســالمي، طابعــا دعائيــا إىل دراســتها ، مثلمــا جيمــع بــني األبعــاد املتخصصــة العميقــة كدراســا
وهو كتاب يتمىن املرء لو يطلع ، »السيد دميوسي امسه مشيدت يف الواقع«األخرية عن أمساء األعالم يف الرتكية 

  كي يتجنبوا العبث باألمساء األجنبية.   )و الدولة (يف أملانياعليه موظف
إن وســـاطتها بـــني الثقافـــات ال تتجلـــى يف نقـــل النصـــوص مـــن ثقافـــة إىل أخـــرى؛ ففـــي أنقـــرة علمـــت الطلبـــة 

ا عـن التصـوف اإلسـالمي ،  األتراك متييز رودلف أوتـو يف الظـاهرة املقدسـة بـني اجلليـل واجلميـل كمـا أن دراسـا
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ويوهـانس فـون  ، وترييـزا فـون أفـيال، تعددة متتلئ باإلشارات إىل دارسني من أمثـال: مايسـرت إيكـارتوأشكاله امل
  كرويتس. 

أمــــا الفقــــه ومذاهبــــه ». احليــــاة الباطنيــــة لإلســــالم«لقـــد أعلــــت أعمــــال شــــيمل مــــن أمهيــــة التصــــوف بوصــــفه 
ـــا. فعنـــد شـــيمل ال تنبـــع خصوصـــية اإلســـال م مـــن الشـــريعة بكـــل مـــا ومدارســـه فلـــم ينـــل إال يســـري مـــن اهتماما

الــذي ظــل يقــع يف ، بقــدر مــا تنبــع مــن البعــد الفــردي األصــيل للتصــوف، تنطــوي عليهــا مــن تنــوع وتفصــيالت
  صلب اهتمامها. 

م وأبعـادهم الروحيـة  -كمـا وضـحت شـيمل-واملتصـوفات املسـلمات ، لقد ظـل املتصـوفون املسـلمون حيـا
نصوص األوروبية املتأخرة اليت تعلي من قيمة احلريـة الفرديـة طريقا الكتشاف الذات. وقد رأت يف الكثري من ال

  لإلنسان تقليدا للتصوف اإلسالمي. 
ا الــيت طوفــت اآلفــاق؛ فصــار امسهــا ، وال شــك أن موســوعيتها واحرتامهــا لآلخــر هــو ســر مــن أســرار شــهر

لـى أحـد شـوارع مدينـة معروفا يف العامل اإلسـالمي مـن اسـتانبول إىل مسرقنـد. وقـد أفرحهـا حقـا إطـالق امسهـا ع
  الهور يف باكستان أكثر مما أفرحتها األومسة الكثرية اليت نالتها من مجيع أرجاء العامل. 

وقـد رتـل السـورة الكرميـة بالعربيـة يـوم دفنهـا ، وقد أوصت األستاذة شـيمل أن تتلـى سـورة الفاحتـة علـى قربهـا
  الشيخ أمحد زكي اليماين. 

****************  
  .أملانيا، جامعة بون، الدراسات الشرقيةمدير معهد *) 
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  إدوارد سعيد في الغرب تلقي
  دراسات وطروحات

  *فخري صاحل
)1(  

ومـا كتبـه الغـرب عـن الشـرق والعـامل الثالـث بعامـة ، يثري مـا أجنـزه إدوارد سـعيد يف حقـل تفكيـك االستشـراق
وذلـك بسـبب ، يف الصـحافة واإلعـالم وكـذلك، الكثري من النقاش يف املؤسسـة األكادمييـة األوروبيـة واألمريكيـة

مـن تشـققات يف طبيعـة نظـرة الغـرب إىل نفسـه ، وعـن اآلخـرين، ما حققه نقد سعيد خلطاب الغرب عن نفسه
  بغض النظر عمن يكون هذا اآلخر. ، وكذلك إىل اآلخر

مهد السبيل لظهور عـدد كبـري مـن الكتـب الـيت  »خارق«يوصف بأنه عمل  »االستشراق«ورغم أن كتاب 
وركــزت علــى تفحــص أشــكال اخلطــاب الغــريب وتقنيــات هــذا اخلطــاب وطبيعــة عملــه وتصــوره لشــعوب ، تبعتــه

إىل حقــول  »االستشــراق«إال أن تــأثري إدوارد ســعيد يتجــاوز كثــريا هــذا اإلطــار احلصــري لعمــل ، العــامل الثالــث
، يــــة مــــا بعــــد االســــتعمارونظر ، وتــــاريخ الفــــن، والدراســــات األنثروبولوجيــــة، أبعــــد مــــن ضــــمنها: علــــم اجلغرافيــــا

  والنظرية الثقافية. ، ودراسات خطاب ما بعد االستعمار
لعــل هــذا التــأثري املتعــدد الــذي ميارســه عمــل إدوارد ســعيد هــو الســبب الفعلــي الــذي جيعلــه خــالل الســنوات 

ه يـدفع دور كمـا أنـ  ؛ويف الكتابات واملساقات األكادميية، األخرية هدفا للتحليل والقراءة يف الصحافة واإلعالم
تبــدأ مــن النقــد ، النشــر الكــربى إىل إصــدار الكتــب عــن مســريته الثقافيــة وإســهامه األساســي يف حقــول متعــددة

ـــة  األديب وال تنتهـــي بنقـــد املوســـيقى الكالســـيكية الغربيـــة. لكـــن هـــذه الكتـــب الـــيت تتنـــاول ســـرية ســـعيد الفكري
ـا يف احلقيقـة تتضـمن  ؛ظـرة تبجيليـة لعملـهال حتمـل علـى األغلـب ن، وكذلك الذاتية والسياسـية، والثقافية بـل إ

وحييــل التعارضــات الــيت تســكن عملــه إىل ســريته الشخصــية ، موقفــا نقــديا حيــاول أن يفكــك رؤيــة إدوارد ســعيد
  إىل نفسه ودوره ورسالته. -كمثقف– وموقعه يف املؤسسة األكادميية األمريكية وطبيعة نظرته

الــذي يقــرأ منجــز  )1(»إدوارد ســعيد: مقدمــة نقديــة«الريي كنيــدي يف هــذا الســياق ميكــن النظــر إىل كتــاب فــ
وخطـاب مـا بعـد االسـتعمار بعـني موضـوعية ال تغفـل الطبيعـة ، سعيد يف حقل حتليل اخلطاب والنظريـة النقديـة

والتعميمـات الـيت ، لكنها يف الوقـت نفسـه حتـاول أن تشـري إىل الـنقص الـذي يعـرتي عملـه، االستثنائية لكتاباته
أو  »االستشـــراق«ســـواء يف ، ووقوعـــه أحيانـــا يف شـــبكة اخلطـــاب الغـــريب الـــذي يوجـــه لـــه نقـــدا عنيفـــا، ايطلقهـــ

  أو كتاباته عن فلسطني واإلسالم واإلعالم الغريب. »الثقافة واإلمربيالية«
ا إىل مقدمة وأربعة فصول وخامتة وهي تتناول يف املقدمـة أمهيـة إدوارد سـعيد كشخصـية ، تقسم كنيدي كتا

كمــا تصــف كتاباتــه النقديــة األوىل ،  تثــري الكثــري مــن اجلــدل واآلراء احلليفــة واملعارضــة، يــة يف الثقافــة الغربيــةخالف
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وضـرورة الـوعي النقـدي بوصـفه ، وتشكل البذور األوىل لتصور سعيد ملعـىن النقـد ووظيفتـه، عن جوزيف كونراد
ـا  وتنـأى بنفسـها عـن نقـد ، »إىل عـدم التـدخل تـدعو«ترياقا يشـفي مـن النظريـات مـا بعـد البنيويـة الـيت يـرى أ

  خطاب السلطة والدعوة إىل املقاومة. 
 Genderالـذي ال يلتفـت إىل عامـل اجلـنس  »االستشراق«وتتضمن املقدمة كذلك نقدا لعمل صاحب 

ويكثر مـن االستشـهاد بـاألدب الغـريب احملـافظ الـذي أنتجـه رجـال ممـن ، ويهمل كتابات املرأة بعامة، يف كتاباته
والقبــول ضــمنيا مبــا دعــا إليــه خطــاب االســتعمار. مث ، ينتقــدهم يف كتاباتــه ويــتهمهم بــالتواطؤ مــع اإلمرباطوريــة

ــــا الباقيــــة، تكــــرر كنيــــدي رغــــم رغبتــــه يف جعــــل  اأن ســــعيدً ، ســــواء يف املقدمــــة أو علــــى مــــدار صــــفحات كتا
أو يف  »االستشـراق«اء يف سـو ، املهّمشني يتكلمـون فهـو يشـيح ببصـره يف معظـم األحيـان عـن أصـوات النسـاء

. وتســـتغرب املؤلفـــة إمهـــال إدوارد ســـعيد للنســـاء الفلســـطينيات يف »بعـــد الســـماء األخـــرية: حيـــوات فلســـطينية«
ممــا كــان ســيغري   ؛أو عــدم حتليلــه لكتابــات الرحالــة مــن النســاء الغربيــات إىل الشــرق، تأمالتــه حليــاة الفلســطينيني

تشراقي الذي مل يكـن يتمتـع بتلـك الطبيعـة املتجانسـة الـيت يـوحي للخطاب االس »االستشراق«كثريا من نظرة 
  ا حتليل سعيد. 

وذهابـه يف زمـن طفولتـه وصـباه إىل ، وتعيد كنيدي هذا اإلمهال إىل تربيـة إدوارد سـعيد يف اجملتمـع الفلسـطيين
قــيم وزنــا كبــريا وعيشــه يف جمتمــع أبــوي ال ي، مــدارس بريطانيــة وأمريكيــة خمصصــة للنخــب االقتصــادية والثقافيــة

  )7 ـ 6حلضور النساء ودورهن. (ص: 
ويشـري إىل ، ويلخـص مقوالتـه، )1976( »االستشـراق«الفصل األول من كتاب كنيـدي يركـز علـى كتـاب 

مشــقوقا بــالكثري مــن التعارضــات. وتشــن املؤلفــة ، املواضــع الــيت يبــدو فيهــا عمــل ســعيد إشــكاليا غــري متجــانس
ــا يف احلقيقــة متعارضــة يف صــيغ ، ال صــاحبه ملنــاهج غــري متجانســةبســبب اســتعم »االستشــراق«نقــدها لـــ بــل إ

ـــا. يســـتعمل ســـعيد يف كتابـــه مـــنهج ميشـــيل فوكـــو يف حتليـــل اخلطـــاب وعالقـــة أشـــكال التمثيـــل  حتليلهـــا وغايا
وميزج ذلك باإلشارة إىل التقليد الفلسفي الغـريب ، ومفهوم أنطونيو غرامشي اخلاص بالسلطة واهليمنة، بالسلطة

الذي متقته مدارس ما بعد البنيوية بعامة. وتبدو هذه املناهج والتصورات متعارضة ال تلتقـي حـول ، اإلنسانوي
ـــا ال متتلـــك تصـــورا مشـــرتكا حـــول املســـائل األساســـية بشـــأن تعريـــف الســـلطة أو مفهـــوم  غايـــات حمـــددة كمـــا أ

  )25 -24(ص:  .التمثيل أو صيغ تفاعل القوة واملعرفة
لـه مـن عمـل فوكـو وعـّده لـه مصـدرا منهجيـا  ؛ة سعيد بفوكو متغرية غري ثابتـةومن هنا فإن عالق فهـو رغـم 

إال أن ســعيد ، يـزوده بتعريفـه للخطـاب ويدلــه علـى أشـكال متوضـع السـلطة يف اخلطـاب، ال غـىن عنـه، أساسـيا
وعــــدم ويــــرى أن هــــذا الفهــــم يقــــود إىل العطالــــة السياســــية ، يبــــدو متشــــككا فيمــــا يتعلــــق بفهــــم فوكــــو للســــلطة

  خصوصا أن فوكو ال يؤمن أن النظرية أو التحليل يؤديان إىل أي فعل. ، املشاركة
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إن منهجيــة فوكــو يف حتليــل عالقــات القــوة واملعرفــة تعمــل علــى فضــح صــيغ التوتاليتاريــة وأنظمــة االســتبداد 
رنامج عمـل. وال حيفز على وضع ب، لكن ذلك ال يقود إىل أية مقاومة، وأشكال عملها يف الفكر واملؤسسات

يظــل عميقــا حبيــث إنــه يقــود إىل عــدد مــن املواقــف املتناقضــة يف حتليــل  »االستشــراق«لكــن تــأثري فوكــو علــى 
  :ومن بني هذه املواقف .إدوارد سعيد ملوضوع االستشراق

 أَنَّهُ أن سعيد يذكر يف أكثر من موضع يف الكتاب أنه ال عالقة بني خطاب االستشراق والواقع الذي يزعم 
هي اليت تبتدع واقعا بدل أن تعكسه بصورة  -ال مؤلفوها-أن النصوص  -حبسب كنيدي-وهذا يعين  ؛يصفه

  )28(ص:  .صحيحة أو حىت من منظور موارب
ينطلـــق النقـــد الســـابق للمنظـــور الـــذي يقدمـــه إدوارد ســـعيد خلطـــاب االستشـــراق مـــن قـــراءة مغلوطـــة لكتـــاب 

ءة مقارنــــة لصــــورة الشــــرق يف أعــــني املستشــــرقني وصــــورته إذ أن ســــعيد لــــيس معنيــــا بتقــــدمي قــــرا ؛»االستشــــراق«
ا الكتابـــــات االستشـــــراقية. إنـــــه معـــــين بتحليـــــل األنظمـــــة الداخليـــــة للخطـــــاب  احلقيقيـــــة يف األزمنـــــة الـــــيت صـــــور

وما هي غاياته وطرق اتصاله ، وكيف يعمل بنوع من اآللية الداخلية، االستشراقي: كيف تشّكل هذا اخلطاب
رغــم افــرتاق الســبيل بــني فوكــو وســعيد ، ه. وهــذا التحليــل مــدين بقــوة لعمــل ميشــيل فوكــوبالســلطة الــيت تســتعمل

مـن حيـث فهمهمـا املختلـف لغايـات حتليـل اخلطـاب والفوائـد الـيت جننيهـا مـن عملنـا علـى اخلطابـات بأشـكاهلا 
  املختلفة. 

قية بوصــــفها إذ يعلــــن أنــــه مهــــتم بالنصــــوص االستشــــرا ؛»االستشــــراق«وال خيفــــي ســــعيد غايــــة مشــــروعه يف 
وهـــو لـــذلك غـــري معـــين بصـــحة هـــذه التمثـــيالت أو عـــدم صـــحتها. ومـــن هنـــا فـــإن تكـــرار ، »متثـــيالت للشـــرق«

وتصــوره أن هــذه الكتابــات ذات طبيعــة ، الكــالم علــى فشــل ســعيد يف رؤيــة التعــدد يف الكتابــات االستشــراقية
والغايــة الـــيت ، »االستشــراق« خيطــئ مــرة ثانيــة يف إدراك املوضــوع اجلــوهري الــذي حبثــه ؛)29متجانســة (ص: 

  وضع الكتاب من أجلها. 
إىل الرتكيــــز علــــى انشــــغال إدوارد ســــعيد  »االستشــــراق«تنتقــــل املؤلفــــة بعــــد مناقشــــتها املستفيضــــة لكتــــاب 

ــًة موضــعة كتاباتــه يف ، عــن فلســطني وإســرائيل والشــرق األوســط والواليــات املتحــدة، بالقضــية الفلســطينية حماول
صــيغٍة تأخــذ يف احلســبان الشــروط املاديــة والسياســية ، غة بديلــة للخطــاب االستشــراقيســياق تطلعــه إلجيــاد صــي

امللحــة؛ وهــو مــا يتصــل بصــورة جذريــة بتصــور ســعيد لــدور املثقــف ووظيفتــه الدنيويــة ومشــاركته السياســية يف مــا 
تغطيـة «و )1979( »القضـية الفلسـطينية«، »االستشـراق«يدور حولـه. وميكـن أن نعـد كتبـه الـيت أجنزهـا بعـد 

 »سياسات السلب«و )1988( »لوم الضحايا«و )1986( »بعد السماء األخرية«و )1981( »اإلسالم
ملتفتـا هـذه املـرة إىل موضـوع اخلطـاب ال اخلطـاب ، تطويرا ألطروحاته اليت بلورهـا يف كتابـه السـابق، )1994(

ـا مـن نفسه. لكن البديل الذي يعرضـه (وهـو يتضـمن تصـورا للهويـة ينفـي الثبـات عنهـ ا وميتـدح ُهجنتهـا وتكو
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  رؤيويا أكثر منه حقيقيا.  -حسب كنيدي-يبدو  .)عناصر متعددة متعارضة يف أحيان كثرية
ومن ضمن ذلك مطالبته بدولة علمانية تضم الفلسطينيني واإلسـرائيليني ، وترجع املؤلفة مثالية موقف سعيد

وإىل دوره االجتماعي وموقعه األكـادميي؛ إىل كونـه ، إىل التعارض بني كونه فلسطينيا وأمريكيا يف الوقت نفسه
ممــا يولــد تعارضــات حــادة بــني موقفــه واملوقــع الــذي يشــغله بالنســبة لفلســطني  »خارجهــا«األشــياء و »داخــل«

ـا أغنـت ، علـى عكـس مـا تقولـه كنيـدي، إخل. وهي أمور أظـن، والفكر الغريب، وأمريكا واملؤسسة األكادميية أ
أو أضــعفت صــوته كمــدافع عــن ، صــّلبت مواقفــه أكثــر مــن أن تكــون أفقــرت هــذا املنجــزمنجــز إدوارد ســعيد و 

  القضية الفلسطينية يف الثقافة واإلعالم الغربيني. 
الــذي  )1993( »الثقافــة واإلمربياليــة«الفصــل الثالــث مــن كتــاب فــالريي كنيــدي يركــز علــى كتــاب ســعيد 

لعمــل ســعيد يف الســنوات الــيت تلــت  »تتوجيــا«ملؤلفــة فيمــا تعــده ا، »االستشــراق«لـــ »تتمــة«يعــده ســعيد نفســه 
يـــربط كتاباتـــه عـــن فلســـطني والشـــرق األوســـط وتأمالتـــه  »الثقافـــة واإلمربياليـــة«؛ فهـــو يف »االستشـــراق«ظهـــور 

، )81وأشـكال اهليمنـة الغربيـة علـى العـامل غـري الغـريب (ص: ، حول دور املثقف ووظيفتـه بنقـده للثقافـة الغربيـة
 »القــراءة الطباقيــة«عــن ثقافــة املقاومــة مقرتحــا صــيغة جديــدة مــن صــيغ القــراءة يســميها لكنــه يتحــدث كــذلك 

Contrapuntal Reading إعــادة قــراءة األرشــيف الثقــايف«. ومــا يعنيــه ســعيد بــالقراءة الطباقيــة هــو« 
كمـا -قـرتح شاملني يف حبثنا اخلطاب املهيِمن واخلطاب الواقع حتت ثقل اهليمنة. وهو ي، للمستعِمر واملستعَمر

أن نقــــرأ أوبــــرا عايــــدة لفــــريدي وأعمـــال ألبــــري كــــامو اســــتنادا إىل التــــاريخ  -يفعـــل يف مواضــــع عديــــدة مــــن كتابـــه
حبيـــث تشـــمل القـــراءة الطباقيـــة ، ن نقـــرأ جـــني أوســـنت مبصـــاحبة فرانـــز فـــانون وأميلكـــار كـــابرالأو ، االســـتعماري

  اإلمربيالية واملقاومة يف الوقت نفسه. 
إىل فكرتــه األساســية حــول ُهجنــة  -فيمــا يتعلــق مبنهجيــة القــراءة- ت ســعيد الســابقةميكــن أن نعيــد تصــورا
وهجومه املستمر على الرؤية احملافظـة الـيت تغلـف اهلويـة بادعـاءات جوهرانيـة حبيـث ، الثقافات واختالط هويتها

ــا متغــرية غــ، والثقافــات مــن مثّ ، تفصــل البشــر عــن بعضــهم بســيف بتّــار. ولعــل تعريــف اهلويــة ري ثابتــة هــو مــا بأ
دفعــه وأصــالته وذهابــه بعيــدا يف مشــروعه الثقــايف والشخصــي بوصــفه ، قــوة »الثقافــة واإلمربياليــة«يعطــي كتابــه 

وعلى حدودها املشرتكة. لكن كنيدي ترى يف تطبيقات سـعيد حتيـزا واضـحا للنصـوص  »بني الثقافات«مقيما 
يتواطــأ  ِمـــمَّن )الــيت كتبهــا كتــاب غربيــون (ذكــورإذ يفــرد مســاحات واســعة لتحليــل عــدد مــن األعمــال  ؛الغربيــة

وذلـك يف الوقـت الـذي يعطـي مسـاحات حمـدودة  .وينضح مبواقف وتوجهات إمربياليـة، عملهم مع االستعمار
لألصــوات األدبيــة الــيت تنتمــي للعــامل الثالــث حارمــا هــذه األصــوات مــن الظهــور بصــورة حتقــق رغبتــه يف جعــل 

. للتمثيــل علــى ذلــك تشــري كنيــدي )100 - 99كلمــون لكــي يســمعوا (ص: احملــرومني مــن متثيــل أنفســهم يت
فيمــا يكتــب ، »الثقافــة واإلمربياليــة«جلوزيــف كــونراد تســتأثر بعشــرين مــن صــفحات  »قلــب الظــالم«أن روايــة 
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(ص:  .سعيد عددا من السطور فقط عن عملي الطيب صاحل ونغوجي واثيونغو لـدى مقارنتهمـا بروايـة كـونراد
101(   

والتفاتـه العـارض لألعمـال ، مـن حيـث تركيـزه علـى األعمـال الغربيـة الكـربى، جنـد العـذر إلدوارد سـعيدلعلنا 
حيـث حيـاول سـعيد أن  ؛يف كون موضوع الكتاب هو الثقافـة واإلمربياليـة، اليت وضعها كتاب من العامل الثالث

واتصـــال احلضـــور ، ة يف آســـيا وإفريقيـــاوالتوســـع واالمتـــداد اجلغـــرايف لإلمربياليـــة الغربيـــ، حيلـــل فكـــرة اإلمرباطوريـــة
وكونــه جــزءا ُمشــّكال ملعــىن الثقافــة الغربيــة يف القــرن التاســع عشــر والنصــف األول مــن القــرن ، اإلمربيــايل بالثقافــة

ــذا املعــىن فــإن نقــد فــالريي كنيــدي لكتــاب  يفقــد األرضــية الصــلبة الــيت تظــن  »الثقافــة واإلمربياليــة«العشــرين. و
ا ترتك مـت كتـاب ، ز إليهـااملؤلفة أ بأنـه يهمـل أصـوات الرحالـة مـن  »االستشـراق«متامـا كمـا فعلـت عنـدما ا

علـــى عكـــس مـــا فعلـــه اخلطـــاب ، وكتـــنب عنـــه بصـــورة متعاطفـــة وواقعيـــة، النســـاء الغربيـــات اللـــوايت زرن الشـــرق
  االستشراقي للمؤلفني الذكور الذين ركز عليهم سعيد يف كتابه. 

اب الغـرب عـن العـامل الثالـث ومـا كتبـه هي تقدمي قراءة متوازنة ملا كتبـه كتّـ »ياليةالثقافة واإلمرب «ليست غاية 
وليسـت القـراءة الطباقيـة الـيت يقرتحهـا سـعيد سـوى مقـرتح يعرضـه للتخفيـف ، اب العامل الثالث عن بالدهمكتّ 

بـاملعىن الواسـع -ة من فـائض التحيـز الـذي يغمـر الكتابـات الغربيـة عـن العـامل الثالـث. لكـن هـذه القـراءة املقارنـ
مل يكـــن  »االستشـــراق«كمـــا أن كتـــاب ،  »الثقافـــة واإلمربياليـــة«ليســـت هـــي موضـــوع  -والعميـــق لفعـــل املقارنـــة

  معنيا بتقدمي قراءة مصححة للخطاب االستشراقي. 
دراســات مــا بعــد «الفصــل الرابــع واألخــري مــن كتــاب فــالريي كنيــدي ينــاقش عالقــة إدوارد ســعيد مبــا يســمى 

وهـــو حقـــل مـــن البحـــث جيمـــع ألوانـــا متعـــددة مـــن التحليـــل ، Postcolonial Studies »االســـتعمار
وأشكال الدراسة لكن ما جيمعهـا هـو اهتمامهـا باملاضـي االسـتعماري وعالقتـه باحلاضـر مـا بعـد االسـتعماري. 

نتمـون وحمرضـا لعـدد كبـري مـن البـاحثني الـذين ي، فاحتة هلـذا النـوع مـن الدراسـات »االستشراق«وقد ُعّد كتاب 
لكـــــي حيللـــــوا اخلطـــــاب ، ويدرســـــون يف جامعاتـــــه، ويقـــــيم كثـــــريون مـــــنهم يف الغـــــرب، إىل دول العـــــامل الثالـــــث

م االســـتعماري وحاضـــرهم الـــذي تـــرك فيـــه االســـتعمار شـــروخا  االســـتعماري ويقيمـــوا صـــلة بـــني ماضـــي بلـــدا
 »االستشـراق«خـالل  ال مـن، عميقة. لكن كنيدي تشري أن سعيد قد أثّـر يف هـذه احلقـل مـن حقـول الدراسـة

مثــل ، بــل مــن خــالل عــدد مــن املفــاهيم األساســية الــيت ختللــت عملــه وأهلمتــه يف دراســاته وكتبــه األخــرى، فقــط
وميكــــن أن نــــذكر مــــن هــــذه املفــــاهيم: تصــــوره ، »الثقافــــة واإلمربياليــــة«و )1984( »العــــامل والــــنص والناقــــد«
وحديثـــه عـــن ، »النقـــد الـــديين«قابـــل مـــا يســـميه يف م »النقـــد العلمـــاين«وإحلاحـــه علـــى ، النصـــوص »دنيويـــة«لــــ
م، »اجلغرافيــا التخيليــة«وصــكه ملصــطلح ، »النظريــة املرحتلــة« ، ومفهومــه لتعــالق تــواريخ البشــر وتشــابك جتــار

للــدخول يف نــوع مــن القــراءة الطباقيــة الــيت اقرتحهــا يف  »سياســات اللــوم«وأخــريا دعوتــه للتخلــي عمــا يســميه 



  198

  )115(ص:  ».الثقافة واإلمربيالية«
وللتعـارض بـني املركـز اإلمربيـايل واحملـيط ، إضـافة إىل حتليلـه للتمثـيالت األدبيـة والسياسـية-كل ذلـك سـاعد 

وإهلام العديد ممـن ينضـوون حتـت مظلـة هـذا النـوع ، يف تعريف حدود دراسات ما بعد االستعمار -الكولونيايل
ممـا يتصـل بنظريـة ، عيد لبحثـه أو توسـيع حـدودهمن الدراسـات ليواصـلوا البحـث فيمـا مل يتسـع وقـت إدوارد سـ

  حتليل اخلطاب االستعماري أو خطاب ما بعد االستعمار.
)2(  
مـــا املشـــرتك آيف ســـياق آخـــر يكتـــب الباحثـــان األســـرتاليان بيـــل  ـــا يف كتا إدوارد «شـــكروفت وبـــال أهلووالي

ا الشـديدة األمهيـة علـى عمـل إدوارد وتأث، الفتني االنتباه إىل مسألة تشكيل اهلوية )2(»سعيد: مفارقة اهلوية ريا
والـــيت ركـــزت ، وهـــو األمـــر الـــذي أمهلتـــه الدراســـات املكتوبـــة عـــن إجنـــاز إدوارد ســـعيد الفكـــري والنقـــدي .ســـعيد

واملركزيــة ، والكشــف عــن التمثــيالت العرقيــة، بصــورة أساســية علــى إســهامه الفــذ يف تعريــة اخلطــاب االستشــراقي
ونســله مـن حقــول البحــث الـيت تعــىن بدراســة الشـرق والعــامل الثالــث. ومل ، طــابالغربيـة الــيت تــتحكم يف هـذا اخل

تلتفت تلك الدراسات كذلك إىل كتابات إدوارد سعيد الغزيرة يف الصحافة حول فلسطني ومركزيتهـا يف جتربتـه 
يــز أحباثــه وترك، شــكروفت وأهلوواليــا يربطــان كفــاح ســعيد العنيــد لتعريــف هويتــهآالثقافيــة ومنجــزه املعــريف. لكــن 

وشــــجبه الــــدائم ألشــــكال االضــــطهاد السياســــي ، ودراســــاته حــــول اخلطــــاب الكولونيــــايل والقــــوى االســــتعمارية
وعـــدم رضـــاه عـــن النمـــاذج الســـائدة يف حقـــل ، واهتمامـــه بالشـــروط املاديـــة لعمليـــيت التفكـــري والكتابـــة، والثقـــايف

لعناصـــر الـــيت أســـهمت يف تشـــكيل هويتـــه وا، النظريـــة األدبيـــة والثقافيـــة؛ يربطـــان ذلـــك كلـــه بفلســـطينية ســـعيد
  السياسية والثقافية املركبة.

فـإن  :وكمـا يشـري آشـكروفت وأهلوواليـا، تشكل فلسطني حمورا يدور حوله معظم إجنـاز إدوارد سـعيد املعـريف
إحساس املفكر الفلسطيين بالفقدان الذي يولده املنفى يصنع تلك املسـافة اخلالقـة الـيت يفـرتض أن توجـد بـني 

  )114(ص:  .ثقف اجلماهريي وموضوع حبثه؛ إن االقتالع جيعل الصوت أكثر صفاء وحّدة وحيرره كذلكامل
 »املســـألة الفلســـطينية«لقـــد أجنـــز ســـعيد عـــددا كبـــريا مـــن الدراســـات واألحبـــاث واملقـــاالت حـــول فلســـطني (

 »سياســــــــات الســــــــلب«، )1988( »لــــــــوم الضــــــــحايا«، )1986( »بعــــــــد الســــــــماء األخــــــــرية«، )1979(
فهـــي متخلـــل ، . لكـــن فلســـطني ليســـت جمـــرد موضـــوع يف قائمـــة اهتمامـــات ســـعيد املعرفيـــة)..إخل، )1994(

ا تبدو يف اخللفية من مشروعه الكبـري حـول ،  أساسي لكل كتبه ودراساته تلهمـه وتدفعـه  »االستشـراق«كما أ
الغـريب يصـدق إىل الكشف عن أشكال متثيل الغرب واإلسـالم. ومـا يصـدق علـى العـرب واملسـلمني يف الفكـر 

م جــزءا مــن هــذين العــاملني متثــيالت اإلســالم هــي جــزء «وألن ســعيد مــؤمن أن ، متامــا علــى الفلســطينيني لكــو
الــذين يــدين معظمهــم ، ن هــذه التمثــيالت تســتخدم إلســكات الفلســطينينيإإذ  ؛مهــم مــن املســألة الفلســطينية
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  )124(ص:  .»نيني بالكالمباإلسالم. ومن وجهة نظر سعيد فإن على العامل أن يسمح للفلسطي
مصــممان للكشــف عــن أشــكال التغطيــة الغربيــة للشــرق  »الثقافــة واإلمربياليــة«وكــذلك  »االستشــراق«إن 

ومـــن ّمث الفلســـطينيني. يقـــول ســـعيد يف تقدميـــه لطبعـــة بنغـــوين مـــن كتـــاب ، والعـــامل الثالـــث والعـــرب واإلســـالم
طيــة واإلمربياليــة السياســية و األيــديولوجيا الــيت حتــط والصــور النم، إن شــبكة املشــاعر العرقيــة«: »االستشــراق«

الــيت حتــيط بــالعريب أو املســلم شــديدة اإلحكــام والســيطرة. وبــني حبــال هــذه الشــبكة يعــاين  ، مــن قــدر اآلخــرين
وتعمل  »الشرقي«إن عالقة املعرفة والسلطة اليت تقوم بصناعة  )(…كل فلسطيين قدره املتفرد وعقابه احملتوم 

   .)3(جمرد مسألة أكادميية خالصة بالنسبة يل -من مثّ - ائن بشري ليستعلى حجبه كك
هـو مثـرة قـدر متفـرد وعقـاب  )(.. »االستشـراق«إن «يعلق آشكروفت وأهلوواليا على كـالم سـعيد قـائلني: 

حمتوم خاص بسعيد. ففي هذا الكتاب يقوم عـريب فلسـطيين يعـيش يف أمريكـا باسـتخدام األسـاليب والتقنيـات 
(ص: ». فرهــا لــه موقعــه املهــين ليــتفحص الطــرق الــيت تســلكها اهليمنــة الثقافيــة للحفــاظ علــى اســتمرارهاالــيت يو 

61(  
ملتما حول بـؤرة حمـددة هـي ، من هنا يبدو عمل إدوارد سعيد املتعدد املنشغل بقراءة حقول معرفية متباعدة
الغــرب لكــي يســتطيع يف النهايــة فلســطني الــيت تدفعــه إىل الكشــف عــن التمثــيالت الســلبية لآلخــر الســائدة يف 

كمــا يشــري يف عنــوان مقالــة نشــرها يف   »إذن بــالكالم«واحلصــول علــى ، حتريــر الصــوت الفلســطيين مــن صــمته
  . 1984لندن ريفيو أوف بوكس عام 

إضـــافة إىل اهتمـــام ســـعيد بالكشـــف عـــن اجتاهـــات متثيـــل اآلخـــر يف الثقافـــة الغربيـــة فـــإن إحساســـه العنيـــف 
متثــل اجتاهــات ، وربطــه الــدائم بــني النصــية والعــامل، مبــا يولــده املنفــى مــن طاقــة خالقــة فاعلــة ومعرفتــه، بــاالقتالع

وتشرح الطبيعة الضدية اليت تتخـذها عالقـة منجـزه النقـدي بتيـارات مـا بعـد البنيويـة. ، أساسية يف فكره النظري
البنيويــة الفرنســية يف بدايــة فعلــى الــرغم مــن كونــه أول مــن قــدم للجمهــور األكــادميي األمريكــي تيــارات مــا بعــد 

إال أن غيـاب ، )1975( »بـدايات«يف عدد مـن املقـاالت الـيت نشـرها يف ذلـك احلـني ويف كتابـه ، السبعينات
يف فكــر مــا بعــد البنيــويني جعلــت ســعيد يقــف موقفــا  -أو حــىت رغبــة يف الفعــل السياســي-أيــة نظريــة أساســية 

  ضديا من تلك التيارات. 
يا إىل أن األسباب الفعلية اليت تقف وراء موقف سعيد من تيـارات النظريـة األدبيـة يشري آشكروفت وأهلووال

، إىل إعــادة التفكــري بنظريتــه األدبيــة )(…تدفعــه «فهــي ، املعاصــرة الســائدة متصــلة مبركزيــة فلســطني يف عملــه
ا علــى تشــكيل ، وموضــعها مــن العــامل، وواقعهــا املــادي والسياســي، وراهنيــة هــذه النظريــة هويتــه  )(…وقــدر

  )5(ص:  ».حبيث تكون فلسطني على الدوام تذكريا مبوضع النصوص من العامل
ويرد الباحثان على األصوات اليت تشكك يف هوية سـعيد أن التـزام املفكـر الفلسـطيين جتـاه قضـية شـعبه هـو 
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نـــه حيمـــل أو كو ، بغـــض النظـــر عـــن موقـــع ســـعيد يف املؤسســـة األكادمييـــة األمريكيـــة، نـــوع مـــن االختيـــار الـــذايت
(وهذا رد واضح على نقد فالريي كنيـدي  ؛أو حضوره البارز يف الصحافة واإلعالم الغربيني، اجلنسية األمريكية

لســعيد وموقعــه يف املؤسســتني األكادمييــة واإلعالميــة الغــربيتني. لكــن لعــل تشــديده علــى أن إحساســه بــاملنفى 
ممـا ولّــد لديـه نوعــا مـن اإلميــان ، قتالع مـن اجلغرافيــانــابع مـن شــعوره الفعلـي بــاال، أكثــر مـن كونــه جمازيـا، واقعـي

بــأن املنفــى جيعــل املــرء قــادرا علــى تطــوير موقفــه السياســي والثقــايف املعــارض. وهــو مــا يقــوده إىل اختيــار وظيفــة 
عـرب نبـذ الطـابع التخصصـي للعمـل ، الراغب يف الوصول إىل أوسع شرحية من القراء واملشـاهدين، املثقف العام

 ؛)27املثقفـني املتخصصـني (ص:  »ورطانـة، رفضـه اآلراء املتصـلبة«قـادر علـى إعـالن  والتصرف كهـاوٍ الثقايف 
  ومن مثّ اإلقدام على متزيق العالقة الشريرة اليت تقوم بني املعرفة والسلطة.

وهـي متصـلة يف ، مثة فكرة مركزية يف عمـل إدوارد سـعيد تتصـل بعالقـة النصـوص بشـروطها املكانيـة والزمانيـة
اصـــطالحا يقرتحـــه  »االستشـــراق«اآلن نفســـه بتصـــوره لعمـــل املثقـــف ووظيفـــة النقـــد نفســـه. ويصـــك صـــاحب 

وحسـب سـعيد فـإن علـى الناقـد أن حيـرر نفسـه مـن ، Worldiness »الدنيويـة«لوصف هذه العالقة وهـو 
-يةويركـز يف نقــده علـى رؤيـة حركــة الـنص ضـمن شـروطه الزمانيــة وشـبكة عالقاتـه السياســ، مصـيدة التخصـص
وهــو يــرى أن املنجــز األساســي لدراســات مــا بعــد االســتعمار يتمثــل يف تشــديدها علـــى  .االجتماعيــة املعقــدة

  )32(ص:  .أي على احمللي والكوين يف آن، معا »والعارض غري املتوقع، واإلقليمية، احمللية«العناصر 
 األساســيني لــه بطبيعــة وميكــن ربــط هــذا االلتفــات إىل حقــل مــن الدراســات كــان ســعيد واحــدا مــن امللهمــني

يقوده علـى الـدوام إىل التمييـز بـني  )ن ترداده الوسواسي هلذه الكلمة (الدنيويةإإذ  ؛تصوره ملعىن القراءة النقدية
يركـز األول منهمـا علـى الواقـع ، ومهـا منطـان مـن القـراءة النقديـة، »النقـد الـديين«و »النقـد الـدنيوي«ما يسـميه 

بكــل مــا يتضــمنه هــذا العــامل مــن ، فيــه النصــوص وعلــى عالقــة النقــد بالعــاملالسياســي للمجتمــع الــذي تنــتج 
فيمــا يــرهن الــنمط الثــاين مــن القــراءة  .عناصــر انتســاب غــري أدبيــة تتجــاوز التقاليــد والنصــوص األدبيــة املكرســة

  نفسه لآلفاق الضيقة للتخصص واليقني املفرط والرؤية التقليدية املتصلبة.
 ؛عمل سعيد ميثل بصورة مفارقة عمل الناقد اهلاوي«أن  -يف ضوء ما سبق-ا يستنتج آشكروفت وأهلووالي

وعلــم ، وحتليــل اخلطــاب، والتــاريخ، إذ أن جمــال عملــه النقــدي يضــم كــل شــيء: النظريــة األدبيــة والنقــد النصــي
 لكـــن الشـــيء املســـتغرب هـــو أن ينجـــز ناقـــد هـــاوٍ  .)48(ص:  »واألنثروبولوجيـــا، ونقـــد املوســـيقى، االجتمـــاع

ــــا مــــؤثرا بضــــخامة عمــــ ــــارد لــــويس أطروحــــة كتــــاب »االستشــــراق«ال حبثي . لقــــد وصــــف املستشــــرق الشــــهري برن
ــا  »االستشــراق« يفتقــد أي شــكل «إن كتــاب ســعيد  :وقــال، »العبــث«وأن زيفهــا يصــل حــدود ، »زائفــة«بأ

  )76(ص:  ».من أشكال املعرفة اليت يقدمها الباحثون واملتخصصون يف عملهم
م ، يد عما يقرتحه برنارد لويسإن ما يفصل عمل سع وغريه من البـاحثني األكـادمييني الغـارقني يف ختصصـا
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، رغبــــة ســــعيد يف االنعتــــاق مــــن أســــوار التخصــــص -كمــــا يشــــري الكاتبــــان-وتقاليــــد هــــذه التخصصــــات هــــو 
واالنطـــالق يف مهمـــات حبثيـــة حيقـــق مـــن خالهلـــا انتســـابه للعـــامل وشـــروطه الدنيويـــة امللموســـة. وهـــو مـــا يعكـــس 

وينسـجم متامـا مـع مـا يقدمــه مـن حتليـل ثقـايف للظـواهر الــيت ، شـغاله العميـق بـدور املثقـف ووظيفتـه يف اجملتمــعان
وعالقــة ، والتــارخيني الثقــايف والسياســي، والــنص وعالقتــه بســياقه، يدرســها والــيت تشــمل عالقــة املعرفــة بالســلطة

تلك احلقول البحثية الـيت يغزوهـا عقـل إدوارد  .إخل، الطاقة اخلالقة لألفراد باألمناط الثقافية اليت تؤثر يف عملهم
  سعيد ومعرفته العابرة للتخصصات. 

امات برنارد لويس ،  وحماولته احلط من قيمة سعيد الفكرية واألكادمييـة، يشكل عمل سعيد إذن ردا على ا
ره االجتماعيـة كما تكشف اجتهاداته يف حقول عديدة من البحث والدراسة اختالف نظرته إىل املثقف وأدوا

 »خبـــري«وتعاملـــه كــــ، والسياســـية عـــن تلـــك النظـــرة التقليديـــة اجلامـــدة الـــيت تســـجنه يف حقـــل التخصـــص الـــدقيق
، يف الكثـري ممـا كتبــه »املثقفــني«يبيـع معرفتـه ملــن يـدفع أكثـر. وقــد هـاجم سـعيد هـذا النــوع مـن أنـواع  »تقـين«و

واملثقـف العمــومي الــذي ، ني املثقـف التقــينللتمييـز بــ )1994( )4(»صـور املثقــف«وخصـص فصــال مـن كتابــه 
  مهما كلفه ذلك من مثن.  »احلقيقة للسلطة«ويعمل على قول ، خيدم قضية

وممثل وملهم لذلك النـوع مـن املثقفـني ، وينبغي أن نشري يف هذا السياق إىل أن سعيد نفسه هو منوذج بارز
  ل فرانز فانون وإمييه سيزير.من أمثا، ويلهج بذكرهم يف كتاباته، العموميني الذين يقدرهم

لكن ما هي وظيفة املثقف كما يراها إدوارد سعيد يف عمله؟ تتمثل وظيفة املثقف يف ضرورة إنتـاج نـوع مـن 
معرفـــة متحـــررة مـــن تلـــك العالقـــة املريضـــة بـــني الســـلطة ، )131املعرفـــة ال يتخـــذ طـــابع اإلكـــراه والقســـر (ص: 

  واملعرفة. 
مـا يسـمح هلـم ، ويتمـاهوا مـع دور املنفيـني، مـن اهلـامش مكانـا النطالقهـم كما أن على املثقفني أن يتخذوا

م وإعـادة تشـكيلها (ص:  إىل  -انطالقـا مـن النظـرة السـابقة- . ويـدعو سـعيد املثقفـني)145بتحدي جمتمعا
 »مثقـف«فلقـب ، »يـدعى بـاملثقف اخلصوصـي«فليس هناك مـا ، إىل اجلماهري العامة، أن يتوجهوا إىل العموم

صــــور «كمــــا يقــــول ســــعيد يف ،  »يضــــطلعون مبهمــــة يف فــــن متثيــــل اآلخــــرين«طلــــق إال علــــى األفــــراد الــــذين ال ي
  . »املثقف

، الســلطة، اهلويــة«1991يف مقالــة نشــرها عــام ، يف الســياق نفســه يــورد آشــكروفت وأهلوواليــا متييــز ســعيد
الــذين يــدافعون عــن األرض  بــني ذلــك النمــوذج مــن املثقفــني التقليــديني، »احلريــة: صــاحب الســلطان والرحالــة

 .والقــادرين علــى نبــذ املواقــع واملواقــف الثابتــة علــى الــدوام، ومنــوذج املثقفــني املــرحتلني العــابرين للحــدود ؛واحلــدود
   )136(ص: 

فـــإن إدوارد ســـعيد يقـــرتب كثـــريا مـــن النمـــوذج الغرامشـــي للمثقـــف العضـــوي رغـــم أنـــه يشـــري ، بـــاملعىن الســـابق
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حيـث  ؛»خيانـة املثقفـني« :ىل منوذج املثقف الذي يقدمه جوليـان بنـدا يف كتابـهإ »صور املثقف«بإعجاب يف 
يشدد املفكر الفرنسي على دور املثقف الرافض القادر علـى قـول احلقيقـة للسـلطة. يقـول سـعيد متمـثال بعـض 

قليديـــة وأن يواجـــه األفكـــار الت، يطـــرح علـــى النـــاس األســـئلة املربكـــة املعقـــدة«أفكـــار بنـــدا: إن علـــى املثقـــف أن 
أن يكون شخصـا ال تسـتطيع احلكومـات ، )والعقائدية اجلامدة (ال أن ينتج هذه األفكار وميارس تلك العقائد

شخصا تكون علة وجوده هـي متثيـل النـاس املنسـيني والقضـايا الـيت ، أو الشركات اختياره والتعاون معه بسهولة
ا كنست وخبئت حتت البساط.، مت إمهاهلا بصورة متكررة ذا الدور اسـتنادا إىل مبـادئ   أو أ إن املثقف يقوم 

اســتنادا إىل معــايري ســلوكية الئقــة مــن ، إذ مــن حــق البشــر أن يعــاملوا فيمــا يتعلــق باحلريــة والعــدل ؛كليــة شــاملة
وأنــه ينبغــي إثبــات االنتهاكــات املتعمــدة أو غــري املتعمــدة هلــذه املعــايري وحماربتهــا ، قبــل القــوى العامليــة أو القوميــة

  )9ص، (صور املثقف ».اعةبشج
مجاعـة صـغرية جـدا «إن سعيد ال يؤيـد حتليـل بنـدا امليتـافيزيقي لـدور املثقفـني الـذين يعـدهم املفكـر الفرنسـي 

ــــون، الفالســــفة املوهــــوبني املتفــــوقني - مــــن امللــــوك ــــة وميثل ــــذين يتمتعــــون بــــاألخالق العالي ضــــمري  -مــــن مثّ - ال
املثقف الشجاع بصـورة ، ذابة للمثقف الرافض ألية سلطة دنيوية. لكنه رغم ذلك مأخوذ بالصورة اجل»البشرية
  والقادر على قول احلقيقة للسلطة. ، مدهشة

ار بالشـجاعة األخالقيـة العاليـة جلوليـان بنـدا يبـدو حتليـل سـعيد لواقـع املثقـف يف العـامل سـيف ضوء هـذا االحن
حلضـــارة املعاصـــرة تشـــجع املثقـــف علـــى خصوصـــا أن ا، املعاصـــر عـــودة إىل املفهـــوم الســـارتري للمثقـــف امللتـــزم

مبتعــدا متــام االبتعــاد عمــا جيــري حولــه مــن ، التحــول إىل جمــرد متخصــص يســجن نفســه داخــل حقــل ختصصــه
، أحــــداث ومــــا يرتكــــب مــــن جــــرائم وفظــــائع حبــــق البشــــر أفــــرادا ومجاعــــات. إن وحــــش التخصــــص واالحــــرتاف

املثقفـني يف العـامل املعاصـر. وهـو األمـر الــذي هـو مـا ينبـه سـعيد إىل خطـره الـذي يتهـدد ، والتكسـب مـن املهنـة
جيعله ينادي بتحول املثقف إىل شخص هاو يف حقل الثقافـة ال جتتذبـه إغـراءات السـلطة السياسـية والشـركات 

ــا وأهــدافها الــيت قــد متثــل أضــرارا كبــرية تلحــق ، الكــربى الــيت تــدعوه للعمــل ملصــلحتها ورهــن نتــائج عملــه برغبا
  ت معينة من البشر.باألفراد أو مبجموعا

)3(  
يلتفـــت إىل العناصـــر  )5(»إدوارد ســـعيد وكتابـــة التـــاريخ: «الباحـــث واألكـــادميي اهلنـــدي شـــيلي واليـــا يف كتابـــه

 ؛بــاملعىن الواســع والشــامل ملفهــوم التــاريخ، األساســية املكونــة لنظريــة إدوارد ســعيد يف التــاريخ وتســجيل التــاريخ
اللغويــة وغــري اللغويــة مجيعهــا. ويشـرح واليــا تطــور هــذه النظريــة ، انيةبوصـفه يضــم بــني جواحنــه املمارســات اإلنسـ

علـى مـا ، اليت اسـتفادت بعمـق مـن كتابـات ميشـيل فوكـو وأنطونيـو غرامشـي ورميونـد وليـامز ونعـوم تشومسـكي
  بني هؤالء املنظرين الكبار من اختالف يف النظرة وتباين يف رؤيتهم للتاريخ وكتابته. 
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وينطلــق مــن علــم االجتمــاع ، يتحــرك مــا بــني حقــول األدب والتــاريخ والسياســة« وهــو يــرى أن عمــل ســعيد
وبســـبب مـــن اتســـاع احلقـــول املعرفيـــة الـــيت خيـــوض معهـــا عمـــل ســـعيد  .)10(ص: »ليقـــرأ األوبـــرا وبقيـــة الفنـــون

إىل ، واالهتمــام بالنصــية والتنــاص، النقــدي جــدال مســتمرا فــإن غايــة ســعيد تتجــاوز القــراءة املوضــعية للنصــوص
  لتوصل إىل بعض األسس النظرية والعملية اليت حتكم إنتاج النصوص يف سياقات تارخيية معينة. ا

مقلبـا ، الـذي يركـز علـى عـدد حمـدود مـن األعمـال األدبيـة والفنيـة الغربيـة، يبدو أن تدرج عمل إدوارد سـعيد
عيــد كتابــة الســرية هــذه األعمــال الكــربى علــى وجوههــا يف معظــم مــا كتبــه (مــن نصــوص جوزيــف كــونراد الــيت ت

وصـوال إىل كتـايب ، »املسـألة الفلسـطينية«مـرورا بكتابـة سـرية فلسـطني يف ، البولندي ـاجلوانية للكاتب الربيطاين 
هو داللة علـى كـون مشـروعه النقـدي يتجـاوز أفـق البحـث األكـادميي  ؛)»الثقافة واألمربيالية«و »االستشراق«

لكيفيــة عمــل اخلطابــات يف شــروط تارخييــة بعينهــا؛ متامــا كمــا فعــل يف األدب والثقافــة حنــو إقامــة منــوذج نظــري 
ميشــيل فوكــو يف مشــروعه الــذي أراد أن يــدرس فيــه األنظمــة اخلطابيــة وعالقــة املعرفــة بــالقوة علــى مــدار تــاريخ 

  الغرب احلديث. 
ع كتابــات يف هــذا الســياق مــن االهتمــام مبســامهة إدوارد ســعيد يف حقــل نظريــة التــاريخ حيــاول واليــا أن ميوضــ

يـؤمن  »االستشـراق«وهـو يـرى أن صـاحب ، سعيد يف اجلدل ما بعد احلـداثي حـول مفهـومي احلقيقـة والتـاريخ
 -رغـم أنـه ال يـرفض كليـًة صـحة املـنهج التجـرييب- وأن عمـل سـعيد، بأن احلقيقة ذات طبيعة سياسية عالئقيـة

وذلـك مـن خـالل تشـديده الـدائم ، التـاريخيفتح أمام املؤرخ األديب واالجتمـاعي أفقـا شـديد االتسـاع مـن رؤيـة 
  وكذلك للغة نفسها. ، على الطبيعة األيقونية للعالمات والرموز اللغوية

م حمكومــة باملقتضــيات  ويــدلل ســعيد علــى ذلــك بتحليلــه لعمــل املستشــرقني األوروبيــني الــذين كانــت كتابــا
يســــتخدم للكشــــف عــــن تعــــالق املعرفــــة . وهــــو )19السياســــية واأليديولوجيــــة لعمليــــة بنــــاء اإلمرباطوريــــة (ص: 

يف القــــرنني الثــــامن عشــــر والتاســــع عشــــر والنصــــف األول مــــن القــــرن -االستشــــراقية بــــالقوة اإلمربياليــــة الغربيــــة 
وكــذلك مفهــوم اهليمنــة لــدى غرامشــي الــذي ميــده بــأداة ، مفهــوم فوكــو للخطــاب واألنظمــة اخلطابيــة -العشــرين

يمنــة إىل شــيء تتفهمــه الشــعوب املســتعمرة عــرب تــوفر عامــل املوافقــة حتليليــة قويــة للتعــرف علــى كيفيــة حتــول اهل
ذا املعىن يكون عمـل إدوارد سـعيد أكثـر قربـا علـى الصـعيدين النظـري والتحليلـي إىل غرامشـي منـه ، والقبول. 

ويغـرق يف نظـرة تشـاؤمية ، أية نظريـة للمقاومـة -حسب سعيد-خصوصا أن عمل األخري ال ميتلك ، إىل فوكو
  من إصدار أي حكم على دور البشر يف تغيري واقعهم غري املرغوب فيه.  متنعه

فعلــى صــعيد العالقــة بالتــاريخ يتخــذ ســعيد مــن النصــوص األدبيــة والكتابــات التارخييــة الغربيــة مناســبة لرؤيــة  
النصوص األوروبية ليستحث نوعا من التأويل الذي ينتمي إىل ما يسـمى  »يفكك«كيفية عمل اهليمنة. وهو 

الـــيت تســـاعد يف فهـــم املنهجيـــات والوســـائل املســـتخدمة يف  Subultern Studies »راســـات التـــابعد«
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وكيفيــة إعــادة إنتــاج ذلــك يف األدب واملوســيقى وغريمهــا مــن الفنــون؛ ومــن مثّ ، عمليــات اإلخضــاع واالضــطهاد
ــذا اخلصــوص علــى ضــرورة أن  تصــبح األفكــار موضــعا لتوافــق عمــل عالقــات القــوة واملعرفــة. ويشــدد ســعيد 
  يعمل املثقف على مقاومة ممارسات السلطة وأن يتنبه إىل االسرتاتيجيات اليت تستخدمها اهليمنة. 

 .)نقد سعيد الثقـايف أنقـذ الفكـر املاركسـي مـن نـزعيت احلتميـة واالختـزال االقتصـادي(...«حسب واليا فإن 
مثل اهتمامها األساسي يف التشديد علـى يت ؛وقد تبىن سعيد منوذج غرامشي ليتمكن من كتابة مراجعة للتاريخ

وعلى صياغة نظرية للممارسة السياسية وملفهوم اهليمنة الذي ينطـوي علـى اقـرتاح رئيسـي: أي ، مادية األفكار
قادرة على لعب دور مادي يف صنع التـاريخ ، على حيوية اللغة بوصفها بنية اجتماعية فاعلة مشحونة باحليوية

ألنـه يتـأثر باألفكـار ال  ؛»القضـاء والقـدر«لي غرامشي وسعيد ليس التـاريخ مبثابـة االجتماعي للعامل. ففي عم
باالقتصـــاد فقـــط كمـــا تعتقـــد املاركســـية األرثوذكســـية. وال يعطـــي كـــل مـــن غرامشـــي وســـعيد أيـــة أمهيـــة لألفكـــار 

مـــا يؤمنـــان بـــأن األحـــداث واألفكـــار مجيعـــا ذات طبيعـــة تارخييـــة حمكومـــة بشـــروط ؛الكونيـــة الشـــاملة الزمـــان  أل
  )35(ص:  ».واملكان

 »االستشــراق«اســتنادا إىل الرؤيــة الســابقة يف حتديــد شــروط عمــل اهليمنــة يكتــب ســعيد عمليــه األساســيني: 
يف شؤون الشرق ممن كانوا يف  »اخلرباء«من خالل فحص كتابات املستشرقني وجيوش  »الثقافة واإلمربيالية«و

دة اليت قامت بني الثقافة واإلمربيالية يف دول استعمارية مثل بريطانيا كما يقرأ العالقة املعق  .خدمة اإلمرباطورية
مـرورا ، وكيف أثرت هذه العالقة عميقا يف اإلنتاج الثقايف الذي ميتـد مـن الروايـة، وفرنسا يف القرن التاسع عشر

م فوكـــو عـــن مبفـــاهي »االستشـــراق«وصـــوال إىل الصـــحافة. وإذا كـــان ســـعيد قـــد تـــأثر يف كتابـــه ، بـــاألوبرا والشـــعر
مــن حتميــة فكــر  »الثقافــة واإلمربياليــة«فإنــه يتحــرر يف ، وعالقــة القــوة باملعرفــة، أنظمــة اخلطــاب وكيفيــة عملهــا

ويقرتح للخروج من دائرة رد الفعل على ثقل تاريخ اهليمنة واالضطهاد الغربيني نوعا من القـراءة الطباقيـة ، فوكو
ة النصوص املقاومة اليت أجنزهـا أبنـاء املسـتعمرات. ومـن خـالل اليت تعيد فحص النصوص الغربية يف مقابل قراء

مــا الضــيقة وشــدمها حنــو فضــاء «هــذا النــوع مــن القــراءة يعمــل ســعيد  علــى حتريــر الثقافــة واألدب مــن اهتماما
وتعـــذر اجتنـــاب العامـــل ، والتـــوتر اإلثـــين واجلغـــرايف، التفاعـــل التـــارخيي. ومـــن ّمث فـــإن مفـــاهيم مـــن قبيـــل: اهلجـــرة

تشــكل معارضــة قويــة لكــل نزعــات املاهويّــة والكوننــة الــيت تســود اخلطــاب  ؛وتعــذر اختــزال عامــل التنــوع، لــيّ احمل
  )57(ص:  ».الغريب

، علـى رؤيتـه لـدور الناقـد -الـيت يطورهـا إدوارد سـعيد علـى مـدار عملـه الفكـري والنقـدي-تؤثر هذه القراءة 
ــا يف عاملنــا ليشــرح ا »العــامل والــنص والناقــد«وهــو يكــرس معظــم كتابــه  لوظــائف الــيت ينبغــي للنقــد أن يضــطلع 
واهليمنــة واإلخضــاع والظلــم والتعســف؛ إن غاياتــه ، يعــارض كــل أشــكال االســتبداد«املعاصــر. علــى الناقــد أن 

 .)6(»معرفــة تســعى إىل حتقيــق احلريــة اإلنســانية، االجتماعيــة تتمثــل يف إنتــاج معرفــة لــيس فيهــا قــدر مــن اإلكــراه
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يف أكثــر أشــكاهلا ماديــة تكــون منشــبكة بــالظرف والزمــان واملكــان واجملتمــع. «وص األدبيــة وهــو يــرى أن النصــ
ا موجودة يف العامل [ يف الدنيا ] ا دنيوية، باختصار إ   .)35ص، (العامل.. »ومن مثّ فإ

الوصـول إىل إحسـاس مرهـف مبـا تسـتلزمه قـراءة أي «هـو  »النقـد الـدنيوي«وعلى هذا األساس فـإن هـدف 
  )26ص، (العامل.. ».من قيم سياسية واجتماعية وإنسانية، نتاجه وبثهوإ، نص

يرجع واليا اهتمام إدوارد سعيد بدنيوية النصوص وانشباكها بالزمان واملكان والظـروف احمليطـة بوضـع سـعيد 
ـــاة«الشخصـــي فــــ لكونـــه فلســـطينيا مقتلعـــا يعـــيش يف الواليـــات ، كتابـــة ســـعيد تشـــدد علـــى ارتبـــاط النقـــد باحلي

ولكونـــه علـــى وعـــي دائـــم مبوقفـــه السياســـي الـــذي يشـــكل اخللفيـــة الفعليـــة ملـــا يـــؤمن بـــه علـــى الصـــعيد ، دةاملتحـــ
األيديولوجي. لقد صاغ منجزه من نسيج منفاه الشخصي رافضا تثبيت نفسه يف ماض جوهري غري متحـول. 

ـــوهم والســـرد واألســـطورة تتفاعـــل مجيعـــا يخ والثقافـــة والقـــوة وبصـــورة مســـتمرة مـــع التـــار ، إن الـــذاكرة واخليـــال وال
  )63ص:، (واليا ».لتحقيق نوع من التجارب اليت تتسم باالستمرارية واالختالف

إلعــادة كتابــة تــاريخ  »االستشــراق«وهــذا يفســر مــن وجهــة نظــر واليــا توجــه ســعيد بعــد االنتهــاء مــن كتابــه 
ذلــك ميكنــه مــن ربــط  نإإذ  ؛»تغطيــة اإلســالم«و، »املســألة الفلســطينية«منطقــة الشــرق األوســط يف كتابيــه: 

ــا أيضــا. وهــو مــن ّمث يــؤمن أن علــى الناقــد أن ميوضــع  »الــذات«التــاريخ ال بالثقافــة والسياســة فقــط بــل بـــ وجتار
نفسه يف العـامل دون أن يفقـد قدرتـه علـى رؤيـة مـا يـدور حولـه يف السياسـة واجملتمـع. ويف هـذا السـياق بالـذات 

والـذين يشـيحون بوجـوههم ، البنيويـة (املهووسـني مبفهـوم النصـية حتصل القطيعة بني عدد كبري من نقاد ما بعـد
وإدوارد سـعيد مـن جهـة ثانيـة؛ وتـؤدي هـذه القطيعـة إىل حتـول سـعيد عـن ، مـن جهـة )عن عالقة النص بالعامل

  النظرية ودعوته ملقاومتها. 
  مميزا بني النظرية والوعي النقدي: »العامل والنص والناقد«يكتب سعيد يف 

وإدراك احلقيقة اليت مفادها أن ال نظام أو نظرية ميكن ، لنقدي هو إدراك االختالف بني املواقفالوعي ا« 
إن الوعي النقـدي هـو إدراك مقاومـة  .)أن يستنفدا املوقف الذي منه انبثقت أو إليه انتقلت هذه النظرية (...

ت امللموسـة الـيت هـي يف صـراع معهـا. ويف وإدراك ردود الفعل اليت تثريها النظرية يف التجارب والتأويال، النظرية
وفــتح هــذه النظريــة علــى ، إن عمــل الناقــد هـو تــوفري مقاومــة للنظريــة :احلقيقـة إنــين أريــد أن أذهــب بعيــدا وأقــول

علــــى اجملتمــــع واحلاجــــات واالهتمامــــات اإلنســــانية. إن عملــــه هــــو أن حيــــدد الشــــواهد ، آفــــاق الواقــــع التــــارخيي
   )242ص، (العامل.. ».ع اليومي الذي يكمن خارج أو بعد منطقة التأويلامللموسة املستخلصة من الواق

نفهـــم مــــن التمييــــز الســــابق أن التشــــديد علــــى التـــاريخ والواقــــع اليــــومي والتجــــارب اإلنســــانية احليــــة واجملتمــــع 
ك مــن أتبــاع جــا، وحاجــات البشــر جيعــل إدوارد ســعيد يغــّذ اخلطــى مبتعــدا عــن التيــار الســائد يف النظريــة األدبيــة

ألسـباب تتعلـق بطريقـة نظـر هـذا التيـار إىل التـاريخ واملسـامهة اإلنسـانية يف صـنع  ؛دريدا ونظريته ما بعد البنيويـة
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  ما جيعل إدوارد سعيد معاديا لكل نسبية تارخيية مفرطة. ، التاريخ
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  العربية وتطوراتها من نشأتها حتى القرن الرابع الهجريالمسيحية 
  سلوى باحلاج صاحل
  *عرض وحتليل: حممد اخلزعلي

أصـــل الكتـــاب رســـالة دكتـــوراه قـــدمت إىل اجلامعـــة التونســـية بإشـــراف املفكـــر التونســـي هشـــام جعـــّيط. يقـــع 
. يـــدرس القســـم األول قســـم يتشـــكل بـــدوره مـــن جمموعـــة مـــن الفصـــول وَُكـــلُّ ، الكتـــاب يف ثالثـــة أقســـام رئيســـة

املسيحية عند العرب يف الشام والعراق واجلزيرة العربيـة قبـل اإلسـالم. ويـدرس القسـم الثـاين املسـيحية العربيـة يف 
فرتة اخلالفـة الراشـدة. أمـا القسـم الثالـث فيـدرس أحـوال املسـيحية العربيـة يف دار اإلسـالم املشـرقية يف العصـرين 

نـــاول اجملـــال املســـيحي العـــريب يف دار اإلســـالم وعالقتـــه بالكنيســـة يف تلـــك األمـــوي والعباســـي األول؛ حيـــث يت
واخــتص ، وموقــع الدولــة واجملتمــع والفقــه اٍإلســالمي مــن املســيحيني العــرب ودورهــم يف الدولــة واجملتمــع، احلقبــة

  الفصل األخري من هذا القسم ملعاجلة زوال املسيحية العربية يف القرن الرابع اهلجري. 
تتمثـل يف دراسـة "ماهيـة املسـيحية العربيـة وهويتهـا يف ، كمـا تبينهـا املؤلفـة،  اليت يدرسـها الكتـاب واإلشكالية

. وعلـــى )7العـــرب مـــن ذوي األصـــل اخلـــالص ولـــيس املســـتعربني"(ص التــاريخ باعتبـــار أن املقصـــود بـــالعرب هنـــا
إىل هـذه الـبالد مـن اجلزيـرة هم القبائـل العربيـة الـيت هـاجرت ، املقصودون هنا، يكون عرب الشام والعراق، هذا

يـار سـد مـأرب يف الـيمن )(من اجلزء اجلنويب بشكل خاص العربية ـا با مثـل قبيلـة ، واليت عادة ما تقرتن هجرا
، وهــي مــن القبائــل األوىل الــيت تنصــرت، تنــوخ الــيت هــاجر بعــض منهــا إىل الشــام وبعــض آخــر منهــا إىل العــراق

تــرى أن "العــرب دخــالء علــى بــالد الشــام... ويف الوقــت نفســه فــإن وخاصــة يف الشــام. ومــن هنــا فــإن املؤلفــة 
ـــذه ، )15املســـيحية ديانـــة دخيلـــة علـــيهم"(ص ـــا كمـــا يبـــدو تـــربط الوجـــود العـــريب يف هـــذه الـــديار  حيـــث أ

هـذا  وهو أمر ال يقرهـا عليـه بعـض البـاحثني اجلـادين يف، اهلجرات من اجلزيرة العربية إىل كل من الشام والعراق
. إن جــون سبنســر ترمنغهــام يــرى أن العــرب ســكنوا ســورية وفلســطني ووادي الرافــدين وبابــل وأجــزاء )1(امليــدان

أن بــالد  )2ويؤكــد املــؤرخ الرومــاين بلينيــوس( مــن غــرب إيــران قبــل اهلجــرات العربيــة مــن القــرن الرابــع املــيالدي.
 سـكندرونة اآلن.أي لـواء اإل، الالعرب يف أواخر القرن األول امليالدي كان متتـد حـىت جبـال أمـانوس يف الشـم

ــر  ويؤكــد املــؤرخ اليهــودي يوســيفوي فالفيــوس أن العــرب األنبــاط كــانوا يســكنون يف منطقــة واســعة متتــد مــن 
الفـــرات مـــروراً بـــبالد الشـــام حـــىت البحـــر األمحـــر. أمـــا لبنـــان وحـــوران ومشـــال فلســـطني فكانـــت حتكمهـــا قبــــال 

أن اليطــوريني  )3لســالم بــني ظهرانيهــا يف الناصــرة. ويــرى ترمنغهــام(ني الغــربني الــيت عــاش املســيح عليــه اياليطــور 
الغربيـــة العـــرب هـــم أول مـــن آمـــن بـــدعوة الســـيد املســـيح حيـــث رأت يف دعوتـــه اجلديـــدة نقيضـــا لعقيـــدة اليهـــود 

السـيد املسـيح الـيت بـدت علـى  دعـوة وقـد قـاوم هـذا احللـف، الذين كانوا يف ذلك احلني قد حتالفوا مع الرومـان
ا    دعوة عربية تناقض ذلك التحالف املذكور.أ
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وعلى هذا تكـون املسـيحية قـد انتشـرت بـني العـرب منـذ أيامهـا األوىل ومـا أن انقضـى القرنـان األول والثـاين 
حىت كانت املسـيحية تنتشـر بـني العـرب وخاصـة يف املنطقـة العربيـة الـيت أصـبحت بصـرى الشـام عاصـمتها بعـد 

رحاب بين حسـن يف مشـال  )4ميالدي. ولعل اكتشاف كنيسة يف منطقة( 106خضاع الرومان لألنباط عام إ
األردن احلاليــة لــدليل ســاطع علــى انتشــار املســيحية بــني العــرب يف مرحلــة مبكــرة حيــث يعــود بناؤهــا إىل القــرن 

بائـل ولعل وجودها يف هذه املنطقة الريفيـة البدويـة لداللـة أخـرى علـى انتشـار املسـيحية بـني الق، الثاين امليالدي
  العربية يف مناطق شىت وليس يف املراكز احلضرية فقط.

حيث بـدأت اهلجـرات ، تؤكد املؤلفة أن اهلجرات العربية إىل بالد الشام والعراق مل تقع كلها يف وقت واحد
،  إىل الشام منذ القرون امليالدية ألوىل وتوصلت إىل عهد قريب من ظهور اإلسالم. لكن معظم هذه اهلجرات

مثـــل هجـــرات قبائـــل ســـليح وتنـــوخ وغســـان ، وقعـــت بـــني القـــرنني امليالديـــني الثالـــث والرابـــع، املؤلفـــةكمـــا تـــرى 
وهــو اإلقلــيم ، وخاصــة يف باديــة الشــام، يف الشــام، حيــث نزلــت بعــض بطــون هــذه القبائــل ولــيس كلهــا، وطــيء

راضــي الواقــع الــذي كــان يســمى بــإقليم العربيــة الــذي مشــل أجــزاء مــن جنــوب فلســطني مــع أجــزاء كبــرية مــن األ
ــر األردن دخلــت إىل ســوريا وعاشــت حيــاة نصــف حضــرية مثــل ، تــرى املؤلفــة، ولكــن بعــض القبائــل، شــرقي 

  قبائل سليح وتنوخ وبعض بطون طيء.
حيــث شــهد هــذا القــرن البدايــة ، يتخــذ الكتــاب مــن القــرن الرابــع املــيالدي منطلقــاً لدراســة املســيحية العربيــة

 العـــرب وبـــذلك ال يـــويل الكتـــاب أمهيـــة للمعلومـــات الـــواردة يف اآلثـــار النصـــرانية املؤكـــدة النتشـــار املســـيحية بـــني
ألنــه يراهــا غامضــة وال يعتمــد عليهــا يف حتديــد بدايــة تنصــر العــرب. وعليــه  ؛القدميــة كاألناجيــل وأعمــال الرســل

ر خيـالف مـا ذهـب فإن املسـيحية مل تسـتقر يف خمتلـف بـالد الشـام إال يف بدايـة القـرن الرابـع املـيالدي. وهـذا أمـ
لقـــد قســـمت املؤلفـــة حقبـــة تطـــور املســـيحية العربيـــة قبـــل ظهـــور  .إليـــه العديـــد مـــن الدارســـني كمـــا أشـــرنا ســـابقاً 

شــهدت ظهــور  :والثانيــة، اإلســالم إىل مــرحلتني؛ األوىل: املســيحية العربيــة يف القــرنني الرابــع واخلــامس امليالديــني
فيمـــا يتعلـــق باملرحلـــة  رهـــا يف القـــرن الســـادس حـــىت ظهـــور اإلســـالم.املســـيحية العربيـــة اليعقوبيـــة وامللكانيـــة وتطو 

تـــرى املؤلفـــة أنـــه كـــان للرهبـــان والنســـاك واملتزهـــدين الـــدور األكـــرب يف اعتنـــاق قســـم مـــن عـــرب الشـــام ، األوىل
أما الكنيسة فكان هلا الدور األكرب يف تنصر عرب منطقة بعلبـك. ويف هـذه احلقبـة تأسسـت عـدة ، للمسيحية

ربيــة لكنهــا بقيــت مشــتتة ومنعزلــة عــن بعضــها بعضــا. وكــان املــذهب األرثوذكســي هــو الــذي طبــع اســقفيات ع
مرحلــة انتشــار املســيحية اليعقوبيــة ، املســيحية يف الشــام يف تلــك احلقبــة. أمــا املرحلــة الثانيــة فكانــت كمــا ســلف

نـوخ وغسـان بشـكل سـليح وت يف القرن السادس امليالدي حيـث انتشـرت بـني قبائـل )(مذهب الطبيعة الواحدة
بعد لقاء احلارث بن جبلة امللك الغساين بالراهب يعقوب الربادعي الذي قدم من جبل سيناء إىل بين ، خاص
يف حـني مسـي األسـقف اليعقـويب ، والذي عني فيما بعد أسقفا للرهـا وخولـت إليـه السـلطة علـى سـوريا ،غسان
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بينما كـان ، بية وبادية الشام وفلسطني عدا القدسثيودوري أسقفا لبصرى مع سلطة قضائية على املقاطعة العر 
ولذلك مسي بأسقف العرب. وهكـذا تأسسـت عـام  ،سقفا متنقالً أمقره يف خميم ملك الغساسنة؛ أي أنه كان 

لكــــن هــــذا ال يعــــين عــــدم دخــــول قبائــــل عربيــــة أخــــرى يف ، م أســــقفية يعقوبيــــة مسيــــت "أســــقفية غســــان"543
فقــد ارتــبط بتفكــك مملكــة غســان. وكــان ، ذهب امللكــاين بــني عــرب الشــاماملســيحية اليعقوبيــة. أمــا انتشــار املــ

البطريـرك غريغوريــوس األول بطريــرك إنطاكيــا امللكــاين ناشــطا يف هــذا اجملــال؛ حيــث قــام حبملــة تنصــري كبــرية بــني 
 عـــرب الصـــحراء يف الشـــام وجنـــح يف حتويـــل قبائـــل عربيـــة يعقوبيـــة إىل املـــذهب امللكـــاين. لقـــد كانـــت امللكانيـــة

ولذلك ال نبعد عن الصواب إذا قلنا إن اعتنـاق الغساسـنة والعديـد مـن قبائـل  ،املذهب الرمسي للدولة البيزنطية
عـرب الشـام للمــذهب اليعقـويب ومتســكهم بـه يعــد ضـرباً مــن الشـعور باالســتقاللية أو تعبـريا عــن نزعـة انفصــالية 

ت اليونانيــة يف حــني كانــت لغــة اليعاقبــة هــي وخاصــة أن لغــة امللكــانيني الصقوســية كانــ، عــن احلكومــة املركزيــة
، السريانية. وهكذا ميكننا القول إنه عند قدوم اإلسالم إىل بالد الشام كانت املسيحية غالبة على عرب الشـام

أمــا قبائــل غســان وكلــب  )(القرنــان الرابــع واخلــامس وإن أقــدم القبائــل العربيــة الشــامية تنصــرا هــي ســليح وتنــوخ
  .)(القرن السادس فكان تنصرها متأخراً ، براء وإيادوبنو عذرة وجذام و 

ار الســابق؛ فتؤكــد أن ســتســري املؤلفــة يف دراســتها النتشــار املســيحية يف العــراق قبــل اإلســالم علــى نفــس امل
قــد بــدأ مــع بدايــة القــرن الثالــث املــيالدي. وقــد اســتمر هــذا ، يف شــكله القبلــي، االســتيطان العــريب يف العــراق

العــريب علــى ضــفيت الفــرات مــن أقصــى جنــوب  ور اإلســالم. وقــد امتــد االســتيطان القبلــيســتيطان حــىت ظهــاال
العــراق إىل مشــال اجلزيــرة الفراتيــة. لقــد نــزل بعــض العــرب يف مــدن العــراق وقــراه مثــل احلــرية وعــني التمــر واألنبــار 

م املدنيــة، وعانــة وصــوًال إىل نصــيبني ا حيــا عــراق العربيــة حمافظــا يف حــني ظــل أغلــب قبائــل ال، وعايشــوا ســكا
علــى حيــاة البــداوة يف أجلــى مظاهرهــا االجتماعيــة واالقتصــادية. وتــرى املؤلفــة أن أقــدم الشــواهد الثابتــة علــى 

وكــان ذلــك بوســاطة األســاقفة والرهبــان. ومــا أن أتــى ، تنصــر العــرب يف العــراق تعــود إىل القــرن الرابــع املــيالدي
املـذهب  )م450ت ، نسـبة إىل نسـطور بطريـرك القسـطنطينيةالقرن اخلامس حـىت أصـبح املـذهب النسـطوري (

بعــد طــرد نســطور  )(القــول بــالطبيعتني يف املســيح وانتشــرت النســطورية )(العــراق ومــا وراءه الغالــب يف املشــرق
ومـن هنـاك انتشـرت يف ، هلـا على أيـدي عـدد مـن أسـاقفة سـوريا حيـث اختـذت مـن الرهـا مركـزَا◌ً ، م435سنة 

 عجــب أن حتتضــن دولــة الفــرس هــذا املــذهب املنــاوئ ملــذهب خصــمهم الدولــة البيزنطيــة وال .الدولــة الفارســية
  رمسيا هلا كما سلف ذكره. اليت كانت تتخذ من املذهب امللكاين مذهبا

لقــد انتشــرت  أمــا يف العــراق فقــد أصــبحت احلــرية واألنبــار مــن أهــم مراكــز املســيحية النســطورية يف العــراق.
مث أصـبحت احلـرية منـذ مطلـع القـرن اخلـامس أسـقفية تابعـة ، اخر القرن الرابـع املـيالدياملسيحية يف احلرية يف أو 

لكرسي جاثليق املدائن. وكانت املسيحية املؤثرة يف العرب يف بداية األمر هي املسيحية األرثوذكسـية قبـل بـروز 
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ت املسيحية النسطورية لكن بعد انتصاف القرن اخلامس دخل، دور النساطرة واليعاقبة يف تنصري سكان العراق
وعرف هؤالء باسـم ، ودخلت قبائل عربية عديدة من سكان احلرية يف املسيحية النسطورية، بني سكان العراق

مـع انتشـار املسـيحية يف  ومن أشهرهم الشاعر عدي بن زيد العبادي. وقد تسامح امللك املنذر الثالـث، العباد
ايـة القـرن اخلـامس كـان ، ني األرثوذكسـي والنسـطوريوظهـر التنـافس بـني املـذهب، احلرية بـني أتباعـه ولكـن مـع 

-585أبــو قــابوس ، حيــث ســاهم ملــك احلــرية النعمــان بــن املنــذر، احلضــور النســطوري هــو الغالــب يف احلــرية
، م يف تركيز املـذهب النسـطوري يف حضـارة ملكـه بعـد تنصـره. وقـد سـاهم سـراة احلـرية يف نشـر املسـيحية613

ــا احلــرية ومــا حوهلــا عنــد قــدوم اإلســالم إليهــا. حيــث ســاعدوا علــى بنــ اء األديــرة والكنــائس الــيت كانــت تعــج 
ورغم غلبة املذهب النسطوري إال أنه كان مثة حضور للمذهبني األرثوذكسي واليعقويب بني نصارى احلرية. أما 

م 486ا منـذ عـام كما سلف من مراكز النسطورية الشـهرية يف العـراق فقـد كـان هلـ،  األنبار فقد اصبحت أيضا
م. وكـان مـن 605مث تواصـل تعيـني األسـاقفة النسـاطرة عليهـا إىل حـدود عـام ، أسقف نسطوري يدعى موسى

  أهم القبائل العربية املتنصرة يف األنبار تنوخ والنمر بن قاسط. 
ار علـى وكـان ذلـك االنتشـ ،)نتشار املسيحية اليعقوبية يف العراق متأخراً (منتصف القـرن السـادسالقد جاء 

تغالبــة  :يــدي الرهبــان بشــكل خــاص. وكــان احلضــور اليعقــويب كثيفــاً بــني القبائــل العربيــة يف اجلزيــرة الفراتيــة مثــل
الشــمال وتغالبــة عانــة والبكــريني وبــين عجــل وتنــوخ والعــاقوليني. ويبــدو مــن هــذا أن الطــابع البــدوي ظــل غالبــاً 

إىل جانـب أسـقفيات احلـرية واألنبـار ، سـقفية التغالبـةولـذلك ظهـرت اسـقفيات القبائـل وأ، على العرب اليعاقبة
  وعني التمر. 

 :ربـــع منـــاطق هـــيأوقـــد حتـــدثت املؤلفـــة عـــن انتشـــار املســـيحية يف اجلزيـــرة العربيـــة مـــن خـــالل تقســـيمها إىل 
مث احلجـــاز. ، ووســـط اجلزيـــرة العربيـــة أي جنـــد واليمامـــة، واألطـــراف الشـــرقية للجزيـــرة العربيـــة، اجلنـــوب أو الـــيمن

تؤكد أن املسيحية دخلت اليمن بصورة ثابتة منذ القـرن الرابـع واسـتمرت باالنتشـار علـى مراحـل عديـدة  حيث
خــالل القــرنني اخلــامس والســادس. ودخلــت املســيحية الــيمن عــرب خطــوط تبشــري خمتلفــة؛ فبعضــها انطلــق مــن 

راء العربيــة أو يف حــني جــاء بعضــها عــن طريــق الصــح، ســوريا وبعضــها مــن مصــر وبعضــها مــن العــراق واحلبشــة
البحر األمحر. ولعل هذا راجع الرتباط التبشري املسـيحي يف الـيمن بالعالقـات التجاريـة والسياسـية مـع كـل مـن 

صــول املســيحية يف الــيمن بــني أصــول يونانيــة وأخــرى أتعــددت ، أيضــا، بــالد الشــام والعــراق واحلبشــة. ومــن هنــا
ضــايقات وانتكاســات علــى أيــدي اليهــود املوجــودين وقــد واجهــت املســيحيني يف الــيمن وحضــرموت م .ســريانية
  لكن املسيحية وجدت العون من األحباش مما أدى إىل جتددها ثانية. ، هناك

ولعل قصة أصحاب األخدود من املسيحيني وحرقهم اليت وردت يف القـرآن الكـرمي أنصـع دليـل علـى ذلـك. 
ران وصنعاء وعدن حيث كانـت العالقـات ولكن عند ظهور اإلسالم كانت املسيحية يف اليمن منكمشة يف جن
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  بـــــــــني مســــــــــيحيي الــــــــــيمن وكنـــــــــائس مصــــــــــر والشــــــــــام واحلبشـــــــــة قــــــــــد تعطلــــــــــت ودخلـــــــــت مرحلــــــــــة اجلمــــــــــود. 
وكـــان احلضـــور املســـيحي يف األطـــراف الشـــرقيه للجزيـــرة العربيـــة امتـــدادا لفضـــاء الكنيســـة النســـطورية. لقـــد بشـــر 

وكـان هـذا الراهـب مـن ميسـان يف ، خـر القـرن الرابـعالراهب النسطوري عبد يشوع باملسيحية يف البحرين يف أوا
مما يعين أن املسيحية انتشرت يف هذه املناطق منذ القرن اخلامس امليالدي. وساد هنـا املـذهب ، جنوب العراق

النسطوري وغابت املذاهب األخرى. ووجـدت يف املنطقـة الشـرقية أسـقفيات يف البحـرين وعمـان لكنهـا ظلـت 
العــراق ومل تشــكل كنيســة عربيــة إقليميــة. ورغــم انتشــار املســيحية يف هــذه املنــاطق ظــل  تابعــة للكنيســة األم يف

العديــد مــن القبائــل علــى ديــن آبائهــا وأجــدادها. وقــد اعتنــق بعــض بطــون القبائــل املســيحية بينمــا ظــل بعضــها 
  اآلخر بعيدا عن ذلك كما هو احلال مع بين عبد القيس وربيعة وتغلب وبكر مثًال. 

كمــا تــدل علــى ذلــك األبنيــة الــيت بناهــا ،  زيــرة العربيــة فقــد دخلتــه املســيحية قبــل القــرن الســادسأمــا وســط اجل
واليمامـة. وقـد  ي جنـدأالنصارى هناك. وقد كان لبين املرار الكنديني سيطرة علـى منـاطق وسـط اجلزيـرة العربيـة 

الكـربى الـذي بنتـه هنـد بنـت  ساهم هؤالء الكنديون يف نشر املسيحية بعد اعتناقهم هلا. ولعل نقش ديـر هنـد
حيــث كانــت تفخــر ، احلــارث الكنديــة أم عمــرو بــن هنــد أكــرب دليــل علــى انتشــار املســيحية بــني عــرب كنــدة

ا "أمة املسيح وأم عبده". وقد تنصرت كـذلك بطـون مـن قبائـل طـيء وغطفـان وحنيفـة وغـريهم. وكانـت  بكو
  يقم أي تنظيم كنسي بني عرب جند واليمامة.املسيحية قد دخلت اليمامة من الشمال عرب جند ولكن مل 

لكنهـا تقـرر أن التبشـري املسـيحي يف احلجـاز ، مل تتوسع املؤلفـة يف حـديثها عـن انتشـار املسـيحية يف احلجـاز
 أَنـََّهـا ِإالَّ ، أما مسيحيو أهـل الـبالد فكـانوا حـاالت نـادرة، وأن املسيحيني هناك كانوا من األجانب .كان غائباً 

، بـرأي املؤلفـة، ض املسيحيني من بين كلب يف تبوك. وكانت إشارات القرآن الكرمي إىل النصارىتقر بوجود بع
إشارات عامـة تتحـدث عـن طبيعـة املسـيح و املسـيحية ال عـن نصـارى يثـرب بالـذات. وممـا يـدل علـى احلضـور 

رمي كمــا فعــل الضــعيف للنصــارى يف احلجــاز أن أهــل الســري مل يشــريوا إىل مقاومــة نصــارى يثــرب للرســول الكــ
اليهــود مــثًال. ورغــم وجــود الرهبــان واألديــرة يف وادي القــرى وعلــى طــول الطــرق املؤديــة إىل الشــام ظــل احلجــاز 

وهكــذا رغــم احلضــور املســيحي واليهــودي يف اجلزيــرة  .خاليــاً مــن أي حضــور لنظــام ديــين مســيحي وألســقفيات
  ظلت الوثنية هي املعتقد الغالب على السكان هناك.، العربية

عــن ذات  )5ويبــدو أن حــديث املؤلفــة عــن انتشــار املســيحية يف احلجــاز ال خيتلــف عــن حــديث ترمنغهــام(
  املوضوع. 

وهو ما ميكـن إجيـازه بـأن ، باحلديث عن موقف القرآن من العقيدة املسيحية :يبدأ القسم الثاين من الكتاب
ا حتريف وتزوير لرس ولكتـاب اهللا ، -عليه السـالم-الة عيسى القرآن قد حكم على املسيحية حكماً قطعياً بأ

وذلك ألن املسيحية أشركت عندما روج أتباعها عقيدة التثليث والتجسـد وصـلب عيسـى. وقـد ميـز ، واإلجنيل
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م وتزويرهم لرسالته السماوية. وقـد عـد القـرآن  القرآن بني املسيح واملسيحيني؛ حيث نزهه عن أفعاهلم وحتريفا
، -عليهمــا الســالم-درج يف سلســلة األنبيــاء بــدءا بــإبراهيم اخلليــل مــرورا مبوســى رســالة عيســى رســالة توحيــد تتــ

الــذي أتــى مكمــًال هلــؤالء الرســل الــذين أتــوا مجيعــاً برســالة اإلســالم. ، -صــلى اهللا عليــه وســلم-وانتهــاء مبحمــد 
وإن مـا ، ميمن هنا كان القرآن هو املعيار ملدى صحة أو خطأ ما يدعيه النصارى حول املسيح عيسى وأمه مر 

ومن هنا كانت املسـيحية عقيـدة باطلـة حسـب حكـم ، خيالف ما جاء يف القرآن عنهما ليس إال حتريفا وتزويرا
  القرآن عليها. 
ــا عيســى واإلجنيــل هــم أتبــاع عيســى ، وفــوق هــذا فقــد عــد القــرآن أن مــن يصــدق رســالة حممــد الــيت بشــر 

نا. ومع ذلك فقد وقف القرآن من املسيحيني موقفا مرنـا وبذلك ال مفر من أن يؤمنوا باإلسالم دي، احلقيقيون
وإجيابيا مقارنة مبوقفه من اليهود. ولكن من يـدقق يف ردود القـرآن علـى املسـيحية يالحـظ أنـه مل يتبـع يف ذلـك 

َـا، ومل يفند كل عقائدها كما جاءت يف اجملامع الكنسية السـابقة علـى اإلسـالم، منهجا معينا يبـدو أن تلـك  ِإمنَّ
ـــرة العربيـــة وأطرافهـــا وهـــي عقائـــد هلـــا بعـــض الـــ ردود كانـــت علـــى مـــا شـــاع عـــن عقائـــد بـــني املســـيحيني يف اجلزي

م، اخلصوصــية. وألن القــرآن عــد املســيحيني أهــل كتــاب فقــد حــدد التعامــل معهــم ، يف حــال متســكهم بعقيــد
  السيف. بأن يدفعوا اجلزية متييزا هلم عن الوثنيني الذين مل يكن أمامهم إال اإلسالم أو 

 الْــــُحجَّةميكـــن القـــول بـــأن خطـــاب القـــرآن عـــن املســـيحية تطـــور مـــن الـــدعوة لإلســـالم عـــن طريـــق ، وأخـــرياً 
اية املطاف، إىل التحذير والتهديد مث إىل القتال، والرتغيب والرتهيب   إذا رفضوا أداء اجلزية. ، يف 

الرســول للتعامــل مــع املســيحيني املســيحيني العــرب؟ اجتــه  -عليــه الســالم-ولكــن كيــف عامــل الرســول حممــد 
وكانــت فــرتة توجهــه إىل املســيحيني قصــرية مل تتعــد مخــس ســنوات. وقــد دخــل ، بعــد فراغــه مــن قــريش واليهــود

اإلســـالم يف هـــذه الفـــرتة القصـــرية عـــدد قليـــل مـــن مســـيحيي دومـــة اجلنـــدل وكلـــب ونفـــر قليـــل مـــن غســـان وبـــراء 
عليـه -الشـام اجلنوبيـة علـى ديـنهم عنـد وفـاة الرسـول  وبعض التغالبة. وهكذا ظل أغلب املسـيحيني يف أطـراف

وكـذلك كـان األمـر  ،وينسحب هذا على مسيحيي اجلنوب؛ حيث ظل مسيحيو جنران علـى ديـنهم .-السالم
مع أقسام من بين ناجية وكندة ومحري. وليس مثـة ذكـر ألي اتصـال مـع مسـيحيي العـراق يف الفـرتة النبويـة. وقـد 

(دومـــة اجلنـــدل  ســـيحيني لإلســـالم أســـلوبني؛ حيـــث محـــل علـــى بعضـــهم عســـكرياً اعتمـــد الرســـول يف دعـــوة امل
وبعــث رســله وكتبــه ومــن حيــاور أو جيــادل مســيحيي جنــران. وقــد تراوحــت مواقــف املســيحيني ، )وأطــراف الشــام

وبـــني التحـــالف مـــع الـــروم ضـــد املســـلمني  )(كلـــب ودومـــة اجلنــدل مث اخلضـــوع ،العــرب بـــني املقاومـــة يف البدايـــة
  . )ناجية، سادة محري، (عبد القيس أو االستجابة السريعة للدخول يف الدين اجلديد )د الشام(جنوب بال

، ومــع ذلــك ال ميكــن احلــديث عــن مواجهــة كــربى بــني اإلســالم واملســيحية كمــا حــدث مــع قــريش واليهــود
ومل ، منيأن املســيحيني قــد بــادروا بــاهلجوم علــى أي موقــع مــن مواقــع املســل لــيس مثــة مصــدر يــذكر، وفــوق هــذا
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نــوب بــالد جتقــع تلــك احلملــة الــيت أعــد هلــا الــروم ملهامجــة املســلمني وكــان سيشــارك فيهــا مســيحيون عــرب مــن 
فقــد أســلم  ؛قبــل غــزوة تبــوك. ويبــدو أن أســلمة املســيحيني العــرب أو عــدمها ارتبطــت بأســباب خمتلفــة، الشــام

النفـــوس حيـــث كـــان دخـــوهلم يف أو لعـــدم تعمـــق املســـيحية يف  ،)(ســـادة محـــري بعضـــهم حفاظـــا علـــى مصـــاحله
. أمـــا مـــن تعمقـــت )عبـــد القـــيس يف البحـــرين، دومـــة اجلنـــدل، (كلـــب املســـيحية حـــديثا عنـــدما أتـــى اإلســـالم

  رغم كل حماوالت الرسول الستمالتهم إىل الدين اجلديد. ، فقد بقوا على دينهم )(جنران املسيحية يف نفوسهم
لراشــدين فــيمكن القــول إنــه بعــد االتصــاالت األوليــة بــني أمــا عــن حــال املســيحية العربيــة يف عهــد اخللفــاء ا

املســلمني وبعــض املســيحيني يف عهــد النبــوة شــهدت فــرتة اخلالفــة الراشــدة بدايــة زوال املســيحية بــني العــرب يف 
اجلزيـــرة العربيـــة وتقلصـــها وتالشـــيها يف الشـــام والعـــراق. فقـــد مت االنتصـــار علـــى مســـيحيي األطـــراف الشـــمالية 

مث االستحواذ على احلرية رغم بقائهـا مركـزاً للمسـيحية العربيـة حـىت ، )ة الذين متردوا (دومة اجلندلللجزيرة العربي
ران وتــوطينهم يف جنــوب لكــن خالفــة عمــر شــهدت حتــوالت عديــدة؛ مثــل إجــالء مســيحيي جنــ .ذلــك احلــني

يف حــني حتــول ، لــروممــن الشــام والعــراق إىل بــالد ا )(إيــاد وغســان وارحتــال مجاعــات املســيحيني العــرب ،العــراق
قســم هــام مــن مســيحيي الشــام والعــراق إىل اإلســالم. وقــد شــهدت خالفــة عثمــان زوال املســيحية مــن عمــان. 

وإرجــاعهم إىل اإلســالم ، يب طالــب علــى متــرد مســيحيي بــين ناجيــة قــرب ســاحل فــارسأوميثــل قضــاء علــي بــن 
وهكـذا مل تـتمكن املسـيحية العربيـة مـن مقاومـة املرحلة اخلتامية من تاريخ املسيحية يف عهد اخللفـاء الراشـدين. 

خاصـة يف ، كمـا كـان احلـال مـع املسـيحية السـريانية واملسـيحية اليونانيـة،  اإلسالم أو الصـمود أمـام زحفـه عليهـا
  الشام والعراق. 

أحـــوال املســـيحية العربيـــة يف املشـــرق يف  -كمـــا ســـلف- فيعـــاجل :أمـــا القســـم الثالـــث واألخـــري مـــن الكتـــاب
ألموي والعباسي األول. وتبني املؤلفة هنا أن األمويني سلكوا مع املسـيحيني العـرب سياسـة اتسـمت العصرين ا

ولعــل عالقــة الشــاعر األمــوي املســيحي األخطــل مــع اخلليفــة عبــد امللــك خــري شــاهد علــى ، بــاللني والتســامح
وهـذا مـا جنـده ، حلقبـةوقد اختلط الشعور الديين بالشعور القبلي عند بعض املسـيحيني العـرب يف هـذه ا ذلك.

واتســعت مســاحة التعــايش ، مــثًال عنــد قبيلــة تغلــب. ويف هــذه احلقبــة ازدهــرت الكنيســتان اليعقوبيــة والنســطورية
بينهمــا. وهكــذا كــان للتغالبــة أبرشــيتان يف العهــد األمــوي ومل ختتــف هاتــان األبرشــيتان إال يف الربــع الثــاين مـــن 

ة التغالبة اجلنوبية مع أبرشية جنران يف مطلع القرن العاشر املـيالدي. القرن العاشر امليالدي. وقد توحدت أبرشي
ولكن من املالحظ أن كل أساقفة التغالبة كانوا من غري العـرب؛ فقـد مت تعيـني مخسـة أسـاقفة يف عهـد البطريـق 

ولعل هذا يشـري إىل عـدم اسـتقرار وضـع األسـاقفة بـني عـرب تغلـب خاصـة ، )م845-818ديونسوس األول(
  لقرن التاسع امليالدي. منذ ا
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وقـد كــان يف منطقـة جنــران الكوفــة أبرشـية يتبــع هلــا جمموعتـان مــن املســيحيني العـرب؛ األوىل جمموعــة نصــارى 
وجمموعــة أخــرى صــغرية تقــيم داخــل املدينــة. وقــد تقلــص عــدد نصــارى جنــران يف العهــد ، جنــران خــارج الكوفــة

القـــرن الثـــامن أربعـــة آالف نســـمة. وقـــد تعـــددت األمـــوي إىل حـــد كبـــري حيـــث مل يتجـــاوز عـــددهم يف مطلـــع 
املـــذاهب داخـــل طائفـــة جنـــران؛ فظهـــرت أبرشـــية للنجـــرانيني اليعاقبـــة يف القـــرن التاســـع لكنهـــا مل تكـــن مســـتقلة 
وســرعان مــا زالــت بانقضــاء القــرن العاشــر املــيالدي. وظلــت املســيحية اليعقوبيــة منتشــرة بــني التغالبــة والتنــوخيني 

بــين احلــارث بــن كعــب وطــيء وكلــب يف كــل مــن العــراق والشــام واجلزيــرة الفراتيــة. وقــد  وســليح والنجــرانيني مــن
أدى انتشــار اإلســالم إىل انتهــاء النشــاط التبشــريي بــني العــرب ممــا جعــل اســتمرار املســيحية بــني هــذه القبائــل 

  يعتمد على التوالد فقط ال على التبشري.
 للمســيحية النســطورية الــيت اســتمرت منتشــرة بــني أهــل ويف هــذه الفــرتة ظلــت احلــرية واألنبــار مركــزين مهمــني

وقد اسـتمر تعيـني أسـاقفة علـى أهـل احلـرية واألنبـار حـىت أواخـر ، احلرية واألنبار لفرتة طويلة نسبياً بعد اإلسالم
م كانوا من غري العرب. وميكـن القـول أيضـا  القرن العاشر. وميكن القول إن أمساء هؤالء األساقفة تدل على أ

غـري أن املسـيحية العربيـة ، اجملال العريب اليعقويب كان أوسع من اجملال العريب النسطوري يف العهد اإلسـالميإن 
بــدور ، النســطورية عمــرت ملــدة أطــول مــن املســيحية العربيــة اليعقوبيــة. وقــد متيــز العــرب النســاطرة وخاصــة العبــاد

كــراً لنشــاط هلــم يف كنيســتهم. وقــد أصــبح بعكــس اليعاقبــة العــرب الــذين ال جنــد ذ ، فعــال يف نشــاط كنيســتهم
فكيـــف كانـــت ، وســـط حمــيط مســـلم كبـــري، يف هـــذا العهـــد، أقليــة صـــغرية، وألســـباب كثـــرية، املســيحيون العـــرب

العالقة بني هذه األقلية وتلك األغلبية من حيث التعامـل الضـرييب والـديين واملناكحـة؟ ومـا موقـف الفقـه السـين 
ميكـن  ؟ة املسـيحية العربيـة يف النـواحي الثقافيـة واالقتصـادية يف الدولـة واجملتمـعمن املسيحية العربية؟ ومـا مسـامه

إجيــاز مــا أوردتــه املؤلفــة عـــن هــذه األمــور بــأن كتـــب الفقــه الســين قــد حتـــدثت عــن املســيحية العربيــة بكثافـــات 
ـم نظـروا إلـيهم علــى ويبـدو ، مل يهتمـوا كثـرياً بـأمرهم، بعكـس الشـافعية واحلنابلـة واحلنفيـة، متفاوتـة. فاملالكيـة أ

ـــم فئـــة عاديـــة مـــن أهـــل الكتـــاب وعليـــه يســـرى علـــيهم مـــا يســـرى علـــى الـــذميني اآلخـــرين مـــن أحكـــام. أمـــا  ،أ
م وعوملـوا كـاجملوس ، الشافعية واحلنابلة فعـاملوهم معاملـة خاصـة وذلـك باالكتفـاء بأخـذ العشـر مـنهم يف جتـار

مقارنـــة ، وقـــد متيـــز املـــذهب الشـــافعي بالتشـــدد .عيةحيـــث حرمتهـــا الشـــاف، يف جمـــال املناكحـــة وأكـــل ذبـــائحهم
وحتقـريهم واحلـط  ،حيـث مت إخـراجهم مـن فئـة أهـل الكتـاب، باملذاهب السنية األخـرى جتـاه املسـيحيني العـرب

م يف  منـذ القـرن الثـاين للهجـرة وشـاركت احلنفيـة الشـافعية ومت حترمي مناكحتهم وأكـل حلـم ذبـائحهم.، من شأ
ومـنعهم مـن ممارسـة شـعائرهم  ،وذلـك بإجبـارهم علـى ارتـداء أزيـاء معينـة، ة املسيحينيبعض التصلب يف معامل

م وإقامتهم. وال تورد املؤلفة األسباب أو الظـروف الـيت اسـتجدت يف اجملتمـع والـيت ، حبرية وحتديد فضاء تنقال
  دفعت احلنابلة إىل هذا التشدد.
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يف الفئــات ، وكبــرية أحيانــاً ، ممثلــني بنســب كافيــة ،ورغــم كــل مــا ســبق ظــل املســيحيون العــرب يف هــذه احلقبــة
املهنية العليا يف اجملتمع؛ حيث أثروا الرتاث العريب وأغنوا اللغة العربية من خالل نقلهم للـرتاث الفكـري والـديين 

وال ننســـى أن نـــذكر بـــروز شـــعراء كبـــار مـــن بيـــنهم وخاصـــة يف العصـــر  .والعملـــي اليونـــاين والســـرياين إىل العربيـــة
كان هلم شأن كبري يف تاريخ الشعر العريب. وقد مكنت هذه العوامل بعـض املسـيحيني العـرب مـن أن ،  ياألمو 

يف ، جيدوا احلضوة اخلاصة عند اخللفاء املسلمني وأن يكونوا مالزمني لـبعض اخللفـاء واألمـراء. وقـد اعتمـد هـذا
ت حتكـــم هـــذه العالقـــة املصـــلحة علـــى مـــزاج احلـــاكم ســـلبا أو إجيابـــاً. ويف حـــاالت كثـــرية كانـــ، حـــاالت معينـــة

ومـــن هنـــا مل تكـــن مثـــة مشـــكالت بـــني املســـيحيني العـــرب ، املتبادلـــة بـــني الفئـــات املســـيحية والفئـــات احلاكمـــة
م مع بعض الفقهاء من حيث التصلب أو التسامح. ، والسلطة السياسية   وإمنا كانت مشكال

فية وذلك عند احلديث عن زوال املسيحية يثري اجلزء األخري من القسم الثالث من هذا الكتاب مسألة خال
تعــزو ، مــن حيــث األســباب واآلليــات. فعلــى ســبيل املثــال )(العاشــر املــيالدي العربيــة يف القــرن الرابــع اهلجــري

املؤلفــة زوال طائفــة جنــران إىل املــوت والــدخول يف اٍإلســالم وتوقــف النشــاط التبشــريي بعــد ظهــور اإلســالم. أمــا 
 ِمــمَّا، )(يف عهد املهدي خلوا اإلسالم طوعا أو إكراهاً وخاصة يف العصر العباسينصارى تنوخ وسليح فقد د

ايـة هـذين املركـزين املسـيحيني  اضطر بعضهم إىل اهلجرة إىل أرمينية. وقد أدى تراجع أمهيـة احلـرية واألنبـار إىل 
ايــة املســيحية النســطور ، اهلــامني حيــث ، ية يف جنــوب العــراقوقــد مثــل خــراب احلــرية يف القــرن الرابــع اهلجــري 

ـا األعـراب ب وهدم قـام  ا يف الربـع األول مـن القـرن الرابـع ، تعرضت احلرية إىل عمليات  فكـان عـدد سـكا
اهلجري قليال حيث هاجر العديد من منهم إىل الكوفة وهي املدينة اليت أدى تأسيسها إىل القضـاء علـى أمهيـة 

ر أبرشية تغلـب منـذ النصـف الثـاين للقـرن العاشـر املـيالدي علـى سكوت التاريخ الكنسي عن ذك احلرية. ويدل
وقــد تراجــع احلضــور املســيحي يف اجلزيــرة الفراتيــة يف هــذه احلقبــة بســبب دمــار ، زوال املســيحية بــني بــين تغلــب

 مثل مدينة، العديد من املراكز املسيحية نتيجة االضطرابات السياسية الناجتة عن الصراع بني بين محدان والرتك
تسبب  ِمـمَّاوقد أدت الصعوبات اليت واجهت تغلب إىل التأثري على وجودها يف اجلزيرة الفراتية  .بلد ونصيبني

ا لــبعض ديارهــا مثــل بلــد وســنجار ومــاردين. ولعــل أهــم تلــك الصــعوبات نتجــب  يف إضــعافها وتشــتتها وفقــدا
ممــا أدى إىل رحيــل فريــق مــن ، ملتوكــلعــن احلــروب بــني قبائــل تغلــب أو بــني تغلــب وقبائــل مــن ربيعــة يف أيــام ا

، يف تلــك احلقبــة، يف حــني عــادت قبائــل تغلبيــة أخــرى إىل اجلزيــرة العربيــة، هـــ330تغلــب إىل أرض الــروم ســنة 
م ختلو م.  ويبدو أ   عن مسيحيتهم عند عود

 املشـــرق وهكـــذا تـــرى املؤلفـــة أن القـــرن الرابـــع اهلجـــري قـــد شـــهد زوال املســـيحية العربيـــة يف دار اإلســـالم يف
وتشـــتت بعـــض ، ألســـباب عديـــدة مثـــل دخـــول هـــؤالء املســـيحيني يف اإلســـالم طوعـــاً أو كرهـــا يف أحيـــان قليلـــة

نــذ القــرن الثــامن املــيالدي وهــي وضــعف الرهبنــة وتالشــيها م، القبائــل املســيحية وخــروجهم مــن بيئــتهم املســيحية
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ؤلفة كالمها بالتنويه بذكر أمسـاء عشـائر عربيـة امل األهم يف نشأة املسيحية العربية أساسا. ومع هذا ختتم املعال
حيـث ، دون أن تـذكر شـيئا عـن أصـول هـذه القبائـل، مسيحية تعيش اليوم يف األردن وسوريا ولبنان وفلسـطني

. ولكـن يبـدو مـن )تعيد املؤلفـة تأكيـد مقولـة انتهـاء املسـيحية العربيـة يف القـرن الرابـع اهلجـري (العاشـر املـيالدي
ال يشــاركون  كتبــوا عــن املســيحيني العــرب يف بــالد الشــام خاصــة  ِمـــمَّن )6نــذكر هنــا أن العديــد(املالئــم هنــا أن 

ايـة القـرن العاشـر املـيالدي ، إذ يـرى هـؤالء أن املسـيحيني احلـاليني، املؤلفة الرأي بانتهاء املسيحية العربية عنـد 
  لى وجه اخلصوص. هم أحفاد املسيحيني العرب القدماء من تنوخ وغسان ع، يف الشام خاصة

ال بد مـن القـول إن املؤلفـة عاجلـت موضـوعا شـائكا حمفوفـا باملخـاطر واملنزلقـات الدينيـة والسياسـية  :وأخيرا
، ولكنهــا اســتطاعت أن تلــم شــتات موضــوعها بكفــاءة عاليــة ومبوضــوعية كبــرية يف أغلــب األحيــان، والتارخييــة

جيعــل   ِمـــمَّالضــوء علــى هــذا املوضــوع املتشــعب واســتطاعت بــذلك أن تؤلــف مــن هــذا الشــتات أطروحــة تلقــي ا
ا هذا عونا كبريا للباحث يف املسـيحية العربيـة بشـكل خـاص ويف التـاريخ بوجـه عـام؛ وقـد سـاعدها علـى  ،كتا

  هذا رجوعها إىل العديد من املصادر واملراجع بلغات عديدة خمتلفة. 
**************  

  :الهوامش
  الة لباحث وأكادميي من األردن.*) الكتاب لباحثة من تونس، واملق

1- J.S.Trimingham Christianity Among the Arabs in the PreIslamic  
 Times ,Longman, Coadon,1979.p.l  

، بريوت، دار العلم للماليني، اجمللد األول، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، نقال عن جواد علي -2
ــا بــني دويوافــق علــى هــذا الــرأي كــل مــن لــويس شــيخو النصــرانية وأ. 144ص، 1976، بغــداد، دار النهضــة ا

 Irfan Shahid ،Rome and وكـذلك، 1989، الطبعـة الثانيـة، بـريوت، دار املشرق، عرب اجلاهلية

the Arabs, Dumbarfon Oaks, Washington, D.C. 1984 .  
3-trimingham, p.154 .  
مالت حــول االســتيطان البيزنطــي املتــأخر يف منطقــة مشــال مــوالي حممــد جــانيف املدنيــة ضــد القريــة: تــأ-4

  . 23ص، 2001، 23جامعة الريموك. عدد، معهد اآلثار واألنثروبولوجيا، األردن. أنباء
5-Ibid, pp.258-266 .  
  نظر مثًال: ا-6
-1907، بعبــدا، املطبعــة العثمانيــة، دواين القطــوف يف تــاريخ بــين املعلــوف، عيســى إســكندر املعلــوف -أ

1908.  



  217

ا بني عرب اجلاهلية النصرانية، لويس شيخو -ب   . 1989، 2ط، بريوت، دار املشرق، وآدا
  . 1959، بريوت، تاريخ سوريا ولبنان، فيليب حيت -جـ
  .1979، بريوت، دار الطليعة، القبائل العربية وسالئلها يف بالدنا فلسطني، مصطفى الدباغ -د
  .1982، عمان، دار منارات، اهاتاريخ الناصرة وقض، حسني عمر محادة -هـ
  .1986، بريوت، دار الوحدة، العرب وتاريخ املسألة املسيحية، فكتور سحاب -ز



  218

  14-08-2008انتهيت من مراجعته 


